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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dernekler Kanunu (1/606) (S. Sayısı : 561) 
Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

kanunu (1/623) (S. Sayısı : 668), 
Eşyaların geçici kabulü için A. T. A, karne

leri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun (1/112) (S. 
Sayısı : 674) 

Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konu
sundaki kararların tanınması ve tenfizine iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında Kanun (1/223) (S. Sayısı : 675) 

XXXVII sayılı Türküye Cumhuriyeti Listesi 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu kararının onaylanması hakkında Kanun 
(1/96) (S. Sayısı : 676) ve 

Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek Kanun (1/82) (S. Sayısı : 
679) tasarıları açık oya sunularak, kabul edil
diler. 

Uşak milletvekilleri Âdil Turan ve Fahri 
Uğrasızoğlu; Uşak'ta meydana gelen sel afeti 
münasebetiyle gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu' 
nun, Bulgaristan'daki Türklerin maruz kaldığı 
baskı ve tazyikler konusundaki gündem dışı de
mecine Dışişleri Bakanı Halûk Bavulken; 

Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in fın
dık üreticisinin durumu konusundaki gündem 
dışı demecine Ticaret Bakanı Naim Talû; 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in; 
Zonguldak ilinde ihalesi yapılan yollar konu
sundaki gündem dışı demecine Baymdırık Ba
kanı Mukadder Öztekin; 

Balıkesir Milletvekili Salih Zeki Altunbaş'm; 
buğday taban fiyatları konusundaki gündem 
dışı demecine Ticaret Bakanı Naim Talû cevap 
verdi. 

Siirt Milletvekili Nebil Oktay; Siirt ili Hid
roelektrik Santralmdaki arıza münasebetiyle 
gündem dışı demeçte bulundu, 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında Kanun (1/546) (S. Sa
yısı : 472 ve 472'ye 1 nci ek) tasarısının mad
deleri üzerinde görüşmelere devam olundu. 

22 Haziran 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20.00'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Tufan Doğan Ai'şargü 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 

Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik işletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon rapo

ru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tarihi : 
21 . 6 . 1972) 

2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. ISayısı ,• 701) Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1972) 

»•« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşarg-il (Kayseri), Âdil Turan(Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nci Birleşimini açıyorum. 

III, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
arnalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efen
dim. 

Çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımıza baş
lıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu'nun; Siirt Milletvekili M. Nebil 
Oktay'ın bir evvelki birleşimde Siirt hidroelek
trik santralında vukua gelen arıza dolay isiyle 
yaptığı gündem dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Sa
yın Bakanı Kodamanoğlu gündem dışı söz tale
binde bulunmuşsunuz, buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Siirt Hidroelektrik santralında vukua gelen 
arıza dolayısıyle, bir sayın arkadaşımızın konuş
masını cevaplandırmak üzere söz aldım. Dün 
resmî bir toplantıda bulunmak mecburiyetinde 
olduğum için, cevap vermek fırsatını elde ede
medim. Bu konuda biraz vaktinizi alacağım için 
şimdiden özür dilerim. Çünkü, gerçeklerin Yüce 
Meclise ve zabıtlara olduğu gibi geçmesini isti
yorum. 

Aziz arkadaşlarım, hadise şudur: Siirt'te 
mülkiyeti ve işletme mesuliyeti belediyeye ait 
hır hidroelektrik santralımız var. Her bahar 
mevsiminde olduğu gibi, bu yıl üstelik fazlasıy-
le Siirt bölgesine büyük yağış oldu. Dolayısıyle 
genç bir dere olan Botan deresi taştı ve bir 
miktar kaya, kütük v.s. yi sürükleyerek hidro
elektrik santralının türbinlerini tıkadı. Bu Ma
yıs ayı başında oldu. 

Genellikle her bahar mevsiminde raslanan 
bu arızayı mahallî idare, belediye ve vilâyet 
kendi imkânları içerisinde giderebileceği ümidi 

ile bir miktar gayret göstermiş, fakat yağışın 
çok büyük olması dolayısıyle arızayı kendi im
kânları içerisinde gideremeyeceğini anlayınca, 
bir yıldırım telle 22 Mayısta konuyu iller Ban
kası Genel Müdürlüğüne intikal ettirmiş. Aynı 
gün konuyu Sayın Başbakana da iletmişler. 
Sayın Başbakan, belediyeye yardım edebilece
ğini düşündükleri iki Bakana, yani imar ve is
kân ve Bakanı Sayın Toker'e ve bana, bu konu
da elimizden gelenin yapılması için ricada bu
lundular. 

Sayın imar ve İskân Bakanımız şu anda bir 
başka afet bölgesinde bulunduğu için, bu Ba
kanlığımızca alınan tedbirleri de bendeniz arz 
edeceğim. 

iller Bankası, teli alır almaz Diyarbakır 
Bölge Müdürlüğüne derhal Siirt'teki arıza ile 
ilgilinmelerini ve tespit edilecek âcil tedbirlerin 
ne olduğunun acele bildirilmesini istemiş. Di
yarbakır Bölge Müdürlüğü beş kişilik bir tek
nik heyeti aynı gün Siirt'e göndererek meseleyi 
incelettirmiş. Bu arada,. varılan sonuçlar, alın
ması gereken tedbirlerin ne olduğu telefonla 
iller Bankasına bildirilmiş. Bu tedbirlerden ola
rak birkaç tane seyyar jenaratörün acele Siirt'e 
gönderilmesinin iyi bir geçici tedbir olacağı 
tavsiye edilmiş. Hidroelektrik santralı çalışamaz 
olduğu için elektrikle işlemesi gereken su pom
paları da çalışamamış, dolayısıyle şehir elekti-
riksiz kaldıktan sonra başka ayrıca susuz da 
kalmıştır. Bu durumda vilâyet orada mevcut 
bütün Devlet teşekküllerinin imkânlarından is-
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tifade ederek, askerî birliklerimizin de yardı
mından faydalanarak arazözlerle şehre su taşı
yarak ilk tedbirleri almaya çalışmış. 

23 Mayıs 1972 günü Siirt'ten bildirilen bu 
ilk tedbir ihtiyacı üzerine iller Bankası o gün 
istanbul deposunda mevcut 122 beygir gücünde 
bir jenaratörün derhal Siirt'e gönderilmesini is
temiş, Ayrıca bir başka depomuzda bulunan 57 
beygir gücünde bir seyyar jenaratörün daha 
gönderilmesi sağlanmış ve bu jenaratörler 1 Ha
ziran tarihinde yerine ulaşıp, işletmeye açılarak 
şehre ilk elektrik verilmeye başlanmış. 

Demek oluyor ki, 7-8 gün içinde heyet gidi
yor, tetkikini yapıyor, bildiriyor, İstanbul'dan 
Siirt'e jenaratör gönderiliyor ve işletmeye baş
lıyor. 

Aziz arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakanlı
ğımız bununla da yetinmeyerek enterkonnekte 
şebekeye bağlandığı için elinde seyyar jenara
tör bulunan belediyelerden bir tanesinden bu 
jenaratörü de alarak ayrıca Siirt'e gönderiyor, 
üç gün ara ile bu ikinci büyük jenaratör de 
hizmete giriyor. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi bu safhada mü
saade ederseniz Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı olarak aldığımız tedbirlere dönmek is
tiyorum. 

Sayın Başbakanımızın talimatı üzerine 23 
Mayısta vali ile görüştüm, hidroelektrik sant-
ralmdaki arızanın teşhisi ve tedbirlerin tespiti 
için değerli bir mühendise ihtiyacı olduğunu 
söyledi ve bendeniz ilk tedbir olarak DSİ Böl
ge Müdürüne emir vererek.bütün mühendis ve 
imkânlariyle valinin emrinde olduğunu ve vi
lâyete yardım etmesi gerektiğini emrettim. 

Ayrıca, merkezde hidro - elektrik santralları 
bakımından tecrübesi yüksek bir değerli mü-
denhisimizi o gün uçakla Diyarbakır'a gönder
dim ve o gün Diyarbakır'a vararak ince
lemeye geçti. Kendisinden ertesi gün aldığım 
tedbirler hakkındaki telefon raporunda, bura
ya dalgıcın gönderilmesi gerektiğini, su sevi
yesinin çok yüksek olduğunu ve bir dalgıç ma
rifetiyle ve hatta o dalgıcın yanında bir ma-
kina ve elektrik mühendisinin de bulunması 
lüzumunu belirterek türbinlerin temizlenmesi
ne çalışılması gereğini anlattı. Sayın Ulaştırma 
Bakanımızdan rica ederek, hemen o gün is
tanbul'dan uçakla bir dalgıç Siirt'e gönde

rildi. Aynı gün DSİ Bölge Müdürlüğüne ve 
Batman Rafinerisi Müdürüne verdiğim emir
de, bu konularda tecrübeli olan bir makjna 
ve elektrik mühendisinin derhal Siirt'e gitme
sini ve dalgıçla birlikte temizleme ameliye
sine katılmasını emrettim ve bunlar yapıldı. 

Bu çalışmalar neticesinde kapalı olan üç 
türbinden birisinin açılması mümkün oldu ve 
500 kilovat - saatlik bir enerji kaynağına Siirt 
kavuşmuş bulundu. Ancak, dalgıç çalışmala
rından öğrenildi ki, öbür iki türbinde bulu
nan taşlar ve kütükler o derece büyüktür ki, 
bunları mahallî imkânlarla türbinden boşal
tıp, tesisi tamir etmek imkânı yoktur. Bunun 
üzerine geçici tedbirlerimizin artırılması yo
luna gittik; bir yandan başka belediyelerin 
elinde kabili nakil jenaratör varsa, bunun ara
nıp Siirt'e yollanılması için gerekli araştır
maya girişildi. 

Aziz arkadaşlarım, bütün bu arz ettiklerim 
22 Mayısla 1 Haziran tarihleri arasında inta-
cedilmiştir. 

Şimdi müsaade ederseniz bu tedbirler so
nunda Siirt'teki durumun ne olduğunu, vali
den aldığım son rapora dayanarak ifade ede
ceğim. Konunun Meclis kürsüsüne gelebilece
ğini tahmin ettiğim için bir hafta evvel za
man zaman validen aldığım telefon malumatı 
ile iktifa etmedim ve bunun yazılı olarak acele 
gönderilmesini istemiştim. 17 Haziran 1972 ta
rihli rapor elimdedir ve bu rapora dayanarak 
şimdi bu tedbirlerin sonunda Siirt'teki su ve 
elektrik durumunun ne olduğunu ifade edeyim. 

Aziz arkadaşlarım, şu anda çalışmakta olan 
bir türbinden elde edilen 540 kilovat - saatlik 
enerjiye 122 beygir güçlü iki jenaratörün 
enerjisi de eklenmiş, geceleri üç su pompa
sına cereyan verilerek şehrin bilaistisna bü
tün çeşmelerine ve musluklarına geceleri su ve
rilmektedir. Gündüzleri küçük sanayiinin âtıl 
kalmaması için enerjimizin mühim bir kıs
mını sanayie tahsis etmişiz ve dolayısıyle iki 
su pompasından birisi âtıl bırakılmış, iki 
pompa gündüz şehre su vermektedir. Ama, 
bunun yetmemesi dolayısıyle bir kısım evleri
mize su temini^ maksadıyle Tugay Karargâhı 
dahil, resmî dairelerin suları şebekeden ke
silmiş, resmî dairelere kendi imkânlariyle su 

| bulmaları emredilmiş, ayrıca DSİ ile YSE Ge-
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nel Müdürlüğünün imkânlarıyle elde edilen 
arâzözlerle, su yetiştiremediğimiz mahallelere 
ve evlere de su dağıtılmaktadır. Gündüzleri 
bütün evlere elektrik verilebilmekte ve elek
trik vasıtası bulunan evler bu vasıtalardan is
tifade etmektedirler. Geceleri üç su pompa
sının çalıştırılması zaruri olduğundan - çünkü 
gece arazözle su dağıtmanın mümkün olma
dığını takdir buyurursunuz - buradan doğa
cak elektrik zafiyeti dolayısiyle evvelâ sokak
ların aydınlatılması önplâna alınmış, artan 
enerji ile mümkün olan mahallelere elektrik 
verilmiş ve maalesef bir kısım evlerimizde he
nüz kemali ile aydınlanma mümkün olamamış
tır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi 17 Haziran 
1972 tarihli Valinin raporundan okuduğum bu 
duruma göre değerli arkadaşlarıma sormak 
istiyorum, ilgisizlik bu mudur? Sormak iste
rim değerli arkadaşlarıma, oradaki vatandaş
ları susuzluktan ölüme terketmek bu mudur? 

Aziz arkadaşlarım, hiç şüphesiz bir Valinin 
raporunda da belirtildiği gibi, ihtiyaçların 
4/5'ini değil, 5/5'ini karşılamayı yürekten is
terdik, fakat hiç şüphesiz arızanın vasfı birta
kım imkânları kullanılamaz hale getirmekte
dir. Şu anda bir büyük seylâp bölgesinde 
bütün teknik imkânlarıyle Devlet, suların çe
kilmesini beklemektedir. 

Şimdi, ne yapılabilirdi? Bulutları dağıtmak, 
yağışı menetmek iktidarımızda olmadığına gö
re, ya bu arızayı olduğu gibi bırakıp aylarca 
sürecek bir yeni hidroelektrik ünitesi inşaası-
na kalkmak, milyonları oraya yatırmak ve ay
lar sonra netice almak veya - tabiatla bir mu
kavelemiz yok, ama 15 Temmuza kadar suların 
çekileceğini tahmin etmekteyiz - 10 - 15 gün 
daha bu geçici tedbirlerle sıkıntıyı hafifleterek 
mevcut tesislerin temizlenmesine imkân aramak. 
En basit mantığın gereği bu ikinci yolu tutmak 
idi, yapılan da bundan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin ve 
onun sayın üyelerinin hizmetlerimizi adım adım 
izlemeleri, eksiklerimizi duyurmaları, kusur
larımızı eleştirmeleri bize güç kazandırır ve bu 
faaliyetinizden ötürü en içten şükranlarımızı 
sunmak istiyorum. Çünkü, Yüce Meclis hem Hü
kümetin kullandığı iktidarın hakikî sahibidir, 
hem de murakabesinin bu konuda tek merciidir. 

Onun için bu faaliyetleri gerçekten samimiyet
le, şükranla karşılıyoruz. Ancak, değerli arka
daşlarım, hizmetlerin değerlendirilmesinde in
saf ölçülerinin muhafaza edilmesinin, bir ölçü
de gerekli olduğunu da takdirinize arz etmek 
istiyorum. 

iSayın arkadaşımın konuyu size takdim eder
ken ifade buyurduğu birtakım cümleleri tekrar 
etmek istemiyorum. Çünkü, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinde mesuliyet almış bir arkadaşı
nız sıfatıyle Yüce Meclis ve onun sayın üyeleri
ne son derece saygılı olmayı her kaygının üs
tünde bilirim. Bu itibarla, o sözleri söylenme
miş addediyorum. Yalnız maruzatımı bitirirken, 
ileride zabıtları okuyanlara yanlış bir kanaat 
gelmemesi için, 1-2 noktayı özellikle belirtmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları içerisindeki her karış toprak, Cumhu
riyet Hükümetinin tamamının ve her üyesini 
eşit şekilde aynı hürmet ve muhabbetle telâkki 
ettiği vatan parçasıdır. Hükümetiniz, Çanakka
le'de Siirtli ve Karslı vatandaşlarımızın, Erzu
rum'da ve Van'da Edirneli ve Çanakkaleli va
tandaşlarımızın istiklâlimizi korumak için oluk 
gibi kan döktüğü kahraman bir milletin hizme
tindedir. Böyle bir mirasın idraki içerisinde 
olan bir hükümet ve onun üyesi ve memlekette 
yaşayan hiç bir vatandaşa ayrı gözle bakamaz. 
Bunu geçen celsede saygı ile bir diğer arka
daşıma arz etmiştim. Bu celse tekrar etmekten 
ve yürekten gelerek tekrar etmekten ayrıca 
memnuniyet duyuyorum, şeref duyuyorum. As
lında bunun hilâfına hareket etmek, bırakınız 
bir bakanı, hiç bir Devlet yetkilisinin haddi de 
değildir. 

İstirham ederim; vatandaşlarımızda birta
kım yanlış izlenimler bırakması muhtemel üs
lûp içerisinde faaliyetlerin değerlendirilmemesi-
ni diliyorum. Başta değerli arkadaşıma ve Yü
ce Meclisin bütün üyelerine aynı samimiyet ve 

f hürmetle tekrar arz edeyim : Eleştirilerinize, 
uyarılarınıza gönül dolusu şükranlarla muha-
taibolacağız. Bunu, sizden her zaman bekliyo
ruz. Size bakarak kendi kendimizi değerlendire
ceğiz ve kusurlarımızı düzeltmeye çalışacağız, 
eğer varsa. Ama, bunda insaf ölçülerinin mu-

I hafaza edilmesi, en azından bizi teşvik edici 
olur. 
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Sözlerimi, ilgili Bakanların da Yüce Mecli
sin birer üyesi olarak konuşan değerli arkada
şım kadar vatanlarını sevdiğini teyidetmekle 
bitiriyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Aral, iSayın Tosyalı, Sayın Zeydan, Sayın Akü-
züm ve Sayın Gacıroğlu gündem dışı söz iste
ğinde bulunmuşlardır. Gündemimizin yüklü ol
ması sebebiyle bu birleşimde kendilerine söz 
vermek imkânına sahip olmadığımı beyan ede
rim. 

2. — Belediye Cezaları kanunu tasarısının 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
beşer üyeden kurulu bir geçici komisyonda görü
şülmesine dair İçişleri Bakanı Ferit Kubafın 
önergesi (4/296) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
sırasıyle arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen içişleri Komisyonunda görüşülmekte 

olan «Belediye Cezaları kanunu tasarısı» nm, 
önemine ve ivediliğine binaen havale edilmiş 
bulunduğu içişleri, Adalet ve Plan komisyonla
rından alınacak beşer kişiden meydana gelecek 
geçici bir komisyon tarafından tetkik buyurul-
masma delâletlerinizi arz ve teklif ederim. 

'Ferit Kubat 
içişleri Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, Sayın içişleri Ba
kanının önerisiyle istenen geçici komisyonun 
kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/861) 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin izin talep
leri vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 22.6.1972 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
'Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

izmir Milletvekili Şükrü Akkan 21 gün has
talığına binaen 9 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

istanbul Milletvekili îlhami Sancar 15 gün 
hastalığına binaen 12 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili ibrahim Abak 10 gün 
hastalığına binaen 12 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili Tekin Erer 15 gün has
talığına binaen 15 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

istanbul Milletvekili Osman özer 10 gün has
talığına binaen 19 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça 21 gün 
hastalığına binaen 19 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu 20 gün has
talığına binâen 29 . 5 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu 20 
gün hastalığına binaen 30 . 5 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Artvin Milletvekili A. Naci Budak 15 gün 
mazeretine binaen 1 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

'Kars Milletvekili Turgut Artaç 20 gün ma
zeretine binaen 1 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil 
20 gün mazeretine binaen 3 . 6 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — izin taleplerini ayrı ayrı oku
tup oylarınıza sunacağım. 

izmir Milletvekili Şükrü Akkan 21 gün has
talığına binaen 9 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili tlhami Sancar 15 gün 
hastalığına binaen 12 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili ibrahim Abak 10 gün 
hastalığına binaen 12 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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istanbul Milletvekili Tekin Erer 15 gün has
talığına binaen 15 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Osman özer 10 gün 
hastalığına binaen 19 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça 21 gün 
hastalığına binaen 19 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu 20 gün has
talığına binaen 29 . 5 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.;. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldı
rılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri, Maliye ve Plan komisyonlarından 6 şar 
üye seçilerek kurulan 59 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 ve 472'ye 1 nci 
el-) (I) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine, kaldı
ğımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümet yerleri
ni almış bulunmaktadır. 

21 nci maddeyi okutmuştuk; sayın üyeler 
madde üzerindeki görüşlerini açıklamaya başla
mışlardı. 

Söz sırası... iSayın önder; siz burada soru 
soracaktınız değil mi efendim? 

ÖEVAT ÖNDER (Erzurum) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün?.. Yak. 
Sayın özmen?.. Yok. 
Sayın Ülker görüştüler. 
Sayın Akova?... 

(I) 472 ye 1 nci ek basmayazı 106 nci Birle
şime ait tutanağın sonuna eklidir. 

Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu 20 
gün hastalığına binaen 30 . 5 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Artvin Milletvekili Abdullah Naci Budak 
15 gün mazeretine binaen 1 . 6 . 1972 tarihin-
ren itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Turgut Artaç 20 gün ma
zeretine binaen 1 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil 
20 gün mazeretine binaen 3 . 6 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN —Peki efendim. 
Sayın Uzunoğlu, buyurunuz efendim. 
BAHATTtN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
1319 sayılı Kanunun en mühim bir madde

sini görüşmekteyiz. Bu kanunun 29 ncu madde
si, 1319 sayılı Kanunun bir tüzükle tatbik edile
ceğinden bahsetmektedir. Bu tüzük, kıymet 
takdirinde, vergi değerinin bulunmasında; 

1. — Rayiç bedeli, 
2. — Maliyet bedelini. 
3. — Getirdiği gelire göre ortalama geliri, 10 

senelik gelirini kabul etmiştir. Şayet rayiç bedel 
bulunmazsa maliyet bedelini arayacak, bu da 
bulunmazsa ortalama gelir tatbik edilecek. 

Aziz arkadaşlarım, 2 nci madde; «vergi de
ğeri, emlâk vergisinin mevzuuna giren bina, ar
sa ve arazinin rayiç bedelidir» diyor. 

Vergi Usul Kanunu 135 nci maddesiyle ince
leme yetkisini haiz bulunan maliye müfettişleri, 
maliye müfettiş muavinleri, hesap uzmanları, 
hesap uzman muavinleri ve gelirler kontrolör
leri her hal ve takdirde bu yetkilere sahiptir
ler. Yani, bu yetkililer, binanın yanma gelecek
ler, bakacaklar; rayiç bedeli arayacaklar. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Rayiç bedel nedir?.. Rayiç bedel, (bugünkü 
alım - satım 'bedelidir, o anda, Ibeyanname verdi
ğin andaki alım - satım bedelidir. Bu (bedeli tes
pit ederken, yanlarımda ihalk temsilcilerinden 
!hiç kimse bulunmayacak. Daha evvel (belediye
den, (sanayi lodasından ve yine bayındırlık mü
dürlüğünden aldığı ib%ilere dayanarak vergi 
'haritaları hazırlayacak, vergi cetvelleri (hasırla
yacak; buna göre reteen takdire gidecek. Bu 
re İsen takdire, vatandaşın İtiraz hakkı, sadece 
kendisine vergi değeri (beyan edildikten 15 gün 
sonra vergi hâkimine itiraz edelbilecek. İtiraz 
etmediyse, bu, yetkili memurlarca takdir edilen 
vergi değeri o (binanın vergisi olmuş olacak. 

Şimdi, bunun tatbikinde (birçok aksaklıklar 
ve adaletsizlikler zuhur edecektir. Yine tüzü
ğün 5 nci maddesine geliyorum: Bakınız ne di
yor ;ı 

«Mükelleflerden ve ilgililerden istenecek hu
suslar: 

Vergi dairesi müdürleri ve kontrolörler ve
ya vergi (kontrol meımurları, mükelleflerden ve 
kiracılardan emlâkin genel durumu, kullanış 
tarzı, kira ve hâsılat miktarı ve takdire yaraya
cak sair lüzumlu bilgiler isteyebilir.» 

Bunlara dair bir de cetvel yapmış, uzun uza-
dıya (burada bundan (bahsedecek değilim. Yal
nız, matrahın evvelce takdir 'edilmiş olması, ya
ni yetkili memurlarca matrahın evvelce takdir 
edilmiş olmasının yeniden takdirde ve gerekirse 
tarhiyatın ikmalime mani değildir. Bu hükülm 
buraya konulmuş. Yani İra demektir ki, mali
yenin yetkilisi vergi değerini fougün takdir et
se, üç gün sonra, beş gün sonra, 'bir hafta sonra 
yeni ibir takdir de yapmaya yetkilidir, buraya 
koymuş. Bu, Vergi Usul Kanununda da var, 
yani buradan çıkarılsa da (bir mana ifade et
mez; Vergi Usul Kanunu esasen buna, bir hü
kümle mükellefi mıecfbur kılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, tüzükten (bazı mad
deler okuyorum: 

«Vergi haritaları»: 
Haritaların 'hazırlanmasında belgeler ve bu 

meskûn yerler, (bina ve arsa değeri esas alına
rak bölgelere, (bölgeler ise meydan, sahil, ana-
cadde, cadde ve sokak itibariyle kısımlara ay
rılır.» 

«4Bina vengi değerlerinin (takdiri: 
Takdire esas: Vergi değerinin takdirinde, 

binaların kullanış şekli ve amaçları, inşaatın 

nev'i, inşaatta kullanılan yapı malzemesi ve iş
çiliğe göre yapılan sınııflandırnıaları esas alınır. 

Vergi değerinin takdiriyle ilgili normlarla, 
uygulanmasında tüzük hükümlerinde özel ola
rak nazara alınması belirtilen: 

1. — (işyerleri ve meskûn yerler ile park, 
(bahçe, okul, ibadet yeri gibi tesislere uzaklık 
veya yakınlık, ulaştırma durumu, 

2. — Bulunduğu meydan, sahil, cadde ve so
kak itibariyle mevkii, 

3. — (Su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon 
gibi (belediye hizmetlerinin mevcut olup olma
dığı, 

4. —• Binanın büyüklüğü, kat sayısı, oda, 
hol, banyo igübi 'iç bölümlerindeki adedi, 

5. — Dahilî taksimatı itibariyle kullanışlı
lık duruımu, 

6. — ön ve arka cephede bulunması, 
7. — Mamurluk derecesi, 
8. — Asansör, kalorifer ve klima tesisatı bu

lunup bulunmadığı, 
9. — Müştemilâtı, 
10. — Manzara görme durumu. 

Vergi değerinin takdirinde binada (bulunan 
mojbilya vesair döşemelerle, sabit istihsal tesis
leri nazara alınmaz.» demiş. 

Şimdi, o kadar teferruatlı bir şey ki, bunu 
kim yapacak? Bir heyet yapacak değil, sadece 
maliyenin yetkili ibir uzmanı gelecek takdir 
edecek. Veyahut ta verdiğim beyanname üze
rinden vergi değerini bulacak, ya kaibul edecek 
veyahut sana tebliğ edecek; (bunu kaibul etme
dim, senin vergi değerin şudur diyecek. 

Şimdi, biraz evvel arz ettiğim gibi tüzüğün 
18 nci maddesi: 

«Değerleme: 
Bina değerlerinin normları, piyasa bedeli, 

maliyet bedeli, ortalama gelirine göre bulunan 
bedel.» 

21 nci {maddesi: 
«dPiyasa öbedeline göre vergi değerinin takdi

ri: 
Piyasa bedeline dayanılarak binanın vergi 

değerinin takdirinde, piyasa fiyatları cetvelin
de tespit edilmiş olan aynı veya benzeri vasıf
taki ibinalara ait alım - satım, fiyatları esas alı
nır.» 

Yani, ne demek? Bir şehir, bir (belediye hu
dutları içinde, herhangi bir yerde -benzeri veya 
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emsali bir bina kaça satılmışsa, maliyenin hesa
bına hangisi gelirse o, onun vergi değeri olacak 
demektir. Tüzük bu. 

Eski [binaların durumuna gelince: 22 nci 
madde «fEski (binalarda maliyet bedeli, arsanın 
rayiç bedeli dahil binanın yeniden inşa edile
cek, (bugünkü işçilik ve malzeme ile yapılması 
haline göre hesaplanacak. Kaça çıktı?.. Yalnız, 
bundan (aşınma payları, bundan sonraki mad
dede eski (binalarda fbir aşınma payı dercetmiş, 
ama kulağını kesip ağzına veriyor demek. Bu 
nispetleri de şimdi sizlere okuyorum: 

26 ncı madde; «Maliyet bedeline göre vergi 
değeri, ibinanm hesaplanan inşaat maliyet bede
line yüzde 20 satış kârı ile, işgal ettiği arsanın 
23 ncü maddeye göre bulunan rayiç bedeli ek
lenmek suretiyle takdir olunur.» diyor. 

Yani, arsanın bugünkü alım - satım 'bedeline 
rayiç bedeline, üzerinde bina yokmuş gibi kabul 
edilerek yeniden yapılması halindeki miktar ek
lenecek, bunun üzerine de yüzde 20, mükellef 
malını satmadan satıyormuş ıgibi, satış kârı ek
leyeceğiz, vergi değerini bulmak için, 

Bununla da bitmiyor. Bakınız, madde 27: 
«Çok katlı binalarda maliyet bedeline göre 
hesaplanan vergi değerinden, zemin katta bu
lunanlar için % 3, bodrum katta bulunarıtar 
için % 10; 4 ncü katta bulunanlar için % 4; 
5 nci katta 'bulunanlar için % 5 «Binde değil 
bu nispet, yüzdedir. Devam ediyorum:».. 6 ve 
daha yukarı katlarda bulunan için % 6 nispe
tinde indirim yapılır.» 

Şimdi, bu indirimin dışında yapılan zam
lara geliyorum. Madde 28:: 

«Maliye bedeline göre hesaplanan vergi de
ğerine, aşağıda gösterilen şekil ve nispetlerde 
ilâve yapılır: 

öncephede bulunan binalar için % 10, man
zarası olanlar için manzaranın özelliğine göre 
% 5 ten 15'e; hem ön cephede ve hem de arka
da manzarası olanlar için % 15'ten 25'e kadar 
ilâve yapılır, ön cephede bulunma hali, bina
nın bir cephesinin meydan, sahil, cadde veya 
sokak kenarında olmasıdır.» 

Muhterem arkadaşlarım; sokak kenarında 
olmayan bir ev, mesken tasavvur edilir mi? Ya
ni meskenlerin hepsi bir sokak üzerindedir. Ya
ni Maliye, «Bir meskenin sokağa çıkışı vaısa, 
benim yetkilim buna % 15'ten 25'e kadar zam 
yapabilir» diyor. Tüzük, işte buradadır. 
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i Manzara olma hali.. Geçen konuşmamda da 
I arz ettim. Bakınız, manzara olma hali na sil

miş? «Binanın bir cephesinin, kısmen de ol,(a», 
yani tamamını değil, «önünde başka bir ya
pı olmaksızın normal bir bakışla deniz, göl, 

I «yeşil saha, şehir ve saireyi görebilmeğidir». 
Bu «ve saire» çok mühim.. 

Benim çocukken bir arkadaşım vardı. Ha
lasına bir şeyler almak için pazara gidermiş. 

I Alışverişten artan 2,5 lirayı da - çocukluk işte -
celbine atarmış ve bunu da şimdi espiri olarak 
anlatıyor. Teyzesi demiş ki; «Şunlara aklım 
erdi de, bu (ve saire) nedir? Biz bu zamana ka
dar «ve saire» yemezdik «(A. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

Şimdi, «ve saire» denince bunun içine çok 
şey giriyor. Yani, deniz görme durumu... Ama 
nereden? Mutfaktan mı, salondan mı, oturma 
odasından mı, - affedersiniz - tuvaletin pence
resinden mi Bari «kısmen» deyin. O bakımdan, 
bu çok suiistimale, münakaşalara sebetoolacak 
bir hükümdür. Bir memur gelir, boyu uzuncur, 
«iBen görüyorum» der. öbürü ise «ben oturdu
ğum, yerden göremiyorum» der. E kardeşim 

I senin şuradan görünüyor» diye birisi stöyJer, 
iÖbürü ise «10 kilometre mesafeden görünüyor» 
der. Buna, «mhtım boyunda, rıhtım kenarında, 
deniz sahilinde olan bir yerin manzarasıdır» 
deyiniz; ki, ondan sonra «ve saire» deyince, 
işin içinde «Şehiri görme durumu» da var. Bir 
adam bir yere geldi mi, evi mutlaka şehirin 
bir kenarını görür, bir yerini görür. Yani bu, 
çok acayip bir şey; anlayışa, tefsire göre de
ğişir. 

Çok katlı binalarda 2 nci katta bulunan-
| 1ar için c/c 5; 3 ncü katta bulunanlar için % 7 

nispetinde ilâve yapılır.» Yani bu, vergi de
ğerine, biraz evvelki zamlara, kat durumu
na göre bunlar yapılıyor. 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI ABDÜR-
RAHOMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan 
tüzüğün kaçıncı maddesidir bu, açıklasınlar 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bir dakikanı-
zı rica ediyorum efendim. Bu bahsettiğiniz hu
sus, tüzüğün hangi maddesi oluyor efendim? 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Tü
züğün 29 ncu maddesi ile ilgili, fakat 21 nci 

I maddesinden bahsediyorum. Bir de takririm 
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vardır, yani 22 - 23 ncü madde ile ilgili bir tek 
rir verdim. 

BAŞKAN — Hayır, tüzükte böyle bir mad
denin olup olmadığı, münakaşa konusu da o ba
kımdan sordum efendim. 

Devam buyurunuz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — «Bi- . 
rinci katta bulunanlar ile 4 ve dana yukarı kat
larda bulunanlar için bu ilâve yapılmaz. Ticarî, 
sınaî ve meslekî bir faaliyetin icrası için yapı
lan veya bu amaçlarla kullanılan tek veya çok 
katlı tornalarda işyerlerine, zemin katta bulu
nanlar için % 15, yani zemin katta ise bir tica
rethane bu vergi değerine % 15 daha. bir zam 
yapılacaktır. Alt katta bulunanlar için, yani 
altta, bodrum katta bulunanlar için % 10; 2 nci 
katta bulunanlar için % 5 yani yazıhane şek
linde olanlar için de vergi değerinin ayrıca di
ğerlerinin üstünde bir % 5 zam ilâve yapılacak. 

Aziz arkadaşlarım, kısa kesmek istiyorum. 
Asıl söylemek istediğim şudur : Rayiç bedel bu
lunamadı; kıymet bulunamadı. O zaman diyor 
ki, «Ortalama gelir» bulunur. 31 nci maddede 
bu «ortalama gelir» i izah ediyor. Zaten bu ka
nunun bundan evvel konuşulan hususları bana 
göre hattâ şu vergi nispetleri bile biraz fuzulî 
idi, yüksek olmuş, düşük olmuş... Asıl canda
nları buradadır. Bugüne kadar bir mülkün, ge
rek arazi olsun, gerekse bina olsun, kıymeti ne 
ile ölçülürdü? Bir binanın 10 senede getirdiği 
icar, yani irat, o binanın kıymeti sayılır idi. 
Şimdi bu normlardan ikisini bulamadığı takdir-
de - ki, bulmaması mümkün değildir, Maliye 
onu bulur - o zaman ne yapacak? Bu da ne için 
konmuş? Benim anladığıma göre; eğer bina es
ki dahi olsa, kıymeti düşük bile olsa, mevkii iyi 
ise, iyi bir fiyatla icara vermiş ve dolayısıyle 
geliri fazla ise, hemen bu «ortalama gelir» ka
bul edilecek. Yani «10 senede getirdiği gelir, bu
nun kıymetidir» diyecek. Şimdi diğer tarafını 
hesaplarsa düşük olacak, onun için bunu kabul 
edecek. 

Benim anladığım, yani kanaatime göre; bu 
21 nci maddede getirilen hüküm, yani şu tüzük; 
29 ncu madde ile getirilen, 21 nci maddede de 
şeklini nasıl tatbik edileceğini izah ediyor... 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bir yanlış an
lamaya mahal kalmaması bakımından söylemek 
lüzumunu hissediyorum : 

Sizin temas ettiğiniz madde, tüzük tasarısı 
ile ilgili olan maddedir. Tüzüğü ben tetkik et
tim. Tüzükten bunlar çıkarılmıştır. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) —- Ha
yır efendim, çıkarılan kısmı ben zatıâlinize arz 
edeyim : Danıştayca çıkarılan 21 nci maddenin 
son fıkrası : «Rayiçlerden, bu 3 türlü normdan 
az olması halinde, bu normlarda bulunacak de
ğerlerden yüksek olanı vergi değeri olarak ka
bul edilir.» Danıştay işte bunu kaldırdı, «Olmaz 
böyle şey» dedi. 

BAŞKAN — 21 nci madde iki fıkra olarak 
görünüyor ve gayet kısa. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Evet iki fıkra, birincisi birinci sayfada, son kı
sım ve son cümle, bakınız... 

BAŞKAN — Bakınız ben size 21 nci madde
yi okuyayım. Eğer bu konuda sözünüz devam 
edecekse okuyacağım; yok eğer sözünüz devam 
etmeyecek ise okumama mahal yok zaten. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Ha
yır, ben onu çıkardım zaten, Danıştay kaldırdı 
diye buraya yazmışım. Danıştay bunu kabul et
memiş, çıkarmış tüzükten. 

BAŞKAN — Bakınız okuyorum : 
«Birden çok katlı binalarda 19 ve 20 nci 

madde hükümlerine göre hesaplanan maliyet 
bedelinden, bodrum katları için derinlik dere
cesine göre % 10 - 15; zemin katlar için % 3; 
4 ncü katlar için % 2; 5 nci katlar için % 3; 
6 nci ve daha yukarı katlar için % 4 oranında 
indirim yapılır. Katlar, yapı ruhsatiyesinin eski 
belediyece tasdikli yapı projesine, sahipleri ta
rafından proje gösterilmeyen yapılarda ise, 
imar mevzuatına uygun olarak tespit edilir.» 

21 nci madde bundan ibarettir. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Sa

yın Başkan, benim elimde... 
BAŞKAN — O taslak her halde, onun için 

efendim. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Ha

yır; Maliyeci arkadaşlardan aldım bunu, eksik 
olmasınlar, lütfettiler. 

Şimdi bu, Geçici Komisyonda görüşülürken, 
«Şunu Danıştay kabul etmedi» diye kendileri 
ifade ettiler. Ben de bunu buraya işaretlemişim. 
Yalnız bu vergi değerlerinden, normlardan han
gisi yüksekse, onu kabul eder Maliye, onun üze
rinden vergi alır. Danıştay kabul etmemiş ve 
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bunu çıkartmış, onu arz ettim. Diğerleri aynen 
duruyor, Sayın Başkan. Komisyon, benim eğer 
bir yanlışlığım varsa, onu izah ederler. 

Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 
«Madde 35. — Arsa değeri... Arsa değerle

rinin normları : 
Arsaya ait vergi değerlerinin takdirî, aşağı

daki normlar kullanılmak suretiyle yapılır : 
Piyasa bedeli, bina vergi değerine dayanıla

rak hesaplanan bedel, piyasa bedelidir.» 

38 nci maddeyi okuyorum : 
«Piyasa bedellerine dayanılarak, arsanın 

vergi değerinin takdirinde piyasa fiyatları cet
velinde tespit edilmiş olan aynı veya benzer va
sıftaki arsalara ait alım - satım fiyatları esas 
alınır.» 

Halbuki, sayın yetkili Maliyeci arkadaşlarımız 
bize dediler ki; «Bu (emsal) kelimesi bir sürü 
itirazlara sebep oluyor. Bu mevzuda binlerce iti
raz var. Biz kanuna bu (emsal) i koymadık» de
mişler idi. Biz de inandık. Fakat şimdi tüzüğe 
bakıyoruz : Hem bazı kısımlarda «emsal» var. 
«Emsal» kelimesini kaldırmış, «benzeri» diyor. 
Yani, ben buna «Ha Memet Ali, ha Ali Me-
met» demek gibi bir şey derim. Yani «Emsel» 
ile «benzeri» kelimelerinin mana bakımından 
birbirinden pek farkı yoktur, aynısını koymuş
lar. 

39 ncu maddeyi okuyorum : 
«Bina Vergisi değerine dayanılarak, arsa 

vergi değerinin takdirinde, o arsanın yanında 
veya emsali bir arsa üzerinde bulunan bina
nın maliyet bedeli normu kullanılarak, takdir 
olunan vergi değeri içindeki arsa payı bedeli, 
değerleme normu olarak alınır.» 

Şimdi «Tarım Arazisi» ne geçiyorum. Yani, 
tarım nevileriyle arazi cins ve sınıflarının tes
pitini ve kıymetlendirilmesini tüzükte nasıl 
gösteriyor, o hususa geçiyorum. 

Madde 42 yi okuyorum : 
«Tarım nevileriyle arazi cins ve sınıfla

rının tayininde esas alınacak özelliklerle il
gili daire ve kuruluşlardan bilgi alınmak su
retiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir.» 

Yani, bu yine muhtardan falan değil, ica
bında muhtardan da oluyor. Burda var, «Muh
tardan, şuradan, buradan yetkililerden bilgi 
alınır. Maliye takdir eder» diyor. Yani, bir 
takdir komisyonu, halk temsilcilerinden teşek

kül eden komisyon takdir etmiyor. Bir tek yet
kili şahıs arazinin kıymetini takdirde yet
kilidir. Bu yani «Re'sen takdir» gibi bir du
rum oluyor. 

ıSözlerimin sonuna geliyorum. 
Arazi değerlendirme normları : Araziye ait 

vergi değerinin takdiri, aşağıdaki normlar 
kullanılmak suretiyle yapılır. 

Piyasa bedeli. 
Piyasa bedeli malum, alım - satım, yani 

oradaki rayiç bedeldir. Yıllık istihsal bedeli
ne göre bulunan bedel; piyasa bedeli, o 
arazinin bulunduğu mahalde, cari olan nor
mal alım - satım fiyatlarına nispetle arazinin 
satılması veya satınalınması halindeki ödene
cek normal bedeldir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 50 nci mad
de de aynen şöyle : 

«Piyasa beledine göre vergi değerlerinin 
takdiri, piyasa bedeline dayanılarak arazinin 
vergi değerinin takdirinde piyasa fiyatları tes
pit edilmiş olan, aynı veya benzeri vasıftaki 
araziye ait alım - satım fiyatları esas alınır. 
Piyasa fiyatlarına dayanılarak takdir olunan 
vergi değeri, o arazi için bu tüzükte belirtilen 
yıllık istihsal değerine göre bulunacak değer
den az olamaz.» 

Bunu da az kabul etmeyin, yani «istihsal 
ondan da az olamaz», diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bendeniz 
vergilerin karşısında değilim. Dikkat ederse
niz, nispetler üzerinde konuşmalarımda be
yanda bulunmadım. 

Bu tüzük üzerinde çok hassasım. Tatbikatta 
da birçok karışıklıklara sebebolacaktır. Bir 
arazinin veyahut bir binanın vergi değeri, bi
nada 10 senede getirdiği safi iradıdır veya 
getirebileceği iradıdır; kendi oturuyorsa veya 
kirada değilse, boşsa getirebileceği iradıdır. 
Arazide de 5 senede getirdiği safi iradıdır 
veya getirebileceği iradıdır. Vergi değeri bu 
olmalıdır. 

Ben şahsen yüzdesi üzerinde durmuyorum. 
Eğer bu şekilde olur ve tek bir norma irca 
edilirse, gerek Maliyeci arkadaşlar ve gerekse 
mükellefler için büyük kolaylıklar sağlana
caktır. Aksi halde, her yetkili gidecek, ayrı 
ayrı değerler verecektir. Bu durumdan Maliye
nin de başı derde girecek, mükellef de mağ-
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dur olacak ve ondan sonra da hepimiz en kısa 
zamanda bu kanunun 29 ncu maddesindeki 
tüzüğe ait hükmün değiştirilmesi hususunda 
buraya gelip sözler edeceğiz. Bu mevzuda bir 
takrir de arz etmiş bulunuyorum. Gerekirse 
izahını yapacağım. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılarımı 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Cevat önder, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz, endişe duyduğum, aydınlatılması 
gereken noktaları bir sualle Komisyon Başkanı 
değerli arkadaşımdan ve Sayın Bakandan öğren
mek istiyordum. 

Yalnız, meseleyi iyi vazedememek endişesiy
le söz alıp buradan konuşmayı ve meseleyi biraz 
daha etraflı şekilde ortaya koymayı daha uy
gun buldum. Bu vergi değeri üzerinde önemle 
durulmasının gerekçesini dün büyük bir belâ-
ğatle Sayın Ülker arkadaşım ortaya koydular. 

Değerli arkadaşlarım; meseleye Anayasa hu
kuku, kamulaştırma hukuku ve vergi hukuku 
bakımından bakmak gerekir. Bu vergi değeri 
konusu bilhassa toprak reformu yapılacağı için 
son derece ehemmiyet kazanacaktır. Anayasa
nın 38 nci maddesinde yapılan değişiklikle, yük
sek malumunuz olduğu veçhile, vergi değeri bir 
anayasal müessese olarak Anayasamıza girmiş 
vaziyettedir. 

Şimdi, 38 nei maddenin ikinci fıkrasına ilgili 
arkadaşlarımın dikkat etmelerini istirham ediyo
rum. 

Kamulaştırmada Ödenecek karşılık: «ödene
cek karşılık, taşınmaz malın tamamının kamulaş
tırılması halinde o malın mâlikinin kanunda gös
terilecek usul ve şekle uygun olarak bildireceği 
vergi değerini; kısmen kamulaştırmalarda da, 
vergi değerinin kamulaştırılan kısma düşen mik
tarını aşamaz.» 

Bu fıkradan anladığımıza göre, vergi değeri 
nasıl tespit edilecek? Vergi değerinin tespitini 
Anayasa kanuna bırakıyor. Yani, büyük bir sey-
yaliyet tanıyor. Vergi değerinin tespitinde ka
nun hangi ahkâmı getirirse o ahkâma riayet olu
nacaktır. 

Şimdi dönelim kanuna. Vakıa kanım daha 
evvel çıkmıştır, ama Anayasa yine Anayasadaki 

kaideye göre 1/3 kaideler dizisi olduğu için Ana
yasaya kanunun uyması gerekir. 

Kanunun 29 ncu maddesi vergi değerinden 
bahsetmektedir. Vergi değeri nedir, diyor? «Ra
yiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihinde nor
mal alım - satım bedelidir.» diyor. Demek ki, 
vergi değeri neymiş? Rayiç bedeldir, bina ve ara
zinin beyan tarihindeki normal alım - satım be
delidir. 

Biran için diyelim ki, vergi değerini kanun 
başka türlü anlarsa o takdirde Anayasaya göre 
o kanun işleyecek, yürürlükte olacaktır, mesele 
bundan dolayı önem kazanmaktadır. Bu itibar
la Sayın Bakandan ve sayın arkadaşımdan şu 
hususları vuzuha kavuşturmalarını istirham edi
yorum : 

Yeni tadilâtla 31 nci maddede piyasa bedeli 
diye bir müessese getirilmektedir. Piyasa bedeli, 
rayiç bedel., normal alım - satım bedeli, vergi 
hukuku bakımından aynı ibareler midir, değil 
midir? Aralarında fark var mıdır, yok mudur? 

Bunların vuzuha kavuşturulması lâzım, bir. 
Malumualiniz bunlar hukukî ıstılahlardır. Bu 

ıstılahlar arasındaki irtibatı iyi kurmak gerekir. 
Ümidediyorum ki, ilerdeki tefsirlerde bu beyan
lar zabıtlarda tetkik edilecektir. Bu bakımdan 
da, bu suallerin cevaplarında önem vardır. 

İkinci husus şudur; 1319 sayılı Kanun vergi 
değerini tanzim eden ve vergi değerini rayiç be
deline bağlayan 29 ncu maddeyi getirmiştir. Bu 
29 ncu madde değiştirilmede 31 nci maddede 
yapılmak istenen değişiklikle getirilen yeni 
normları, yani piyasa bedeli, maliyet bedeli, ki
ra değeri, istihsal değeri gibi normları uygula
mak mümkün müdür, değil midir? Danıştay da 
tüzüğe bu yönden takılmıştır. Bunun da vuzuha 
kavuşturulmasını istirham ediyoruz. Yani, yeni 
bazı normlar getiriliyor, kanuna konuluyor. Bu 
normlar şudur : Rayiç bedelin yanı sıra; piya
sa bedeli, maliyet bedeli, kira değeri, istihsal 
değeri... 

Bir üçüncü husus da şudur, ki bu da son de
rece önemli bir husustur. Yeni normlara göre 
vergi değerinin tespit edildiğini kabul edelim. 
Yani piyasa bedeline, ki piyasa bedeli bana gö
re rayiç bedel neyse odur. Alim - satım bedeliy
le piyasa bedeli bu olduğu kanaatindeyim. Ma
liyet bedeline göre vergi değeri tespit edilirse 
veya kira değerine göre vergi değeri tespit edi-
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llrse veya istihsal değerine göre vergi değeri 
tespit edilirse bu değerlerle rayiç bedel arasın
da farklar olduğu takdirde idare, vatandaş han
gisine ittiba edecektir? Şimdi, maliyet değeri 
yüksek olur da, kira bedeli düşük olabilir. Ke
za maliyet değeri yüksek olur da piyasa bedeli 
düşük olabilir. Bu takdirde vergi değeri ne ola
caktır? Müşkül bir konudur. Bu konudaki te
reddütler haklıdır. Bu suallerin cevaplarıyle bu 
tereddütler izale edilirse memnun olacağız. 

Maruzatımız bundan ibarettir, saygılarımı 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, , 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan arkadaşlarımın haklı 
olarak değindikleri ve bu kanunun tatbikatında 
en önemli bir unsuru teşkil eden madde üzerin
de konuşmalar cereyan etmektedir. 

Konuşmacılardan bazıları cidden bu kanu
nun tatbikatını kolaylaştırıcı, anlaşılmayan 
noktaları varsa aydınlatılmasını temin edici, 
yapıcı önerilerde bulundular. Bunlara aynı ölçü 
içinde cevap arz edeceğim. Fakat bir arkadaşı
mız, itiraf etmeye mecburum ki, tamamen mer'i 
mevzuatın dışında, bir tüzük tasarısına dayana
rak, meseleyi de esasından ayırmak suretiyle 
prensibini ve sistemini Yüce Meclise olduğu gibi 
aksettirmeden tasarının şurasından, burasından 
maddeler okumak suretiyle bazı yanlış anlama
lara sebep olabilecek beyanlarda bulundular. 

Bu beyanların mahzuru nedir sayın arkadaş
larım? Bu beyanlardan biz alınmış değiliz. Va
zifemiz Meclisi aydınlatmaktır. Bu beyanlardan 
doğacak zararlar şunlardır : Radyosunun ba
şında tekmil Türk kamuoyu Emlâk Vergisi üze
rindeki Meclis çalışmalarını takibetmektedir. 
Bu konuşmalar, her konuşmacının beyanı aynen 
sadakatle kamuoyuna aksedeceği için... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Pek sa
dakatle aksetmiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Artık orasını 
biz öyle kabul etmeye mecburuz, aksedeceği için 
birtakım yanlış anlamalara sebep olabilir. Bu 
yanlış anlamalara milletvekili olarak bizlerin 
meydan vermemesi lâzımgelir. 

Şimdi bu hususu arz ettikten sonra, ben ku
rulan sistemi, 1970 senesinde çıkan bu kanunun 

( sözcüsü olduğum için, bugün de aynı kanun ta
sarısının komisyonunda başkanlık ettiğim için, 
kurulan sistemi mahzurlarıyle, doğru yanlarıy-
le, yine kendi kabiliyetim ölçüsünde, anlatmaya 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanunun 29 ncu 
maddesi, malumları olduğu üzere, komisyonu
muza gelmemiştir. Bu kanunun 29 ncu maddesi 
1970 yılında kanunlaşmıştır. Tadil yoluyle ko
misyonumuza 29 ncu madde gelmediği için ko
misyonda bu madde üzerinde herhangi bir ta
dilat yapma bahis konusu olamamıştır. 

Bu maddenin getirdiği sistem nedir? Evvelâ 
onu anlamalı. Bu madde vergi değeri başlığını 
taşımaktadır. Vergi değeri, Emlâk Vergisinin 
mevzuuna giren bina ve arazinin rayiç bedeli
dir, demektedir. Arkasından, rayiç bedel bina 
ve arazinin beyan tarihindeki normal alım - sa
tım bedelidir, demektedir. Rayiç bedeli de bu 
suretle tarif etmektedir. Arazi ve bina ile ilgili 
normal alım - satım bedelinin tayininde bu ka
nunun 31 nci maddesine göre hazırlanacak tü
zükte belirtilecek normlar nazara alınır, demek
tedir. Ayrıca, tarım arazisinin vergi değerinin 
tespitinde ise arazinin, arsalar hariç, verim gü
cü de nazara alınır demekte. Verim gücünün 
hangi hallerde nazara alınacağı da tüzükte be
lirtilir denmektedir. 

işte, benden önce konuşan arkadaşımın, tü
züğün diyemeyeceğim, okudukları tüzük tasa
rısı idi; tüzük tasarısının ve ona, tüzük tasarısı 
tabiî Danıştaydan geçerken değişikliklere uğra
mış, tüzüğün temas ettiği madde, yani yetki al
dığı madde bu 29 ncu maddedir. 

Şimdi, bu tüzükte kurulan sistem nedir? 
Ona bakalım. Bu tüzük çıkarılmıştır. Bu tüzük 
Maliye Bakanlığınca tasarı halinde hazırlanmış, 
Bakanlar Kurulundan geçtikten sonra, usulü 
veçhile Danıştaya gitmiştir. 

Bu tüzükte yine 29 ncu maddeye mütenazır 
olarak iki esas kabul edilmiştir. Birisi; bina ve 
arsalar için, öbürü de arazi için. Bina ve arsa
lar için vergi değeri rayiç bedelidir, esası ge
tirilmiştir. Rayiç bedel nedir? Rayiç bedel, 29 
ncu maddenin tarif ettiği normal alım - satım 
bedelidir; beyan tarihindeki normal alım - sa
tım bedeldir, piyasa bedelidir. Burada Sayın 
Önder'e de cevap arz etmiş oluyorum. Piyasa 
bedeli, rayiç bedel normal alım - satım bedeli 

| hepsi aynı manaya gelen terimlerdir. 
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Şimdi, vergi değerinde birinci esas piyasa 
bedelidir. Normal alım - satım bedelidir. Piyasa 
bedeli, normal alım - satım bedeli yahutta ra
yiç bedeli olmayan gayrimenkuller hakkında 
hangi muamele yapılacaktır? Bunu ikinci norm 
tespit etmektedir. Bu norm nedir? Bu norm o, 
gayrimenkulun maliyet bedelidir. Maliyet be
deli de bulunamıyorsa, iradı üzerinden, iradının 
10 ile çarpılması yoluyle bulunacak bedeldir. 

Şimdi, denebilir ki, herhangi bir gayrimen
kulun rayiç bedeli yok mudur? Piyasa bedeli 
yok mudur ki, tüzükte ikinci normu, üçüncü 
normu koymuşlar? Böyle düşünülmüş... Olma
yabilir. Bir villâ düşünün, deniz kenarında bir 
villâ düşünün, civarda benzeri hiçbir gayri
menkul yok. Bu gayrimenkulun rayiç bedeli 
neye göre tespit edilecektir? Emsali yok çün
kü. Bir mukayese yapma imkânı verecek ikin
ci bir bina yok. O halde, burada emsali olmayan 
hallerde yine mükellef lehine olmak üzere, ma
liyet bedeli esasına gidilecek. Maliyet bedeli 
esası da doğru çıkarılamıyor ise, bina çok eski 
ise, bu defa eski usulde olduğu gibi, irat esası
na gidilecektir. Şimdi demek ki, maliyet bedeli 
ve getirdiği irat üzerinden yapılacak hesaplar 
istisnaî hallere münhasırdır. Esas kaide, normal 
alım - satım bedelidir. Türkiye'deki gayrimen-
kullerin büyük çoğunluğu, % 90'nm üzerindeki 
çoğunluğu normal alım - satım bedeli belli 
olan, rayiç bedeli olan gayrimenkullerdir. Bu 
gibi hallerde alım - satım bedeli, rayiç bedel 
esas olacaktır vergi değerine. Tamamen istis
naî hallerde, ki, kanun vazu yahut tüzük ko
yucuları istisnaî halleri de derpiş etmek mecbu
riyetinde olacaklarından, kalacaklarından tama
men istisnaî hallere münhasır olmak üzere ma
liyet bedeli, irat gibi esasları koymuşlardır. 

Şimdi deniyor ki, hal böyle iken bir hesap 
uzmanı gidecekmiş vatandaşın beyanını kontrol 
edecekmiş. Bu hesap uzmanı kabul etmezse va
tandaş vergi hâkimine gitmeye mecbuı4 kalacak
mış. Böyle bir usul de yok. Tüzük ne diyor? 
«inceleme yetkisine sahip memurlar» diyor. Kim 
bu memurlar? Bu memurlar özel surette yine 
Maliye Bakanlığının açmış olduğu kurslardan 
yetişen emlâk eksperleri. Burada şu isteniyor. 
Vatandaştan kimse yok, yani bir takdir komis
yonu yok. Bu takdir komisyonu olsa iş daha 
teminatlı sayılıyor. Halbuki bilinmiyor ki, va

tandaşların bütün şikâyetleri bu takdir komis
yonlarından olmuştur. Bunu bir misalle arz ede
yim. Maruf bir bekçi parası vardı, bekçi para
sını mahallî kişiler tespit ederdi. O kanunun 
kaldırılmasında teklif sahibi bendim, o kanunun 
kaldırılmasına amil olan sebepler işte bu tak
dir komisyonları idi. Kimsenin bekçi parası öde
meye itirazı yoktu, fakat bu mahallî kişiler bir
birlerine hissi sebeplerden dolayı mağdur ol
dukları için mükellefleri mağdur etmişlerdi. O 
sebepten şikâyet ayyuka çıkmıştı, bekçi parası 
da ilkel bir mahiyet arz ettiği için 1965 ve 1966 
yıllarında vergi olmaktan çıkarılmış idi. Şimdi 
mahallî kişiler sistemi, vergide artık reddedil
miştir, terkedilmiştir. Vergi mükellefi var
dır, idare vardır. Vatandaş kendi mülkünün de
ğerini bilmek durumundadır. Kendi mülkünün 
değerini bilemeyecek vatandaşı da tasavvur et
mek çok azdır. Vatandaş mülkünün değerini bil
direcektir. Vergi memuru da şu normlara göre 
bu değeri kontrol edecektir. Daha önce muhte
lif kaynaklardan alman bilgilere göre hazırlan
mış haritalara göre rayiçler falan da tespit edi
lecek. Bu vergi memuru da, bu vergi inceleme 
memuru da keyfî bir hareket yapamayacak, o 
da birtakım kayıtlarla daha evvelden bağlanacak, 
bu bağlayıcı kayıtlara göre inceleyecek ve şayet 
vatandaş beyanında % 50'den fazla bir hata yap
mışsa, % 50'de marj tanımışız, % 50'de marj ta
nınmış. Yani şöyle diyelim bir vatandaş 200 bin 
liralık bir beyanda bulunmuş, vergi memuru 
gitmiş 300 bin lira bulmuşsa bu vatandaşa bir-
şey diyemeyecek. 350 bin lira ise vergi memu
runun bulduğu rakam, rayiç bedel rakamı o za
man vatandaşla vergi dairesi karşı karşıya ge
lecek. Sen denecek, marjı fazla geçmişsin, ek
sik beyanda bulunmuşsun. Vatandaş kabul eder
se mesele bitecek, vatandaş kabul etmezse yine 
Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde idarî 
mercilerde üç kademeli bir itiraz bahis konusu 
olacaktır. Buna da razı olmazsa vatandaş kaza 
mercilerine gidecek. Gelir Vergisine kâfi say
dığınız bu teminatı Emlâk Vergisine niye kâfi 
saymıyor sunuz? Şayet sayın arkadaşlarım, 29 
ncu madde Yüce Meclisçe teminatlı bulunmu
yor ise, 29 ncu madde eksik görülüyor ise ar
kadaşlarım mer'i olan bu maddenin tadiline dair 
bir teklifi Meclis Başkanlığına versinler, komis
yonumuz o teklifi de görüşür. 29 ncu madde
nin tadili bahis konusu olmadığına göre, 29 ncu 
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maddeye göre kurulan bu sistemi 29 ncu mad
denin zatına yapılması lâzımgelen taarruzlar 
çerçevesi içinde burada yapmanın haklı olmadı
ğını belirtmek mecburiyetindeyim. 

Şimdi Sayın Önder'in sormuş olduğu sualle
ri sırası ile cevaplamak istiyorum. Birinciyi ce
vapladım; piyasa bedeli, rayiç bedel, normal 
alım - satım bedeli aynı tabirler midir? Aynı 
tabirlerdir, hiçbir fark yoktur. 

ikincisi; bu 31 nci maddede 29 ncu madde
de rayiç bedel esası getirildiği halde 31 nci 
maddede diğer normları niye getirdiniz? Sua
linin cevabıdır. O da şudur: 29 ncu madde dik
kat edilirse .vergi değerinin hesaplanmasını tan-
zin eden maddedir, 31 nci madde vergi daire
since yapılacak işlemi tanzim eden maddedir. 
Orada da diğer normlar getirilmemektedir, nor
mal alım - satım bedeli, rayiç bedel tespit edile
meyen hallerde hangi normlar daha uygulana
cak, o tanzim ve tespit edilmek istenmektedir, 
ki, doğrudur ve yerindedir. 

Maliye bedeline göre veya diğer esaslara gö
re vergi değeri tespit edilmesindeki çaba ne 
olacaktır? Gerek maliyet bedeline göre, gerek 
vergi değeri esasına göre vergi değeri tespitin
deki esas çaba rayiç bedeli tespit etmek olacak
tır. Demek ki, kanunun kurduğu esas sistem 
rayiç bedel sistemidir. Bunun tespit edilemediği 
istisnaî hallerde diğer normalara başvurulacak
tır. Üçüncü suali de buydu tatmin oldularsa 
memnun olurum. 

Şimdilik bu madde üzerinde söyleceklerim 
bundan ibarettir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güler, soru
lar vardır. Buyurun sualinizi sorun Sayın Uzun-
oğlu. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, yanlış beyanlarda bulunduğumuzu 
söylediler. Hangi kısmı yanlış okumuşuz, bunu 
sarahatle bildirmediler. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, elinizdeki 
okuduğunuz, tüzük diye okuduğunuz tüzüğün 
hazırlanmasına esas olan taslaktır. Bu bilâhare 
değişti, bende siz görüşürken ifade etmeye ça
lıştım. Son şekli komisyon başkanının elindeki-
dir. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, bu taslak da olsa Maliye Bakanlı
ğından alınmış bir tüzüktür. Bunu ben yazma
dım, orada bunu okudum. Hangisinin değişik 

I olduğunu, yanlış anlaşıldığını izah etmesi gere
kirken.. 

BAŞKAN — ifade ettiler efendim. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Et

mediler efendim. Belki madde numarası değiş
miş olabilir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bir üyenin 
yanlış sual sormak hakkı da vardır Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Anlayamadım Sayın Ülker? -. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bir üyenin 

yanlış sual sormak hakkı da vardır. 
BAŞKAN — Yanlış sual sormak? Affeder

siniz Sayın Ülker ben yine anlayamadım bunu. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun), — Sa

yın Başkan bendeniz yanlış... 
[ BAŞKAN — Doğru efendim de, efendim ya

ni efendim evvelâ şu noktada bir ittifaka var
manız gerekiyor. Sizin elinizdeki tüzük geçerli 
mi, yürürlükte mi, yoksa sayın komisyon baş
kanının elindeki mi yürürlükte? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu Sayın Baş
kanlığın vazifesi midir? 

BAŞKAN — Sayın Ülker, sizin söz hakkı
nız yok ki? Soru sıranız geldiği zaman sorarsı
nız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Buna Başkan
lığın hakkı yoktur, Başkanlık vazifesinin dışı
na çıkıyor. 

BAŞKAN — Sizi hakem tâyin etmedik ki, 
Sayın Ülker? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Biz hakemiz, 
Meclis olarak.... 

BAŞKAN — Hayır, ikimiz arasında değilsi
niz, olamazsınız da, mümkün değil. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay söz hakkınız var. 
Sayın Uzunoğlu evvelâ o noktada bir ittifa

ka varın efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Şim
di sayın Başkanım, bir sual sormak istiyorum. 
Aynı partiye mensulbolmamıza rağmen Koıms-
yonun Başkanıdır sıfatı. 

. IBAŞKAN — Parti meselesi bahis mevzu de
ğil efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Bu-
I na rağmen Sayın Başkan hangi maksat ve gaye 
1 ile şajhsımı hedef alarak yanlış beyanla: da 
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bulunduğumu ve kamu oyunu yanılttığımı söy
lemişlerdir? Bu hususu açıklamasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim bu soru olmuyor ki, 
ıbir maksat olmaz. Komisyon, hayır efendim bu 
soru olmaz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Ya
ni çıkıp tüzüğü tamamen mi okuyalım? 

BAŞKAN — Hayır efendim bu soru oln az, 
iben bunu soru olarak kabul etmiyorum. E aş
ka sorunuz varsa lütfedin buyurun. 

'Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Komis

yon Başkanından rica ediyorum, uzun uzun iza
hat verdiler. Biz kürsüde şunu ifade ettik. 
Bir kanunun bir evvelki maddesi, yani 29 ncu 
maddesi rayiç bedel esasını kabul ettiği hal
de, 31 nci maddesinde ibu rayiç bedel esasından 
da uzaklaşarak vergi dairelerinde yapılacak 
işlemleri gösteren İbu madde de yani rayiç be
del, onun yanında ıbina değeri, onun yanında 
kira değerini getiren madde midir? 

BAŞKAN — Bu mu efendim, başka var mı 
sorunuz? 

REŞİT ÜLKER (tstaıibul) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Baskımı 
suali cevaplandırınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim arz 
ettim, bu 31 nci madde vergi dairesince yapı
lacak işlemleri tanzim etmektedir. 29 ncu mad
de vergi değerini tespit etmektedir. Böyle bir 
metin getirilebilir mi, getirilmez mi? Getirile-
'bilir, kanaatindeyim. Sdbelbi de şudur- Kainin 
vazııyız, kanun yapıyoruz, gelir böyle bir me
tin. Bunun getirilmesinde bir sakınca varsa Sa
yın Ülker önerge verirler, Komisyon düşünür, 
kararını verir, bunda bir şey yok. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. Başka bir sorunuz daha mı var Sb.ym 
Ülker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun sorun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir kanunun 

içinde birlbirine zıt iki hüküm bulunabilir mi? 
BAŞKAN — Yani ibu bir hukuk sorusu olu

yor Sayın Ülker, Rica ederim, kabul etmiyo
rum bu sorunuzu efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Rica ediyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ben kararımı ve ce

vabımı bildirdim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usulsüz yt pı-

yorsunuz, keyfî idare ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Sizin davranışlarınız daha keyfî 

oluyor. Buyurun Sayüı Yılmaz. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydına — 

Sayın Başkanım, soracağım soru konu ile ilgili 
ise cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Evvelce satmalman taşınmaz mallar satm
alına değeri ile Emlâk Kanununa göre beyan 
edilen değer arasındaki fark, Değer Artış Ver
gisine tabi olacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Bu E,mlâk Vtr-
gisi tasarısından ayrı olarak bir de Komisyo
numuzda Finansman kanunu tasarısı vardır. 
Ora,da Değer Artışı Vergisi yeniden tanzim 
edilmiştir. Ve Değer Artışı Vergisine esas te
mel teşkil edecek olan ilk şey Emlâk Vergisi 
Kanununa göre vatandaşların bildirecekleri 
vergi değeridir. Bu vergi değeri ile o bilâhara, 
sonraki tarihlerde yapılacak satış değeri ara
sındaki fark gayri menkul değer artışı vergj si
nin matrahını teşkil edecektir. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Bu soruma cevabınız hayır oluyor yani .. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Anlayamamı
şım o halde sualinizi efendim. 

İBAŞKAN — Açıklayınız sualinizi efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Şimdi efendim açıklamaya çalışayım Bir gay
ri menkul satınalmışsımız ve bu Emlâk Kanu
nundan önce beyanname vermişsiniz; beyân
namede geçen cari fiyatı ifade etmişsiniz. 
Ama bu gayri menkulü vaktiyle çok ucuza al
mışsınız, 'bugünkü değerini beyan ediyorsu
nuz ; aradaki fark da bir değer artışı ifade ede
cek midir? 

BAŞKAN — Satışı halinde. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Etmeyecek
tir efendim. 
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BAŞKAN — ıSoru cevaplandırılmıştır. Baş
ka soru sormak isteyen arkadaşımız?. Yok. Bu
yurun Sayın Güler teşekkür ederim efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen başka sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergelerine geçiyoruz; 
2 önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Emlâk Vergisi kanun tasarısının 21 nci mad
desiyle tadili istenen 31 nci maddemin 1 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederiz. Saygılarımla. 

Kars Nevşehir 
Lâtif Aküzüm Hüsamettin Başer 

«Madde 31. — Vergi Dairesi gerektiği tak
dirde illerde defterdarın başkanlığında, ilçe
lerde mlamüdürünün başkanlığında kurulacak 
ziraat Odası, Ticaret Odası, esnaf dernekleri ve 
(belediye temsilcisi marifetiyle mükellefin be
yan ettiği matrah yerine geçecek vergi değer
lerini yeniden takdir eder.» 

Sayın Başkanlığa 

Geçici Komisyon tarafından 21 nci madde 
olarak kabul edilen tasarının 22 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

'Samsun 
Bahattin Uzunoğlu 

«Ancak Maliyece takdir edilecek vergi de
ğeri binada 10, arazide 5 senelik getirdiği ve
ya getirebileceği safî iradın tutarını geçemez. 
Mükellefi bu hüküm bağlamaz.» 

BAŞKAN — Bu mükellefin kendi beya-
niyle ilgili olan.. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Mü
kellef isterse yüksek gösterebilir. 

BAŞKAN — Evet efendim, veya alçak da 
gösterebilir; yani 2 mana da çıkıyor. 

Evet efendim, şimdi teker teker tekrar oku
tarak işleme koyacağım. 

(Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm ve Nevşe
hir Milletvekili Hüsamettin Başer'in önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Efendim Sa
yın Aküzüm ve Sayın Başer'in verdikleri de
ğişiklik önergesine Komisyon katılmamıştır. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Efendim anlaşılamadığı için tek
rar oya sunacağım. 

Sonradan gelen arkadaşlarımızın da bilgi 
lahibi olmaları 'bakımından önergeyi tekrar 
etmek lüzumunu ihissediyoruım. önerge Sayın 
Aküzüm ve Sayın Başer tarafından verilmiş
tir. Vergilemede mükellefin kendi beyanını 
kontrol eden vergi memurları yerine bir kar
ma takdir heyetinin, halk temsilcilerinin de inn-
de bulunduğu bir takdir heyetinin getirilme
sini öngörüyor değişiklik önergesi. Komisyon 
da bu önergeye katılmamıştır. Bu önergeyi ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Komisyon filhal katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Hayır katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önerge Komisyona verilmiştir. 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun 

inergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — İzah 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; uzun za
mandan beri münakaşesmı yaptığımız Tüzü
ğün bu normlar bahsindeki meseleyi kökün
den bulledectk bû önergedir bu önergem. Ya
ni, rayiç bedeli, kıymeti kaldırıyor; binalar
da ."O, arazjcu, ise 5 senelik getirdiği veya ge
tirebileceği icarın tutan, bu gelirin safî tutarı 
bu binanın veya arsanın vergi değeri oluyoı. 
önergemde deniliyor M, en pratik şekil budur. 
Alışılmış olan şekil de budur. Eğer bu kabul 
edilirse çok pratik bir durum meydana gele
cektir. Takririme iltifat edilmesini istirham ede
rim. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Efendim Sayın Bahafcün Uzun-
oğlu tarafından verilen ve Komisyonca iltifat 
edilmeyen değişiklik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

Bu maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi 
Komisyona verilmiş olduğu için maddenin oy
laması, bilâhara Komisyondan gelen metnin 
müzakeresinden sonra yapılacaktır 

22 nci maddeyi okutuyorum efendim 
Madde 22. — Aynı kanunun 32 nci madde

sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

itirazın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 
içinde beyanname verilirse beyan olunan de
ğer üzerinden hesaplanan vergi tahsil olunur. 
Bu takdirde itiraz, beyan edilen değer ile tuk-
dir edilmiş matrah farkma ve bu farka isabet 
eden vergiye inhisar eder. Beyanname verilme
diği takdirde, itiraz, daha önce idarece hesap
lanan vergilerin tahsilini durdurmaz. 

BAŞKAN — Efendim madde üzerinde sös is
teyen sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 23. — Aynı kanunun 33 ncü madde

sinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki 8 numara
lı fıkra eklenmiş ve son fıkrası kaldırılmış
tır; 

2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiy
le veya sair selbeplerle tamamen veya kısnen 
harabolması veya binada mevcut asansör vfya 
kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kal
dırılması; 

8. Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, 
kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak 
üzere bina veya arazinin değerlerinden % 25'i 
aşan oranda artma veya eksilme olması; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 24. — Aynı kanunum 41 nci madde

sine aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir 
4. özel kanunların Bina ve Arazi vergileri

ne ilişkin muaflık ve istisna tanıyan hüküm
leri (31 . 5 . 1903 tarihli ve 244 sayılı Kanun 

gereğince yapılan milletlerarası antlaşmalarla 
tanınan muaflık ve istisna hükümleri saklıcLr). 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye .. Yok. Bir değişiklik önergesi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

Tasarının 25 nci maddesiyle Emlâk Vergi-
si Kanununun 41 nci maddesine 4 numaralı bent 
eklenmektedir. Bu suretle Gelir Vergisi Ka
nunun mükerrer 122 nci maddesi ilga edilmek
tedir. Yani, bina ve arazi vergisinin gelir ver
gisinden malhsubedilmesi önlenmektedir. Bu 
doğru değildir. Tasarının 25 nci maddesinin, ya
ni kanunun 41 nci maddesine eklenen 4 ncü 
bendin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

D. P. Grupu adına Cevat önder 
Erzurum 

BAŞKAN — Efendim önergeyi tekrar oku
tarak işlemini icra edeceğiz. 

Efendim bir yanlışlık olmuş, Komisyonda 
önerge sahipleri önergelerini geri almışlar. Bu 
itibarla işleme koymuyoruz önergeyi 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim es
ki Maliye Vekili Sayın Naci Ergin Komisyonda 
vermiş olduğu izahatta Cklir Vergisi Kanunu
nun mükerrer 122 nci maddesinin uygulana
cağını beyan etmiştir. Bu itilbarla bis de öner
gemizi geri almıştık. 

BAŞKAN — Muameleye koymuyoruz öner
genizi. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Bu sebeple 
geri almış oluyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. Efendim, bu se
beple maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 25 nci maddeden 
önce birtakım ek madde teklifleri mevcut bu
lunduğundan önce onların müzakeresine geçi
yorum. Geliş sırasına göre önergeleri arz edi
yorum efendim. 

ISayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısına aşağıdaki 

ek maddenin eklenmesini arz ederim. Saygı
larımla. 

Samsun 
Bahatfcin Uzumoğlu 
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«Ek madde 1. — Maliyece takdir edilecek 
vergi değeri 'binada 10, arazide 5 senelik rafi 
iradım geçemez.» 

BAŞKAN — Sayın Usunoğlu bir ek mad
de teklifiniz var; bu ek madde teklifiniz biraz 
önceki maddede reddedilen önergenizin aynı 
mahiyette. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — îzah 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Hayır izah değil, efendim, bir 
dakika. Aynı malhiyette görüyorum ben, aynı 
kanaatte misiniz efendim? 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Ay
nı kanaatteyim, izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — O takdirde bunu işleme koy
mam mümkün değil efendim. 

BAHATTtN UZUNOĞLU (iSamsun) — Ama 
diğer maddede ek madde olarak teklif ettim. 

BAŞKAN — Olamaz, mümkün değil eten
dim. 

Sayın Başkanlığa 

Emlâk Vergisi kanun tasarısına aşağıdaki 
ek maddenin ilâvesini arz ve teklif ederiz. Say
gılarımızla. 

Konya Nevşehir 

Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 
«Ek madde 1 Vergi matrahına esas olmak 

üzere arazide 5, emlâkte 10 yıllık safi gelir he
sabını geçemez.« 

BAŞKAN —Sayın Başer sizin bu teklifiniz 
de biraz önce Genel Kurul tarafından redde
dilen Sayın Uzunoğlu'nun önergesinin aynı ma
hiyette bulunuyor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Biraz 
değişik efendim. 

BAŞKAN — Neresi efendim? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ver

gi matrahı diyorum ben efendim. 

BAŞKAN — Aynı manaya geliyor, takdir 
edersiniz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tak
dir sizin. 

BAŞKAN — Evet; muameleye konmamıştır. 

Sayın Başkanlığa 

EmlâkVergisi kanun tasarısına aşağıdaki 

ek 2 nci maddenin ilâvesini arz ve teklif ede
riz. Saygılarımızla. 

Adıyaman Konya 
Zeki Adıyaman Baha Müderrisoğlu 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

«Ek madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesiyle beyanname müddeti Maliye Bakanı ta
rafından yeniden uzatılır.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum.. 

iSayın Başkanlığa 

Emlâk Vergisi kanun tasarısına aşağım, ki 
sk 3 ncü maddenin ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

Konya 
Baiha Müderrisoğlu 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

«Ek madde 3. — Vergi mükellefleri vergiye 
tâbi olan arazi, arsa ve bina vergi beyanneme-
lerini bulunduğu yer vergi daireleri vas^ta-
siyle verebilirler. 

İSayın Başkanlığa 

1319 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddenin 
ilâvesini arz ederim, 

Saygılarımla. 
Samsun 

Bahattdn Uzunoğhı 
Maliyece takdir edilecek vergi değeri; bina

da 10, arazide 5 senelik getirdiği veya getire
bileceği safi iradı geçemez. 

Mükellefi bu hüküm bağlamaz. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğhı, bu da aynı olu

yor değil md efendim? 
BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Ay

nı değil efendim. Biraz evvelki «Getirdiği» şek
linde idi, burada «Getirebileceği» diyorum. 

Müsaade ıbuyursanız izah edeyim, ondan son
ra oya sunun. 

BAŞKAN — Efendim, diyorsunuz ki; «Ma
liyece takdir edilecek vergi değeri; binada 10, 
ırazide 5 senelik getirdiği veya getirebileceği 
safi iradı geçemez. 

Mükellefi bu hüküm bağlamaz. 
BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — öte-

Isinde yoktu efendim. 
BAŞKAN — Reddedilen önergenizi okuyo

rum efendim: «..Ancak Maliyece takdir edile-
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oek vergi değeri; binada 10, arazide 5 sent'ik 
getirdiği veya getirebileceği safi iradın tu
tarını geçemez. 

Mükellefi bu hüküm bağlamaz» 
Bu, 21 nci madde için verdiğiniz ve redde

dilen değişiklik önergesi idi efendim. Ek ımıd-
de için verdiğiniz önerge ile ikisini Başkan
lık aynı mahiyette görüyor. 21 nci madde için 
verdiğiniz önerge reddedildiğinden muameleye 
koyamıyorum efendim. 

Diğerini okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 

1319 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddenin 
eklenmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Bahattin Uzunoğlu 

Ek madde — Binanın işgal ettiği arsa dı
şında kalan imar planı ve kanunlarla inşası 
sınırlandırılmamış arsalar, arsa vergisine tabi
dir. 

Ancak, nüfusu 25 bine kadar olan belediye 
sınırlarında 250 metrekare, 50 bine kadar 150 
metrekare, 100 bin ve daha yukarı olanlarda 
100 metrekarelik kısım, binanın işgal ettiği 
arsanın mütemmimi kabul edilir. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bir tereddü
dümüzü izah bakımından sizden rica, ediyo
rum; bu tasarının 11 nci maddesi, Emlâk Ka
nunun 18 nci maddesini değiştiren maddemiz, 
biliyorsunuz bir önerge sebebiyle Komisyona 
verilmiş idi. Bu madde Komisyonda bulunuyor. 

Ek maddedeki istediğiniz, aşağı yukarı bu 
madde içerisinde mütalaa edilen hususları ihti
va ediyor. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Aşa
ğı yukarı. Tamamen değil. 

BAŞKAN — Gayet tabiî «Aşağı yukarı». 
Şimdi bu madde Koımsiyonda bulunduğuna gö
re, bu ek madde önergenizi Komisyona verse
niz?.. Esasen Komisyon hu madde üzerinde ye
niden çalışacağına göre, hem de kanunda ye
ni bir ek madde gibi ibir ilâvenin olmaması ba
kımından, kanun tekniği bakımından uygun mü
talaa ediyorsanız geri verelim efendim? 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Mü
saade ederseniz izah edeyim. Gerekirse Komis
yon zaten isteyecektir efendim. 

BAŞKAN — îsrar ediyorsunuz.. Peki efen
dim, sırası geldiğinde Komisyonun mütalaası
nı soralım. 

önergeleri şimdi sıra ile tekrar okutuyo
rum efendim. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Savm 
Başkan, munzam bir önergemiz vardı?.. 

BAŞKAN — Ver efendim. Sizin önergenizi 
ayrı bir prosedüre tabi tutmamız gerektiği 
için muameleye sonra koyacağım., 

(Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki Ad'ja-
mıan ve arkadaşlarının öneılgesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu ek madde 
teklifine prensibolarak katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — O halde bu teklif üzerine mü
zakere açıyorum. 

Söz isteyen sayın üye var mıdır? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Sayın Başkan, 
Emlâk Vergisinde beyanname verme müd

detleri, 1319 sayılı Kanunun 6 nci maddesi üe 
geçici 3 ncü maddesinde tespit edilmiş bulun
maktadır. Geçici madde, 3 ay olarak öngörülen 
beyaname verme müddetini uzatma konusunda 
Maliye Bakanına bir yetki tanımıştı. Bu yet
ki, bir vesileyle Yüksek Heyetinize arz ettiğim 
gibi, kullanılmış bulunuyor. Binaenaleyh yürür
lükteki hükümler böyle kaldığı takdirde bütün 
vergi mükelleflerinin beyannamelerini Ağustos 
sonuna kadar vermeleri gerekmektedir ve mev
cut hükümler bir başka şekilde bu müddetin 
uzatılmasına imkân vermemektedir. Bu nokta
da zannediyorum ki, kanunun yürürlük mad
desini de nazarı dikkate almak gerekir. Tasarı
da öngörülen yürürlük maddesi, gerek bu mad
de, gerekse tasarıda yapılan değişikliklerden 
sonra beyanamelerin ahması ve eski kanunun 
ve değiştirilmiş şeklinin tatbikatı, beraberinde 
biroçk meseleler getirecektir. 

Bu itibarla bendeniz, bu meseleleri tanzim 
etmek üzere konuyu Komisyonun kendisine al
masının faydalı olacağını düşünüyorum. 
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Takdir Komisyonun ve Yüksek Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Emlâk Vergisi Kanunu tadil tasarısı 

11 . 11 . 1971 tarihinde Yüce Meclis Başkan
lığına- verilmiştir. Tasan 8 . 2 . 1972 tarihin
de Komisyondan çıkmış ve hemen kanunlaşa
cak diye Ağustos ayı sonuna kadar beyanname 
verme müddeti tanınmıştı. Görüyorsunuz ki, 
Haziran ayının sonuna geldik. Meclisimizden 
çıkıp Senatodan çıkması da aşağı - yukarı 1 ay 
aldığı zaman mükelleflerin çok sıkışacakları 
herkesin malumudur. 

Maliye Bakanının izahına göre, mükellefler
den % 2'si beyannamesini ancak vermiştir. De
mek ki, % 98'i vermemiştir. Temmuz ayı sonu
na kadar veya 20'sine kadar da ancak Senato
dan çıkabilir. 1,5 aylık bir zamanda Maliye 
memurları sıkışır, vatandaşlar sıkışır. Bir defa
ya inhisar etmek üzere müddet verilirse fay
dalı olur. 

ISaygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın üye 
bulunmadığı cihetle. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Cevat 
Önder, buyurun efendim. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1319 sayılı Kanuna, Demokratik Parti Gru
bu olarak, prensibolarak baştan beri muhalefet 
«tmekteyiz. Yine de bu muhalefetimiz devam 
etmektedir. 

Yalnız, bu kanunun artık uygulanması lâ
zımdır, şarttır. Yüce Meclis, çalışmalanyle ka
nuna bir veçhe vermiştir. Kanunun daha fazla 
tehirlerle uygulamadan alıkoymak, mülga Bi
na ve Arazi Vergileri Kanununu tatbik etmek 
artık mümkün değildir. O kanunlar ölü kanun
lardır, onların tekrar uygulanması bahis konu
su olamaz. 

Kanunun tümü hakkında yapmış olduğum 
konuşmada da belirtmiş olduğum veçhile, bdr 
madde ile ilga edilen kanunların ihya edilmesi 
hukuk tekniğine de uygun değildir. Bu itibarla 
1319 sayılı Kanun bütün tadilleriyle birlikte ar

tık kamu düzeninin sağlanması bakımından uy
gulanmalıdır. 

Ancak, arkadaşımız bir önerge vermiş; be
yanname alma süresi uzatılsın demiş. Sayın 
Bakanla aramızda bir hukukî ihtilât var. Ben 
bu beyannamenin biraz daha uzatılmasının 
mümkün olduğu kanaatini savundum. Ayrıca 
şu bakımdan da savundum: Nispet, binada bin
de 6, binde 4 iken, beyannamede gösterilecek 
matrah başkadır, nispet binde 8 iken, bin de 10 
iken beyannamede gösterilecek olan matrah 
başkadır. Nispet normal olduğu için, binde 6, 
binde 4 olduğu için vatandaş binanın matrahını 
normal olarak gösterecektir, yerinde göstere
cektir, piyasa bedelini aynen gösterecektir. 
Şimdi şayet - Arazi Vergisi nispetleri de zan
nediyorum Yüce Meclisin reyleriyle iyi bir şek
li alacaktır. Maliyece bir mahzur varsa, Ağus
tos ayı sonuna kadar beyanname alınması müm
kün değilse 1 ay, 2 ay daha uzatılmasında hiç
bir mahzur yoktur. Hattâ bir bakıma da fayda 
vardır. Ağustos ayı sonuna kadar beyanname 
verme süresi dondurulmuştur. Diyelim ki, karı
şıldıklar oldu, beyannameyi vatandaş zamanın
da veremedi, o itibarla bir marj tanımak lâzım
dır. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Mart ayının so
nuna kadar herkes Gelir Vergisi beyannamesini 
verir. Ama yine bir kaideye göre, bu beyanna
me verme müddeti, vergi yatırma müddeti her 
yıl 15 Nisan olarak, 15 gün, 20 gün, 1 ay uza
tılır. 

Yeni bir kanundur, birçok aksaklıklar var
dır, vatandaş da bunu tam olarak bilmemekte
dir. Bu kanunu uzun uzadıya tetkik etmeme 
rağmen, bendeniz daha beyannamenin doldurul
ması konusunda işin içinden çıkamamaktayım. 
Naçizane hukukçu olmamıza rağmen, bunca 
beyanname tanzim etmemize rağmen beyanna
meler mudildir, muğlaktır, karışıktır. 

O itibarla eğer müdetlerin uzatılmasında 
faya varsa, bu hususa Sayın Bakanın vuzuh 
vermesi lâzımdır. O takdirde müddet 1 ay, 2 ay 
uzatılabilir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yetki de veri
lebilir. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Devamla) — Evet.yetki verilebilir. 

Beyan şart, ki artık 1319 sayılı Kanun bu 
kabul edilen şekli ile uygulansın. Halen vatan-



M. Meclisi B : 111 22 . 6 .1972 O : 1 

daşta bir tereddüt vardır. Vatandaş diyor ki, 
yine bu kanun bir sene uygulanmayacak, eski 
Bina ve Arazi vergileri Kanunu 1972 yılında 
da uygulanacak. Bu tereddütün izale edilmesi 
lâzımdır. 

Biliyorsunuz, 1319 sayılı Kanun, 1971 yılı
nın Mart ayının 1'inden itibaren uygulanacak 
idi. 1972 yılma ertelendi, şimdi 1972 yılında da 
şu zamana kadar gelmiş vaziyetteyiz; yine te
reddütler vardır. 

Bu hususların vuzuha kavuşturulması lâ
zımdır. Sayın Bakanı naçizane izaha davet edi
yorum. Eğer lüzumlu ise beyaname verme sü
resi uzatılsın. 1319 sayılı Kanunun da uygula
nacağı belirtilsin. 

Demokratik Parti Grubu adına, kanunu 
prensibolarak benimsediğimiz mânasında da 
sözlerimizin anlaşılmamasını istirham ediyo
ruz. Yalnız kanun, Yüce Meclisin kıymetli me
saisi ile hayli uygulanır duruma gelmiştir. Bu
radaki şeref ve hisse de Yüce Meclise aittir. 

Saygılarımı arz ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi mi, yoksa üyelerden son

ra anı görüşeceksiniz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Üyelerden son
ra görüşeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZ1NOĞLU 

— Ben de soruları topladıktan sonra cevap arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efen
dim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, daha önce Sayın Tos-
yalı'yı kürsüye davet ettim.. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım. Bu Emlâk ve 
Arazi Kanununun beyanname alma işi iki defa 
ertelendi. Biz de yeni kanunun müzakeresini bi
tirmek üzereyiz. Şayet 1972 yık Emlâk, Arazi 
ve Arsa Vergisi eski Kanuna göre almacaksa, 
ki öyle olması için beyanname istenmektedir, o 
takdirde ertelemenin bir faydası yoktur. 

İşin doğrusu ve açığı, müzakeresini yaptığı
mız kanuna göre 1972 yılı Bina, Arazi ve Arsa 

Vergisi, yeni vergi nispetlerine göre almacak
sa, Yüce Meclisiniz bunu istiyorsa, Hükümet 
bunu istiyorsa, komisyon bunu istiyorsa, burada 
bir açıklığa varmamız şarttır. Sen kanunu bu 
sene çıkaracak, fakat bu sene uygulamayacak
sın; beyannameleri bu sene, eski Kanunu mah
zurlu saydığımız halde eski Kanuna göre ala
caksın, bu doğru değildir arkadaşlar. 

Madem ki eski kanunu beğenmedik; açık 
olalım, biraz; mademki eski kânunu mahzurlu 
bulduk, yeni bir Emlâk ve Arazi Vergisi Ka
nunu müzakere ve tedvin ediyoruz, yeni vergi 
nispetleri koyuyoruz, o halde beyannameleri de 
buna göre almamız lâzımdır. Bunun için süreyi 
uzatmak değil, beyanname almayı bu kanun 
çıkıncaya kadar ertelemek lâzımdır. 

Bu hususu belirtmek için söz almış bulunu
yorum. Burada Hükümet kesin karar alacak, 
vergi beyannamesini eski beğenmediğimiz ka
nuna göre mi alacaktır, yoksa müzakeresini 
yaptığımız bu kanuna göre mi alacaktır; 1972 
yık Emlâk ve Arazi Vergisini? 

Tekrar ediyorum, eğer müzakeresini yap
tığımız şu kanuna göre alacaksa, beyanname al
maya lüzum yok. Vatandaşın bu kanuna göre 
beyanname vermesi lâzımdır aslında. Bu işin 
içinden çıkılamıyor. Tek çare, bu kanun çık
tıktan sonra beyanname verilir, diye bir ek 
madde koyalım. Bu kanunun geçerli olduğu ta
rihten itibaren iki ay içinde beyanname verilir, 
diyelim ve bu kanuna göre vergi alalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Er

dem, buyurun. 
A. P. GRUBU ADINA ALİ NAİLÎ ERDEM 

(İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım. 

Bir haftayı geçen müddet içerisinde Mecli
sin en hararetli celselerini işgal eden Emlâk 
Vergisi Kanunu üzerindeki müzakerelerin, zan
nediyorum, hemen hemen sonuna gelmiş bulun
maktayız. 

Kanun üzerinde A. P. grubu adına yapmış 
olduğum konuşmalarda belli noktalanyle kanu
nun sırf modern devlet hayatına, modern vergi 
hukuku içersinde getirmiş olduğu yenilikleri 
belirtmiş ve demiştik ki; «1319 sayılı Kanun 
modern vergi anlayışına uygun tanzim edilmiş 
ve muhterem Meclisimizden ve Senatodan geç
mek suretiyle de kanunlaşmıştır.» 
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ğumuz bu görüşümüzü Sayın Maliye Bakanı, 
bu kanunun bazı maddelerinin değişikliğine ait 
olan bu tasarı üzerinde gerek grupları ve gerek
se kişisel görüşlerini buradan ifade eden arka
daşlarımıza cevap verirken, 1319 sayılı Kanun
dan bahsederken, şu hususları ifade ettiler. De
diler ki; «1319 sayılı Kanun, modern vergi an
layışına uygun olarak tanzim edilmiş ve modern 
devlet esprisine göre çıkarılmış ileri görüşlü 
bir kanundur.» 

Bu bizim görüşümüz Sayın Hükümetin yet
kili bakanından da, yer ve ifadesini bulur şe
kilde dile getirilmiş olması, 1319 sayılı kanu
nun getirilişindeki hakikicimizi ortaya koymak
tadır. 

'Kanunun müzakeresinde bir husus, birkaç 
defa dile getirilmiş olması hasebiyle, nazarı 
dikkatimizi celbetti. Sayın Cevat önder arka
daşımız bu birkaç defa tekrar ettiği hususu bu 
kere yine dile getirdi ve dediler ki; «Vergi nis
petleri değişik ölçüler içersinde bulunduğu 
müddetçe, beyanname de ona göre bir hususi
yet arz edecek. Yani, vergi nispetleri küçük ise 
beyanname matrahları yüksek olacak, vergi nis
petleri büyük ise, matrah küçük olacak.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sayın milletve
kili arkadaşlarımın, bu sıralarda bulunan arka
daşlarımın Anayasanın 38 nci maddesini tadil 
ederken bu kürsüden ifade edilen hususları ga
yet iyi hatırladıklarını şu anda ben de hatırla
maktayım. Biz 38 nci maddeyi değiştirirken şu 
ölçüleri koymaya çalıştık ve dedik ki, «Türk 
vergi mükellefi doğru, dürüst bir karakterin 
içindedir. Bu dürüstlük, bu doğruluk kendisin
de bir karakter halinde mevcuttur. Bu itibar
la gayri menkulünün değerini o doğru ve o dü
rüst ve samimî ölçüler içerisinde ifade buyura
caktır.» 

Şimdi, eğer Türk vergi mükellefini vergi 
kanunlarındaki nispete göre pozisyonunu ve 
tavrını tanzim eden bir vergi mükellefi olarak 
değerlendirirsek, bumun altında yatan mana, 
Türk vergi mükellefi samimî değildir. Nedir?.. 
Vergi nispetine göre kendi durumunu, matra
hını ayarlayan, tanzim eden insandır. Bu görü
şü paylaşmamıza imkân yoktur. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Benim kas
tımı aştınız.. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 
Cevat önder'in net ifadeleri içinde kalarak yo
rumda bulunuyorum; ifadeleriniz aynen böyle. 
Eğer bu maksatla değilse, o zaman size söyle
diklerimi geri alırım. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Bu maksat
la değildir. 

ALÎ NAÎLt ERDEM (Devamla) — Peki, 
hepsini geri alıyorum ama, ısrarla tümü üzerin
de yapmış olduğunuz konuşmada, maddeler 
üzerinde yapmış olduğunuz konuşmalarda, hat
ta Sayın Bakanın, Erzurum'dan verdiği bir 
misalle sizin ortaya koymuş olduğunuz bir gö
rüşü cevaplarken, siz teîkrar aynı örneği baz 
almak suretiyle cevap verirken dediniz M; «İş
te ben de onu anlatmak istiyordum. Nispet yük
sek olduğu içindir M, Erzurum ilinden bina ile 
ilgili olarak elli binin üzerinde vergi mükellefi 
sıkmıştır.» 

Bu şu demektir : Türk vatandaşı bakacak, 
vergi nispeti eğer yüksek bir rakam ise, o za
man, matrahı küçük tutacak. Ne demek bu? 
Doğruyu göstermeyecek demek... Doğruyu gös
termeyen bir insan, gayri samimî insan demek
tir. Biz Türk mükellefini böyle mütalaa etmi
yoruz. 

Burada bir şeyi daha belirtmek isterim : Be-
vannamenin verilme süresinin uzatılmasına mü
tedair olan önerge ile ilgili olarak görüşümüzü 
su istikamette belirlemek istiyoruz. Evvelâ 
"ayın arkadaşımız Cevat önder'in bir endişesi
nin yersiz olduğuna kaniim. Sayın Cevat önder 
"konuşmasında dediler ki; «Vatandaş tereddüt 
içerisindedir ve bu şuradan gelmektedir : Aca
ba 1319 sayılı Kanun mu uygulanacak, yoksa 
1319 sayılı Kanundan evvel yürürlükte bulunan 
Arazi ve Bina Kanunu mu uygulanacak?..» Böy
le bir endişenin olmasına imkân yok. Niçin yok, 
tatbikattan örnek verelim : Bugün vergi mü
kellefleri ilgili dairelere müracaat etmek sure
tiyle beyanname veriyorlar mı? Veriyorlar. Be
yanname ile birlikte taksidinin yarısını da veri
yor mu? Veriyor. Demek ki tatbikatta haliha
zırda uygulanan 1319 sayılı Kanun. 

Şu hale göre, 1319 sayılı Kanun dikkate alı
narak muamele yapılırken acaba 1319 sayılı Ka
nun mu yürürlüktedir, yoksa ona takaddüm 
eden Arazi ve Bina Vergisi Kanunu mu yürür
lüktedir, tarzındaki endişenin, mevcut tatbikat-
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taki yürürlülük hali ile bağdaşır bir yönü olma
dığını zannediyorum. 

Bu itibarla endişesinin bu kısmını bendeniz 
izale etmek isterim. 

Burada görüşlerimizi son bir cümle içinde 
toplayarak muhterem heyetinize fikir ve kana
atlerimizi bildirmek istiyoruz : 

Beyanname süresinin uzatılmasında müm
kündür ki, Hükümet şöyle bir teklifle karşımı
za gelecektir : 1319 sayılı Kanunun görevli olan 
kuruluşu, 1319 sayılı Kanun yürürlüğe girin
ceye kadar özel idaredir. 1319 sayılı Kanun bu 
işi Maliye Bakanlığına tevdi etmiştir. Mümkün
dür ki, Maliye Bakanlığının yetkilileri ve Sa
yın Bakan ve yanındaki teknik arkadaşları, 
bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar 
içerisinde teşkilâtımızı bu yönüyle henüz ta-
mamlayamadık, Türkiye'nin her yerinde bu iş
lemi Maliye Bakanlığının yanında özel idare 
de yapmaktadır, noktasından hareket etmek su
retiyle belki bu müddetin uzatılmasını düşüne
bilirler. Burada bize düşen keyfiyet olsa olsa, 
böyle bir konuda böyle bir halin vukua gele
bileceğini düşünerek, Maliye Bakanlığına yetki 
vermek şeklinde olabilir. 

Bu itibarla önergeyi Maliye Bakanlığına, lü
zumu halinde, zaruretler onlara böyle bir müd
detin verilmesini gerektiriyorsa, bu metalin uza
tılması keyfiyetini öngöreceği şeklinde tashih 
ile Sayın Parti Grubumuzun, sayın arkadaşımı
zın vermiş olduğu önergeye iltifat edeceğini 
muhterem heyetinize arz eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Yıldız, buyurun. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, ben 95 nci madde mucibince, ileri sürdüğüm 
mütalaalar hilâfına bana fikir isnadında bu
lunulduğu için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın önder, hangi noktalar
da sizin kastınızı aştığınızı bana yazılı olarak 
lütfediniz. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Şifahen arz 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Yıldız '-
dan sonra öyle ise. 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekileri. Ben şahsen muhterem 
A. P. Grubu adına söz alan Sayın Grup Bas-
kanvekili Erdem'in konuşması üzerine, belki 

de biraz duygusal tesirlerle söz almak mecbu
riyetinde kaldım, şöyleki : Samimî olmaya 
mecburuz. Evvelâ Türk mükellefinin vergi 
karşısındaki dürüstlüğü ile vatandaş olarak 
dürüstlüğünü şüphesiz birbirinden ayırmak lâ
zımdır. Bu sadece Türk mükellefi için söyle
necek bir husus değildir. Dünyanın her ye
rinde vergi mükellefi daima vergi karşısında 
bir reaksiyon göstermiştir. Vergiler yüzünden 
tarihte ihtilâller olduğu da sabit. 

Binaenaleyh, vergi nispeti yüksek olduğu 
takdirde, yüksek olduğu takdirde beyanın 
düşük olacağı, vergi nispetinin düşük olması 
halinde beyan edilecek değerin yüksek olacağı 
bir vakıadır. Bu hususu Sayın Erdem de en az 
banim kadar samimiyetle kabul ederler. 

Binaenaleyh, birtakım inanmadığımız hu
susları burada şu veya bu vesile ile müdafaa 
etmenin hiçbir faydası olmadığı kanaatinde
yim. 

Yalnız bir hususu hatırlatmak istiyorum. 
Sayın Erdem, 1319 sayılı Kanunun çok ilerici 
bir Kanun olduğunu ve Sayın Maliye Bakanı
nın bu Kanunun ilericilik vasfını bu kürsü
den tebarüz ettirdiklerini ifade buyurdular 
ve böylece kendilerinin ne kadar isabetli ha
reket ettiklerinin bugün bir kere daha anla
şıldığını ifade ettiler. 

Durum böyle olduğuna göre, şimdi yapılacak 
bir şey vardır. Ne bu Meclisj fazlaca işgal ede
lim, ne de bu ilericilik vasfına bir nakîse 
getirelim. Zaten nispetlerle ilgili madde he
nüz oylanmamıştır, bir takrir verirler ve 1319 
sayılı Kanunun Arazi Vergisi nispetleriyim 
ilgili maddeyi aynen tatbik ederiz, bunu ko
misyon geri alır ve ilericilik vasıfları da böy
lece tescil edilmiş olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın önder, hangi konularda 

sataşma olduğunu yerinizden ifade ediniz efen
dim. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim, 

Türk vergi mükelleflerini gayri ahlâkî dav
ranmakla, vergi vermemekle, noksan beyanda 
bulunmakla, sahtekârlıkla itham etmeye ve 
böyle bir ithamın altında tutmaya asla niyetli 
değilimdir. 

İkinci olarak; görüşülmekte olan 1319 sayılı 
Kanunu tadil eden bu nispetlerin uygulanma
yacağını, asla böyle bir endişemin olmadığım 
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arz etmek istiyorum. Bu hususu Sayın Maliye 
Bakanı da buradan izah etmişlerdi. Böyle bir 
endişenin içinde imişim gibi gösterdiler beni. 

Bütün bu hususları arz etmek için söz rica 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN —Sayın önder, iki nokta halin
de toplamış olduğunuz bu iddianın birinci mü
lâhazasına katılıyorum ve o çerçeveyi aşma
mak kaydıyla size söz veriyorum. 

ikinci mülâhaza ayrı bir görüştür. O ko
nuya değinmemek kaydıyle buyurunuz efen
dim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz dün veya evvelki gün evvelâ sa
yın Bakana bir sual sormak suretiyle mesele
nin vuzuha kavuşturulmasını istedim ve de
bini ki; «1446 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 
1319 sayılı Kanundaki nispetler varken beyan
name alınmaktadır. Bu nispetler yüksek ol
duğu için, vergi mükellefindeki psikolojik 
hal bu beyannamelerin doldurulmasında câri 
olacak ve matrahlar az gösterilecektir. Bu iti
barla, bu beyanname alınması hususunun yeni 
tadilâta kadar ertelenmesini düşünüyor musu
nuz, düşünmüyor musunuz?» Şeklinde idi. 

ISaym Bakan, bana vermiş oldukları cevap
ta buyurdular ki, «Bu müddeti uzatmamız 
mümkün değildir, müddet de Ağustos ayının 
sonuna kadardır.» 

Bu sorumu, Devlet gelirlerinin artırılması, 
Emlâk Vergisinin daha verimli bir tatbikatı
nın olması, hem nef 'i Hazinenin burada rol oy
naması, hem de vatandaşın daha gerçek, da
ha doğru beyanlarla ortaya çıkmasını sağla
mak maksadı ile sormuştum. 

Sayın Ali Naili Erdem, D. P. Grubu söıcü-
sü olarak, beni, tüm vergi mükellefini gayri 
ahlâkî davranan, yanlış beyanda bulunan bir 
sıfatla tavsif ettiğimi beyan etmek isten: (k-
liedirler. 

Elvvelâ şunu ifade etmek isterim M; Türk 
vergi mükellefimi hangi dürüstlük, hangi doğ
ruluk içinde, hangi dikkat ve itina içinde Sa
yın Ali Naili Erdem, mütalaa ediyorsa, aynı 
şekilde ben de mütalaa etmekteyim. Eğer, ver
gi mükellefi böyle vasıflandınldığı takdirde 
vergi ziyaı, vergi kaçakçılığı, hileli vergi suç
ları gibi müesseselere, bunların tecziyesine lü

zum var mıdır, yok mudur? Bu hususu sizin tak
dirlerinize bırakıyorum. 

Türkiye'de vergi ziyaı olmaktadır, Adalet 
Partisi programında da vergi ziyamın önlen
mesi hususunda hükümler mevcuttur. Mükellefi 
onun vasıflandırdığı şekilde ele aldığımız tak
dirde, o halde, vergi ziyaı olmayacaktır, ^ er
gi kaçakçılığı olmayacaktır, hileli vergi s'jçu 
olmayacaktır. O takdirde hesap uzmanlarca, 
Maliye müfettişlerine, vergi tetkik memurları
na ne lüzum vardır? 

Demin, Sayın Hüsamettin Başer ile Sayın 
Lâtif Aküzüm bir önerge verdiler. Bu önerge
ye biz de can ve gönülden katıldık, önerge şu 
idi; Vatandaş beyanname verecek, beyanna
meyi tek bir memur mu tetkik etsin, yoksa 
muhtelif yerlerden gelen halkın seçtiği insan
lardan kurulu bir komisyon da tetkike tabi mi 
tutsun? Bunu sağlamak maksadıyle biz, seçil
miş insanları da bu işe sokmak maksadıyle bu 
güzel önergeye müspet reyimizi verdik. 

Şimdi, vatandaşı sayın Ali Naili Erdem gibi 
vasıflandırdığımız takdirde böyle bir komis
yona da lüzum yoktur, tetkikata da lüzum yok
tur. 

Şu halde görülüyor ki, Sayın Ali Naili Er
dem maalesef demagojinin ta., kendisini yap
mıştır. 

Sayın Salih Yıldız arkadaşıma son derece te
şekkür ederim, benim ifade etmek istediğim 
bazı hususları da ifade etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk vergi mükellefi dürüstür, doğrudur. 

Ama bunun yanında vergi kaçakçılığı, vergi 
ziyaı da olmaktadır. O itibarla biz, D. P. Grubu 
olarak savunduk, savunmaktayız; yeni vergi
ler getirerek milleti ezinceye kadar mevcut 
vergileri ıslah etmek suretiyle, mevcut vergi
lerin verimini artarmak suretiyle Hazineye da
ha fazla gelir temin edebiliriz. Bu noktaî na
zardayız ve bu noktaî nazarımızı müdafaaya 
devam edeceğiz. 

Öte yandan; 1319 sayılı Kanunun çok ileri
ci bir Kanun olduğunu Sayın Bakanın beyan
larını hüccet göstererek ileri sürmektedirler. 
Ben arzu ederdim ki, sadece Sayın Bakanın 
beyanlarım hüccet göstermesin, realiteyi gös
tersin. 

1319 sayılı Kanun 1970 yılının 7 nci ayın
da çıktığı halde tatbik edilmeden, iki yıl için-
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de iki defa değiştirilmiştir. 1446 sayılı Kanun
la değiştirilmiştir (ki, o değiştir! son Demirel 
Hükümeti tarafından yapılmıştır) işte ikinci de-
ğiştiri de yapılmaktadır. 

Demek ki, 1319 sayılı Kanun tatbik kabili
yeti olmayan bir kanun idi. İddia ed~ yanız ki; 
onun pek ilerici olarak vasıtflandınldığı 1319 
sayılı Kanun, Personel Kanunu gibi bir skan
daldir, bunu böyle vasıflandırdık, böyle va< ıf-
landırmaya da devam edeceğiz. 

Sayın Ali Naili Erdem'i, 1319 sayılı Kamu
nu ve o kanundaki nispetleri vatandaş hutu
runda da müdafaaya davet etmektenm. Ora
daki nispetler madem ki ilerici idi, neden ken
disi bizim tenkitlerimizden sonra bir konuş
tuktan sonra, kanunun tümünün müzakeresi 
bittikten sonra, büyük bir rahatlık içinde, bu 
kez kürsüye gelip % 0,3 teklifinde bulundu. ve 
bu kanunun Komisyona neden geri verilmesi
ne vesile oldu Bunlar izaha değer noktalar
dır. 

Biz Türk vatandaşına, Türk vergi mükel
lefine hiçbir zaman saygısızlık yapmayız, cnu 
her zaman vatanperver biliriz. Vergi ödevi va
tan hizmetidir, askerlik gibi kutsaldır. Ancak, 
herkes malî gücüne göre vergi ödevine davet 
edilmelidir. 

Bizim kanaatimiz bundan ibarettir, bu iti
barla 95 nci maddede belirtildiği gibi kastımı
zı aşan bir tarzda bizim sözlerimizi tahrif et
mek, maksadımızı aşmak suretiyle, bizi bir çirkin 
imaj içinde belirtmek maksadıyle konuşmuş
tur. Cidden biz burada bu meseleyi tamamen 
Vergi Hukuku seviyesinde ele almıştık, Sayın 
Erdem'in de bu ölçüde konuşmasını bendeniz 
arzu ederdim. Ama hakikatin yüzü serttir, mız
rak çuvala sığmaz. 

Bu konudaki bizim sert eleştirilerimiz ye
rini bulmuştur, Kanun da bu sebeple islah olun
muştur. Zannediyorum M, bu sertliğin alton
da azilmek olduğu içindir ki, bu tarzda kastı
mızı aşacak şekilde bizi bir imaj içinde gös
termek istemiştir. 

Gerekli tavzihi yapmış bulunmaktayım, 
saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Burada bahis konusu olan mesele şudur, ma
lumunuz veçhile 1319 sayılı Kanun mer'i bulun
maktadır ve bu kanuna göre beyanname verme 
süresi de 31 Ağustos 1972 tarihinde sona ere
cektir. 

OBu kanunun 27 nci maddesini tadil eden ta
sarı da şu anda Mecliste müzakere edilmekte
dir. Bu metin 31 Ağustos tarihine kadar kanun
laşmadığı takdirde, vatandaşlarımız, 31 Ağus
tos tarihlinden sonra bu tasarı kanunlaşmış olsa 
bile, beyannamelerini 1319 sayılı Kanuna göre 
verip, vergilerini ödemiş olacaklarından fiilen 
bu kanunun tatbikatı 1973 yılına kalacaktır; 
31 Ağustos tarihinde beyanname verme süresi 
dolduğu için. 

31 Ağustos tarihinden önce çıkarsa ne ola
caktır? Birçok vatandaş Meclisi takübetmektedir, 
beyannamelerini henüz vermemiştir, bu tadil ta
sarısına göre verecektir. 31 Ağustos tarihinden 
önce çıktığı takdirde vatandaşın bu kanuna 
göre beyanname verme süreleri çok az olacak
tır. O halde bu sürenin uzatılmasında zaruret 
vardır, bu nedenle bu takrire katılmış bulunu
yorum. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurunuz 
efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri tarafın
dan yapılan görüşmelerde ilâvesi söz konusu 
olan ek madde dolayısıyle kanunum tümü hak
kında bazı görüşler ileri sürüldü ve bu arada 
bana bazı sualler tevcih edildi. 

Müsaade buyurursanız önce kanunun başın
dan beri tartışma konusu olan bir mevzua kı
saca temas etmek, sonra da tevcih edilen soru
lar hakkındaki düşüncelerimi arz etmek istiyo
rum. 

1319 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında
ki tasarı Yüksek Mecliste konuşulurken yaptı
ğım konuşmada; bu kanunun Türk vergiciliğin
de ileri bir adım teşkil ettiğini, bu bakımdan 
bir reform niteliğinde bulunduğunu beyan et
miştim. 

Gerçekten 1319 sayılı Kanun, getirdiği mü
esseseler ve güttüğü hedef itibariyle böyle bir 
niteliği taşıyordu. Bir mukayese yapmak gere
kirse, belki, bu vesileyle şunu da belirtmekte 
fayda vardır: Türkiye'de vergi reformu 1960 yı-
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lında başlamıştır ve Gelir Vergisi tatbikatına 
girilmekle, Türkiye ilk defa modern vergicili
ğe doğru yönelmiştir. Bundan sonra vergi sis
temimizde yapılan değişiklikler, tümüyle bir 
reform olmaktan çok, ilk reform hamlesini ta
mamlamaya ve tatbikatta ortaya çıkan mesele
leri düzeltmeye dönük çalışmalardır. 

Türkiye'de vergi alanında ikinci reform de
nemesi Birinci Beş Yıllık Planın yürürlüğe ko
nulması sırasında, 1963 yılında yapılmak isten
di. Maalesef bu deneme her alanda istenilen he
defe ulaşamadı. 1970 yılındadır ki, vergiciliği
mizde yeniden bir hamle yapıldığını; bir taraf
tan donmuş bir sistem teşkil eden Arazi ve Bi
na vergileri modern vergi anlayışına göre ıslah 
edilirken, onun yanında bir umumî satış vergisi 
sistemine yöneldiğini, görüyoruz. Ki bu satış ver
gisi sistemi ileride bir katma değer vergisine ze
min teşkil edecek ve böylece Türk vergi sistemi 
modern anlamda tamamlanmış olacaktır. 

Bu itibarla, başlangıçta söylediğim gibi, 
Yüksek Heyetinizin huzurunda bir kere daiha 
1319 sayılı Kanunun Türk vergiciliğinde ileri 
bir adım olduğunu ve vasıflan itibariyle bir re
form niteliğini taşıdığını belirtmek istiyorum. 

Yalnız hemen arz etmek isterim ki, Yüksek 
Heyetinizde görüşmelerde yapılan değişiklikler 
sonucu, özellikle istisnaların genişletilmesi ve 
bundan daha önemli olarak, belki de vergi 
nispetinin önemli ölçüde indirilmesi dolayısıyle 
kanun, reform bakımından ikinci olanağını bü
yük ölçüde kaybetmiştir. 1319 sayılı Kanun, 
bir taraftan beyan sistemini getirmek suretiyle 
bu reform niteliğini öne koyarken, onun yanın
da, kaynakları kıt olan özel idarelerin kaynak
larını artırmak ve böylece, evvelce de 
arz ettiğim gilbi, merkezî Devlet Mali
yesiyle mahallî idareler maliyesi ara
sında anlamlı bir denge kurmak hedefini güdü
yordu. Kanunun istisnalar hakkındaki hükmün
de yapılan değişiklikler ve özellikle nispetlerde 
yapılan indirimlerden sonra reformun bu kısmı 
'büyük ölçüde zedelenmiş ve tâbiri caizse, öngö
rülen reform bir topal reform haline gelmiştir. 
Bu bakımdan, bu kanunda istihdaf edilmiş olan 
reformun bir düşündürücü noktaya gelmiş ol
duğunu heyetinizce tekrar açıkça arz ediyo
rum. 

Bu hususu böylece tespit ettikten sonra, ya
pılan tadillerden ve özellikle bu defa teklif 

edilmiş olan ek madde konusundan sonra tatbi
katta birçok meselelerin ortaya çıkacağını da 
heyetinize arz etmek zorunluğunu hissediyorum. 

Birçok kereler, beyanname verme müddeti
nin uzatılması imkânından bahsedildi. Özellikle 
böyle bir imkânın araştırılması istendi 1319 sa
yılı Kanunun 23 ncü maddesinde, beyannamele
rin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında verileceği 
açıkça hükme bağlanmış bulunmaktadır. Aynı 
kanunun geçici 6 ncı maddesinde bir istisna ya
pılmıştır. Bu hükmü; önemi dolayısıyle aynen 
okumak suretiyle Yüksek Heyete arz etmekte 
zannediyorum ki fayda vardır. Geçici 6 ncı 
madde şu hükmü ihtiva etmektedir: 

«1971 bütçe yılı içerisinde Emlâk Vergisi 
Kanununun 5 ve 15 nci maddeleri hükümlerinle 
göre yapılacak bildirimler, 23 ncü maddesi ge
reğince verilecek beyannameler bir defaya mah
sus olmak üzere 1972 bütçe yılının Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarında verilir...» Bu ayların geç
miş olduğu Yüksek Heyetinizin malumudur; 
«...ve yapılan bu beyan ve bildirimlere istina
den tarh ve taJhakkuk ettirilecek vergilere ait 
mükellefiyet 1972 bütçe yılı başından itibaren 
başlar. Köylerde yapılacak beyanlar hakkında 
da yukardaki hüküm uygulanır.» Asıl olan şim
di arz edeceğim fıkradır; «Bu maddede yazılı 
beyan süresini bir misline kadar uzatmaya Ma
liye Bakanlığı yetkilidir.» 

Bu uzatma yetkisi Maliye Bakanlığı tarafın
dan kullanılmış ve böylece Mart, Nisan ve Ma
yıs olarak tespit edilmiş olan asıl müddet 3 ay
lık uzatma ile Ağustos ayının sonuna kadar uza
tılmış bulunmaktadır. Kanun başka bir şekilde 
bir yetki tanımamış olduğundan, bu müddeti 
uzatmak söz konusu bulunmamaktadır. 

Bu noktayı böylece tespit ettikten sonra, ka
nun tasarısının metniyle ilgili ve büyük güçlük
lere sebebolabilecek bir noktayı da dikkat na
zarınıza arz etmek istiyorum. 

Tasarıda, müzakere mevzuu olan değişiklik
lerin, kanunun neşri tarihinden itibaren yürürlü
ğe girmesi öng'örülmüştür. Bu değişikliklerle 
ilgili kanun'usulü tamamlandığı takdirde ve bu 
madde aynen uygulanmak yoluna gidildiği tak
dirde, bir kısım mükelleflerden beyanname alın
mış ve vergilerin ödenmesine de başlanmış ol
duğundan, hiçbir değişiklik yapılmadığı tak
dirde, mükellefler arasında kendiliğinden bir 
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ayırma yapmak ve bir kısım mükelleflere eski 
Ihükümleri tatbik etmek sonradan beyanneme 
verecek mükelleflere ise yeni hükmleri tat
bik etmek gibi, izahı güç anlamsız bir du
rum ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan ge
rek bu maddenin, gerekse eklenmesi teklif 
edilen madde konusunun Geçici Komisyon
da tümüyle yeniden ele alınarak, tatbikatta bu 
gibi meselelere mahal vermeyecek bir şekilde 
yeniden düzenlenmesinde bendeniz fayda gö
rüyorum. 

Aslında bu güçlükler, kanun tasarısının ha
zırlandığı sırada buna hâkim olan görüşe göre, 
1972 yılı Bütçesinden önce bu tasarının kanun
laşması beklenirken, bilinen sebeplerle kanun
laşma usulünün gecikmesinden ileri gelmektedir. 
Eğer tasarı, hazırlandığı sırada düşünüldüğü 
gibi, 1972 yılı Bütçesi yürürlüğe girmeden ka
nunlaşmış olsaydı arz ettiğim müşkülât ortaya 
çıkmayacaktı. Fakat kanunun gecikmesi ve bu 
gecikme dolayıısıyle ortaya çıkacak meseleleri 
düzenleyecek yeni tedbirlerin öngörülmemesi, 
arz ettiğim durumu bir emrivaki olarak karşı
mıza çıkarmaktadır. 

Yeniden eklenecek bir madde ile, beyanna
me verme süresinin uzatılmasıının hukuki bakım
dan ne kadar geçerli olabileceğini ayrıca düşün
mek lâzımgeldiğini sanıyorum Sayın Başkan. 
Zira heyetinize takdim edilen tasarıda böyle bir 
madde öngörülmemiştir. Binaenaleyh, burada 
böyle bir maddenin eklenmesi, ileride hukukî 
bakımdan belki şeklî bir unsur olarak bir iptal 
meselesini ortaya çıkarabilecektir. 

Sayın Başkan, bütün bu sebeplerle, müzake
relerin sonuna geldiğimiz bir sırada ortaya çı
kanı bütün bu meseleleri düzenlemek ve buna 
göre tasarıya nihaî şeklini vermek üzere, tasa
rının Geçici Komisyona havale edilmesinin uy
gun olacağını düşünüyor ve keyfiyeti Yüksek 
Heyetin takdirlerine arz ediyorum. 

AHMET BUUDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurunuz ef endim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Ba

kandan şu iki sualimin cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. Sayın Bakan reform anlayışını ver
ginin az veya çok oluşuna göre mi değerlendir
mektedir? 

ikinci sorum: Beyan usulü cari olduğuna gö
re fizüken veya hukuken beyanname verme du

rumunda bulunamayanlar, bu beyannamelerini 
herhangi bir kanunî vekil vasıtasıyle verebilir
ler mi, veremezler mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLÜ 

(Devamla) — Önce birinci soruya arzıcevabet-
mek isterim. 

Kanunun reform niteliğini bendeniz heye
tinize arz etmek isterken iki özelliği üzerinde 
durdum. Bunlardan birincisi, mülga Bina ve 
Arazi Vergisinde kabul edilmiş olan tahrir 
sisteminin terk edilerek, onun yerine beyan sis
teminin kabul edilmiş olmasıdır. Modern vergi
cilikte tahrir sistemi donmuş bir sistem olduğu 
için beyan sistemine nazaran yeni bir sistem sa
yılır; tahrir sisteminden beyan sistemine geçiş, 
ilgili vergi bakımımdan köklü bir ileri adımı ifa
de eder; bu bakımdan bir reform niteliği taşır. 

Bunun yanında şu ikinci hususu Yüksek He
yetinize arz etmeye çalıştım: 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanunu, bünyesiyle ilgili bu değişiklik 
ve reform yanında, ileri hamle yanında bir baş
ka yeniliği de beraberinde getiriyor ve bir baş
ka amacı da güdüyordu. Bu amaç, yine arz et
meye çalıştığım gibi, kaynakları çok dar olan 
mahallî idarelerin bu kaynaklarının takviye 
edilmesi suretiyle, maJhallî idarelerin güçlendi
rilmesidir. Bu, verginin genelliği; bu, vergide 
istisna ve muafiyetin mümkün olduğu kadar 
dar tutulması, bu nihayet vergide uygulanacak 
oran meselesidir. Yüksek Heyetin burada yap
tığı tasarruflarla bu konularda yürürlükteki 
kanunda geriye doğru değişiklikler yapılmış
tır. istisna ve muafiyetler artırılmış ve özellik
le Arazi Vergisinde vergi nispeti önemli ölçü
de indirilmiştir. Bu sebeple, Arazi Vergisinde 
bir mukayese yaparak, mülga Arazi Vergisi Ka
nununa göre yapılan tahsilat yılda 220 milyon 
lirayı bulduğu halde, son değişikliklerden son
ra Emlâk Vergisi Kanunu çerçevesi içinde Ara
zi Vergisinden yapılacak tahsilatın 200 milyon 
liraya düşeceğini heyetinize bir tahmin rakamı 
olarak arz etmiştim. Bu durum göstermektedir 
ki, 1319 sayılı Kanunun maksadı, mahallî ida
relerin kaynaklarını güçlendirmek ve böylece bu 
idarelerin hizmet güçlerini artırmak iken ve bu 
bir yenilik teşkil ettiği halde, bu konuda bir 
ilerleme değil, aksine bir gerileme olmuştur. 
Öyle zannediyorum M, bu nokta bizzat demokra-
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tik rejimin ilkeleri bakımımdan da önemlidir. 
Bir demokratik rejim içinde tam ve sıhhatli 
bir dengenin sağlanması bakımından merkezî 
idare ve merkezî organlar yanında mahallî ida
relerin arz ettiği önem, zannediyorum ki ayrıca 
izaha lüzum göstermeyecek kadar açıktır. Ma
hallî idarelerin, kaynakların bir kısmından mah
rum edilmesi, hiç şüphesiz ki bu bakımdan da 
üzerinde önemle durulacak bir husus teşkil ede
bilir. 

Ayrıca bugün yapılan müzakereler sırasında 
takdir hususunda yapılan değişiklikler ve vergi 
değerinin tespiti hususunda öngörülmüş olan 
kıstasların değiştirilmesi ve heyetlerle takdir yo
luna gidilmesi de, yine kanunun bahsettiğim 
ileri hüviyetinde bir gerileme anlamını taşımak
tadır. Bu sebepledir ki, 1319 sayılı Kanunla ger
çekleştirilmiş olan reformun bazı noktalarda 
eskisine nazaran bir geriye gidiş anlamına gel
diğini heyetinize arz etmeye çalıştım. 

İkinci soruda, ilgili mükelleflerin, yurt dı
şlımda bulundukları veya mani sebepler olduğu 
takdirde beyanlarını başka bir şekilde, özellik
le vekâlet suretiyle verip veremeyecekleri, ver
melerinin mümkün olup olmadığıyle ilgilidir. 

Bu imkân tanınmıştır efendim ve bir müddet 
önce Maliye Bakanlığına yapılan müracaatlar
da, aslında ilgili mükelleflerin posta ile veya 
başka vasıtalardan faydalanarak beyannamele
rini gönderme imkânı olmasına rağmen ve buna 
ilâveten mükelleflere kolaylık sağlanmak üzere 
belli hallerde vekâlet suretiyle beyanname veri
lebileceği de kabul edilmiş ve vergi dairelerine 
duyurulmuştur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersoy. 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Maliye Bakanımızın bir beyanı olma

saydı söz almayacaktım. 
Türkiye'de son zamanlarda reform konusun

da herkes kafasındaki ne ise onu reform diye 
lanse ediyor ve bu görüşün karşısındaki görüş
lere, hatta Yüce Meclisin tasarruflarına da ta
hammül edemiyor. 

Sayın Maliye Bakanı, 1319 sayılı Kanunun 
çok ilerici bir reform kanunu olduğunu ifade et

tiler. Fikirlerine saygı duyarız. Bu kanunun ile
rici bir reform kanunu olmasını temin eden hu
susun da, tahrir esasından beyan esasına geçil
mesi olduğunu ifade buyurdular. Halbuki elimiz
de, Maliye Bakanlığının teşkil ettiği Vergi Re
form Komisyonunun beş ciltlik raporu var. Bu 
raporu hazırlayanlar Türk vergiciliğinin tanın
mış isimleri. Reform Komisyonu raporunda, ara
zi ve bina vergilerinin tahrir esasına göre yeni
den düzenlenmesi öngörülmekte ve beyan esası 
tasvibedilmemektedir. 

Acaba bu konuda gerçek reform, Sayın Ba
kanın kafasındaki midir, yoksa bu ilmî ko
misyonun raporunda öngörülen midir? 

Şimdi, Sayın Bakan, 1319 sayılı Kanunu tadil 
eden tasarının Yüce Mecliste müzakeresi sırasın
da prensiplerinin bozulmadığını; ancak nispet
lerinin düşürülmüş olması sebebi ile bunun to
pal bir reform haline geldiğini ifade buyurdu
lar; adressiz bir mektup yazdılar, bir şikâyette 
bulundular. 

Aziz arkadaşlarım, Türk Maliyesinin politi
kasını ve mesuliyetini idare eden zatın ağsından 
çıkan her lâf Türkiye'de yanla]ar uyandırır, 
büyük spekülasyonlara sebebolur. Şayet bir ka
nunun muhterem üyelerin veyahut grupların 
önerileriyle teferruatında birtakım değişiklikler 
olması nispetlerin düşmesi, onu dejenere ediyor 
diye, reform topal oluyor diye şikâyet edilirse, 
bunun münakaşalarından Türk Maliyesi de, her
kes de zarar görür. Nispetlerin düşürülmesi, bu 
reformu topal ediyorsa, farzı muhal bu nispet
lerin % 20'ye çıkması onu füze reformu mu ya
pacak? Sayın Maliye Bakanının ve icra mesu
liyetini taşıyanların kürsülerde ve her yerde 
ciddî konularda konuşurken, beyanlarına dikkat 
etmeleri lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, ben Sayın Bakanın gö
rüşlerine de iştirak etmiyorum. Her ne kadar 
sayın üyelerin ve bazı grupların önerileriyle bu 
nispetler Türk mükellefinin kaldırabileceği öl
çülere gelmişse de, beyan usulü büyük ihtilâfla
ra sebebolacaktır. Bugün - aldığımız rakamlar 
doğru ise - beşyüzbin beyannameli mükellef var
dır. Gelir Vergisi mükellefleri beyana tabidir
ler, beyanname verirler. Bugün Maliye teşkilâ
tımız vergisini vermek için vergi dairesine gi
den bir mükellefin dosyasını günlerce bulama
maktadır. Vergisini vermek isteyen vatandaşı-
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mız, sadece o dalda değil Bina Verigsini, diğer 
vergilerini vermek isteyen vatandaşımız, vergi 
dairelerinin kapısında sürünmekte, canından 
bezmektedir. Beyan usulünü getiren bu Emlâk 
Vergisi Kanunu çıktıktan sonra, Türkiye'de beş 
milyon civarında beyana tabi mükellef olacak
tır. Bugünkü durumun hakkından gelemeyen 
Maliye teşkilâtımız, bunu nasıl halledecektir? 
Bu beyannameleri nasıl tetkik edecektir? 

Vergi kanunları çıkarken, vatandaşı soğu
tacak, vergi veriyorum derken canından bezdi
recek usullerden uzak olmalıdır. Vergi kanun
larındaki reformdan önce, vergi idaremizde şid
detle ve süratle bir reforma ihtiyaç vardır. 

Sayın Bakanın bu konu üzerinde hassasiyet
le durmasını ve en kısa zamanda buna ait tasa
rıları Yüce Meclise sevk etmesini hassaten rica 
ediyor, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, geçici madde teklifi 
ile ilgili önerge üzerinde başkaca söz isteyen sa
yın üye?. Yok.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
bir şey öğrenebilir miyim? Arkadaşımızın verdi
ği takrire bendeniz Komisyon olarak katıldım. 
Yalnız, bu takririn madde metnine aynen geçi
rilmesine imkân yok. 

BAŞKAN — Hangi madde metnine efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Kanun metnine 
bu takrirdeki ifadeyi aynen... 

BAŞKAN — Ne bakımdan? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — İfade bakımın
dan efendim. Monte edilmesine imkân yok. Onun 
için madde ile birlikte bu takriri Komisyona ge
ri almak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Madde yok ki, efendim henüz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Önergeyi istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ ben bunu oy
layayım, ondan sonra redaksiyon için Komisyo
na vereyim. 

Efendim, bu geçici madde ile ilgili önergeyi, 
redaksiyonu Komisyonca yapılması kaydıyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. Gereği Ko
misyonca da ifa olunacaktır. 

Sayın Müderrisoğlu ve Sayın Başer, şimdi 
sizin verdiğiniz bir ek madde ile ilgili önergeye 
gelmiş bulunuyoruz. Ancak, yaptığımız incele
mede verdiğiniz bu önergenin daha önce Yüce 
Heyetçe kabul edilmiş olan 15 nci maddenin 
(d) bendinin son fıkrasındaki hükme bir istis
na getiren mahiyet taşıdığını gördük. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Nasıl 
takdir ederseniz. 

BAŞKAN — Takdir meselesi değil de efen
dim, kabul edilen metinde deniyor ki, «Emlâkin 
bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine verilir.» 
Kesin bir hükümle, vergi beyannamelerinin han
gi mercie verileceğini Yüce Heyet kabul ettiği 
madde ile tâyin etmiş. 

Şimdi siz bunun dışında... 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ge

nişletiyoruz. 
BAŞKAN — Genişletme imkânı var mı, yok 

mu, yani kabul edilmiş olan bir maddeyi yeni
den bir tekriri müzakere gibi.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Yeni
den bir ek madde olarak, yani mükellefler le
hine, Maliyenin lehine. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim ama, biz de 
usul bakımından bağlıyız, meselelerimize. Bunu 
o madde zamanında verebilirdiniz, o madde za
manında mütalaa edilebilirdi. Yani ben bunu 
işleme koymamak düşüncesindeyim. Ama iddia 
ediyorsanız, üzerinde müzakere açarım. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Israr 
ediyoruz, müzakere açın, tatbikatı kolaylaştırır. 

BAŞKAN — Müzakere açıyorum efendim. 
Tatbikat belli efendim, tatbikatı kolaylaştırmaz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ben 
izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bu önergeyi şu bakımdan verdim; biliyorsu

nuz ki, vatandaşlarımız gerek memuriyet, gerek 
iş hayatı dolayısıyle gayrimenkullerinin bulun
duğu yerden uzaktadır. Her ne kadar Maliye 
Bakanı vekâletname usulünü kabul etmişse de, 
vatandaşlarımızı noter huzuruna götürmektense, 
mükellefin mutlaka gayrimenkulunun bulundu
ğu yer vergi dairesine değil de, bulunduğu yer 
vergi dairesine beyannamesini vermesi imkânının 
'amnması, kolaylık doğuracaktır, icabında, bu
lunduğu yer vergi dairesi redaksiyon yapar, 
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1/4'ünü yahut yarısını alır, gayrimenkulun bu
lunduğu yer vergi dairesine gönderir. 

önergemiz, vatandaşlara kolaylık temin et
mek için verilmiştir. 15 nci madde ile ilgisi yok
tur, ek bir madde olarak kabul edilirse kolaylık 
sağlar, fayda sağlar, önergeyi bu bakımdan ver
dik. Takdir Yüce Meclisindir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor efendim. 
Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Arkadaşımın önergesinde ileri sürdüğü endi
şe, hiçbir zaman varit değildir. Şöyle M, bir gay
ri menkul, meselâ arkadaşımın seçim bölgesi olan 
Nevşehir'de bulunsun. Bu gayri menkule ait be
yanname Nevşehir Vergi Dairesine verilecektir. 
Ama bu demek değildir ki, mükellef mutlaka 
Nevşehir'e gidecek, o vergi dairesine teslim ede
cek. Ankara'dan posta ile de bu vergi dairesine 
beyannamesini verecektir, önergede, Türkiye'
nin her tarafından, meselâ Ankara Vergi Daire
sine vermek suretiyle Nevşehir Vergi Dairesine 
havalesi önerilmektedir. Bu kabul edildiği tak
dirde, emlâk vergilerindeki beyanname verme 
usulü prensibini tamamen değiştirmiş olacaktır. 
Endişelerine katılmaya lüzum yoktur. Herkes 
posta ile Türkiye'nin neresinde olursa olsun, o 
gayri menkulün ilgili bulunduğu yer vergi daire
sine beyannamesini gönderebilir. 

BAŞKAN — Sayın Güler, ben şu bakımdan 
size söz vermiştim; yani bu kabul edildiği zaman 
neticesi ne olur, açısından değil; bu önerge daha 
evvel kabul edilen 15 nci madde muvacehesinde 
muameleye konabilirini, konamaz mı? Usul mü
zakeresi açtım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Kanaatimce ko
namaz efendim. 

BAŞKAN — O yönden de mütalâanızı söyle
miş bulunuyorsunuz. Buyurun efendim. 

Efendim Başkanlığınız Sayın Başer ve Sayın 
Müderrisoğlu tarafından verilen bu önergenin iş
leme konmaması kanaatini taşıyor. Bu itibarla 
bu önergenin işleme konması gerekip gerekmedi
ği hususunu oya sunuyorum. 

İşleme konması gerektiğini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş ve önerge 
işleme konmamıştır efendim. 

Şimdi Sayın Bahattin Uzunoğlu tarafından 
verilen önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 

(Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nıuı 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyonun bu 
önerge üzerinde de bir önmütalaasını almak isti
yorum. Başkanlık, bu önergenin de bir önerge 
münasebetiyle Komisyona verilmiş olan 11 nci 
maddenin şümulü içinde olduğu düşüncesinde
dir. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, hiç alâkası yok. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, size de ge
lecek sıra. 

Sayın Komisyon, görüşünüz nedir? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
orayla ilgili değil efendim. 

BAŞKAN — Efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — 11 nci madde ile 
ilgili değil, efendim. 

BAŞKAN — İlgili değil. Peki efendim, o 
takdirde... 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — iza
hat vereceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun Sayın Uzunoğlu. 

Bu ek madde teklifine Komisyon olarak ka
tılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. 

Şu halde Sayın Uzunoğlu, size önergenizi 
izah için söz veriyorum, müzakere açmıyorum. 
Buyurun efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bendeniz bu önergeyi verirken, Sayın hükü
met de bu kanunun Reform Kanunu olduğun
dan devamlı olarak bahsetmektedir. Benim bu 
önergem de reform niteliğini taşımaktadır. Bi
raz evvel Sayın Vekil burada, hâsılat, yani ver
gi az olduğu zaman bu kanun reform niteliği
ni taşımaz, fazla olduğu zaman reform niteliği
ni taşır, şeklinde bir konuşmada bulunmuş idi. 
Halbuki benim bu takririm, biraz evvel topal 
olarak doğduğunu veya sonradan topal olduğu-



M. Meclisi B : 111 22 6 , 1972 0 : 1 

nu Söylediği bu 1319 sayılı Kanunun bu topal- ı 
lığını bir derece gideren, Hazineye gelir sağla- j 
yan bir takrirdir. I 

Bakınız, Hükümet kendi menfaatine olan, I 
gelir sağlayacak olan, hatta Arazi Vergisinde I 
binde 3'ü az bulduğundan yakınan kimseye ar
salarda büyük meblâğlar sağlayacak bu öner- I 
geme kendisi de sahip çıkmak istememektedir. I 
Temennim... I 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğltt, Hükümetin 
mütalaasını almadık efendim. I 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — E, 
Komisyon... Af buyurunuz, tashih ediyorum. I 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Komisyon öy- I 
le bir mütalâada bulunmadı, Sayın Başkan. I 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Şimdi izah edeyim, bakınız ne diyorum. I 

Binanın işgal ettiği arsa dışında, yani be- I 
lediye hudutları içindeki binaların işgal ettiği I 
bir arsa vardır. Bunun dışında kalan 500 met- I 
rekare, 1 000 metrekare, 2 000 metrekare ar- I 
salar mevcuttur. Faraza çok kıymetli bir arsa- I 
nm üzerine 50 000 lira kıymetinde bir şarapha- I 
ne konmuş veyahut bir kulübe oturtturulmuş. I 
Bu haliyle o arsa Bina Vergisine tabi olacak I 
değil midir? Yani arsa kıymeti zait, bina, zait j 
yüzde 20 kâr haddi ve şerefiyesiyle beraber bin- I 
de 6 vergiye tabi olacak. Halbuki ben diyorum I 
ki şimdi bu önergemle, binanın işgal ettiği ar- I 
sanm dışında kalan kısımdan, nüfusu 25 000'e I 
kadar olan belediye hudutları içinde, yani be- I 
lediye hudutları içindeki binaların 250 metre- I 
karelik bir yere bir mütemmim cüz olarak bir I 
hak tanıyalım, bir bahçe tanıyalım. Eğer onun I 
dışında kalan arsa varsa bunu binde 10 veya- I 
hut da kanunda yazılı olduğu nispetlerde Arsa I 
Vergisine tabi tutalım. Bununla ne oluyor? Ha- I 
zine binde 4 daha fazla bir Arsa Vergisi alıyor. I 
Eğer bu önergem kabul edilmediği takdirde, I 
Hazine, tümünden binde 6 yani 3 bin dönüm I 
de olsa, 10 milyonluk yer de olsa, üzerinde I 
100 000 liralık bina da olsa tümünden binde I 
6 Bina Vergisi almakla karşı karşıyadır. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, eğer adam I 
çok zenmnse, onun sahibi bağ - bahçe içinde. I 
güllük ffülfetanlık içinde oturmak istiyorsa; bu I 
binasmın dışında. 25 000 nüfuslu belediye hu- I 
dutlarında 250 metrekare, 150 metrekare 50 000 | 

nüfuslu olan yerlerde, 100 metrekare de 100 000 
nüfuslu olan yerlerde bir bahçe hakkı tanıyo
ruz. Yani binanın işgal ettiği yerin dışında bun
lar binde 6 vergiye tabi olsun. Bunun dışında 
eğer büyük bir arsası, bahçesi, bağı varsa, bağ
lık, bahçelik yerde oturmak istiyorsa, binde 10 
Arsa Vergisi versin. Yani bununla, Hazine, 
Arazi Vergisinde kaybedeceği bir meblâğı ka 
zanmış olacaktır. Bu belki milyonlar tutacaktır. 

İşte bu yönden bizi reformların karşısında 
gibi gösteren Sayın Maliyeye de, reformların 
karşısında olmadığımızı, yalnız âdil vergilerle 
beraber olduğumuzu ispat etmek için bu öner
geyi vermiş bulunuyorum. Kabulünüzü istir
ham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bahattin Uzun-
oğlu tarafından verilmiş bulunan, komisyonun 
katılmadığı ek madde ilâvesine dair değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Siz 
bilirsiniz, benden günah gitti, tşte ben gidi
yorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
okunan geçici ve ek madde ilâve isteğini taşı-
van önergelerin dışında, bir de Sayın Süleyman 
Çağlar tarafından verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum efendim. 

JVTillet Meclisi Başkanlığına 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı hükümlerin eklenme
si hakkındaki 1446 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde, 1319 sayılı Kanunun 38 nci maddesin
de belirtilen nispetlerde belediye ve 11 özel İda
relerine ayrılan payların, memleket koşullarına 
ve kalkınma planı ilkelerine uygun, kolay ve es
nek bir sistemle dağıtılması zorunluğu vardır. 
Böylece : 

1. Mahallî vergi ödeme gücünün yetersiz
liği nedeniyle, değişik bölgelerdeki hizmet ka-
litelerindeki farklar giderilebilecek, 

2. Nüfus sayısı yanında başka kriterlerin 
de göz önünde tutulmak suretiyle ilgili bakan
lıklarca düzenlenecek bir kararname ile yürür
lüğe girecek yönetmeliğin getireceği esnek da
ğıtım sistemi günün koşullarına uyma olanağı 
sağlayacaktır. 
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Yukardaki hususları çözümleyen ve faydala
rı mahallî idarelere gönderilmesindeki gecikme
leri de cezaî müeyyidelere bağlayan adı gecen 
maddenin aşağıdaki değiştirilmiş şeklinin kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

«Vergi hâsılatından verilecek paylar 
Madde 2. — Bir vergi dairesi, faaliyet böl

gesi içindeki Emlâk Vergisi hâsılatından bele
diyelere ve özel idarelerine aşağıdaki esas ölçü
lere göre pay verilir : 

Vergi hâsılatının; 
1. Yüzde 45 belediyelere, 
2. Yüzde 35 il özel idarelerine ayrılır ve 

tahsil edildikleri ayı takibeden ayın 20 nci günü 
akşamına kadar İller Bankasında açılacak össl 
hesaplara gönderilir. 

Süresinde gönderilmeyen meblağlar için 
göndermeyin yetkililer hakkında yüzde 5 ceza 
uygulanır ve bu şekilde tahsil edilecek cezalar 
da aynı hesaplara gönderilir. 

iller Bankasına yatırılan il özel İdareleri pay
larından yüzde 3 kesilsrek köy ibareleri serma
ye payı olarak iller Bankasına aktarılır. 

İl özel idarelerinin geriye kalan payları ile 
belediyeler hesabında toplanan paylar içişleri, 
Maliye ve imar ve İskân bakanlıklarınca hazır
lanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe ko
nacak bir yönetmelikte gösterilen esaslar gere
ğince dağıtılır. 

Banka, kendisine borçlu bulunan belediye ve 
il özel idarelerinin vadesi gelmiş taksitleri dı
şında, bu paralardan kesinti yapamaz. Yaptığı 
bu kesintileri de ilgili idarelere bildirir. 

Yönetmelik gereğince dağıtılacak meblağlar 
bankaya yatırıldıkları ayı izleyen ay sonuna ka
dar ilgili İdarelere gönderilir. Gönderilmesi ge
ciken paraları banka ilk ay için yüzde 5, müte
akip her ay için yüzde 2 olarak hesaplanacak 
cezasıyle birlikte ödemek zorunluğundadır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Süleyman Çağlar, bu önergesiyle görüşmekte 
bulunduğumuz tasarıya, yani tasarının dışında, 
yürürlükte bulunan Emlâk Kanununun 2 nci 
maddesinde bir değişiklik istemektedir. 

Başkanlık olarak görüşümü arz etmek isti
yorum. Bir tasarı veya bir kanım teklifine bir 
başka sayın üyenin de aynı görüş içerisinde, ay-

— 665 

22 , 6 . 1972 O : 1 

nı paralelde kanun teklifinde bulunmak hakkı
dır. Ancak, kanun teklifinin evvelâ Meclis Baş
kanlığına verilmesi, Meclis Başkanlığından ko
misyona havale edilmesi, bir komisyon müzake-
resino tabi tutulması ve ondan sonra Genel Ku
rula gelmesi asıldır. 

Tasarıda, 2 nci madde üzerinde bir değişik
lik talebedilmemiştir. 2 nci madde halen yaşa
maktadır ve yürürlüktedir. Teklifiniz bir pro
sedür içerisinden geçmsmişilr, bir encümen mü
zakeresine tabi olmamıştır. Kurulan komisyon 
münhasıran sevk edilen tasan hudutları içeri
sinde yetkili kılınmış bir komisyondur. Bu iti
barla Başkanlık olarak bu önergeyi ancak... 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Geçici 
madde olarak teklif ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum, ama bu, içtüzüğü
müzün tadilnameler faslına uygun bir şekle de 
aykırı bulunmaktadır. Sizin söylediğiniz de ta
dilnameler faslında yer almaktadır, 116 ve mü
teakip maddelerde yer almaktadır. Bu itibarla, 
bizim bu önerge üzerinde Başkanlık olarak ya
pabileceğimiz husus, bunun yeni bir teklif te-
lâkkisiyle muameleye konmasından ibarettir. 
Başkan olarak görüşüm budur. Gayemiz; ka
nun yapma usullerinin dışında, hatalı bir tatbi
kata meydan vermiş olmamaktır. Sayın Çağlar, 
şayet görüşümüze katılmıyor ve dlreniyorsanıs, 
bu konuda müzakere açmayı düşünebilirim. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Direni
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müzakere açıyorum efendim. 
Usul görüşmesi açıyorum. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi efen
dim? 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Le 
hinde. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Karaaslan, buyu
run efendim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Şu anda görüşmekte olduğum tasarı 1319 sa
yılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılması, bazı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısıdır. 

Durum bu olunca, Emlâk Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı 



M. Meclisi B : 111 
maddeler eklenmesi konusu olunca, bu hususta 
bir madde eklenmesi veyahut bir maddenin kal
dırılmasının da mümkün olabileceği kanısında
yım. Aksi halde Yüce Meclisin üyelerinin tadil-
name verme hakkını kısıtlamış oluruz ki, bu 
mümkün değildir. 

Nitekim Yüce Meclisimizde buna dair birçok 
tatbikatlar vardır; maddelere fıkra eklenmesi 
hususunda önergeler verilmiştir, ek mad
delerin konması hususunda önergeler ve
rilmiştir. Bunlar müzakere konusu ol
muştur. Veyahut bir maddenin tayyı is
tenmiştir. Bu önergeler muamele gör
müştür, buna dair zannederim yüzlerce tatbi
kat vardır. Bu bakımdan önergenin görüşülebi
leceği kanaatindeyim. Ancak yeni bir madde ol
duğu için bir önerge şeklinde mütalaa edilip, sa
dece önerge sahibine önergesini izah etmek hu
susunda söz vermekten ziyade, bunun tamamen 
bir müzakere konusu olması gerektiği kanaatin
deyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen, lehte veya 

aleyhte var mı efendim ?... Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü alabilir miyim, 

görüşünüzü rica edebilir miyim? (A. P. sırala
rından «takdir Yüce Meclisindir» sesleri) 

BAŞKAN — Gayet tabiî takdir oraya gide
cek de, ben de bir mütalaa rica ettim, takdir 
gayet tabiî Yüce Heyetin. 

£imdi, evvelâ Komisyondan şunu öğrene
yim. Bu önerge mevcut Kanunun yürürlükte 
kalan 2 nci maddesinin tadilini öngörüyor. 
Bu, Komisyonunuza hayale edildiği takdirde 
Komisyon olarak bunu tetkike yetkili bulur 
bulur musunuz kendinizi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Efendim, yet
kili bulmayız. 

BAŞKAN — Bulmazsınız. Peki, teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın... 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 

üzerinde konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Lehte, aleyhte efendim, içtü

zük öyle söylemiş. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Lehte olabilir 

mi? 
BAŞKAN — Olabilir, gayet tabiî, iki lehte, 

iki aleyhte olabilir. Buyurun efendim. 
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j ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
önergenin muhteviyatı hakkında düşünce

lerimi ara etmeyeceğim; yalnız usul bakımın
dan konuşmak istiyorum, onun için huzuru
nuzda bulunuyorum. Zaten Sayın Başkan da 
usul müzakeresini açmış bulunuyor. 

Ek madde teklif edilmektedir kanunun 
müzakereleri sırasında. Nitekim biraz önce, 
Riyasete daha önce verilmiş bulunan ek madde 
önergelerinin müzakeresi yapılmıştır. 

Ek madde ne demektir? Bir kanunun ta
dili sırasında tadil, edilen maddeler dışında 
yeni madde ilavesidir , şeklinde anlıyorum. 
Yeni madde ilâve, ek madde kelimesi altında 
yeni maddeler ilâve edilebildiğine göre, Öy
leyse bir madde ilâvesinin de mümkün oldu
ğuna kaniim. Ki, bu madde ilâvesi de., eski 
Kanunun bir maddesiyle alâkalı bir madde 
de olabilir. Bu bakımdan; ek madde anlamı 
içerisinde burada müzakere ettiğimiz madde
ler misillû, bunun da bir madde olarak mü
zakere edilmesinin mümkün olduğuna ka
niim. 

'Sayın Başkanın «müzakere edilemez» sözü
nün ağırlığı vardır. Şu manada vardır : 
Bu, başlıbaşma bir maddedir. Bir kanun tek
lifi halinde bu madde Meclise, Riyasete veri
lirse encümenlerde daha geniş bir anlayış içe
risinde, zaman içerisinde müzakere imkânı 
bulur ve daha olgun şekilde gelir demek esa
sına istinadetmek suretiyle burada müza
kere edilmemesi lâzımdır noktasına ulaştılar. 
Ama, burada ek maddelerin müzakere edil
mesi ve kabul edilmesi mümkün olduğuna 
göre, o takdirde bunun da aynı şekilde yapıl
ması, müzakere edilmesi ve kabul edilmesi 
veya reddedilmesi mümkündür kanaatindeyim. 

Bu bakımdan, önergenin müzakere edilmesi 
lehinde olduğumu ars ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Konuşabilir 
miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, buyurun. 
HASAN TOISYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, aleyhinde. 
I BAŞKAN — Aleyhte söz istiyorsunuz. 
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Sayın Komisyon Başkanı, siz lehte mi aleyh
te mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİfSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Ben, Komis
yon olarak üzerinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Tosyalı, aleyh
te. 

HASAN TOISYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım; sayın arkadaşlarımın teklifini ga
yet olumlu karşılıyorum. Metin olarak çok 
faydalı bir metindir, kabulünde çok fayda gö
rüyorum. 

Bu metin Emlâk, Arazi Vergisinden topla
nan payların iller Bankasında toplanmasını, 
süratle belediye ve özel idarelere gitmesini sağ
layan bir maddedir, faydalı bir maddedir. 
Ancak, eğer teklifinde Hükümetin sevkettiği 
tasarıda olmayan 2 nci maddeyi tadil eden bir 
madde olmasaydı, müstakilen ek madde ismi 
altında verseydi, burada müzakere edilir, Yüce 
Meclisin oylarıyla kabul veya reddedilebilirdi. 
Fakat, tasarı ile beraber sevk edilmemiş olan 
ve Komisyonun müzakeresinden geçmemiş bu
lunan 2 nci maddenin tadilini talebettiği için 
burada ek madde olarak müzakeresini ben de 
şahsen caiz görmüyorum, metin haklı olmakla 
beraber. 

.Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usul 
müzakeresi açtığım konu üzerinde üç sayın 
arkadaşım söz aldılar ve fikirlerini ifade etti
ler. Başkan olarak görüşümü muhafaza et
mekteyim ve şunu ifade etmek istiyorum; Sa
yın Karaaslan'm görüşmesinde söyledikleri 
gibi bu gibi tatbikat çok yapılmış değildir, 
hemen hemen hiç yapılmamıştır. Yapılmış ol
saydı zaten böyle bir usul müzakeresine ma
hal yok idi. Yapılan husus, munzam maddeler
dir. Yani, bir tasarıya veya bir kanun tekli
fine katılan maddelerdir, ek ve geçici madde
lerdir, katılmış olan maddelerdir. Gelen tekli
fin veya tasarının tamalayıcısı vasfını taşıyıcı 
mahiyetteki... 

ISÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) Ek mad
de olamaz mı? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun tamamlayayım da.. 

Tamalayıcı mahiyetteki ilâvelerdir. Getiri
len herhangi bir ek madde, gelen herhangi 

bir geçici madde, yürürlükte olan bir başka 
kanunu ilga ederse veya tadil ederse, bu 
ek madde veya geçici madde hükmünde mü
talaa edilemez. Ben, sadece usule aykırı bir 
maddenin Meclislerimizden geçmiş olması en
dişesi il» bu mesele üzerinde hassasiyetle dur
muş bulunuyorum. 

Ayrıca, m er'i kanunun 38 nci maddesini 
de tadil eden bir vasıf taşıyor getirdiğiniz 
önerge. Hem 2 nci maddeyi, hem 38 nci mad
deyi tadil eden bir vasıf taşıyor. Bu hususta 
teklifimizde de bir sarahat yok, 38 nci madde
nin ilgasına veya tadiline dair de bir sarahat 
yok. Zımnî bir ilga gilbi oluyor. Birtakım te
şevvüşlere de meydan vereceği mülâhazasıyle 
Başkanmmız bu kanaati taşımaktadır; ama 
usul müzakeresi açmış bulunduğum için bunu 
oylarınızla halledeceğim. Yüce Heyetiniz, bu 
önergenin bir ek veya geçici madde olarak 
muameleye konması lüzumunu kabul eder ise 
müzakere açacağım, aksi takdirde önergeyi 
muameleye koymayacağım. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Tadil mad
desi olarak oylanması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, tadil maddesi olarak 
değil, bu yeni bir madde getiriyor. Yürürlükte 
olan Emlâk Kanununun 2 nci maddesini değiş
tiriyor. Tasarıda böyle 2 nci madde ile ilgili 
bir hüküm yok. Bunu arz ettim efendim. 

HASAN TOISYALI (Kastamonu) — Tüzüğe 
aykırı olan bir şey oya konulabilir mi Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Usule aykırı olup olmadığını 
bilmiyoruz, içtüzüğümüzde sarahat yok, tat
bikatımız yok; onun için Meclisimizin kara
rıyla halledeceğim efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz bir noktayı izah etmek is
tiyorum? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Zatıâliniz, ek 

madde olarak veya geçici madde olarak müza
kere edilip edilemeyeceğini oya koyacağım, 
buyurdunuz. 

BAŞKAN — Evet. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bu ifadeniz, 

o teklif muvacehesinde yanlıştır. Doğrudan 
doğruya 2 nci maddeyi tadil eden bir madde 
olarak müzakere edilip edilemeyeceğini oya 
koymanız icabeder. Yalnış anlaşılmasın. 
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BAŞKAN — Gayet tabiî. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Tavzih ediyo

rum. 
BAŞKAN — Hayır efendim. Şimdi, önerge 

sahibi olarak Sayın Çağlar'dan sormak istiyo
rum. Burada bir ek madde, bir geçici madde 
dememişsiniz. Burada, 2 nci maddeye şu şek
lin verilmesini istiyorsunuz. 

ISÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — 2 nci 
madde olarak teklif ettim haddizatında. 

BAŞKAN — Yani, mevcut Emlâk Kanu
nunun 2 nci maddesini değiştiren bir teklif 
hüviyeti taşıyor önergeniz, değil mi efendim? 

ISÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Evet. 
BAŞKAN — içtüzüğün 116 nci maddesi

nin de, sayın üyelerin hafızalarını tazeleme
leri bakımından bir kere okunmasında fayda 
mülâhaza ettiğimi arz ediyorum. 

Efendim, şimdi Sayın Süleyman Çağlar 
tarafından verilmiş olan ve mer'i Emlâk Ka
nununun 2 nci maddesinin tadiline dair olan 
ve yeni bir madde tedvinini öngören teklifinin 
müzakere konusu olup olamayacağı hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Müzakere edilebileceğini 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

önergeniz, bir kanun teklifi olarak muame
leye konacaktır efendim. 

Madde 25. — Aynı kanıma aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

Geçici Madde 9. — 20 . 7 . 1971 tarihli 
ve 1446 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmü 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Ancak muhterem arkadaşlarım, bir geçici 
10 ncu madde ilâvesiyle ilgili bir önerge gel
miştir. Bu önerge çerçeve 25 nci madde içe
risinde mütalâa edilmesi lâzımgeldiği için oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 25'deki Geçici Madde 9'dan sonra 

Geçici 10'ncu maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Geçici Madde 10. — 1319 sayılı Kanunun 
5 nci madesinin (b) fıkrasındaki muafiyet, tu
ristik öncelik bölgeleriyle turizm öncelik mer
kezlerinde kurulacak 125 veya daha yukarı 
yatak kapasiteli turistik konuklama tesislerin

de on yıl olarak uygulanır. Bu tesilerin aynı 
maksat için kiraya verilmesi halinde de muafi
yet devam eder.» 

Muğla Muğla 
Ahmet Buldaniı izzet Oktay 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 2 nci 
maddenin müzakeresi esnasında Sayın Abdur-
rahman Güler'in, Komisyon Başkanı olarak 
vermiş bulunduğu bir önerge ile müşabehetini 
görmekte bulunduğum için bu önergeyi ds oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesiy

le değiştirilmesi öngörülen 1319 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hü
kümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış 
olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri
nin adı geçen kanunda yazılı maksatlarla tahsis 
ettikleri veya bu maksat için kiraya verdikleri 
binalar inşalarının sona erdiği veya mevcut bi
naların bu maksada tahsisi veya bu maksada 
tahsis gayesiyle kiralanması halinde turizm 
belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından 
itibaren 5 yıl süreyle geçici muafiyetten fayda
landırılır. Bu süre turistik öncelik bölgeleriyle 
turizm öncelik merkezlerinde kurulacak 100 ve 
daha yukarı yatak kapasiteli turistik konakla
ma tesislerinde 10 yıldır. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu muafiyetlerle ilgili maddede yüce heyetiniz, 
hangi konuların muafiyete tabi olacağını karar
laştırmış, tayin etmiş, müzakere etmiş ve ayrı
ca, özellikle turistik tesislerle ilgili olarak ve
rilen bir önergeye de iltifat etmemiş. 

Şimdi getirilmek istenen madde bir geçici 
madde adı altında veya bir ek madde olarak 
getirilmek isteniyor. Ek madde veya geçici mad
denin bir kanun metninde, kanunun esas metin
leri arasında yer almayan, yer almamış husus
larda olması iktiza eder veya muayyen süre 
yaşaması lâzımgelen, kısa vadede nihayete ere
cek olan hükümleri geçici madde adı altında 
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bünyesinde taşır. Bu muafiyet hem geçicilik ta
şımıyor, hem de biraz evvel arz ettiğim gibi, bir 
ek madde vasfını taşımıyor. 

Ancak, daha önce verilen önergeyle bu öner
ge arasında bazı değişiklikler vardır. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Se
natoya versin Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Şeklen üzerinde durduğumuz takdirde bu 

önergenin işleme konması gerekir, fakat mese
lenin ruhuna inerek mütalâa ettiğimizde işleme 
konmaması gerekir. Başkanlığın görüşü budur. 

Bu önergenin de işleme konması gerekip ge
rekmediği hususunda usul müzakeresi açıyo
rum. Lehte, aleyhte söz isteyen sayın arkadaş
larıma söz vereceğim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Lehte 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Daha önce reddedilmiş önergeye neden imza 

koyduğumu ve bu önergeyle o önerge arasında
ki farkları, işleme konulup konulamayacağını 
anlatmak üzere söz almış bulunuyorum, 

Komisyonumuz 472 S. Sayılı tadil tasarısını 
verilen Önergelerle birlikte tekrar görüşmek 
üzere Yüce Meclisten geri alınca müzakere aç
tı. Bu müzakere sırasında şöyle bir usul mesele
si ortaya çıktı: Dendi M, Yüce Mecliste daha 
önce verilmiş olup da, komisyona havale edilme
miş önergeler, komisyon çalışması sırasında ve
rilemez. Binaenaleyh, o önergelerle birlikte bu 
tasarıları komisyon geri aldığına göre, o öner
geler üzerinde görüşlerini bildirmek durumun
dadır, dendi ve bu görüş komisyonda iltifat 
gördü. Fakat bu arada yeniden çalışma yapan 
komisyon, bazı meselelerin de halline lüzum gör
dü, bazı meselelerin de düşündükçe ortaya çık
tığı kanaati hâsıl oldu. Yeni meselelerin de hal
ledilmesi lâzımgeldiği kanaatine vardı ve bu 
yeni meselelere ait verilen önergeler içinde ko
misyonun temayülünü tespit etti. 

Bu reddedilen önerge de komisyona veril
miş, komisyon müzakere etmiş, geçici madde 
metnine yazılmasını kabul etmiş prensip itiba
riyle, fakat arz ettiğim neden itibariyle de ya
zlamayacağı görüşüne varmış, bir temayül tes
pitini öngörmüştür. 

22 . 8 . 1972 O : 1 

işte biz komisyonda tespit ettiğimiz temayü
le sadık kalmak maksadıyle turizm müesseseleri
nin geçici muafiyetten istifade ettirilmesi öner
gesine imza koyduk. Bu önerge reddedildi. 

Sonradan sayın Turizm Bakanı, takibedilen 
yeni turizm politikasının korunmasını, yeni mü
esseselerin korunmasını takibedilen yeni turizm 
politikasının icabı gördüğünden görüşünde ıs
rar etti. Bu nedenle gerek muafiyet müddetini 
değiştirerek, gerek muafiyet şartlarını değişti
rerek arkadaşlarımız geçici bir madde teklifini 
önermektedirler. 

Kanaatımca müzakereye esas alınmalıdır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Alı-
namaz... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Alınabilir mi, alınamaz mı Meclisin oylarıyle 
belli olacak muhterem arkadaşım. Her halde 
sizin görüşünüzle de belli olmayacak. 

BAŞKAN — Sayın Güler, gayet tabiî öyle, 
siz devam buyurun. 

Yanlız rica ediyorum, işleme konup konma
masının usulünü görüşüyoruz. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
O noktaya geliyorum Sayın Başkan. 

Tabiî takdir Yüce Meclisindir. Böyle bir İs
rarımız yoktur komisyon olarak, yahut şahsım 
adına böyle bir ısrarım olamaz. Yalnız, kanaa
tim odur ki, turizm belgesi almış olan müesse
selerin behemahal korunması lâzımdır; eğer bu 
memlekete bir turizm politikası varsa. Bu bir. 

ikincisi, bu önergenin müzakereye esas alın
ması lâzımdır. O da şudur: Evvelce reddedilen 
önergeyle arasında iki bakımdan farklılık var
dır. Birisi, muafiyet süresi uzatılmıştır, ikinci
sinde de, eskiden 100 yatağa kadar olan muafi
yet tanınması istemi simdi 125 yatakla sınırlan
dırılmıştır. Bunlar esaslı unsurlardır. 100 ya
tağa Meclis iltifat etmemiş olabilir, 125 yataklı 
müessese daha büyük olacağı için iltifat edebi
lir. 5 yıllık süreye iltifat etmemiş olabilir, 10 
yıllık süreye iltifat edebilir. Bu bakımdan mü
zakerenin yapılmasında zaruret görmekteyim. 

Saygılarımla. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Usul hak
kında görüşebilir miyim?? 

BAŞKAN — Usul hakkında değil, lehte ve
ya aleyhte görüşebilirsiniz. 
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AHMET BULDANLI (Muğla) — Takrir 
bendenize aidolduğu için lehte konuşabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Gayet tabiî. Yalnız önerge üze
rinde değil de, önergenin muameleye konması 
lâzım mıdır, değil midir? Usul bakımından leh
te buyurunuz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Verdiğimiz önergenin müzakere mevzuu 
olup olmaması konusu görüşülmektedir. Müza
kere mevzuu edilmemesi için reddedilen öner
geyle yeniden tanzim edip takdim ettiğimiz 
önergenin hem şekil, hem de esas bakımından 
tetabuk etmesi, aynı maksadı muhtevi olması 
lâzımgelir. Halbuki biz, reddedilen Abdurrah-
man Güler arkadaşımızın önergesiyle birgûna 
alâkası olmayan; hem kapsamını genişleten, 
hem de süreyi uzatan bir yeni şekille geldik. 
Yani şeklî mutabakat da yok, mana mutabakatı 
da yok. Bu takdirde yeniden tedvin edilen bir 
değişiklik önergesini mevzuu müzakere etmeyip 
reddetmek usule aykırı olsa gerektir. 

Önergemiz müzakere mevzuu yapılırsa, ge
tirdiğimiz değişikliğin neye mütevakkıf oldu
ğunu, ne kadar esaslı meselelere istinadettiğini 
ayrıca izah edeceğiz. Lütfediniz, bir sistem ge
tirecek olan böyle bir mevzuun usulî bir hataya 
düşmeden, müzakereye alınması hususu çok 
faydalı olacaktır. Bu hususun kaale alınarak, 
önergemizin mevzuu müzakereye alınmasını has
saten istirham ederim. 

Saygılarımla. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hü

kümetten veya komisyondan bir sual sorabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Usul müzakere
si yapıyoruz. Usulün usulünü soracaksanız b,a-
na sorun. 

Sayın Ersoy, buyurun efendim. 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimin yanlış anlaşılmaması için peşinen 

arz edeyim ki, bu önergenin esprisine aynen iş
tirak ediyorum. Yani böyle bir geçici muafiye
tin turizm dalma sağlanması zaruridir. 

Ancak, Meclislerdeki müzakere usulünde te
amüllerle değişiklik yapmak ve bu yolu açmak 
müzakereleri ileriki safhada içinden çıkılmaz 
hale getirebilir. 

Esas itibarıyla daha evvel reddedilmiş öner
geyle bu önergenin arasında formül bakımın
dan farklılık var ise de, esprisi aynıdır. Binaen
aleyh, yani başka bir tabir bulamadığım için 
ifade ediyorum, muhterem arkadaşlarım mazur 
görsünler, kamufle ederek bir tekriri müzakere 
müessesesi gelmiş oluyor. Oysa bir tekriri mü
zakere müessesesinin Heyeti Umumiye müzake
relerinde ihdası mümkün değildir. Bu birinci 
arzım. 

ikincisi, muhterem arkadaşlarım, Parlamen
tomuz çift meclisli bir parlamentodur. Cumhuri
yet Senatosunun bir hikmeti vücudu vardır. Bu 
zarurî değişiklik Cumhuriyet Senatosunda el
bette ki, düzeltilebilir ve kanunların müzakere 
prosedürüne uygun bir usul içinde düzeltme 
imkânı da vardır. Cumhuriyet Senatosunda Sa
yın Hükümet, Sayın Turizm Bakanı meseleyi an
latır, ikna eder, orada düzelir. Cumhuriyet Se
natosu değiştirisine bizler de iştirak ederiz, me
seleyi halletmiş oluruz. 

Bir tekriri müzakere yolunun başka formül
ler içinde açılmasının mümkün olamayacağı ka
naatindeyim. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 
Belki zaman alıyor, ama İçtüzük bakımın

dan, Meclis teamülleri bakımından ve yeni kai
deler ihdası bakımından üzerinde önemle dura
cağımız bir konu huzurunuza gelmiş vaziyette
dir. 

Evvelâ, geçici madde nedir, ek madde nedir? 
Bunlar üzerindeki noktai nazarımızı arz edelim. 

Geçici maddeler bir kanunu zaman ve mü
essese bakımından uygulamaya koyan maddeler
dir. Zaman bakımından diyorum, şu müddet içe
risinde uygulanacaktır veya şu müessese şu 
müddet içerisinde kurulacaktır veya kanunda 
bildirilen müessese kurulduktan sonra geçici 
maddenin hükmü kalmayacaktır... O itibarla za
mana ve müesseseye bağlı, kanunun asıl metnin
de yer almayan maddeler geçici maddeler ola
rak tedvin edilir. 

Beri taraftan ek maddeler ise, metinde, yani 
asıl kanunda, asıl maddelerde yer alan hükümle
re açıklık getirmek ve bu sebeple uygulamayı 
sağlamak maksadıyle konulan hükümlerdir. Ek 

— 670 — 
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maddelerle yeni müesseseler ihdas edilemez, ye
ni hükümler getirilemez ve bunlar da son hüküm
ler kısmında yer alır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun son tadilâtına ait ta
sarının görüşmekte olduğumuz maddesi bütün 
istisnaları, muafiyetleri kaldırıyor; diyor ki, bü
tün istisna ve muafiyetler, biri hariç, burada yer 
alsın. Bu bir bakıma hukuk tekniği yönünden 
doğrudur. Bir kanun getiriyoruz, orada istisna 
koyuyoruz, bir diğer kanun getiriyoruz, orada 
istisna koyuyoruz. Böylelikle kanunlar içinden 
çıkılmayacak vaziyette Yüce Meclislerden çık
maktadırlar. 

Ayrıca, kırk ambar kanunları yapıyoruz, bir 
kanunla birçok kanunu tadil ediyoruz. Bu da 
hukuk tekniğine uymamaktadır. 

Muafiyetler 5 nci maddede yer almıştır. 5 nci 
maddede bu tadilâtın yapılması gerekirdi. 5 nci 
maddede önerge reddolunmuş. Şimdi onu başka 
bir formül ile ihya ediyoruz, ek madde veya ge
çici madde adı altında getiriyoruz. Belki arka
daşlarımızın getirdiği husus doğrudur, yerinde
dir; fikir olarak biz de katılırız. Ancak, Sayın 
Ersoy arkadaşımın da çok isabetle buyurduğa 
gibi, Heyeti Umumiyede tekriri müzakere yok
tur; bu, tekriri müzakerenin açılması demektir. 

Sayın Komisyon Başkanı ısrarla, «Meclise ni-
yabeten görev gören Komisyon» demektedir. 
Doğrudur beyanı. Bu takdirde, böyle şeylerle iş
te komisyona meseleler gitmeden Heyeti Umu
miyede maddeler tedvini mümkün olacaktır. 

Sonra, iki Meclisli bir sistemde bulunmakta
yız. Bu itibarla burada hata yapılabilir. Şayet 
hata yapılırsa bunu Senato düzeltecektir, Sena
toda ilâve yapılacaktır. Durum bundan ibarettir. 
Usul bakımından böyle mütalaa etmemiz gere
kir, hatta benim kanaatime göre, Sayın Başkan 
af buyursunlar, usul müzakeresi açmaya dahi 
lüzum yoktur, ama birçok fikirlerin dökülmesi 
bakımından da faydalı olmuştur; saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın önderin vaki 
konuşması üzerine bir hususu vuzuha kavuştur
mak gerekti: Sayın Güler Komisyon adına de
ğil, şahsı adına usul bakımından konuşma yap
mıştır, onu belirtmek lüzumunu hissediyorum. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Evet, 
teşekkür ederim Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Aynca, bir arkadaşımın bir 
özel uyarısı oldu. Kabul ettiğiniz kanunun 2 nci 

I maddesinin (b) fıkrası ile önerge arasında bir 
rabıta mütalaa eder misiniz Sayın Güler? Siz-

I den Komisyon Başkanı olarak soruyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Rabıta görmü-

I yorum. 
BAŞKAN — Ne bakımdan efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Efendim, bir 
kere tanınmak istenen muafiyette müddet yö
nünden fark vardır. İkincisi yatak adedi yönün
den fark vardır. Bu bakımdan rabıta görmü
yorum. 

(BAŞKAN — Hayır, iki önergeyi söylemedim 
I Sayın Güler, yanlış anlaşıldı. Elimizdeki met

nin 2 nci maddesinin (b) bendi ile getirilmek 
I istenilen muafiyet hükmü arasında... Yani, esas 

kanunun da 5 nci maddesi oluyor. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Efendim, ikisi 
arasında yine benzerlik yok. Birincisinde, bu 
metinde, kiraya verilmemiş olan turizm mües
sesesi belgesi almış olan müesseselerin vergi dı
şı bırakılması geçici olarak öngörülüyor; bura
da kiraya verilmiş dahi olsa o öngörülüyor. O 
bakımdan fark vardır. 

BAŞKAN" — Hayır efendim, öbürlerini de 
alıyor içine, ikisini de içine alan 10 yıllık bir 

I muafiyet getiriyor. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR

RAHMAN GÜLER (Çorum) — O da var ama 
'öbüründe ayrıca ilâve var, kiraya verilenler de 
ilâve ediliyor yeni önergede. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim de, kiraya 
verilmeyenlerde 2 nci madde 5 yılık bâr mua
fiyet getiriyor, bu önerge 10 yıllık muafiyet 
getiriyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Evet, bu öner
ge 10 yıllık getiriyor, aynca bu, kiraya verilen
leri de ilâve ediyor efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim orasını, 
orası sarih. Yani şimdi Yüce Heyetin kabul et
tiği kesinleşmiş metne göre kiraya verilmemiş 
olan turizm müesseseleri 5 yıl muafiyetten is-

l tifade edecek midir? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Edecektir efen
dim. 

BAŞKAN -^Bunu kabul etmiştir Yüce Mec
lis, fakat bu önerge 10 yıla çıkarmak istiyor 
bunu ve siz katılıyorsunuz buna. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
BAHMAN GÜLER (Çorum) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Ben önergemin bu kısmını iş
leme koyamam efendim; aldığım bu sarilh kanı 
karşısında önergenin bu kısmını oya koyamam. 

«Aynı maksatla kiraya verilmesi halinde de 
muafiyet devam eder» ancak bu hususum, ki 5 
yıllık muafiyet çerçevesi içerisinde münhasıran 
«kiraya verilmesi halinde de muafiyetten isti
fade eder» hususunun müzakereye tabi tutulma
sı gerekip gerekmediği hususunda müzakere aç
tım, arkadaşlarım fikirlerini beyan ettiler; ona 
hasren oylarınıza sunacağım. 

Efendim turistik tesislerin 5 yıllık vergi mu
afiyeti, getirilen tasarının 2 nci maddesiyle 
Yüce Heyetinizce 5 yıl olarak kabul edilmiş idi. 
Bu önerge, kiraya verilmesi halinde fıkrasını 
da kapsadığı için sadece bu fıkranın bir geçi
ci veya ek madde olarak müzakereye tabi tutul
ması lâzımgelip gelmediği hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Efendim geçici 9 ncu maddeyi kapsayan 25 
nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonda madde
lerimiz bulunduğu için yürürlük maddelerini 
oylamamız mümkün değildir. Bu itibarla Em
lâk Verigisi Kanununu değiştiren tasarı üzerin
deki müzakerelere burada nihayet vermek mec
buriyetinde bulunuyoruz. 

2. — Toprak ve Tarım reformu önfiedbirler 
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İç
işleri, Maliye, Köy İsleri, Orman, Tarım ve Plan 
komisyonlarından 3 er üye seçilerek kurulan 55 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/609) (S. Sa
yısı : 513) 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlarım günde
mimiz gereğince... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, komisyondaki maddeler ne oldu? 

BAŞKAN — Komisyon devam ediyor, Mec
lisler de devam ettiğine göre elbet bir gün. ge
lecektir. (Gülüşmeler.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) 
bittiği gibi geldi de. 

Kanun 

BAŞKAN — Hayır. 
Efendim, Toprak ve Tarım reformu Önted-

bMer kanunu tasarısını görüşmemiz gerekiyor. 
İlgili komisyon ve Hükümet ,.. Yok. 

3. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değişirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı: 583) 

BAŞKAN — Danıştay kanunu tasarısı... 
ilgili komisyon ve Hükümet?... Yok. 

4. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen
taları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 664) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünde bulunan (064 S. Sayılı) 
Seyahat Acentaları ve Seyaihat Acentaları Bir
liği kanunu tasarısının turizm mevsiminin gel
miş olması sebebiyle, turizm bakımından çok 
ehemmiyetli konuları ihtiva ettiğinden, biran 
evvel kanunlaşmasını * teminen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

66 Numaralı Geçici 
Komisyon Başkanı 

Zonguldak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarıyle ilgili ko
misyon burada mı?... 

MEHMET NEBİL OKTAY (Sürt) — Komis
yon burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

(1) 664 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Efendim, komisyon temsil edilmiştir, Hükü
met adına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm 
Genel Müdürü Sayın Cengiz Altuğ yetki belge
sini Başkanlığa vermiştir, Hükümeti temsile 
yetkilidir 

Okutmuş olduğum önerge gereğince tasarı
nın ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Aynı önerge gereğince tasarının öncelikle 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek gel
memiştir, onun için raporu okutmuyorum.. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Başer, buyur 
runuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri, 

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentalan 
Birliği kanun tasarısı Hükümetçe Yüce Meclise 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Türkiye gerek ta
rihî, gerekse turistik bakımdan zengin bir böl
gedir. Nakliye günden güne ilerlemektedir. Ge
rek havacılık, gerek kara, gerekse deniz nak-
liyeti ilerlediğine göre, insanlar, milletler yal
nız bulunduğu çevre içerisinde değil, kendi hu
dutlarının da dışına taşarak, dış ülkeleri de 
görmek arzu ve hevesindedirler. Elbetteki bu se
yahatlerin birçok faydaları vardır. 

Bir kere milletleri devletleri, birbirine 
yaklaştırır, ikincisi, geçmiş devirlerde insan
ların yaşamış olduğu yerleri veya turistik eser
lerin bulunduğu memleketleri insanlar görmek
le oralardan bir şey öğrenir ve görgüsünü artı
rır. 

Türkiye zengin turistik kaynaklara sahip bir 
ülkedir ve on senedir memleketimizdeki turis
tik faaliyetler artmıştır. Mevcut mevzuat ise 
19®3'de çıkmış ve ancak 34 ncü maddesi dar 
manada bu seyahate önem vermiş idi. Kanun
lar değişen hayat şartlarına göre devamlı bir 
'değişiklik arz etmektedir. Bu bakımdan yeni se-
yalhat acentalan ve seyahat acentalan birliği 
kurulması öngörülmüştür. 

Yalnız, tasanyı tetkik ettiğimiz zaman bu 
acentalar veya birlikler tamamen murakabesi 
bir durumdadır. Her ne kadar bir madde ile 

«Bir yıllık faaliyetleri Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına verilir» diyor ise de, bu raporlann 
ne derece değerlendirileceği de şüpheli bırakıl
maktadır. Halbuki bu aeentaların kontrolü mil
let ve memleket yaranna işler, icabında turist
ler arasından çıkacak, bazı kaçakçılık yapacak
ları önlemek için, bunların Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına drekt bağlı olması, hattâ Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığında teşkil edilecek müfettiş
ler vasıtasıyle de bunlann teftiş edilmesinde 
büyük faydalar vardır. Yoksa oraya bir sene ev
velki faaliyet raporunu vermiş olmak hiçbir 
şeyi önlemez. 

Teftiş sisteminden kaçmamak lâzımdır; tef
tiş sistemi yapılacak olan yolsuzlukta önledi
ği gibi, teftiş bir ihtisasa dayandığı için orada
ki memurların bilgisini de takviye eder. Bu ba
kımdan, bu noksanlığın tasanda giderilmesi lâ
zımdır. 

Bu noksanlıkla beraber, tasan yenilik getir
diği için elbetteki çıkmasında da faydalar var
dır. Maddeler üzerinde de zamanı geldiği za
man görüşlerimizi arz edeceğim. Benim görü
şüm bu kadardır. Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka
ca söz isteyen sayın üye?... Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Seyahat Acentalan ve Seyahat Acentalan Bir
liği kanunu tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Seyahat Acentalan 

I - TANIM 

Madde 1. — Seyahat acentalan kâr amacıyle 
turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve 
eğlence imkânlan sağlayan, onlara turizmle il
gili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmet
leri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle 
ödemeler dengesine katkıda bulunan ticarî ku
ruluşlardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Değişiklik önergesi de yok, mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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II - SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ 
VE İŞLEYİŞİ 

izin 
Madde .2. — Seyahat acentalan, Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığının vereceği işletme belgesi 
ile kurulurlar. 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi?. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 
NEBİL OKTAY (iSiirt) — Bir kelime hatası 
var efendim. 

BAŞKAN — Biz onu zaten doğru şekilde 
ifade etmiştik, ikinci madde ile ilgili. O tek 
kelime kalsın burda. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 
NEBİL OKTAY (iSiirt) — Genel gerekçe ile 
ilgili bir hata var onu da takdim ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Bunu da İçtüzüğün 109 ncu 
maddesine göre son kısımda hatırlatın yapalım 
efendim. 

Efendim, maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Gruplandırma 
Madde 3. — Seyahat acentaları gördükleri 

hizmetlere göre üç grupta toplanırlar : 
A) (A) Grubu seyahat acentaları - 1 nci 

maddede söz konusu olan tüm seyahat acenta-
lığı hizmetlerini görürler. 

B) (B) Grubu seyahat acentaları - ulus
lararası kara, deniz ve hava ulaştırma araç
ları ile (A) grubu seyahat acentalannm düzen
leyecekleri turların biletlerini satarlar. 

IC) ı(C) Grubu seyahat acentaları - yalnız 
Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenler
ler. 

ı(B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi 
hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acenta-
lığı hizmetlerini göremezler. Ancak kendileri
ne (A) grubu seyahat acentalannm verecek
leri hizmetleri görürler. 

(A) Grubu seyahat acentaları tertipledikle
ri turistik gezilerle bir önceki yıl yurt dışından 
getirdikleri döviz % 25'ini geçmemek üzere, 
yurt dışına turlar düzenleyebilirler. Söz konusu 
% 25'in hesabında, ulaştırma aracı ücreti, ye

mek, ikamet ve sair masraflar adı altında müş
teriden alman her türlü paralar katılır. 

Yabancı uyruklu seyahat acentalan yurt 
dışına tur tertibedemezler. 

(A) Grubu seyahat acentaları, yurt dışına 
tertipleyecekleri turlarda kara ulaştırma araç-
lannı kullanmak istedikleri takdirde, kendile
rinden dış hatlara karayolu ile yolcu nakliyatı 
ruhsatnamesi istenmez. Ancak, aracın Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edilen vasıflara 
uygunluğu aranır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

işletme belgeleri 
Madde 4. — (A) grubu seyahat acentalan 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığından geçici işlet
me belgesi, (B) ve (C) grubu seyahat acenta
ları ise işletme belgesi aldıktan sonra faaliyete 
geçerler. Seyahat acentalığı belgesi almak is-
tiyenler Bakanlıkça hazırlanan soru fişlerini 
doldurmak ve müesseselerinin bu kanundaki 
şartlara uygunluğunu belgelendirmek suretiyle 
Bakanlığa bir dilekçe ile başvururlar. Bakan
lık bu konuda birliğin görüşünü de alır. Birlik 
gerekçeli görüşünü en geç 15 gün içinde Ba
kanlığa bildirir. 

ı(A) Grubu seyahat acentalarma iki yıl sü
reli geçici işletme belgesi verilir. Bu süre için
de yurt dışından tertipleyecekleri turistik tur
larla ilgili olarak toplam 80 000 dolarlık döviz 
geliri temin eden (A) grubu seyahat acentası-
nın geçici işletme belgesi, işletme belgesine çev
rilir. Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya 
yabancı seyahat acentalannm şubeleri için bu 
miktar üç mislidir. 

ISöz konusu miktarlarda dövizi iki yıl için
de yurt dışmdan getiremeyen (A) grubu seya
hat acentalannm geçici işletme belgeleri Ba
kanlıkça geri alınır. 

işletme belgesi alan (A) grubu seyahat 
acentalannm her iki senede bir, yukarıda söz 
(konusu edilen miktarlarda dövizi yurt dışın
dan getirdiklerini belgelendirmeleri şarttır, iş
letme belgesini haiz (A) grubu seyahat acenta-
smm temin ettiği döviz miktan İM sene
lik bir devre içinde 80 000 doların altında 



M. Meclisi B : 111 22 . 6 . 1972 O : 1 

kaldığı takdirde, acentanın son beş sene zarfın
da yurt dışından temin etmiş olduğu döviz mik
tarı ortalaması gözönüne alınarak Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı tarafından iki senelik bir 
süre daha tanınır. Bu süre sonunda da 40 000 
dolarlık yıllık ortalamayı tutturamayan (A) 
grubu seyahat acentası hakkında 27 nci madde
nin (f) fıkrası hükmü uygulanır. 

(B) ve (C) grubu seyahat acentalarına as
garî döviz transferi mecburiyeti aranmaksızın 
işletme belgesi verilir. 

Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya 
yabancı seyahat acentalarınm şubelerine işlet
me belgesi verilebilmesi için yurt dışından te
min etmek zorunda oldukları öz sermaye mik
tarı, her yıl Maliye Bakanlığının görüşü alına
rak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edi
lir. 

Belgeler kişiseldir ve bir işletmeye mahsus 
olmak üzere verilir, işletme belgeleri Bakanlı
ğın izni olmadan devredilemez. Seyahat acenta-
lığı geçici işletme veya işletme belgesini alan 
gerçek ve tüzel kişiler, sahip sayılır. 

Yurt dışına yolcu götüren veya yurt içinde 
otobüs işletmeciliği yapan müesseselerin hiz
metleri nakliyecilik hizmeti niteliğindedir. Bu 
müesseseler bu kanun hükümlerne tabi değil
dir. 

ISeyahat acentalarına verilen geçici işletme 
ve işletme belgelerine, hangi gruba dahil olduk
ları kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Hükümet
ten mi, Komisyondan mı? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ko
misyondan. 

BAŞKAN — Buyurunuz sorun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Şim

di efendim, 4 ncü maddede Bakanlık, birlikle
rin gerekçeli görüşünü aldıktan sonra acentala-
rın açılmasına yetki veriyor. Geçici Komisyon, 
Hükümet tasarısının 2 nci maddesini değiştirmiş, 
birlik faslını tamamen tayyetmiş. Şimdi, kanu
nun diğer maddelerinde bir birlik yok. Birlik 
nasıl kuruluyor, teşkilâtı nedir, bu 2 nci mad

dedeki husus nasıl değerlendirilecek? Burada 
komisyonun bir açıklama yapmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Oktay, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 

NEBİL OKTAY (Siirt) — Efendim, 2 nci kı
sımda birliklerin nasıl kurulacağına dair sara
hat vardır. 

BAŞKAN — 2 nci kısımda olduğu ifade edi
liyor efendim. Soru cevaplandırılmıştır. 

Madde üzerinde söz isteyen başka sayın 
üye, yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

işletmenin adı 
Madde 5. — Mevcut bir seyahat acentasmın 

her hangi bir sicil dairesinde daha önce tescil 
edilmiş unvanı başka bir seyahat acentası tara
fından alınamaz. Bu unvan, başka bir seyahat 
acentası tarafından iltibasa, yol açacak nitelik 
belirten kelimeler veya yeni bir isim katılarak 
benzetme yapmak suretiyle dahi kullanılamaz. 

Turizm Müessesesi Belgesini haiz tesis isim
leri için de yukardaki fıkra hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 

Şubeler 
Madde 6. — Seyahat acentaları yurt için

de ve yurt dışında sürekli veya geçici şubeler 
açabilirler. 

Şube açacak seyahat acentaları bu hususu 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bildirmeye ve 
kuruluş izni almaya mecburdurlar. 

Şubeler, levhalarında, antetli kağıtlarında, 
mühür ve kaşelerinde bağlı oldukları merkezi 
belirtirler. 

Şubeler, seyahat acentalarına verilen işlet
me belgelerine yazılır. 

Şubelerin 8, 9, 10 ve 11 nci maddelerde gös
terilen nitelikleri haiz olması şarttır. Yurt dı
şında şube açacak olan seyahat acentalarmm 
açılacak şubeleri için döviz tahsisine ilişkin 
esaslar Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Mali
ye Bakanlığı tarafından ortaklaşa tespit edilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye, yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

Yasak faaliyetler 
Madde 7. — Seyahat acentaları ve şubeleri, 

işyerlerinden seyahat acentalığı hizmetleri dı
şında faydalanamazlar. Ancak, seyahat acen
taları işyerlerinin belirli bir yerinde hatıra eş
yası, turist rehberi, kartpostal ve benzeri şeyler 
sata/bilirler. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

III - NİTELİKLER 
iSeyahat acentası sahibinin nitelikleri 

Madde 8. — Seyahat acentalarınm sahiple
rinde, tüzel kişiliği haiz seyahat acentalarınm 
yönetim kurulu üyelerinde ve yetkili yönetici
lerinde aşağıdaki nitelikler aranır : 

a) 18 yaşını bitirmiş olmak, 
b) Ağır hapisle veya yüz kızartıcı suçlar

dan veya hileli iflastan hükümlü olmamak,, 
c) Ticarî itibar bakımından yeterli olmak, 
d) 30 ncu madde hükmüne göre cezalan

dırılmamış olmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 

Seyahat acentası sorumlu müdürünün 
nitelikleri 

Madde 9. — Seyahat acentalannı bizzat sa
hipleri işletebileceği gibi, işletmeyi kendi so
rumlulukları devam etmek üzere bir sorumlu 
müdüre de tevdi edebilirler. Sorumlu mü
dürlerin, sahiplerde aranacak niteliklerden 
başka en az lise veya dengi oku î dan mezun ol
maları ve (A) grubu seyahat acentaları so
rumlu müdürlüklerini deruhte ettikleri haller
de İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan ve Arap 
dillerinden birini bildiklerini Bakanlıkça kuru

lacak bir komisyon tarafından yapılacak ya
bancı dil sınavını kazanmak suretiyle belgelen
dirmeleri şarttır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra kurulacak seyahat acentaları sorumlu mü
dürlerinde yukardaki şartlar yanında en az iM 
yıl süre ile bir seyahat acentasında çalışmış ol
mak şartı da aranır. 

ISorumlu müdürün T. C. uyruklu olması zo
runludur : 

İSeyahat acentasmı bizzat sahibi işletiyorsa 
sorumlu müdürde aranan nitelikleri de haiz ol
ması gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 
NEBİL OKTAY (Sürt) — Bununla ilgili bir 
önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Esası ile mi ilgili efendim, tas
hih mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 
NEBİL OKTAY (İSiirt) — Tashih. 

BAŞKAN — Komisyon olarak veriyorsunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 

NEBİL OKTAY (İSiirt) — Komisyon olarak 
veriyorum. 

BAŞKAN — Karar nisabını taşıyor mu efen
dim? 

ISayın Oktay, madde metninde esaslı deği
şikliğin komisyonun karar nisabını taşıması ge
reklidir. Bu itibarla bunu işleme koyamam. 
Ancak maddeyi geri istiyorsanız, bu değişikliği 
yapabilmek bakımından.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 
NEBİL OKTAY (iSiirt) — Hükümet katılıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır, Hükümet de yapamaz 
efendim. Artık bu Meclisimize mal olmuştur. 
Hükümetin böyle bir yetkisi yoktur. 

IŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Takab-
bül edelim efendim. 

BAŞKAN — O olaJbilir, tekabbül ediyorsu
nuz. önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Seyahat Acentası Sorumlu Müdürünün Ni

telikleri» matlaplı 9 ncu maddenin 1 nci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Madde 9. — «İSeyahat acentalannı bizzat sa
hipleri işletebileceği gibi, işletmeyi kendi so-
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rumlulukları devam etmek üzere bir sorumlu 
müdüre de tevdi edebilirler. Sorumlu müdürle
rin, sahiplerde aranacak niteliklerden başka en 
az lise veya dengi okuldan mezun olmaları ve 
(A) ve (B) grubu seyahat acentaları sorumlu 
müdürlüklerini deruhte ettikleri hallerde in
giliz, Fransız, Alman, italyan ve Arap dillerin
den birini bildiklerini Bakanlıkça kurulacak 
bir komisyon tarafından yapılacak yabancı dil 
sınavını kazanmk suretiyle belgelendirmeleri 
şarttır.» 

GEREKÇE : 
(B) Grubu seyahat acentalarmm ifa ede

cekleri hizmetlerin mahiyeti icabı sorumlu mü
dürlerinin lisan bilmeleri gereklidir. Uluslar
arası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile 
(A) grubu seyahat acentalarınm düzenleyecek
leri turların biletlerini satacak olan (B) grubu 
seyahat acentalarmm her zaman için yabancı 
turistlere muhatabolacağı aşikârdır. 

Binaenaleyh maddeye böyle bir değişiklik 
getirilmesi isabetli olacaktır. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
M. Nebil Oktay 

Siirt 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, bu önergeyi 
tekabbül ediyorsunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yorsunuz. Madde üzerinde söz isteyen sayın üye 
yok idi. Değişiklik önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyener.. Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi, önerge ile kabul ettiğiniz şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 

(Seyahat acentası personelinin nitelikleri 
Madde 10. — (A) ve (B) grubu seyahat 

acentaları merkez ve şubelerinde, devamlı ola
rak en az iki enformasyon memuru ve tertip 
edecekleri turlarda Turizm ve Tanıtma Bakan
lığınca verilen tercüman - rehber belgesini haiz 
en az bir tercüman - rehber çalıştırırlar. Enfor
masyon memurlarının ingiliz, Fransız, Alman, 
italyan ve Arap dillerinden birini bilmeleri ve 
bilgilerini 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında 
belirtildiği şekilde belgelendirmeleri şarttır. 

i (C) Grubu seyahat acentaları, merkez ve 
şubelerinde en az bir enformasyon memuru ça
lıştırırlar. Bu memurlarda yabancı dil bilme 
şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Yılmaz, 
buyurunuz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu maddede, bundan önceki maddede oldu
ğu gibi seyahat acentalannda görev alacak 
olan personelin nitelikleri sayılmaktadır. Bu
rada yabancı dil bilgisine değiniliyor. 

Şimdi, ingilizce, bir milletlerarası dil nite
liğini taşıması bakımından hiç şüphesiz seya
hat acentacılığmm işini yürütecek olan perso
nelin bilmesi gereken bir dildir. Fransızca ve 
Almanca için de aynı şeyi söylemek mümkün, 
ama Arapça içtin milletlerarası bir dil vasfını 
kullanmamız mümkün değil. 

Bu dilleri konuşan insanların sayıları üze
rinde bir mukayese yapmak istemiyorum, ama 
personel yalnız Arapça biliyor, fakat Türkiye' 

j ye daha çok Batı ülkelerinden turist gelmekte
dir. Avrupalılar için Avrupa'daki turistik te
sisler, arkeolojik sahalar artık ilginç olmaktan 
çıkmıştır. Türkiye bu bakımdan yeni keşfedi
len ve her bakımdan yeni bir turizm alanıdır. 
Şimdi bu turizm alanına Arap dilini konuşan 
ülkelerden mi daha çok turist gelmektedir, 
yoksa batı dillerini konuşan turistler mi daha 
çok gelmektedir? 

'Şimdi, bu noktada gerçeği tespit edince, 
personelin hiç olmazsa batı dillerinden bir ta
nesini bilmesini şart koşmak lâzımdır, ama 
Arapçayı da bilirse hiç şüphesiz o da bir va
sıftır, ama yalnız Arapçayı bilen personelle do-

L natılmış bir turizm acentası sanırım ki, batı ile 
turizm ilişkilerini tanzim edemez. 

Bu bakımdan bu madde gereği kadar ihti
yaca uygun değildir. Belki kanun tasarısı üze
rinde uzun boylu ciddî incelemeler, araştırma
lar yapmış olan Hükümet ve Komisyon bu be
nim ileriye sürdüğüm ihtiyacı giderici yeni bir 
formül düşünebilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 
NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, bu 
konuda yerimizden bir hususu arz edebilir mi
yiz? 

BAŞKAN — Gayet tabiî. 
GEÇİCİ KOMİSLON ADINA MEHMET 

NEBİL OKTAY (iSiirt) — Sayın Başkan, Arap
ça dili bilhassa ülkemizin güney sahillerindeki 
turistler için konmuştur. Bilhassa Arabistan' 
dan gelen turistler Arapça bilen enformasyon 
memurlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu dil, 
"Güney sahillerimizdeki vilâyetlerdeki acentalar 
için konmuştur. 

BURHANETTİN ASUTAY (tzmir) — ISa-
ym Başkan, müsade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, soru mu? 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, sorun. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, şimdi komisyon bir noktaya işaret 
etti, Arapçayı yalnız Güney illerimiz için koy
duk dedi. Halbuki kanun bütün Türkiye'ye tat
bik edilecek. Yani, Arapça bilen bir personel 
istanbul'daki veya İzmir'deki bir seyahat acen-
tasında da çalışabilir. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, Bey sayın Ko
misyonun izahatından şunu anladım: Güney il
lerimizde açılacak olan seyahat acentalarmda 
Arapça dil bilmek kâfidir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Yani, 
tatmin edici bir cevap değil. 

İBAŞKAN — O ayrı bir mesele, tabiî sizin 
takdirinize kalmış bir mesel. 

Efendim, madde üzerinde verilmiş bulunan 
bir değişiklik önergesi de olmadığı için madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iSeyahat acentası işyerinin nitelikleri 
Madde 11. — Seyahat acentalarmm işyer

lerinin mensuboldukları gruplara göre, işin ge
reklerine uygun bir yerde bulunması, iç ve dış 
görüşünün özenle düzenlenmiş olması gerekir. 
Bu konuda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Se
yahat Acentaları Birliğinin görüşünü de alarak, 
karar verme yetkisine sahiptir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV - Seyahat acentalarından alınacak teminat 
Kuruluş teminatı 

Madde 12. — Seyahat acentaları ve şubele
ri, müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştır
ma müesseselerine sunacakları hizmetler ve 
tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğa
cak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek 
üzere bir kuruluş teminatı vermek zorundadır
lar. 

Kuruluş teminatı, Bakanlık emrine kayıtsız 
şartsız kesin olarak para, Devlet istikraz tahvil
leri, katî ve süersiz banka teminat mektubu 
olarak verilir; bu maddedeki yükümlülükler 
dışında başka bir alacak dolayısıyle temlik, ter
hin ve haciz edilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teminatın miktarı 
Madde 13. — Teminat miktarları, (A) gru

bu seyahat acentaları için asgari 50 000 Tl., 
(B) grubu seyahat acentaları için asgari 30 000 
Tl. ve (C) grubu seyahat acentaları için asgari 
15 000 TL. olmak üzere Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca tespit edilir. Her bir şube için bu 
miktarların % 50'si alınır. Yabancı seyahat 
acentalarmda miktarlar iki misli olarak uygu
lanır. 

Yurt dışına tur tertipleyen seyahat acenta
ları, turun bitişinden 2 ay sonra iade edilmek 
üzere tur masraflarının % 25'ine tekabül eden 
bir teminatı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı em
rine önceden vermek zorundadırlar. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletme belgelerinin iptalinde teminat 
Madde 14. — (A), (B) ve (O) grubu seya

hat acentalarmm işletme belgelerinin iptal 
olunması ve (A) grubu seyahat acentalarmm 
geçici işletme belgelerinin geri alınması halin
de kuruluş teminatı bir yıl süreyle Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığında aynı gayeler için alı
konulur. 

İşletme belgeleri iptal edilen her türlü yer
li ve yabancı seyahat acentaları veya yabancı 
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seyahat aoentaları şubelerinin kuruluş teminatı 
ile, geçici işletme belgeleri Bakanlıkça geri alı
nan (A) grubu seyahat acentalarınm kuruluş 
teminatı, bir yılın bitiminde Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının döner sermayesine irad kay
dolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

işletme faaliyetinin son ermesi veya grup 
değiştirilmesi halinde teminat 

Madde 15. — Kendi rızası ile faaliyetini so
na erdirmek isteyen seyahat acentasmm bu 
hususu en az bir ay önceden Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığına bildirmesi şarttır. Bu şekilde 
faaliyetini sona erdiren seyahat acentasınm 
kuruluş teminatı bir yıl süreyle Bakanlık em
rinde bulundurulur. Faliyetinin sona erdiğini 
bildirmeyen seyahat acentalan için bir yıllık 
süre, faaliyetin sona erdiğinin Bakanlıkça öğ
renildiği tarihten başlar. 

iSeyahat acentalığı grubunu değiştirme ha
linde iki grup için gerekli olan kuruluş temi
natı arasındaki fark bir yıllık süre sonunda il
gili acentaya iade edilir, eksik kalan miktar 
ise ilgili aoenta tarafından 30 gün içinde ta
mamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun, Sa
yın Yılmaz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bir hayli acele çıkarılma şansına sahip bu
lunan bu kanun tasarısının önemli olduğunu be
lirtmek isterim. 

Türk seyahat acentalan yabancı ülkelerle 
iş yaparken bir bakıma Türkiye'nin şeref ve 
itibarını, da düşünmek, korumak durumunda
dırlar. Onun için rasgele kişilerin, özellikle bu 
hizmeti görebileceği şüpheli olan kişilerin baş
ka maksatlarla acenta açmak suretiyle sonunda 
Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki şerefini zedele
yebileceği ihtimalini burada hepimiz gözönünde 
bulundurmalıyız. Bence bu konuda en dikkatli 
olunması gereken husus budur. 

Biraz evvel geçen madde de bazı teminatlar 
kabul edildi. Bir acenta açmak için kanun 
50 000 lira teminat istiyor. 

I Muhterem arkadaşlarım, bu rakam gülünç 
bir rakamdır. O madde geçti. Şimdi de faaliye
tini tatil etme niyetinde olan seyahat acentasın-
dan ne istiyoruz, bu kararın bir ay evvel Bakan
lığa bildirmesini istiyoruz, ama turizm mevsimi 
başlamak üzeredir, başlamıştır. Oysa ki, bütün 
anlaşmalar daha 6 ay önceden, yani kıştan ya
pılmaktadır. Bir seyahat acentası düşününüz, 
gayri ciddidir, birçok yabancı acentalarla, ya
bancı turist getiren firmalarla anlaşmalar ak
detmiştir, sonunda işleri karma karışık etmiş
tir ve bir ay kala da, tam sezonunun ortasında 
Bakanlığa «Ben bu işten vazgeçtim» demiştir. 
Bence bu süre çok kısa bir süredir. Ben bunun 
6 aya çıkarılmasını önermek istiyorum. Bu ko
nuda da bir önerge vereceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Bu tasarı gönül isterdi ki, Yüce Meclisin 

daha elverişli bir zamanında ve çok sayıda mil
letvekilinin iradesine sunulsun ve geniş tartış
malarla geçsin. Bu tasanmn bu tarzda görüşül
müş olması (hem tasan için, hem de bizler için 
bir şanssızlık oldu. 

Değerli arkadaşlanm, sayın Yılmaz arkada
şımın da değindiği gibi, bazı seyahat acentala-
n, memleketimizde acı birtakım örneklerin ya
ratıcısı olmuşlardır. Çok şikâyetler almışızdır, 
bazı olaylar yaşamışızdır. Vaad ettiği geziyi ta
mamlayamayan, yabancı ülkelere götürdüğü 
yolculan orada bırakmış olan, almış olduğu pa
ralan iade etmeyen seyahat acentalan vardır; 
zabıtaya (düşmüştür, mahkemeye düşmüştür ve 
bunlar için hiç bir etkili tedbir de bugüne ka
dar alamamıştır, şimdi, bu bir fırsattır, ger
çekten tasan ansızın, geçiyor. Yukanda 13 mcü 
madde ile getirilmiş olan teminatlar çok azdır, 
arkadaşlanm. Meselâ (A) >grupu seyahat acen
talan için 50 000 liralık teminat getirilmiştir. 
Tas3jwur buyurun, 100 - 150 kişilik yolcu grup
larını haftalarca gezdiren seyahat acentalan 
mevcuttur. Bu vatandaşlardan yüzbinleroe para 
topluyorlar ve sonra 50 000 lira bir teminatla 
seyahat acentası olarak kendisini tescil ettirebi-
liyorlar. Şimdi ne oluyor? Avrupa'nın ortasın
da dil bilmeyen vatandaşı bırakıyor, vatanda
şın celbinde para yok. Vatandaş binbir müşkü-

[ lâtla memleketine dönüyor ve döndüğü zaman 
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mahkemeye dava açıyor. Tasavvur buyurun, 100 
kişi dava açacaktır, 100 kişinin açacağı dava
nın toplamı (belki birkaç yüzbin lira tutacaktır, 
fakat teminat olarak depo edilen miktar sadece 
50 000 liradır. Su yeterli bir teminat mıdır? 

Şimdi, hukukçu gözüyle, vatandaş gözüyle, 
milletvekili gözüyle bu kanunda pek çok boş
luklar ve noksanlıklar bulmak mümkündür. Öy
leyse, istirham ediyorum; acaba bu derece önem
li maddeleri sayın Komisyon ve Hükümet ye
niden gözden geçiremez mi? 

Arzettiğim gibi, kanunum bu hükümleri va
tandaş içlin bir teminaJfc teşkil etmemektedir. 
üzerinde görüştüğümüz madde de böylesine bir 
teminailı kapsamayan bir maddedir. Hatta bu 
maddenin son bendindeki, 

«'Seyahat acentaîığı, grupunu değiştirme ha
lindeki iki grup için gerekli olan kuruluş teımi-
natı arasındaki fark bir yıllık süre ©onunda il
gili acentaya iade edilir, eksik kalan miktar ise 
ilgili acemta tarafından 30 gün içinde tamamla
nır.» ıHükmJlindeki süreyi f aöla .bulduğumuzu be
lirtmek, istiyorum. Sonuç olarak, acaba Komis
yon bu maddeleri geri almak suretiyle, memle
ketin gerçeklerine ve vatandaşın hukukunu te
minat altına alacak nitelikte bir çalışma yapa
maz mı? 

Saygılar sunarım. 
GEÇİCİ KOTMYON ADINA MEHMET 

NEBİL OKTAY (Siirt) — Komisyon adına söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 

NEBİL OKTAY (Siirt) — Efendim, bu altı ay
lık müddetle Komisyon olarak katılabiliriz, bir 
mahzur yok. 

50 000 liralık teminatın düşük olduğundan 
bahsettiler: -Hakikaten teminat olarak :azdır. 
Ancak, tasarının ileriki maddelerimde' görüle
ceği gibi, ayrıca tur masraflarının yüzde 25'i 
depo edilmektedir ve herhangi bir acemta bu 
faaliyetten vazgeçtiği takdirde yüzde 25'i de 
ayrıca irat kaydedilebilmekteidir ki, bu büyük 
bir meblağdır. 

Bu itibarlar, Komisyon olarak kanaatimiz, 
50 000 liralık teminatın üstündeki tur masraf
larınım yüzde 25'i de irat kaydediîebildiğine gö
re, kafi derecede bir teminatın bahis mevzuu ol
duğu merkezindedir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez isteyen 
başka sayın üye?.. Yok. iki değişiklik önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«işletme faaliyetimin soma ermesi veya grup 

değiştirilmesi halinde teminat» matlaplı 15 nci 
maddemin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 15. — «Kendi rızaısıyle faaliyetini 
sona erdirmek isteyen seyahat acentasının bu 
hususu en as bir ay önceden Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına bildirilmesi şarttır. 

Bu işekilde faaliyetini sona erdiren seyahat 
acemtasının geçici işletime veya işletme belgesi 
Bakanlıkça geri alınır ve kuruluş teminatı bir 
yıl süre ile Bakanlık enirinde bulundurulur. Bir 
yılın hitanımda kuruluş teminatı iade edilir.» 

i^mir 
Burlhanettin Asutay 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ (KOMİSYON ADINA MEHMET 
NEBİL OKTAY (iSiirt) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-

TÜĞ— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katıldıklarını beyan etmişlerdir, önergeyi oy
larımıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum, 

(Sayın Başkanlığa 
15 nci maddedeki bir aylık sürenin altı aya 

çıkarılmasını arz ve talep ederim. 
Aydın 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
iSaym Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 
NEBİL OKTAY (Siirt) — Katılıyoruz. 

TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-
TUĞ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun-
muş bulunan önergeye katıldıklarını beyan et
mişlerdir. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Maddeyi, kabul edilmiş bulunan iki önerge 
muvacehesinde aldığı şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 

Teminat karşısında alacaklıların durumu 
Madde 16. — Seyahat acentalarının gerçek 

ve tüzel kişilere teminat konusu ile ilgili ola
rak 12 nci maddede açıklanan borçlarından ötü
rü alacaklı, Bakanlığa başvurduğu takdirde, 
Bakanlık, borçlu seyahat acentasına borcunu 
ödemesi için tebligat yapar. Bu tebligatı alan 
seyahat acentası tebellüğ tarihinden itibaren 
30 gün içinde borcunu ödemek zorundadır. Se
yahat acentası borcunu bu süre içinde ödeme
diği veya ödemeyiş sebebi Bakanlıkça haklı bu
lunmadığı takdirde, Bakanlık, borcu, emrinde 
bulunan teminat akçesinden ödeyebilir ve du
rumu derhal ilgili seyahat acentasına bildirir. 
Her ne suretle olursa olsun teminat akçeleri ek
silen seyahat acentaları eksilen miktarı 30 gün 
içinde tamamlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

MEHMET EÜSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, yerimden bir hususu arz etmek istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersoy. 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Şimdi 

efendim, 16 ncı maddede «Seyahat acentaları
nın gerçek ve tüzel kişilere teminat konusu ile 
ilgili olarak 12 nci maddede açıklanan borçla
rından» söz edilmektedir. 

12 nci maddede borç ve borçlardan bahsedil-
memekte, sadece bu teminattan doğan yüküm
lülüklerden bahsedilmektedir. Bu konuda, iki 
maddede tenazuru tayin etmek bakımından-zira, 
yükümlülükle borç ibareleri ayıiı anlama gel
mez kanısındayım - bir değişikliğe zaruret var 
mıdır, bir tavzihe ihtivaç var mıdır bunu öğ
renmek istiyorum; bu bir. 

İkincisi; «...borçlarından ötürü alacaklı, 
Bakanlığa başvurduğu takdirde,...» şu kadar 
gün içinde borcunu ödemek zorundadır diyor. 
Şimdi, borçluluğun taayyünü, alacaklı olduğu
nu iddia edenin beyanıyle kâfi olacak mıdır? 
Yani, tekevvün etmiş olacak mıdır? Nihayet bu 
bir ihtilâf meselesidir : İhtilâfın sonunda borç
lu, alacaklı kazaî mercilerde taayyün eder kanı

sındayım. Tatbikatta birtakım ihtilâflara sebe-
bolabilecek nitelikte muğlak bulduğumu arz et
mek istiyorum Sayın Başkan, tavzih edilirse 
memnun kalacağım. 

TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-
TUĞ — Efendim müsaade eder misiniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-

TUĞ — ıSayın Başkan, sayın üyelerimiz; 
Aslında bu madde, halen mevcut bulunan bir 

tatbikatı ifade ediyor. Biz, seyahat acentaları 
ile turistik tesisler arasındaki münasebetlerde 
sürati temin etmek, arada çıkan anlaşmazlıklar
da süratli bir çözüm bulabilmek için bu mad
deyi sevk etmiş bulunuyoruz. Halen yürürlük
te bulunan ve 6086 sayılı Turizm Endüstrisi 
Teşvik Kanununun 34 ncü maddesine göre yü
rürlüğe konmuş bulunan yönetmeliğe göre, se
yahat acentaları bu şekilde herhangi bir faali
yetlerinden doğan, yani seyahat acentalığı faa
liyetinin içine giren işlemlerinden doğan bir 
borçları olduğu takdirde bu konuda kendileri
ne biz bir tebligat yapıyoruz : Borçlarını öde
melerini yahut ödemeyiş sebeplerini bize belge
lendirmelerini istiyoruz. Eğer seyahat acenta
sı bu süre zarfında borcunu kabul ederse bir 
mesele olmuyor, borcunu kabul etmezse, yine 
mevcut tatbikata göre kabul etmeyiş sebebini 
bize müspet evrakla ispat etmek zorundadır. 
Malumunuz olduğu üzere, tatbikatta bu müspet 
evrak ya seyahat acentalarının birbirleriyle 
yapmış oldukları anlaşmalar yahutta otel, res
toran veya diğer turistik tesislerde yapmış ol
dukları faaliyetlerin sonunda ortaya çıkan fa
turalar veya rezervasyon fişleridir. Dolayısıyle, 
Bakanlığımız bu konuda da çok rahatlıkla ka
rar vermektedir ve gayemiz, bu şekilde faaliyet
lere bir sürat vermekten ibarettir. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MUSTAFA KEMAL YIIİMAZ (Aydın) — 

'Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın hükümet sözcüsünün beyanını dinle

dikten sonra, bu maddenin getirmek istediği 
tedbirleri bendeniz büsbütün yetersiz buldum. 

Madde, gerçekten bir ihtiyaca cevap veriyor. 
Ancak, almış olduğumuz teminat bir grup seya-
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hat acentaları için 50 000 lira, ikinci grup se
yahat acentaları için 30 000, üçüncü grup için 
daha da az. 

Şimdi, sayın hükümet sözcüsünün bahsettik
leri formalite yerine getirildikten sonra seya
hat acentası gerçekten borcunu ödememiş ise, 
bu kanaate varılınca, işte bu 30 000 liradan 
borç ödenecek. Şimdi görüyor musunuz tedbir 
ne derece yetersiz duruma düşüyor. Halbuki, 
böyle büyük seyahat acentalarınm işletmelleri, 
yapmış oldukları anlaşmalar, kontratlar böyle 
10 000 lirayla, 30 000 lirayla ölçülmez, büyük 
işerdir bunlar. Şimdi o büyük işlerde büyük 
borçlanmalar olur. Siz o büyük borçlanmaları 
önlemek için, acentanın dürüst çalışmasını sağ
lamak için sözüm ona bir tehdit unsuru getiri
yorsunuz, bir önleyici tedbir almak istiyorsu
nuz, ama elinizdeki müeyyide sadece acentanın 
size vermiş olduğu 30 000 liralık teminat. Bu, 
bir defa gördüğünüz gibi yetersiz. 

İkincisi; bir acenta düşünelim : Bu çeşit 
borçlanmayı adet haline getirmiştir. Devamlı 
şekilde Bakanlık alacaklılar tarafından rahat
sız edilmektedir. Bunun için acaba müeyyide 
var mıdır? Sadece Bakanlıktaki teminattan 
borcun ödenmesi yetmez. Bu acentaya belki ih
tar verilebilir. Bu çeşit şikâyetlerin tekerrürü 
halinde çalışma belgesinin iptali cihetine gidile
bileceği belki söylenebilir. 

Kısaca, demek istiyorum ki, madde bir ih
tiyacın ifadesidir, lüzumludur, fakat yetersiz
dir. Bir arkadaşım hukukî açıdan, kimin borç
lu kimin alacaklı olduğunun saptanmasının an
cak kaza organlarının görevi olduğunu soru 
şeklinde ifade etti; bundan ciddî olarak endişe 
ediyorum. Eğer burada borçluluk alacaklılık 
konusundaki tespiti kaza organlarına bıraka
cak olursak, Türkiye'de turizm faaliyeti diye 
bir faaliyet olmaz. 

O bakımdan, madde yerindedir, fakat yeter
sizdir. 

^Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-

TUĞ — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-

TUö — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Yine müsaade buyurulursa tatbikata atıf 
yapmak istiyorum. 

Halen seyahat acentalarının kurulmasını 
düzenleyen mevcut mevzuata göre, bir seyahat 
acentası 10 000 liralık teminat yatırdığı tak
dirde faaliyete başlayabilmektedir. Biz bunu 
kâfi görmediğimiz ve Avrupada halen mer'i bu
lunan mevzuata göre aşağı - yukarı bu mikta
ra paralel bir uygulama bulunduğu için, mikta
rın seyahat acentaları gruplarına muvazi şekil
de değiştirilmesini ve 50 000 liradan başlama
sını istedik. 

Buradaki gayemiz şudur : (A) grubu seya
hat acentaları, kanundaki tarifinde de görül
düğü üzere, bütün seyahat acentalığı faaliyet
lerini yapacak; bilet kesecek, turlar tertibede-
bilecektir. Bu turları yurt îçi ve dışı olarak ya
pabilecektir. 

(B) grubu seyahat acentaları kanundaki ta
rifinde de görüldüğü üzere, milletlerarası ulaş
tırma vasıtaları biletlerini satacaklardır. Buna 
ilâveten (A) grubu seyahat acentasının vermiş 
olduğu işleri onun adına yapacaklardır. 

(C) grubu seyahat acentaları ise sadece 
Türk vatandaşlarının Türkiye'deki seyahatle
rini deruhte edebileceklerdir. 

Dolayısıyle, bu faaliyetlerden ötürü ortaya 
çıkacak olan zarar, bu faaliyetlerin, bu angaj
manların yapılmaması nedeniyle ortaya çıka
cak olan zarar, faaliyetlerle mütenazır şekilde 
değişmektedir. Ayrıca, sayın milletvekilimizin 
kanaatlerine iştirak ederim. Biz, sadece temi
nata bağlamadık bu konuyu; buna ilâveten 27 
nci maddede iptal sebepleri olarak zikredilen 
fıkralardan (d) fıkrasında, «müşterilerini alda
tıcı, kamu güvenini sarsıcı ve Türk turizmini 
baltalayıcı davranışlarda bulundukları bakan
lıkça tespit edilen seyahat acentalanna bu gibi 
davranışlarını derhal düzeltmeleri için 15 gün
lük süre verilmesi» hususu öngörülmektedir. 
Ayrıca bir ihtarda bulunuyoruz. Bu süre so
nunda durumunu düzeltmediği takdirde belgesi 
derhal iptal edilmektedir. İptal edildiği takdir
de de biraz önce arz etmiş olduğum teminatlar 
otomatikman döner sermayeye irat kaydedil
mektedir. 

Ayrıca şunu da ilâveten arz edeyim ki, se
yahat acentaları şayet tur biletleri satmakta 
iseler veya milletlerarası ulaştırma şirketleri-
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nin biletlerini satmakta iseler, ilâveten bu 
seyahat acentalarına teminat yatırmak zorun
dadırlar. Bu miktar da 20 000 liradan başla
maktadır. 

Biz ilk defa, 50 000 liralık teminatı 100 000 
lira olarak tespit etmek istemiştik, ancak se
yahat acentalarmın yetkili temsilcileriyle yap
mış olduğumuz görüşmelerde, teminatların ban
kadan alınmış olduğu için cari giderlere ilâve 
bir külfet yüklediğini, bunun için mümkün ise 
bunun 50 000 lira olarak tespit edilmesini iste
mişlerdi. Bakanlığımız, biraz önce arz ettiğim 
veçhile Avrupa mevzuatında da aynı hükümle
re muvazi hükümler olduğunu tespit ettiği için 
bunun tek istisnası isveç'tir. îsveçte 50 OOO 
kron yatırmak zorunluğu vardır, ki bu 150 000 
liraya tekabül etmektedir ve kümülatif olarak 
artmaktadır.* Bu istisna dışında diğer bütün 
Avrupa memleketlerinde aşağı - yukarı bu ka
dar Türk lirasına tekabül eden miktarda temi
natla yetinilmekte olduğu için - biz de bunu 
kabul ettik efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

başka sayın üye? Yok. Bir değişiklik önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Gönderilen önerge matbua hatası ile ilgili 
bir önergedir. Madde doğru okunmuş bulunul
duğu için önergeyi yok telâkki ediyoruz. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
V - Seyahat acentalarmın yükümlülükleri 

Haber verme 
Madde 17. — Seyahat acentalarmın sahip

leri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yet
kili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işlet
me belgelerinde söz konusu olan hususlarda 
meydana gelen değişiklikleri, oluşundan itiba
ren 30 gün içinde Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğına yazı ile bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi yok. 
Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 

Bilgi verme 
Madde 18. — Seyahat acentaları her yıl en 

geç Ekim ayı sonuna kadar bir yıl önceki çalış

malarını gösterir raporu Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına sunarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 

Reklâm ve tanıtma 
Madde 19. — Seyahat acentaları gerçeğe 

aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklâm yapamaz. 
Reklâm ve tanıtma belgelerinden birer nüsha
yı, dağıtımlarından 15 gün önce Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına gönderirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 

Yazışma 
Madde 20. — Seyahat acentaları, Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığınca gönderilen genelge ve 
diğer çeşitli konulardaki yazıları en geç 15 gün 
içinde cevaplandırın veya cevabın gecikme se
bebini Bakanlığa bildirirler. 

Seyahat acentaları diğer yerli ve yabancı 
kuruluşların seyahat acentalığı işlemleri ve 
tüm turizm faaliyetleri ile ilgili yazılarını da 
aynı süre içinde cevaplandırmakla yükümlü
dürler. Seyahat acentaları yukarda söz konusu 
olan yazışmaları beş yıl süreyle saklarlar. 

Seyahat acentaları, seyahat acentalığı faa
liyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuru
luşlarla yapmış oldukları sözleşmelerin birer 
örneğini Bakanlığa gönderirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 
Meslekî sır 

Madde 21. — Seyahat acentaları müşterile
rinin isim ve adreslerini ve gezileri ile ilgili 
kişisel hususları gizli tutarlar. 

Bu hususlarda ilgili kanun hükümleri sak
lıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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22 nci maddeyi okutuyorum. 

VI - Seyahat acentalarına verilecek kredi ve 
tanınacak kolaylıklar1 

Kredi 

Madde 22. — Seyahat acentalan işletme bel
gesi aldıktan sonra tesis ve işletme kredisi ta-
lebedebilirler. Yabancı uyruklu seyahat acen
talan veya yabancı seyahat acentalarmın şube
leri bu krediden istifade edemezler. 

Kredi talepleri Turizm ve Tanıtma Bakan
lığınca saptanacak esaslar çerçevesinde T. C. 
Turizm Bankasınca değerlendirilir ve karara 
bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum. 

Kolaylıklar 
Madde 23. — Seyahat acentalarına telekomü

nikasyonla ilgili kolaylık ve olanakların sağ
lanmasında ilgili kuruluşlarca öncelik tanınır. 
îthal edilen araç ve gereçler ancak acentanın 
kendi hizmetlerinde kullanılır. Bunların satış 
veya devri Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
müsaadesi alınmadıkça yapılamaz. 

Seyahat acentalarına, meslekleri ile ilgili 
araç ve gereç ithali ve yurt dışında yapacak
ları reklamlar için yurt dışından getirecekleri 
dövizin % 51 nispetinde ve bir yılda 7 500 $'ı 
geçmemek şartiyle döviz transferi müsaadesi 
verilebilir. 

ISeyahat acentalarmın sorumlu müdürleri, 
sahiplerinden en fazla iki kişi veya bunların 
görevlendireceği bir acenta personeli bir tak
vim yılında yurt dışına bir defadan fazla çıka
bilirler. Her çıkışta verilecez döviz Maliye Ba
kanlığınca tespit edilir. 

ISeyahat acentalarmın reklâm masraflarına 
katkıda bulunmak üzere, yurt dışından Türki
ye'ye müteveccihen ve Türkiye içinde günlük 
olarak tertipledikleri turlara ilişkin bankalar
da bozdurdukları dövizlerin bir önceki yıla na
zaran artış gösteren miktarı esas almarak belli 
miktarda prim ödenebilir. 

Prim ödemesine esas teşkil edecek miktarla
rın kademeli baremi ve bu kademelere uygula
nacak prim miktarı Turizm ve Tanıtma Bakan

lığı ve Maliye Bakanlığının müşterek teklifleri 
üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
50 000 dolarm altındaki kazançlara prim veril
mez. Verilecek prim için gerekli karşılık her 
yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine ko
nulur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? 
BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Bir 

sual sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 

' BÎJBHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, bu maddede, «Acenta personeli, bir tak
vim yılında yurt dışına bir defadan fazla çıka
bilir.» diyor. «Bir defadan fazla çıkabilir.» de
mek, 365 defa çıkabilir, manasını tazammun 
eder. Komisyonun görüşü bu mudur? 

BAŞKAN — Hayır, yurt dışma çıkışlar bir 
defa ile kayıtlanmıştır da, o kayda tabi olma
maları bakımından... 

BURHANETTÎN ASUTAY (tamir) — «Bir 
defadan fazla çıkabilir.» dendiği zaman, istedi
ği saman çıkabilir manasına gelmektedir. Bu hu
susun açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Bu hususu Komisyon veya Hü
kümet olarak lütfen açıklar mısınız efendim? 

TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-
TUĞ — Arz edeyim efendim: 

Malumunuz olduğu üzere Sayın Başkan ve 
sayın üyeler; 1567 sayılı Kanuna göre yürürlük
te bulunan 17 sayılı karara göre; bütün seyahat 
acentalan sahipleri, umum müdürleri veya tev
kil edecekleri ilgili şahıslar, yahut alelûmum bü
tün ticarethaneler, her sene yurt dışından ge
tirmiş olduklan dövizin belirli nispetini geçme
mek kaydıyla yurt dışına birden fazla çıkabil
mektedirler. Tek sınırlama, yurt dışından ge
tirdikleri dövizin belirli miktannı aşmamadır. 
Nitekim bu husus, Maliye Bakanlığının çıkarmış 
olduğu tebliğlerle T. O. Merkez Bankası tarafın
dan denetlenmektedir. 

Biz bu maddede, seyahat acentalarmın getir
dikleri dövizle sınırlanmamak kaydıyle yurt dı
şındaki pazar araştırmalarını ve çeşitli rezer
vasyonlarını, yılın hangi ayında yapacakları bel
li olmadığı için, her zaman kullanmalarını temin 
etmek istiyoruz. 

Tabiî M, sayın milletvekilimizin endişesine 
bir nebze iştirak ediyoruz. «Yılda bir defadan 
fazla» keyfiyeti, mübalâğalı bir şekilde 365 de
fayı da tazammun edebilir. Ancak, hiçbir seya-
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hat acentası tabiîki doğru çalışan bir seyahat 
acentası, bir yıl içinde makul haddin dışında 
yurt dışına çıkmayacaktır. , 

Arz ederim. 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, bir sualim var. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Efendim; 

Türk turizmi bakımından büyük ehemmiyet ar-
zeden «Seyahat acentalarına sağlanan kolaylık
lar» maddesinde, «Meslekleriyle ilgili araç ve ge
reç ithali ve yurt dışında yapılacak reklâmları 
için, yurt dışından getirecekleri dövizin % 5'i 
nispetinde ve 7 500 doları geçmemelidir.» deni
yor; döviz transferi müsaadesi verilebilir. 

Bendeniz bu nispeti, gayeye uygun ölçüde 
görmüyorum. Sayın Hükümet ve Komisyon bu 
nispeti normal buluyor mu? Niçin % 5'tir, daha 
fazla değildir? Getireceği dövizin % 5 i nispe
tinde, bu nispet meslekleriyle ilgili araç ve gere
ci belki ithal etmelerine imkân vermeyebilir. Bu 
miktarı cüz'i görüyorum, az görüyorum. Benim 
bu görüşüme katılıyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu soruyu da 
lütfen buyurunuz cevaplandırınız efendim. 

TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-
TUĞ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Malumunuz olduğu veçhile turizm politika
mızın esası, yurt dışından çok daha fazla döviz 
getirmektir. Ancak bu uygulamada, seyahat 
acentalarına vereceğimiz bası imkânların yanın
da, Türk ekonomisini de düşünmek zorundayız. 
Biz bu imkânı tanırken, hem makul hadler için
de kalmak, hem de bugün istifade edilemeyen bir 
imkânı bahşetmek düşüncesini ihtiyar etmiştik. 
Burada kullanılacak araç ve gereçler, otobüs it
haline bile imkân vermektedir. Nitekim, Seyahat 
Acentaları Birliği ile yapmış olduğumuz görüş
melerde, «8 000 dolara bir otobüs getirebilecek
lerini, bunun seyahat acentalarına verilmiş olan 
en büyük imkânlardan biri olduğunu», bildirdi
ler. Ancak, bu miktarı çok daha fazla büyütmek, 
aynı zamanda memleketimizde yavaş yavaş neş
vünema bulmaya, gelişmeye başlamış bulunan bu 
sahadaki sanayimizi de köstekleyebileceği, mese
lâ telekomünikasyonla ilgili sanayimizi, yahut 
araç ve gerece mütaallik sanayimizi baltalayabi
leceği için, bu miktarı bu şekilde 7 500 dolarda 
dondurmak'istemiştik. Yine de takdir Yüce Mec
lisindir. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurunuz 
sorunuzu sorunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar : 

Burada «Seyahat acentalarının ihtiyaçları 
bulunan araç ve gereçler» meselesi vardır. Bun
ların ne şekilde ihtiyaçları bulunduğunu tespit 
etmek mümkündür. 

BAŞKAN — Yani, «ihtiyaçları kim tespit 
edecek?» diyorsunuz, takdir edecek, diyorsu
nuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Evet, 
bu ihtiyaçları kendileri mi tespit edecekler? 
Yoksa Bakanlık bunda, bu tespit ettiği araç ve 
gereçlerin hakkında bir kıstas verecek midir? 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Hükümet, 
buyurunuz bu soruyu da lütfen cevaplandırınız 
efendim. 

TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-
TUĞ — Sayın Başkan, sayın üyeler : 

Bu maddenin esprisinde bir «müsaade» var
dır. Nitekim 23 ncü maddenin ikinci fıkrasın
da, «Döviz transferi müsaadesi verilebilir» de
niyor. 

Burada iki usul söz konusudur : 
Birincisi; malumunuz olduğu üzere, her yıl 

Ticaret Bakanlığı tarafından neşredilen, «itha
lât ve İhracat Rejimi» dir. Oradaki esaslara uy
mak zorunluğu vardır. Meselâ, asgarî Türkiye'
de imal edilip, edilemediği hakkındaki belgenin 
Ticaret Bakanlığından alınması gerekiyor. 

ikincisi; biz bu maddenin tedvininde «Dö
viz transferi müsaadesi verilebilir» derken, «Bu
nu önce Turim Bakanlığına müracaat etmek su
retiyle alınabileceğini» kasdetmek istemiştik. 
Ancak, maddede bu sarahat görülmüyorsa, sa
yın milletvekillerimizin verecekleri ve buna vu
zuh verecek bir önergeye de katılabileceğimizi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Başkaca söz is
teyen sayın üye yok. 

Bu madde ile ilgili bir değişiklik önergesi 
vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 23 ncü maddesine son fıkra ola

rak, «Yurt içinde bulunamayan araç ve gereç
leri ithal edebilirler» 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 
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BAŞKAN — Evet, fıkra ilâvesi şeklinde 
oluyor, Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Önergemde arz ettiğim fıkranın, birinci fıkra
nın sonuna ilâve edilmesini istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, önerge hak
kındaki görüşünüzü lütfediniz. 

GEÇtOt KOMİSYON KOMİSYON ADINA 
M. NEBİL OKTAY (Sürt) — Önergeye katıl
mıyoruz efendim. Esasen, «ithalât ve ihracat 
Rejimi Yönetmeliği» ne göre, müsaade edile
mez ; yani eğer dahilinde varsa, ithaline mü
saade edilemez. 

BAŞKAN — Evet. Efendim, Sayın Başer'in 
önergesine Komisyon sayın Başkanı, «İthalât 
ve İhracat Yönetmeliği hükümlerine göre, Tür
kiye'de imal edilen şeyleri zaten ithal haklan 
yoktur. Onun için, böyle bir fıkra ilâvesine de 
mahal görmüyoruz. Bu sebeple önergeye ka
tılmıyoruz demişlerdir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
gemi izah için söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — izahı

na lüzum yok. 
BAŞKAN — Efendim istiyorlar. Size göre 

lüzum yok, kendilerine göre lüzum var. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
23 ncü madde, açıklığa ihtiyaç olan bir 

maddedir. Her ne kadar memlekete ithal edile
cek eşyaları gösteren bir kanun var ise de, bu 
kanun ondan sonra çıkıyor, özel bir kanundur; 
icabında ona tekaddüm edebilir. Birçok açıklığı 
ile suiistimallere meydan vermesin. Memleket
teki sanayii koruyalım, diye bu şekilde hareket 
ediyoruz. 

22 . 6 . 1972 O : 1 

Saniyen, bu acentalar bir tane olsa, bunun 
kıymeti yok. Bugün 100-200 tane acenta ku
rulacak. Düşününüz ki, her birinden 7 500 do
lar memleket dışına çıktığı zaman ne olacak bu 
memleketin hali? Yani bu suiistimali önlemek 
maksadıyle 1 nci fıkranın sonuna ilâve edilirse 
faydalı olur kanaatindeyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın komisyon filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET 
NEBİL OKTAY (Siirt) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıştır, 
redaksiyon komisyonca yapılması kaydı ile de
ğişiklik önergesini oya sunuyorum: Kabul eden 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, önerge gereğince redaksiyon yapı
lan fıkrayı tekrar okutuyorum. 

«'Seyahat acentalarına, meslekleri ile ilgili 
ve Türkiye'de imal edilmeyen araç ve gereç it
hali ve yurt dışında yapacakları reklâmlar için 
yurt dışından getirecekleri dövizin % 5'i nispe
tinde ve bir yılda 7 500 doları geçmemek şartı 
ile döviz transferi müsaadesi verilebilir.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle oya 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.. 

Muhterem arkadaşlarım; çalışma süremiz 
dolmuş bulunuyor. Gelecek birleşimde 24 ncü 
maddeden devam etmek üzere ve 23 Haziran 
1972 Cuma günü saat 15,00'te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 20,03) 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. İti Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 42P 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezıgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/011, 
2/659, 2/006) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

X 4. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek ) (Dağıtma tarihleri 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) ' 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
2 9 . 1 2 . 1971) 

2. —• İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal BayraTu
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 .1971) 



3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 1 8 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Buna Tura] ile Sinop 'Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi En giz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada-
•'et Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/4S2) (S. 
Sayılan : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 : 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ııeü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma, tarihleri 17 . 6 . 1971 VD 4 . 2 . 1972) 

fi. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
ftifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması haikkmda kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununum değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (>S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi haikkmda kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu rapora (2/112) (S. Sa-
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I yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 2.972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi haikkmda kanun teklifi ve Millî Sa-

I vunma. Komisyonu rapora (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci eık) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tüuk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teikiifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka.-ıun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S.. Sayısı : 492) (Da 

I ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 



18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — îzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve îçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarahi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gÖrev-
rovlerd hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy işleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

22. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (.S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

23. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (»erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5.1972) 

24. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu" raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadını'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarımdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nıei ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tanım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkımda 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy işleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon rapora (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisvonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu töklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve tzmir Milletvekili Burhanettin 
Asu/tay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 



195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye tâen doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yatma ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki1 Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayılan 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 



X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı î l idaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Mil î Eğitim ve içişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
eıoğlu ile Avni Kavurmacı oğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve içişleri ve Plan komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi •. 
8 . 2 . 1972) 

22. — Bartm ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtb Mustafa oğlu, Hatice'den doğana 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtb 
Eyüp oğlu Şadiye'deaı doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 24. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, içişleri, Maliye, Köy işleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

25. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 26. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ata öv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

27. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

28. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/G10) (S. Sayısı • 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1(972) (içtüzüğün 36 neı maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 29. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

30. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. Sayısı : C64) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

31. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi i 12.5.1972) 

32. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
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kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

33. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

34. —• 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

35. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal- Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 36. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

37. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

38. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

40. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re

virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 41. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

42. — Ruhsatsız Tabanca taşıyıp 6136 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay ha
pis ve 416.60 TL. para cezasına hükümlü Bekir 
oğlu 1941 doğumlu Ayşe'den olma, Taşova'nın 
Şehli köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel 
hakkında Özel Af Kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/669) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1972) 

43. — 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 44. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkındırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 
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Seyahat Aeentaları ve Seyahat Aeentaları Birliği kanunu tasarısı 
ve 66 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/604) 

T. G. 
Başbakanlık 31 . 1 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-19/745 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Turizm ve Tanıltana Bakanflığınca hazırlanan V3 Türkiye Büyük Mllıet Mecliste ara Bakanlar 
Kurutaca 24 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Seyahat Aeemitaları ve Seyahat Aeentaları Bir
liği kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunuimfuıştöuır. 

GereğUniin yapılmasını saygıyle arız ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

BaşJbakan 

Seyahat Aeentaları ve Seyahat Aeentaları Birliği kanun tosarıısı gerekçesi 

I - GENEL GEREKÇE 

Seyahat aeentaları çağımızın büyük ölçüde geliştirdiği bir kurum olarak karşımıza çıkmakta
dır. Yirminci yüzyılını ileri tekniği pek çok yönleriyle bu kurumu da etkilemiş ve bugün dünya 
turizminde en büyük rolü seyahat aeentaları oynamaya başlamışlardır. 

Bâzı ülkelerde kısa zamanda dev turizm aeentaları kurulmuş ve yılda birkaç milyon turiste 
hitabeder olmuşlardır. Bu acentalar kendi aralarında ve milletlerarası seviyede örgütlenmişler
dir. 

Seyahat acenteliği faaliyetleri ile ilgiM hukuk kuralları da gelişmiş ve hattâ 'kısa sürede bir 
örf ve âdet teşekkül etmiştir. 

Memleketlimizde ise 6086 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1953 yılımdan beri seyahat aeentaları 
ile ilgili tek kanun maddesi mezkûr kanunun 34 nn-ü maddesi olmuştur. Bu madde ise günün ih
tiyaçlarıma cevap verememiş bilhassa Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulduktan sonra seyahat 
aoemtaılam ille ilgili bir kamumun yürürlüğe konması önemle ele alıınımış fakat bugüne kadar bu hu
sus türlü sebeplerle tahakkuk ettHleraıeımiştir. 

Kamuma olan ihtiyaç yönetmelikler çıkarılarak mîsbeten giderilmişse de her geçen gün bir seya
hat aeentaları kanumu ihtiyacı daha belirgin bir hale gelmiştir. 

Memleketimizde seyahat acentalığı kısa süred° büyük bir gelişime göstermiş ve Türk turizmi
nin vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. Sac la r ı kısa sürede önemli şekilde artmıştır. Ha
len 180 seyahat acentası faaliyettedir. Buna rağmen mevzuattaki boşluk ve gerekse seyahat acen-
tacılığımm belirli mecraya sökulamaması pek çok haksız kazanca siebebolmuş ve maalesef bekle
nen faydayı sağhyamamıştır. Ayrıca bir meslek disiplini ve geleneği teşekkül etmemiştir. Bu 
hususta en büyük eksiklik sevahat acentalarmım meslekî bir birlik kuıramamaiları olmuştur. Her-
nekadar İstanbul ve İzmir illerimde bâzı gruplaşmalar görülmüşse de bunlar bekleneni vermekten 
uzak kalmış! ardı r. 

Hazırlaman bu kanum tasarısı ile evvelemirde seyahat acentalığı gerek tanım, gerek kuruluş 
ve sınıflama gerekse işleyiş bakımlarından mevcut eksiklik doldurullacak şekilde ele alındığı gibi, 
Sevahat Aeentaları Birliği kurularak seyahat ac^ntaculığımı yurt ekonomisine en yararlı bir mes
lek haleme getirmek amacı güdülmüştür. Bu kamın vürürlüge girdikten sonra seyahat aeentaları 
bir meslek disiplini içine girmiş olacaklar ve bir otokontrol müessesesi teşekkül edecektir. 

Dönem : 3 
Toplantı : 3 



— 2 — 

II - û\lABDELERtN ÖEREKÇELEİRît 

Madde 1. — Kamunun birinci maddesi ile seyahat aoenıtalığı genel bdr şekilde tammllanınıştıı*. 
Bu tanım, milletlerarası bir tanımdır ve turizmin çeşitli dallarını kapsamaktadır. Bu sebeple acen-
talanın uğraştığı îmuhltellüf ıkonul'ar tek tek sayılmamışitır. Meselâ memleketiımizdje günden g\m& 
rağbet gören (Av turizmi) bir spor ve eğlence kaJbul edilerek, maddede ayrıca zikredilmemiştir. 

Madde 2. — Halen seyahat acentalanmız muhtelif liflilerde demekler kurmuşlarsa da bunlar 
fonlksiyonlarını yerine getirememişler, cılız teşekküller olarak kalmışlardır. Bütün sıeyahat acen-
talanımızın üye alacağı bir birlik memleketimizde meslek disiplinlini kuraeak, otokontrolu sağlı-
yacaıktır.' 

Birlik yuırt içlinde ve yurt dışında Türk seyahat aeentalannı temsil edecek, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği halinde çalışacaktır. Bu sebeple merkezinin Ankara'da olması 
uygun görülmüştür. 

Maddede, Birliğin organilan belirtilmiştir. Esas itibariyle Birilik Gıenel Kurulunda seyahat acent 
taftanın sahip veya müdürlerini/n temsil etmesi öngörülmüştür. 

Seyahat Aöentalları Birliği Yönetim Kurulu, Birliğin anıafonksiyonlannı dıfa edecek bir kurul 
olarak düşünülmüş ve bu sebeple sık sık toplanması öngörülmüştür. Merkezde Kurulun sekre-
teryalığını yapacak bir merkez bürosu ve bunu yönetecek bir merkez müdürü vasıt asiyle yöne
tim kurulu, devamlı faaliyet halinde bulunmaktadır. 

Madde 3. — .Seyahat Acentalan Birliğinin ve organlannın görev ve yetkileri bu maddede be
lirtilmiş olduğu ıgibi kanunun diğer maddelerinde de Birliğe bâzı görev ve yetkiler verilmiştir. 
Ayrıca pekçıofc teferruatın kanun maddeleriyle ibelirtilemiyeıceği göz önüne alınarak görev ve 
yetkiler ile ilgili bir yönetmelik haızınlanmıası öngörülmüştür. 

Madde 5. — Seyahat Acentalarınm, birer ticari işletme olmaları seıbelbiyle, öncelikle Türk Ti
caret Kanunu hükümlerine göre kuruldukları bir vakıadır. Ancak faaliyete ıgeçelb ilmeleri için bu 
kanunda aranan şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, seyahat acentallğı belgesi verilmeden önce seyahat Acen
talan Birliğinin, acentanm kurucusu iş yeri ve personeli hakkında mütalâası alınacaktır. Böyle
ce şimdiye kadar vilâyet veya turizm mahallî kuruluşlannca yaptınlmakta olan ve çoğu defa bir 
formalitenin ifası şeklinde kabul edilen sathî tetkikler yerine daha başlangıçta iyi bir tetkik yapı
lacaktır. 

Madde 6. — Bu madde ile seyahat acentalan söndükleri hizmetlere göre 3 grupa aynlmıştır. 
6086 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar böyle bir ayınm yapılmamıştır. 
Madde ile yeni bir tatbikat başlıyacaktır. Bu gruplaştırma ile meslekte birtakım kademeler meyda
na getirilerek acentalar devamlı olarak gelişmeye teşvik edilmiş olacak, hem de iş kapasitesi dü
şük acentalann türlü hizmetlerle müşterilerini, otelcileri ve yurt ekonomisini zarara uğratmaları 
önlenecektir. 

Yurt dışına tertib edilecek turlar ise bir esasa /bağlanmıştır. Bir seyahat acentası, ancak getir
diği dövizin % 125 ini geçmemek şartiyle yurt dışına turlar tertipliyelbilecektir. Meselâ bir ön
ceki yıl faaliyetleri dolayısiyle yurda 100 000 dolar döviz temin etmiş lolan bir seyahat acentası 
ancak 25 bin dolarlık dış seyahat tertipliyelbilecektir. 

Bir müşterinin; faraza, nakil vasıtası ücreti, yemek, ikamet v.s. masrafları yekûnu 200 dolar 
olarak düşünülürse 25 000 200 = 126 kişilik bir dış seyahat organizasyonu yapabilecektir. Seya
hate iştirak edecek münferit veya grup müşterilerin tur bedelini kendilerine devletçe tahsis edil
miş olan seyahat dövizinden ödemeleri gerekecektir. 

ıSeyahat acentalannm birinci maddedeki tariflerinde bu kuruluşların Memleketin Turizm eko
nomisine katkıda 'bulunan ticari kuruluşlar olduğu belirtilmiştir. Sadece yurt dışına tur tertip-
liiyen, veya getirdiği dövizden fazla dövizi yurt dışına çıkarmak yolunda faliyet gösteren bir se
yahat :acentasının yurt ekonomisine katkıda bulunmadığı açıktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 664) 
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Madde 7. — Seyahat acentalan gördükleri hizmetlere göre gruplandırılırken (A) grupu se

yahat acentalannın birinci maddede söz konusu lolan tüm seyahat acentalığı hizmetlerimi görece
ği belirtilmiştir. Bu hizmetler, tecrübe gerektiren, seyahat acentasımn kapasitesini ve istikbalini 
tâyin edecek niteliktedir. Bu sebeple (A) grupu seyahat acentalarma Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı tarafından iki yıl süreli bir geçici işletme belgesi verilecek, bu süre içinde faliyetleri ile as
gari 80 000 dolarlık döviz geliri temin eden seyahat acentalarma işletme ibelgesi verilecektir. 

(İR)' ve (ıC) grupu seyahat acentaları için, gördükleri hizmetler nazara alınarak, bir kuruluş 
ve tecrübe süresi zaruri bulunmamış ve bu gruplar için doğrudan doğruya işletme 'belgesi veril
mesi uygun ıgöırülımüştür. 

Madde 8. — Seyahat acentalannın unvanlarının korunmasında Türk Ticaret Kanunun hüküm
leri yeterli görülmediğinden yeni hükümlere ihtiyaç görülmüştür. Gerek seyahat acentalannıni ve 
gerekse turizm müessesesi belgesi almış olan tesislerin isimlerinin başka bir seyahat acentası 
tarafından kullanılması önlenmiştir. 

Ancak cjok kaitı hükümler (getirmenin bâzı hallerde mahzurlar da doğuracağı düşünülerek Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının hâdisenin şekline göre karar verebilmesi de aynca hükme bağlan
mıştır. 

Madde 9. — Seyaıhat acentalarının yurt içinde ve yurt dışında şube açmalan Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının iznine talbi tutulmuştur. Esas itibariyle şubelerin; işyeri, sorumlu müdür ve perso
nelin asgari nitelikleri bakımından merkezle benzer olması gerekmektedir. 

Şubelerin her türlü muamelâtından sadece kendilerinin değil aynı zamanda merkezin de mesul 
olması düşünülmüş ve bu sebeple şubelerin levha, antetli kâğıt mühür ve kaşelerinde bağlı olduk-
lan merkezi bildirmeleri şart koşulmuştur. 
. 'Madde 10. — Uzun yıllardır muhtelif kuruluş ve cemiyetlerin yurt içi ve bilhassa yurt dışına 

büyük turlar tertipledikleri bilinen bir gerçektir. Bu turlarda kâr gayesi güdülmediği iddia edil
mekte ise de, tur tertipçilerinin esas itibariyle kâr amacına yöneldikleri bir gerçektir. 

Halbuki gerek kuruluşlan ve gerekse bu mevzularda yetenekli personele sahibolmamaları se
bebiyle bu cemiyetlerin veya birliklerin bir seyahat acentası gibi vazife görmeleri mümkün görül
memektedir. 

Bundan böyle kâr amacı güden .geziler ancak seyahat acentalan tarafından tertip edilebile
cektir. 

Madde 11. — Seyahat Acentalan ve şubelerinin yalnız seyahat acentalığı hizmetlerini yapma-
lan gerekmektedir. Bu sebeple işyerlerinin yalnız bu hizmete tahsisi şarttır. Bilhassa hükmî şahıs-
lann türlü faaliyet sahası olabileceği göz önüne alınarak, seyaıhat acentalığı bürosunda, acenta-
lık faaliyetleri dışında hizmet .görülmemesi öngörülmüştür. Meselâ ithalât, ihracat, turizm tesisleri 
kurmak ve işletmek, seyahat acentalığı faaliyetlerinde bulunmak amaciyle kurulmuş bir şirketin 
seyahat acentası iş yerinde ithalât, ihracat, tesis kurmak ve işletmek ile ilgili hiçbir faaliyet ya-
pılamıyacaktır. 

Madde 12. — Bu maddede, bir seyahat aeentasına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından 
belge verilebilmesi için acentanın sahip, sorumlu müdür, personel ve işyerinde aranaeak nitelik
ler tek tek sayılmıştır. 

Bakanlığa yapılacak belge müracaatlannda, Seyahat Acentalan Birliği bu hususların tümünü 
inceliyecek ve Bakanlığa görüş bildirecektir. 

Aynıca seyahat acentası müdürlüğü için müracaat edecek olan şahıslar Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığında Bakanlık ve Seyahat Acentalan Birliği 'temsilcilerimden müteşekkil bir komisyon ta
rafından imtihana tabi tutulacaktır. -

iMaddenin amacı uygun bir muhitte, özenle düzenlenmiş bir işyerinde acentalık faaliyetlerini 
ehil ellere bırakmaktır. 

Madde 13. — Tasannın 13 ncü maddesi ile temkıat müessesesi yeni baştan öle alınmıştır. 6086 
sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 34 ncü maddesi seyahat acentalannın «miktarı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 664) 
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Merkez Turizm Komitesince takdir edileeek bir teminat akçesi gö&termekle mükellef» olduklarını 
âmirdir. Dalha önce 5 000 ve 10 00ö lira olarak tesbit edilmiş olan teminat miktarı 19108 den beri 
l'O bin lira olarak Merkez Turizm Komitesince takdir edilmiştir. Bu miktar ise tatlbikatta yeter
siz kalmıştır. Bilhassa son yıllarda koruma hükü mlerine büyük ihtiyaç hissedilmiştir. 

Teminat akçesi bir bakıma memlıeketimiızde seyahat acentalığı mesleğini düzene sokacak fak
törlerden biri olacaktır. Zira seyahat acentalığı faaliyeti esas itibariyle güven üzerine kurulmuş 
bulunmaktadır. Bu görevin suiistimalini önlemek gerekmektedir. 

Bu hususlar göız önünde bulundurularak her igrupa göre değişen teminat miktarları tesibit 
edilmiştıir. Şubelerin muamelâtından ayrıca mıerkez de sorumlu olduğundan her bir sulbe için, mer
kezim vereceği teminatın yarısı kâfi görülmüştür. 

Geçmiş yıllarda eti büyük suiistimal yurt dışına yapılan turlarda olmuş ve bilhassa Hac için 
yurt dışına çıkmak istiyen vatandaşlar hudut kapılarında kendi hallerine bırakılmışlar, verdikleri 
paralar birtakım kişiler tarafından iade edilmemiş ve dolandırılmışlardır. Bu selbeple yurt dışı 
turlar için seyahat acentalarından kısa süreli ve tur masraflarının % '25 ine tekalbül eden ilâve 
teminat alınması öngörülmüştür. 

iG-erek belge iptali, gerek terki ticaret hallerinde ve gerekse yurt dışına yapılacaK turun bi
timinden sonra teminat akçesinin bir süre daha Turizm ve Tanıtma Bakanlığı emrinde bulundu
rulması 3 nıeü şahısların zararlarının tazmini bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Madde 14. — Seyahat acabalarının kuruluşlannda 12 nci maddede belirtilen nitelikler arana^ 
çaktır. Kurulmuş ve işlemekte olan bir seyahat acentasınm sahip, sermaye, sorumlu müdür, per
sonel ve işyerinde meydana gelen değişiklikleri de âzami 30 gün içinde Bakanlığa bildirmesi ge
rekmektedir. Böylece Bakanlık yalnız belge verirken veya kontrollar esnasında değil, her zaman 
seyalhat aeentasnnın durumunu takiıbedebilecektir. 

Madde İG. — Seyahat acentalarımn faaliyetlerinin bakanlıkça açıkça bilinmesindeki faydayı 
izaJha bile lüzum yoktur. Esasen tasarının birçok -maddeleri ile, acentalarm Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının devamlı murakalbesine tabi tutulması amacı güdülmüştür. 

Ekim ayı genellikle seyahat acentalannm yıllık faaliyetlerinin neticelendiği ay olarak kabul 
edildiğinden Ekim ayı sonuna kadar bir önceki yıl faaliyetlerinin Turizni ve Tanıtma Bakanlı
ğına bir rapor halinde bildirilmesi yükümü getirilmiştir. 

Madde 1'6. — Birçok broşür ve tanıtma malzemesinde gerçeğe aykırı ve yanıltucı malûmat ve
rildiği ve reklâm yapıldığı bilinmektedir. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı faaliyetleri için bir seya
hat acentasınm miüihlim görevlerinden biri de hakiki ve yanıltıcı olmıyan bilgi vermektir. Bu hu^ 
susta ceza bükümlerinde müeyyideler getirilmiş ve müşterilerini aldatıcı davranışlarda bulun
dukları tesibit edilen seyahat acentalarına ihtar verileceği ve tekrarı halinde belgenin iptal edile
ceği '214 mcü maddenin (d) fıkrasında belirtilmiştir. 

Seyahat a<centalan reklâm ve tanıtma malzemelerinin birer nüshasını Bakanlığa göndermeden 
üçüncü şahıslara dağıtamıyacaklardır. 

Madde '47. — Memleketimizde yayığın olan alışkanlıklardan biri, resmî veya hususi yazışmala
rın birçoklarının cevapsız kalmasıdır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilen şikâyetlerden 
birçoğunda seiyathaıt aaentalannın müşteriler tarafından (sorulan soruları cevaplandırmadıkları hat
tâ iş tekliflerine bile müspet veya menfi bir cevap vermedikleri bildirilmektedir. 

.Dış ülkelerin bir çoğunda bir itiyad haline gellmniş olan cevap veinmıe yükümünün memleketimiz
de kanuni bir vecibe olarak getirilmesi şimdilik lüzumlu görülmüştür. 

Seyahat laeenitaliannın bir önceki yıl faaliyet raporlarımı Bakanlığa gönderme yükümleri ta
şanının 15 noi maddesinde belirtilmiştir. Bu mıaddenin son fıkrasında ise acentaların faaliyetleri 
ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla yapmış oldukları sözleşmelerin birer suretinin Turizm ve 
'Tanıtmia Bakanlığına gönderilmesi istenmiştir. Böylece halihazır faaliyetler ve gelecek yıl veya 
yıllar faaliyetlerinin Bakanlık tarafından biMnımjesi imkânı sağlanmıştır. 
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Madde 18. — Bu madde ile, birçok ülkelerde olduğu gibi seyahat acentalarının nıüşterilerinin 
isim, adres ve gezileri ile ilgili kişisel hususları gizli tuıtmıaik yükümlülüğü get i rmişt i r . 

Madde 19. — Memleketimizde seyahat acentaliarının kredi ile desteklenip desteklemmiyeeeği 
öteden beri münakaşa edilen bir husus olmuştur. (Bu madde ile seyahat aoemtalarına tesis ve işiet-
me 'kredisi verilmıasi imkânı sağlanmıştır. İşletme kredisi taleb edebilmek için işletme belgesi almaik 
gerekmektedir. Yeni açılan (A) grupu seyahat acentasına başlangıçta geçici işletime belgesi ve-
nileeeği ve bu belgenin süresinin 2 yıl olduğu göz önünde tutulursa, tesis ve işletme kredisinin ça
lışmaları ile Ikenıdiısini kaıbul ettirmiş aeentalara verileceği ortaya çıkar. 

Gene tesis ve işletme kredisinin, bir defaya mjahsus olmadam, işletmenin her haırugi bir devre
sinde ve acemıtanın gerçelkleştireceği projelerle ilgili olanak verileceği düşünülmüştür. 

Turizm kredilerini tek elden dağıtacak kuruluşun T. C. Turizm Bankası A. Ş. olması uygun 
görülmüştür. (Kredilerin prensipleri, vâde, faiz gibi hususlar Turizm ve. Tanıtma Bakanlığı ta
rafından anapolitika esasları içimde belirtilecek ve Turizm Bankası ise bu prensipler içinde kredi 
taleplerini değerlendirecektir. 

Madde 20. — iSeyahat acemtalarmın haberleşmıe imkânlarında vukubulacak tıkanılklariin gide
rilmesi için kmdilerine gerekli kolaylıkların sağlanması zaruri görülmüştür. 

Ayrıca acemta yömetkâ ve yetkililerine, acenta hizmetlerinin yürütülmesi amaciyle, yılda bir 
defadan fazla yunt dışına çıkma imkânı sağlanmıştır. 

Gene acentablk faaliyeltlenini teşvik ve aeentalara gerekli kolaylığın sağlanması için yurt 'dışın
dan getirecekleri dövizin 1% 5 i nisbötinde ithal ınüsaadasi verilmesi hükmıe bağlanmıştır. Bu ithal 
müsâadesinin acemtamnı ihtiyacı olan ve yur t içinden temini mümkün olmayan yazı makinası, hesap 
ımakinası, tele telefon santrali, otdbüs, minibüs veya bunlara konacak teçhizat (meselâ air con-
dition) gibi malzemeye tanınması öngörülmüştür. 

Madde 21. — iSeyahat acentalarının Seyahat Acentaları 'Birliği tarafından muhtelif halamlar
dan bir koritrola talbi tutulması bu kanunun birçok maddelerinde beürtilmiştir. Ancak gerek 
acentalanaı ve gerekse 'Seyahat Acentaları Birlijıinin Turizm, ve Tanıtma Bakanlığı tarafından 
her zaman denetlemmıesindeki zaruret açıktır. 

Madde 22. — Geçmpş yıllarda bâzı seyahat acentaları tertiibettiikleri turlarda çok düşük fi
yatlar uygulıyaraık evvelâ normal fiyat uygulıyan acemtalarla haksız bir rekabet içine girmişler, 
ikinci olarak çok düşük fiyatlar sebebiyle kendi müşterilerine iyi Siervis verememişler ve binmeti-
ee yurt ekonomisine bir faydası olmayan bu turlar sebebiyle 'menfi bir propaganda atmosferinin 
doğmasına selbeibolmuşlardır. Turizm ve Tanıtıma Bakanlığı tarafımdan yapılan fiyat analizlerinde 
bâzı acentalarm taltbik ettikleri tur fiyatlariyle, normal şartlarda, acentanm kâr etmesi bir tara
fa otobüs ve rehber fiyatlarının dahi karşılanamayacağı meydana çıkmıştır. 

Bu hususların önlenmesi için Tur - Taban fiyatlarının Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca önce
den tesbit edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. Tesıbit edilecek tur taban fiyatlarının yurdumuza İT 
(Inclusive Tours) bileti ile gelecek turistlere tatbik edilecek servisler için uygulanmıaısına lüzum 
görülmemiştir. Zira dlAİTıA kararları esaslarıma göre bu tip turlarda 6 gün ınmayyen bir ülkede kal
ma mecburiyeti olduğundan turist bu arada zorunlu, birçok harcamalar yapacaktır. 

Tur taban fiyatlarının seyahat acentalannea, uğrıyacağı her hava veya demiz limanında 48 sa
at veya daha az kalacalk uçak ve gemi kruvaıziyer yolcuları ile münferit turistlere uygulanması 
gerekeceği düşünülmüştür. 

Madde 23. — Turizm, >ve Tanıtana Bakanlığında seyahat acentalarının, seyahat acentaları sahip
lerinin, sorumlu mıüdürlerinin,- personelinin, faaliyetlerinin, yur t dışından temin ettiği döviz mik
tarının ve müşterek çalıştığı konaklama tesisleri ile diğer seyahat acentalarının hamgileıri olduğu
nun ayrıntılı olarak sicilleri tutulacaktır. 

Madde 24. — Tasarınım bu maddesi ile seyahat acenitalarının belgelerinin iptal edilmesine 
ilişkin hükümler getirilmiştir. Maddenin (h) fıkrasında avcılık turizmi ile ilgili olarak son zaman
lardaki gelişmeler de göz önüne alınarak bir Av Turizmi Yönetmeliği hazırlanması uygun görül-
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müştür. Bu yönetmelikte uzun süreden beri küfene bağlanamamış av konusu düzeme sokulacak
tır. Halen yurdumuza gelen yabancı avcılarım sayısı yılda beş bin olarak tahmin edilmekte ve tu
rizm hareketi bakıımınıdan ölü mevsim olan Eylül - 'MJaHt döneminde, av organizasyonumdan te
min edilen kâr, bu 'işle iştigal eden -acentalar sayısının hızla artmasına sebabolmakıtadiir. Ancak 
müeyyide noksanlığından faydalanarak kanunen avlanması yasak olan av türlerimiz için dahi, 
yabancı basında acentalar tarafından reklâm yapılmakta ve bu suretle acentalar tertipledjiikleiri 
seferlerle av kaynaklarımızı tahribeden biner teşekkül olmaktan ileri gidömemektedirl'er. 

Madde 25. — Taısarınm bu maddesinde işletme belgesi iptal olunan seyahat aoentaları ve bun
ların şubelerine yeniden bir yıl içinde izin veııilemiyeoeği hükme bağlanmıştır. Ancak geçici işlet
me belgeleri geni alman (A) grupu seyahat aoentaları Turizm ve Tanıtma Bakanlığımca uygum 
görüldüğü takdirde (iB) veya (O) grupu seyahaıt acenltalığı yapabileceklerdir. 

Belgesi iptal edilmiş seyahat aeentalaırının sahiplerinin yakın hısımları tarafından aynı işletme
yi devam ettirebilecekleri göz önüne alınarak bu gibi şahısların eşleri ile birinci dereceye kadar 
kan ve sihrî hısımlarının açacakları sleyaüıat acentalarm'a veya şubelerine de ceza süresi içinde izin 
verilmiıyeeeği hükme bağlanmıştır. 

Madde 26. —• Türkiyelide seyahat acemıtalığı faaliyetleri bu kanun tasarısı ile Turizmi, ve Ta
nıtma Bakanlığından Seyahat Acentalığı Belgesi almış olan Seyahat Aoenıtalarına bırakılmış ol
duğundan, belgesiz olarak 'aynı faaliyetleri yapmak istiyenler kanunsuz hareket etmiş olacakla
rından bulundukları yerlerin en büyük mülkî âmirleri tarafından <derhal faaliyetten men edile
ceklerdir. Ayrıca belgeli oldukları hailde geçici işletmıe ve işletme belgelerinde yazılı olan hiz-
meltleırin dışında seyahat acentalığı hizmetleri görenler hakkımda da aynı hüküm uygulanacak, 
mülkî âmirler tarafından bu aoemtalıar faaliyetten men edileeaklıerd(ir. 

Faaliyetten men edilen seyahat aeemtalannın getirdikleri veya getirecekleri grup veya grupla
rın organizasyonu Seyahat Acentalan Birliğine devredilecek ve bu hizımetler birlik tarafından 
uygun görülecek bir aeetata vasıtasiyle yürütülecekltir. 

Madde 27. — Seyahat acentalan dışında yurt içi ve yurt dışı turlar terttiplemııeye hangi kuru
luşların ehil olduğu tasarının 10 ncu maddesinde belirtilmıiştir. Bu maddede belirtilen şarta uyma
yan kuruluşlara bulunidufcları yerlerin em büyük mülkî âmiri tarafından engel olunacağı gibi ay
rıca mesulleri hakkında 10 bıim liraya kadar ağır para cezası verilecektir. 

Mıadde 28. — Yulkandalki maddelerde de belirtildiği üzere kaçak olarak seyahat acentalığı faa
liyetinde bulunanların sadece idari kovuşturmaya tabi olmaması, bilâkis müsebbipleri hakkında 
üç aya kadar hapis ve 10 bim liraya kadar ağır para cezasına hükmolunması da uygun görül
müştür. Gaye şiddetli cezalarla meslek disiplininin teessüsünü sağlamak ve kaç.ak faaliyetlere 
tüm olarak mâni olmıaktır. 

Madde 29. — Halen mahkemelerimizde dâvaların uzun zamanda karara bağlandığı göz önünde 
bulundurularak esas itibariyle yabancı turistlere hitabeden seyahat acentalarının faaliyetleri do-
layısiıyie bu tasarıda belirtilen durumlarda haklarında yapılacak soruşturma ve kovuşturmamın 
biran önce neticeye bağlanması düşünülmüş ve 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü. 
Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi tutulması öngörülmüştür. 

Madde 30. —< 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kamumumum 34 ncü maddesi bu kanunun 
neşri ile yürürlükten kalkacaktır. 

'Geçici Madde 1. — Bu kanunum yürürlüğe girdiği tarihten önce Turizm ve Tamıtma Bakanlığım
dan Seyahat; Acentalığı Ruhsatnamesi a,lm,ış bulunan seyahat acentalarının kendilerini bu tasarıda 
belirtilen hükümlere uydıırânalan gerekecektir. Bunun için 6 aylık bir süre yeterli görülmüştür. 

Geçici Madde 2. — Halen memlekeitdjmizde Cemiyetler Kanunuma göre kurulmuş olan üç seya
hat acentalan demeği mevcuttur. Bunlar Ege Seyahat Acentalan Birliği, Ankara Seyahat Acenta
lan Demeği Ve Türkiye Seyahat ve Turizm Acentalan Cemiyetti isimlerini taşımaktadırlar. 

Bu tasannın kanunlaşması halimde Seyahat Acemtalan Birliğimin ilk genel kurulumu toplamak 
gerekmektedir. Bu genel kurul toplantısı içim Turizm v e Tanıtma Bakanlığı sayılan seyahat acem-
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talan demeklerinden birini vaziMe'iıddrecektir. Seyahat Acentalan Birliği kurulduktan sonra 
yukarda bildirilen dernek ve birlikler Gemiyetıler Kanunu hüıkümlerine göre feshedilecek ve Tür
kiye'deki bütün seyahat acentalarmın yegâne temsilcisi Seyaihat Acentalan Birliği olacaktır. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 25 .4 .1972 
Esas No. : 1/604 
Karar No .: 2 

Yüksek Başkanlığa 

«Seyahat acentalan ve Seyahat Acentalan Birliği kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyonumuz, 12 . 2 . 1972 tarihinde toplanarak mıevzuuibaihis kanun tasarısını kabul etmiş, 
ancak tasarının sistematiğini değiştirmenin kanun tekniği yönünden daJıa uygun olacağı ka
naatine vararak sistematik yönünden değişiklik yapmıştır. Şöyle k i ; tasarı, isminden de anlaşıla
cağı üzere iki ımüesseseyi, «Seyahat acentalan» ve «Seyahat Acentalan Birliği» ni ele almakta, 
bunlann kuruluş ve işleyişlerini düzenlemektedir. Tasanda önce alt kavram olan seyahat aeenta-
lannın ele alınması, sonra da bu aeentaların oluşturduğu bir üst kavram olan Sey.ahat Acentalan 
Birliğinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sistematiğe uyulmaması karışıklık yaratacak mahiyet
tedir. Bu nedenle tasarının Komisyonumuzca kabul edilen kurallarına dokunulmaksızm sistema
tiği değiştirilmiş, önce seyahat acentalan ele alınarak tanımı verilmiş, kuruluş ve işleyişi düzen
lenmiş, nitelikleri belirtilmiş, bunlann verecekleri teminat ile ilgili kurallara yer verilmiş ve yü
kümlülükleri ile kendilerine sağlanarak kolaylıklar hükme bağlanımıştır. 

Nitelikler ve teminatla ilgili maddeler, incelemede kolaylık sağlamak amaciyle daha kısa mad
delere bölünmüştür. Ayrıca seyahat acentalarının Türk turizmine olumlu yönde katkılarını sağla
mak için denetim ve gözetim kurallarına ve bunların neticesinde söz konusu olabilecek iptal ve 
ceza hükümlerine yer verilmiştir. 

Sistematik açıdan acentalar yukarda açıklandığı şekilde hukukî statüye kavuşturulduktan son
ra bunların meydana 'getirdiği bir üst kuruluş olan Seyahat Acentalan Birliğinin amacı ve kuru
luşu, görevleri, organları, gelirleri ile ilgili kurallar sistematik bir şekilde düzenlenmiştir. Bu su- ' 
retle iki kuruluş arasında alt - üst kuruluş organik bağı tesis edilmiştir. 

Son hükümler kısmında 2 nci maddede kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan 
seyahat acentalan ve şubelerinin kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları hususunda ve 
yeni yapılacak müracaatlarda görüş bildirmekle yükümlü örgüt'belirtilmiştir. 

Bunların dışında tasarıda yer alan kulağa ve ıgöze hoş gelmiyen terimler düzeltilmiş, metinde 
bir dil birliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Tasan yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle ^görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkana Sötzeü Kâttûp 
Zonguldak Sivas ;SÖktt Ağn 

8. T. Müftüoğlu E. Kangal M.-N. Oktay A. Bayazıt 
imzada ıbutaajmiadı • 

Amasya Amasya Anföafliya Çorum 
Y. Acar S .Aygün ıH. A. GüloaM /. Tombuş 

İmızıaid'a buüıuıniamajdı 
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Hatay İstanbul İstanbul KüJtaihya 
H. Afcgöl iV. t. Tokgöz İ. Darendeilioğkı F. Azmioğılıu 

İmzada bniumıaımıadı İmzada buLunaımadı İmzada bulunamadı 
Manliiaa Mardin Ordu 

S. Çağlar E. K. Ayhan? A. Topaloğlu 
İmzada bulumjaırnıaıdji 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Seyahat Acentalan ve Seyahat Acentalan Birliği kanun tasarısı 

BtRtNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Seyahat Acentalan 

MADDE 1. — Seyahat acentalan kâr amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve 
eğlence imkânları sağlryan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri 
gören ve turizm ekonomisine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır. 

Seyahat Acentalan Birliği 

MADDE 2. — Seyahat acentalan, Seyahat Acentalar (Birliğini 'kurarlar. Seyahat Acentalar 
Birliğinin amacı, seyahat aceritalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette geliş
mesini sağlayıcı tedbirleri almak ve meslekî ahlâk ve tesanûdü korumaktır. Birlik tüzel kişiliği 
haizdir. Seyahat acentalannın birliğe üye olmalan zorunludur. 

Seyahat Acentalan Birliğinin merkezi Ankara'dadır. 
Birliğin organlan şunlardır : 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c)! Denetim Kurulu 
a) Genel kurul, her seyahat acentasının temsilcisi olarak göndereceği birer sahip veya birer 

sorumlu müdüründen teşekkül eder. Genel kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan-
vekili ve yeteri kadar kâtip seçer. Genel kurul her sene Kasım ayında toplanır. Genel kurul 
aynca yönetim kurulunca doğrudan doğruya veya bakanlıkça re'sen olağanüstü toplantıya çağn-
labilir. Adi ve olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır, ilk toplantıda 
bu çoğunduk elde edilemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın 
yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır. 

b) Yönetim kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. 
Yönetim kurulu üyelerinin en az 4 ünlün (A) grupu seyahat acentalan temsilcisi olması gerekir. 
Aynca yönetim kuruluna 9 yedek üye de seçilir. Yönetim kurulu ayda en az iki defa, ihtiyaca 
göre ve başkanın çağnsıyla da her zaman toplanabilir. 

c) Denetim kurulu, genel kurulca birlik üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden teşekkül eder. 
Aynca aynı sayıda yedek üye de seçilir. 

Seyahat Acentalan Birliğinin görevleri 

MADDE 3. — Seyahat Acentalan Birliğinin ,görevi; pazar araştırmalan ve seyahat acentalığı 
konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri arasındaki haksız rekaJbetin önilenmesi hususunda 
gerekli tedbirler almak, seyahat acentalan personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve seminerler 
düzenlemek, Bakanlıkça istendiğinde görüş bildirmek, uluslararası kuruluşlarda seyahat acen-
talannı temsil etmek, bu kanunda ve bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte be
lirtilen diğer görevleri ifa etmektir. 

Seyahat Acentalan Birliği organlan aşağıda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. 

Genel Kıvrulun görevleri 

a) Birlik hesaplarını incelemek, yönetim kurulu raporlannı görüşüp karkara bağlamak ve ge
reğinde yönetim ve denetim kurulunu ibra etmek, 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞ METNİ 

Seyahat Acentalan ve Seyahat Acentalan Birliği kanun tasarısı 

(BİRİNCİ KISIM 
I - TANIM 

Seyahat Acentalan 

MADDE 1. — Seyahat acentalan kâr amaciyle turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve 
eğlence imkânları sağlıyan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri 
gören ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlar
dır. 
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,(Hükümetin teklifi) 

!b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağdamak, idarecilere ve temsilcile
re verilecek 'ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve yollukları tesbit etmek, 

c) Yönetim kurulu tarafından genel kurula arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak, 
d) Genel kurul üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya gündemden çıkarılması 

istenen konulan görüşmek ve gündeme alman maddeleri karara bağlamak, 
e) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek, 
f) Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tesbit etmek, 
g) Bu maddenin sön fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen yetkileri kullanmak, 

Yönetim Kurulunun, görevleri : 

a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve genel kurula sunmak, 
b) Genel kurulca alınacak kararları uygulamak, 
c) Merkez müdürlü ve merkez bürosunun kadrolarını tesibit ve tâyin işlemlerini yapmak, 
d) Adi ve olağanüstü genel kurul toplantısına karar vermek, 
e) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak, 
f) Yönetim kurulu üyelerinin ekseriyeti tarafından görüşülmesi istenen ve gündeme alınan 

konuları görüşüp karara bapamak, 
h) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen jrfönetmelikte belirtilen diğ-er görevleri ifa etmek, 

Denetim Kurulunun görevleri : 

a) Genel kurul tarafından alınan kararların yiönetim kurulunca yerine getirilip getirilmedi
ğini araştırmak. 

b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, 
c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek, 
d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek, 
e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek, 
f) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir bakanlığa rapor vermek. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, Seyahat AcentaHan Birliğinin ve organlarının görev ve yet

kilerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanır. 

Seyahat Acentalan Birliğinin gelirleri 

MADDE 4. — Seyahat Acentalan Birliğinin gelirleri şunlardır : 
a) Üyelerin Birliğe kayıt ücreti ve aidat, 
b) Seyahat Acentalan personelinin yetiştirilmesi için düzenlenecek kurs ve seminerlerden temin 

edilecek gelirler, 
c) Bağış ve yardımlar. 

Kurulu§ tzni 

MADDE 5. — Seyahat Acentalan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının vereceği işletme belgesi ile kurulurlar. 
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II - SEYAHAT ACENTALAHININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ 

İzin 

MADDE 2. — Seyahat acentaları, Turizm ve Tanıtma Bakanlığımın vereceği işletme belgesi ile 
kurulurlar. 

Türtik Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 
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Gruplandırma 

MADDE 6. — Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grup halinde sınıflandırılırlar : 
(A) Grupu seyahat acentaları, 1 nci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hizmetleri

ni görürler. 
(B) Grupu seyahat acentaları, beynelmilel kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grupu 

seyahat acentalarının düzenliyecekleri turların biletlerini satarlar. 
(O) Grupu seyahat acentaları, yalmz yurt içi turlar düzenlerler. 
(B) ve (C) grupu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentalığı 

hizmetlerini göremezler. 
(A) Grupu seyahat acentaları tertipledikleri turistik gezilerle ilgili olarak bir önceki yıl yurt dı

şından getirdikleri dövizin % 25 ini geçmemek üzere yurt dışına turlar düzenliyebilirler. Söz konusu 
% 25 in hesabında, nakil vasıtası ücreti, yemek, ikamet vesair masraflar namı altında müşteriden alı
nan her türlü paralar dâhil edilir. 

Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dışına tur tertibedemezler. 
(A) Grupu seyahat acentaları, yurt dışına tertipliyecekleri turlarda kara ulaştırma araçlarını 

kullanmak istedikleri takdirde, kendilerinden Dış Hatlara Karayolu ile Yolcu Nakliyatı Ruhsatname
si istenmez. Ancak; aracın Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tesbit edilen vasıflara uygunluğu aranır. 

İşletme "belgeleri 

MADDE 7. — (A) Grupu seyahat acentaları Turizm ve Tanıtma Bakanlığından geçici işletme 
belgesi, (B) ve (C) grupu seyahat acentaları ise işletme belgesi aldıktan sonra faaliyete geçerler. 
Seyahat acentalığı belgesi almak istiyenler Bakanlıkça hazırlanan soru fişlerini doldurarak ve mües
seselerinin bu kanundaki şartlara uygunluğunu belgelendirmek suretiyle Bakanlığa bir dilekçe ile 
başvururlar. Bakanlık bu konuda Birliğin görüşünü de alır. Birlik gerekçeli görüşünü en geç 15 gün 
içinde Bakanlığa bildirir. 

(A) Grupu seyahat acentalarma iki yıl süreli geçici işletme belgesi verilir. Bu süre içinde, yurt 
dışından tertipliyecekleri turistik turlarla ilgili olarak toplam 80 000 dolarlık döviz geliri temin eden 
(A) grupu seyahat acentasının geçici işletme belgesi işletme belgesine çevrilir. Yabancı uyruklu 
seyahat acentaları veya yabancı seyahat acentalarının şubeleri için bu miktar üç mislidir. 

Söz konusu miktarlarda dövizi iki yıl içinde yurt dışından getiremiyen (A) grupu seyahat 
acentalarının geçici işletme belgeleri Bakanlıkça geri alınır. 

İşletme belgesi alan (A) grupu seyahat acentalarının her iki senede bir, yukarıda söz konusu 
edilen miktarlarda dövizi yurt dışından getirdiklerini belgelendirmeleri şarttır. İşletme belgesini 
haiz (A) grupu seyahat acentasının temin ettiği döviz miktarı iki senelik bir devre içinde 80 000 do
ların altında kaldığı takdirde, acentanın son beş sene zarfında yurt dışından temin etmiş olduğu 
döviz miktarı ortalaması göz önüne alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından iki senelik 
bir süre daha tanınır. Bu süre sonunda da 40 000 dolarlık yıllık ortalamayı tutturamıyan (A) gru
pu seyahat acentası hakkında 24 ncü maddenin (f) fıkrası hükmü uygulanır. 

(B) ve (O) grupu seyahat acentalarma asgari döviz transferi mecburiyeti aranmaksızın işletme 
belgesi verilir. '£.'. 

Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı seyahat acentalannın şubelerine işletme bel
gesi verilebilmesi için yurt dışından temin etmek zorunda oldukları öz sermaye miktarı, her yıl 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tesbit edilir. 
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Cfruplandırma 

MADDE 3. — Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar. 
A) (A) Grupu seyahat acentaları, 1 nci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hiz

metlerini görürler. 
B) (B) Grupu seyahat acentaları, uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) 

grupu seyahat acentalarının düzenliyecekleri turların biletlerini satarlar. 
O) (C) Grupu seyahat acentaları, yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler. 
(B) ve (O) grupu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acenta

lığı hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grupu seyahat acentalarının verecekleri hiz
metleri görürler. 

(A) grupu seyahat acentaları tertipledikleri turistik gezilerle îbir önceki yıl yurt dışından ge
tirdikleri dövizin % 25 ini geçmemek üzere, yurt dışına turlar düzenliyefoilirler. Söz konusu 
% 2ö in hesabında, ulaştırma aracı ücreti, yemek, ikamet ve sair masraflar adı altında müşteri
den alınan her türlü paralar katılır. 

Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dılşma tur tertibedemezler. 
(A) grupu seyaJhat acentaları, yurt dışına tertipliyecekleri turlarda kara ulaştırma araçlarım 

kullanmak istedikleri takdirde, kendilerinden dış hatlara karayolu ile yolcu nakliyatı ruhsat
namesi istenmez. Ancak, aracın Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tesbit edilen vasıflara uygun
luğu aranır. 

İşletme belgeleri 

MADDE 4. — (A) grupu seyahat acentaları Turizm ve Tanıtma Bakanlığından geçici işletme 
'belgesi, (B) ve (0) grupu seyahat acentaları ise işletme belgesi aldıktan sonra faaliyete geçerler. 
(Seyahat acentalığı belgesi almak istiyenler Bakanlıkça hazırlanan soru fişlerini doldurmak ve 
müesseselerinin bu kanundaki şartlara uygunluğunu belgelendirmek suretiyle Bakanlığa bir dilek
çe ile başvururlar. Bakanlık bu konuda birliğin görüşünü de alır. Birlik gerekçeli görüşünü en 
geç 16 gün içinde Bakanlığa bildirir. 

(A) grupu seyahat lacentalarına iki yıl süreli! geçici işletme belgesi verilir. Bu süre içinde, 
yurt dışından tertipliyeeekleri turistik turlarla ilgili olarak toplam (80 000 dolarlık döviz geliri 
temin eden (A) grupu seyaJhat acentasının geçici işletme belgesi, işletme belgesine çevrilir. Ya
bancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı seyaJhat acentalarının şubeleri için bu miktar üç 
mislidir. 

Söz konusu miktarlarda dövizi İM yıl içinde yurt dışından getiremiyen (A) grubu seyahat 
acentalarının geçici işletme belgeleri Bakanlıkça geri alınır. 

İşletme belgesi alan (A) grupu seyahat acentalarının her iki senede bir, yukarıda söz konusu 
edilen miktarlarda dövizi yurt dışından getirdiklerini belgelediirmeleri şarttır, işletme belgesini 
haiz (A) grupu seyaJhat acentasının temin ettiği döviz miktan iki senelik bir devre içinde 80 000 
doların altında kaldığı takdirde, acentenin son beş sene zarfında yurt dışından temin etmiş ol
duğu döviz miktarı ortalaması ^öz önüne alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından iki se
nelik bir süre daha tanınır. Bu süre sonunda da 40 000 dolarlık yıllık ortalamayı tutturamıyan 
(A) grupu seyahat acentası hakkında (27.) maddenin (f) fıkrası hükmü uygulanır. 

(B) ve (C) grupu seyahat aoentalanna asgari döviz transferi mecburiyeti aranmaksızın işlet
me belgesi verilir. 

Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı seyahat acentalarının şubelerine işletme 
belgesi verilebilmesi için yurt dışından temin etmek zorunda oldukları az sermaye miktarı, her 
yıl Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tesbit edilir. 
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Belgeler kişiseldir ve bir işletmeye mahsus olmak üzere verilir, işletme belgeleri Bakanlığın 
izni olmadan devredilemez. Seyahat acentahğı geçici işletme veya işletme belgesini alan gerçek ve 
tüzel kişiler, sahip sayılır. 

Yurt dışına yolcu götüren veya yurt içinde otobüs işletmeciliği yapan müesseselerin hizmetleri 
nakliyecilik hizmeti niteliğindedir. Bu müesseseler bu kanun hükümlerine tabi değildir. 

Seyahat acentalarma verilen geçici işletme ve işletme belgelerine hangi grupa dâhil oldukları 
kaydolunur. 

İşletme Adı 

MADDE 8. — Mevcut bir seyahat acentasının her han/n bir sicil dairesinde daha önce tescil edil
miş unvanı başka bir seyahat acentası tarafından alınamaz. Bu unvan, başka bir seyahat acentası 
tarafından iltibasa yol açacak nitelik belirten kelimeler veya yeni bir isim katılarak benzetme yap
mak suretiyle dahi alınamaz. 

Turiızm müessesesi belgesini haiz tesis isimleri için de yulkardaki fıkralar hükümleri uygula
nır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bu hususlarda takdir hakkı sakilidir. 

Şubeler 

MADDE 9. — Seyahat acentaları yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçici şubeler açabi
lirler. 

Şuıbe açacak seyahat acentaları bu hususu Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bildi!rmeye ve kuru
luş izni almaya mecburdurlar. 

Şubeler levhalarında, antetli kâğıtlarında mühür ve kaşelerinde bağlı oldukları merkezi belir
tirler. 

Şubeler seyahat acentalarına verilen işletme belgelerine yazılır. 
Şubelerin 12 nci maddede gösterilen nitelikleri haiz olması şarttır. Yurt dışında şube açacak 

olan seyahat acentalarının açılacak şubeleri için döviz tahsisine mütaalldk esaslar Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken teslbit edilir. 

Kâr amacı gütmiyen geziler 

MADDE 10. — Dernekler ve benzeri kuruluşlar, okul - aile birlikleri, kâr amacı gütmemek 
şartiyle yurt içi ve yurt dışı turlar tertipliyebilirler. 

Yasak faaliyetler 

MADDE 11. — Seyahat acentaları ve şubeleri, işyerlerinden seyahat acentahğı hizmetleri dışın
da faydalanamazlar. Ancak, seyahat acentaları işyerlerinin belirli bir yerinde hatıra eşyası, turist 
rehberi, kartpostal ve benzeri şeyler satabilirler. 

ÎKİFCİ KISIM 

Nitelikler 

MADDE 12. — Seyahat acentalarının kurulmasına isin verilebilmesi için bunların sahiplerinin, 
yetkili yöneticilerinin, sorumlu müdürlerinin, personelinin ve işyerlerinin aşağıda gösterilen nite
liklere sabibolmalan şarttır. 
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Belgeler kişiseldir /ve bir işletmeye mahsus olmak üzere verilir, işletme belgeleri Bakanlığın 
izni olmadan devredilemez. Seyaihat acentalığı geçici işletme veya işletme belgesini alan gerçek 
ve ıtüzel kişiler, sanip sayılır. 

Yurt dışına yolcu götüren veya yurt içinde otobüs işletmeciliği yapan müesseselerin hizmet
leri nakliyecilik hizmeti niteliğindedir. Bu müesseseler bu kanun (hükümlerine tabi değildir. 

Seyahat acentalanna verilen geçici işletme ve işletme belgelerine, hangi gruba dâhil oldukları 
kaydolunur. 

İşletmenin adı 
MADDE 5. — Mevcult bir seyahat acentasmm her ihanıgi bir sicil dairesinde daha önce tescil 

edilmiş unvanı başka bir seyahat acentası tarafından alınamaz. Bu unvan, başka bir seyahat 
acentası tarafından iltimasa yol açacak nitelik belirten kelimeler veya yeni bir isim katılarak 
benzetme yapmak suretiyle dahi kullanılamaz. 

Turizm Müessesesi Belgesini haiz tesis isimleri için de yukardaki fıkra hükümleri uygulanır. 

Şubeler 
MADDE 6. — SeyahaJt acentalan yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçici şubeler aça

bilirler. 
Şube açacak seyahat acentalan bu hususu Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bildirmeye ve ku

ruluş izni almaya mecburdurlar. 
Şubeler, levhalarında, antetli kâğıtlarında, mühür ve kaşelerinde bağlı oldukları merkezi 

belirtirler. 
Şubeler, seyahait acentalanna verilen işletme belgelerine yazılır. 
Şubelerin 8, 9, 10 ve 11 nci maddelerde gösterilen nitelMeri haiz olması şarttır. Yurt dışın

da şube açacak olan seyahat acentalanıun açılacak şubeleri için döviz tahsisine üşk&n esaslar 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafımdan ortaalklafa tesbdlt eldiüir. 

Yasak faaliyetler 
MADDE 7. —- Seyahat acentalan ve şubeleri,işyerlerinlden seyahait acentalığı hizmeltleri dışın

da faydalanaımaızlar. Ancak, seyahat acentalan işyerlerinin belirli bir yerinde hatıra eşyası, tu
rist rehberi, kartpostal ve benzeri şeyler satabilirler. 

III n NfTEMKLER 

Seyahat acentası sahibinin mteliTderi 
MADDE 8. — Seyahait acentalannm sahiplerinde, tüael kişiliği haiz seyahat acentalannın yö

netim kurulu üyelerinde ve yetkili yöneticilerinde aşağıdaki nitelikler aranır: 
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A) SEYAHAT ACENTASI SAHİBİNİN NİTELİĞİ • 
Seyahat acentalannın sahiplerinde, tüzel kişiliği haiz seyahat acentalarının yönetim kurulu 

üyelerinde ve yetkili yöneticilerinde aşağıdaki nitelikler aranır : 
a) 18 yaşını bitirmiş olmak, 
b) Ağır hapisle veya yüz kızartıcı suçlardan veya hileli iflâstan hükümlü olmamak, 
c) Ticari itibar bakımından yeterli olmak, 
d) 27 ve 28 nci maddeler hükmüne göre cezalandırılmamış olmak, 
B) SEYAHAT ACENTALARI SORUMLU MÜDÜRÜNÜN NİTELİĞİ : 
Seyahat acentalarını bizzat sahipleri işletebileceği gibi, işletmeyi kendi sorumlulukları devam 

etmek üzere bir sorumlu müdüre de tevdi edebilirler. Sorumlu müdürlerin sahiplerde aranacak ni
teliklerden başka en az lise veya dengi okuldan mezun olmaları ve (A) grupu seyahat acentalan 
sorumlu müldlirlüklerinî deruhde ettikleri hallerde ingiliz, Fransız, Alman, italyan ve Arap dillerin
den birlini bildiklerini (C) fıkrasında belirtildiği şekilde belgelendirmeleri şarttır. 

Sorumlu müdürün T. C. uyruklu olması gerekir. 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sıonra kurulacak seyahat acentalan sorumlu müdürleri

nin yukardaki şartları haiz olmaları en az iki yıl süre ile bir seyahat acentasında çalışmış olmala
rı, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından, seyahat acentası müdürlüğü için yeterli görül
meleri gerekir. Seyahat acentasmı bizzat sahibi işletiyorsa sorumlu müdür de aranan nitelikleri 
de haiz olacaktır. 

C) SEYAHAT ACENTASI PERSONELİNİN NİTELİĞİ : 
Seyahat acentalan merkez ve şubelerinde, devamlı olarak en az iki enformasyon memuru ve 

tertip edecekleri turlarda Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca verilen tercüman - rehber belgesini 
haiz en az bir tercüman - rehber çalıştınrlar. Enformasyon memurlannm ingiliz, Frasız, Alman, 
italyan ve Arap dillerinden birini bilmeleri ve bilgilerini Bakanlıkça yapılacak olan yabancı dil 
sınavını kazanmak suretiyle belgelendirmeleri şarttır. 

D) SEYAHAT ACENTASI İŞYERİNİN NİTELİĞİ : 
Seyahat acentalannın işyerlerinin mensuboldukları gruplara göre, işin gereklerine uygun bir 

yerde bulunması, iç ve dış görünüşünün özenle düzenlenmiş olması gerekir. Bu konuda Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Seyahat Acentalan Birliğinin görüşünü de alarak, karar verme yetkisine sahip
tir. 
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a) 18 yaşım foütirmiiş otoaflc, 
lb) Ağır hapisle veya kızartıcı suçlardan veya hölel iflâsta 
c) Ticari itibar batanundan yeterli olmak, 
id) 30 nou madde hükmüne g t e cezalandırmamış olnnak, 

Seyahat acentası sorumlu müdürünün nitelikleri 

MADDE 9. — Seyahat, aoenifcalarmı bizzat sahipleri işlettefeileceği güibd, i§lettoıeyi keııJdi sonuna 
luluMan devam etmek üzene bir sorumlu müdüre de tevdi edebilir. Sorumlu müdürlerin, sahip
lerde aranacak mülklerden (başka en az lise veya dmgi okuldan meşum odımaları ve (A) grupu 
seyahat acentalan sorumlu müdürliöd«rini deruhde ettikleri hallerde İngiliz, Fransız, Alman, 
italyan ve Arap dillerinden birini biDdMeralni Bakanlıkça kurulacak bir komisyoın tarafından ya
pılacak yabancı dil sınavını kazanmak; suretiyle belgıeleüdirjneaeri şarttır. 

Mu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak seyahat acentata. sorumilu müdürle-
riade yukardaM şartlar yanımda en az M yıl süre ile bir seyahat acentaısında çalışmış olmak 
şartı d!a aranır. 

Sorumlu müdürün T. O. uyruklu olması Honuıludur. 
Seyahat aoenttasını bizzat sahibi işletiyorsa sorumlu müdürde aranan nitelikleri de badz olmal

ısı gerekir. 

Seyahati acentası persomUnin nitelikleri 

MADDE 10. — (A) ve (B) grupu seyahat acetötalan merkez ve şubelerinde, devamlı olarak 
en az iki enformasyon memura ve tertip edecekleri turlarda Tuzteı ıvte Tanıtana Bakanlığınca 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Teminat 

MADDE 13. — Seyahat acentaları ve şubeleri, müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma 
müesseselerine sunacakları hizmetler ve tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülük
lerine karşılık teşkil etmek üzere bir kuruluş teminatı vermek zorundadırlar. 

(A) grupu seyahat acentalarmın verecekleri teminat 50 000 TL, (B) grupunun 30 000 Tl. ve (C) 
grupunun 15 000 Tl.sıdır Her bir şube için bu miktarların % 50 si alınır. Yabancı seyahat 
acentalarmda miktarlar iki misli olarak uygulanır. 

Yurt dışına tur tertipliyen seyahat acentaları, turun bitiminden 2 ay sonra iade edilmek üzere 
tur masraflarının % 25 ine tekabül eden bir teminatı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı emrine önceden 
vermek zorundadırlar. 

Kuruluş teminatı, Bakanlık emrine kayıtsız şartsız kesin olarak para, Devlet istikraz tahvilleri, 
katî ve süresiz banka teminat mektubu olarak verilir; bu maddedeki yükümlülükler dışında baş
ka bir alacak dolayısiyle temlik, terhin ve haciz edilemez. 

A, B ve O grupu seyahat acentalarmın işletme belgelerinin iptal olunması ve (A) grupu 
seyahat acentalarmın geçici işletme belgelerinin geri alınması halinde kuruluş teminatı bir yıl sü
reyle Turizm ve Tanıtma Bakanlığında aynı gayeler için alıkonulur. 

İşletme belgeleri iptal edilen her türlü yerli ve yabancı seyahat acentaları veya yabancı seyahat 
acentalarmın şubeleri ile, geçici işletme belgeleri Bakanlıkça geri alınan (A) grupü seyahat acen
talarmın kuruluş teminatı bir yılın bitimlinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığının döner sermayesine 
irat kaydolunur. 

Kendi rızası ile faaliyetini sona erdirmek istiyen seyahat acentasının bu hususu en az bir ay 
önceden Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bildirmesi şarttır. Bu şekilde faaliyetini sona erdiren se-

. yahajt acenita'sınm kuruluş teminatı bir yıl süreyle Bakanlık emrinde bulundurulur.' Faaliyetinin 

.sona erdiğini bildirmiyen seyahat acentaları dçijn bir yıllık süre, faaliyetin sona erdiğinin Bakan
lıkça öğrenildiği tarihten başlar. " . . .'•,.''.'".! 

SeyaJhat acentalığı grupunu değiştirme halinde iki grup için gerekli olan kuruluş" teminatı afa-
smdaka fark bdr yıllık süre sonunda ilgili acentaya iade edilir. . 

Seyahat acentalannın gerçek ve tüzel kişilere teminat konusu ile ilgili olarak 1 nci fıkrada 
açıklanan borçlarından ötürü alacaklı, Bakanlığa başvurduğu takdirde Bakanlık borçlu seyahat 
acentasma borcunu ödemesi için tebligat* yapar. Bu tebligatı alan seyahat acentası tebellüğ tari
hinden itibaren 1 ay içinde borcunu ödemek zorundadır. Seyahat acentası borcunu bu süre için-

" de:Ödemediği veya: ademeyiş sebebi Bakanlıkça Mkİı bulunmadığı takdirde, Bakanlık borcu, em-
'Trtîüte- fruîunan teminat' akç^sinfeödi^ebilıiır - ve durumu derhal ilgili seyahat aeentasma bildirir. 
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verilen tercümanı - reJhlber belgesini haiz en az bir terciimaıı -rehber çalıştırırlar. Enformasyon 
memurlarının ingiliz, Fransız, Alimian, İtalyaûi ve Arap dülerüuden birini bilmeleri ve bügilerini 
9 ncu maddenin 1 noi fıkrasında belirtildiği şekilde belgelendirmeleri şarttır. 

<(C) grupu seyahat acentaları merkez ve şufoeleriinıde en az bir enifornuais^on mteanıuru çjaaışJtaın^ 
lar. Bu memurlarda yabancı dil bilme şartı aranmaz. 

Seyahat acentası işyerinin nitelikleri 

MADDE 11. — Seyahat acentalarının işyerlerinin mensubolduklan gruplara göre, işin gerek
lerine uygun bir yende builunûnalsı, iıç ve dış gıo^nüşüntün özenle düızenlenlmtiş lolmıaöı gereSbir. Bu 
konumda Tuirilznı ve Tamftlmia Bakanlığı Seyahat Acenfoaları Blürlüğinim g ö l ü n ü de alarak, kanar 
vertme yetkülsliinie sahiptir. 

IV - SEYAHAT ACENTAL ARINI) AN ALINACAK TEMİNAT 

Kuruluş teminatı 

MADDE 12. — Seyahat acentaları ve şubeleri, müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştır
ma müesseselerine sunacakları hizmetler ve tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yüküm
lülüklerine karşılık teşkil etmek üzere bir kuruluş teminatı vermek zorundadırlar. 

Kuruluş teminatı, Bakanlık emrine kayıtsız şartsız kesin olarak para, Devlet istikraz tahvil
leri, katî ve süresiz (banka teminat mektubu olarak verilir; bu maddedeki yükümlülükler dışında 
başka bir alacak dolayısiyle temlik, terhin ve haciz edilemez. 
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Her ne suretle olursa olsun teminat akçeleri eksilen seyahat acentalan, eksilen miktarı 30 gün 
içinde tamamlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yükümlülükler 

Haber verme yükümü 

MADDE 14. — Seyahat acentalannın sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili 
yöneticeler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda meydana 
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Teminatın miktarı 

MADDE 13. — Teminat miktarları, (A) grupu seyahat acentaları için asgari 50 000 TL, (B) 
grupu seyahat acentaları için asgari 30 000 Tl. ve (€) grupu seyahat acentaları için asgari 15 000 
Tl. olmak üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığımca tesbit edilir. Her bir şube için bu miktarların 
% 50 si alınır. Yabancı seyahat acentalarmda miktarlar iki misli olarak uygulanır. 

Yurt dışına tur tertipliyen seyahat acentaları, turun bitişinden 2 ay sonra iade edilmek üzere 
tur masraflarının % 25 ine tekabül eden bir teminatı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı emrine önce
den vermek zorundadırlar. 

l§letme belgelerinin iptalinde teminat 

MADDE 14. — (A), (B) ve (O) grupu seyahat acentalarmın işletme belgelerinin iptal olun
ması ve (A) grupu seyahat acentalarmın geçici işletme belgelerinin geri alınması halinde kuru
luş teminatı bir yıl süreyle Turizm ve Tanıtma Bakanlığında aynı gayeler için alıkonulur. 

işletme belgeleri iptal edilen her türlü yerli ve yabancı seyahat acentaları veya yabancı se
yahat acentaları şubelerinin kuruluş teminatı ile, geçici işletme belgeleri Bakanlıkça geri alınan 
(A) grupu seyahat acentalarmın kuruluş teminatı, bir yılın bitiminde Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının döner sermayesine irad kaydolunur. 

İşletme faaliyetinin sona ermesi veya grup değiştirilmesi halinde teminat 

MADDE 15. — Kendi rızası ile faaliyetini sona erdirmek istiyen seyahat acentasmm bu hususu 
en az bir ay önceden Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bildirmesi şarttır. Bu şekilde faaliyetini 
sona erdiren seyahat acentasmm kuruluş teminatı bir yıl süreyle Bakanlık emrinde bulundurulur. 
Faaliyetinin sona erdiğini bildirmiyen seyahat acentaları için bir yıllık süre, faaliyetin sona er
diğinin Bakanlıkça öğrenildiği tarihten başlar. 

Seyahat acentalığı grupunu değiştirme halinde iki grup için gerekli olan kuruluş teminatı ara
sındaki fark bir yıllık süre sonunda ilgili acentaya iade edilir, eksik kalan miktar ise ilgili acen-
ta tarafından 30 gün içinde tamamlanır. 

Teminat harsısında alacaklıların durumu 

MADDE 16. — Seyahat acentalarmın gerçek ve tüzel kişilere teminat konusu ile ilgili olarak 
12 nci maddede açıklanan borçlarından ötürü alacaklı, Bakanlığa başvurduğu takdirde, Bakanlık, 
borçlu seyahat acentasma borcunu ödemesi için tebligat yapar. Bu tebligatı alan seyahat acenta-

, sı tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde borcunu ödemek zorundadır. Seyahat acen-
tası borcunu bu süre içinde ödemediği veya ödemeyiş sebebi Bakanlıkça haklı 
bulunduğu takdirde, Bakanlık, borcu, emrinde bulunan teminat akçesinden ödiye-
bilir ve durumu derhal ilgili seyahat acentasma bildirir. Her ne suretle olursa olsun teminat 
akçeleri eksilen seyahat acentaları eksilen miktarı 30 gün içinde tamamlarlar. 

V - SEYAHAT ACENTALAUININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Haber verme 

MADDE 17. — Seyahat acentalarmın sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili 
yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda meydana 
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gelen değişiklikleri, oluşundan itibaren 30 gün içinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığına yazı ile bil
dirmekle yükümlüdürler. 

Bilgi verme yükümü 

MADDE 15. — Seyahat acentaları her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar bir yıl önceki çalış
malarını gösterir raporu Turizm ve Tanıtma Bakanlığına sunmakla yükümlüdürler. 

Reklâm ve tanıtma yükümü 

MADDE 16. — Seyahat acentaları gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklâm yapamazlar. 
Reklâm ve tanıtma belgelerinden birer nüsha, dağıtımlarından 15 gün önce Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına gönderilir. 

Yazışma yükümü 

MADDE 17. — Seyahat acentaları Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca gönderilen genelge ve di
ğer çeşitli konulardaki yazıları en geç 15 gün içinde cevaplandırmak veya cevabın gecikme sebebini 
Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. 

Seyahat acentaları diğer yerli ve yabancı kuruluşların seyahat acentalığı işlemleri ve tüm tu
rizm faaliyetleri ile ilgili yazılarını da aynı süre içinde cevaplandırmakla yükümlüdürler. Seyahat 
acentaları bir ve ikinci fıkralarda söz konusu olan yazışmaları beş yıl süreyle saklarlar. 

Seyahat acentaları, seyahat acentalığı faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla 
yapmış oldukları sözleşmelerin birer örneğini Bakanlığa gönderirler. 

Meslekî sır 

MADDE 18. — Seyahat acentaları müşterilerinin isim ve adreslerini ve gezileri île ilgili kişisel 
hususları gizli tutmakla yükümlüdürler. 

Bu hususlarda ilgili kanun hükümleri saklıdır. 

BEŞÎNTCt KISIM 

Kredi ve kolaylıklar 

Kredi 

MADDE 19. — Seyahat acentaları işletme belgesi aldıktan sonra tesis ve işletme kredisi talefoe-
debilirler. Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı seyahat acentalarınm şubeleri bu kre
diden istifade edemezler. 

Kredi talepleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca saptanacak esaslar çerçevesinde T O. Tu
rizm Bankasınca değerlendirilir ve karara bağlanır. 

Kolaylıklar 

MADDE 20. — Seyahat acentalarma telekomünikasyonla ilgili kolaylık ve olanakların sağlan
masında ilgili kuruluşlarca Öncelik tanınır. İthal edilen araç ve gereçler ancak acentanm kendi 
hizmetlerinde kullanılır. Bunların satış veya devri Turizm ve Tanıltma Bakanlığının müsaadesi 
alınmadıkça yapılamaz. 

Seyahat acentalarınm sorumlu müdürleri, sahiplerinden en fazla iki kişi veya bunların görev
lendireceği bir acenta personeli bir takvim yılında yurt dışına bir defadan fazla çıkabilirler. Her 
çıkışta verilecek döviz Maliye Bakanlığınca tesbit edilir. 
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gelen değişiklikleri, oluşundan itibaren 30 gün içinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığına yazı ile 
bildirirler. 

Bilgi verme 

MADDE 18. — Seyahat acentaları her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar bir yıl önceki ça
lışmalarını gösterir raporu Turizm ve Tanıtma Bakanlığına sunarlar. 

Reklâm ve tanıtma 

MADDE 19. — Seyahat acentaları gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklâm yapamazlar. 
Reklâm ve tanıtma belgelerinden birer nüshayı, dağıtımlarından 15 gün önce Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına gönderirler. 

Yazışma : 

MADDE 20. — Seyahat acentaları, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca gönderilen genelge ve di
ğer çeşitli konulardaki yazılan en geç 15 gün içinde cevaplandırır veya cevabın gecikme sebebini 
Bakanlığa bildirirler. 

Seyahat acentalan diğer yerli ve yabancı kuruluşlann seyahat acentalığı işlemleri ve tüm tu
rizm faaliyetleri ile ilgili yazılannı da aynı süre içinde cevaplandırmakla yükümlüdürler. Seyahat 
acentalan yukarda söz konusu olan yazışmaları beş yıl süreyle saklarlar. 

Seyahat acentaları, seyahat acentalığı faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla 
yapmış olduklan sözleşmelerin birer örneğini Bakanlığa gönderirler. 

Meslekî Sır : 

MADDE 21. — Seyahat acentalan müşterilerinin isim ve adreslerini ve gezileri ile ilgili kişisel 
hususlan gizli tutarlar. 

Bu hususlarda ilgili kanun hükümleri saklıdır. 

VI - SEYAHAT ACENTALARINA VERİLECEK KREDİ VE TANINACAK KOLAYLIKLAR 

Kredi : 

MADDE 22. — Seyahat acentalan işletme belgesi aldıktan sonra tesis ve işletme kredisi talebe-
debilirler. Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı seyahat acentalannın şubeleri bu kredi
den istifade edemezler. 

Kredi talepleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca saptanacak esaslar çerçevesinde T. C. Turizm 
Bankasınca değerlendirilir ve karara bağlanır. 

Kolaylıklar : 

MADDE 23. — Seyahat acentalarına telekominikasyonla ilgili kolaylık ve olanakların sağlan
masında ilgili kuruluşlarca öncelik tanınır, ithal edilen araç ve gereçler ancak acentanın kendi 
hizmetlerinde kullanılır. Bunlantt satış veya devri Turizm ve Tanıtma Bakanlığının müsaadesi alın
madıkça yapılamaz. 

Seyahat acentalarına, meslekleri ile ilgili araç ve gereç ithali ve yurt dışında yapacaklan rek
lâmlar için yurt dışından getirecekleri dövizin % 5 i nispetinde ve bir yılda 7 500 $ ı geçmemek şar-
tiyle döviz transferi müsaadesi verilebilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 604) 



— 26 — . 

;(Hükümfetiıa teklifi) 

Seyahat acentalarına, meslekleri ile ilgili araç ve gereç ishali ve yurt dışında yapacakları rek
lâmlar için yurt dışından getirecekleri dövizin % 5 i nisbetinde ve bir yılda $ 7.500 ı geçmemek 
şart'iyle döviz transferi müsaadesi verilebilir. 

Seyahat acentalarmın reklâm masraflarma katkıda bulunmak üzere, yurt dışından Türkiye'ye 
müteveccihen ve Türkiye içinde günlük olarak tertipledikleri turlara ilişkin bankalarda bozdur
dukları dövizlerin bir önceki yıla nazaran artış gösteren miktarı esas alınarak belli miktarda 
prim ödenebilir. 

Prim ödenmesine esas teşkil edecek miktarların kademeli baremi ve bu kademelere uygulana
cak prim miktarı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nm müşterek teklifleri üze
rine Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 50.000 doların altındaki kazançlara prim verilmez. Ve
rilecek prim için gerekli karşılık her yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine konulur. 

ALTINCI KISIM 

Denetim 

MADDE 21. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, müfettişleri, uzman denetçileri, bölge müdür
leri veya Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer kişiler vasitasiyle seyahat acentaları ve sayahat acen
taları birliğinin her zaman denetleme yetkisini haizdir. 

Seyahat acentaları ve sayahat acentaları birliği personeli denetim sırasında her türlü bilgiyi 
vermek ve belgeleri göstermekle yükümlüdürler. 

Tur - Taban fiyatları 

MADDE 22. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, gerektiğinde seyahat acentalarmın, uğradığı her 
deniz ve hava limanında 48 saat veya daha az kalan gemi ve uçak yolcuları için tertipleencek tur
ların taban fiyatlarını en geç bir önceki yılın Ağustos ayı sonuna kadar tesbit eder ve bu fiyatları 
seyahat acentalarına ve ilgili kuruluşlara duyurur. 

Sicil 

MADDE 23. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığında seyahat acentalarmın muntazam ve ayrıntılı 
olarak sicilleri tutulur. 

YEDÎETCÎ KISIM 

İptal ve ceza hükümleri 

MADDE 24. — a) Teminat akçelerinde meydana gelen eksilmeleri 30 gün içinde tamamlamı-
yan veya 11 nci maddeye aykırı hareket eden seyahat acentaları ve şubelerine eksiklerini tamaıri-
lamaları veya hizmet şartlarını düzeltmeleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yazılı olarak ihtar 
Edilir. İhtarın süresi 30 gündür. Bu süre sonunda gerekli düzeltme yapılmadığı veya eksiklikler 
tamamlanmadığı takdirde seyahat acentalarmın belgeleri Bakanlıkça iptal olunur. 

b) 12 nci maddenin (c) fıkrası ve 14, 15, 17, 18 nci maddelerdeki yükümlülükleri yerine getir-
miyen seyahat acentalarına ve şubelerine Bakanlıkça yazılı olarak ihtarda bulunulur. îhtarm sü
resi 30 gündür. Yukardaki sebeplerle 3 ihtar alan acentanm belgesi Bakanlıkça iptal olunur. 

c) Gerçeğe aykırı Ve yanıltıcı reklâm ve tanıtma yapan seyahat acentalarına bu durumu dü
zeltmeleri Bakanlıkla yazılı olarak ihtar edilir, İhtarın süresi 15 gündür. -İkinci bir ihtara sebe
biyet veren seyahat acentalarmın işletme belgeleri Bakanlıkça iptal olunur. 

d) Müşterilerini aldatıcı,. kamu güvenini sarsıcı ve Türk turizmini baltalayıcı davranışlarda 
bulundukları Bakanlıkça tesbit edilen seyahat aceritalarma bu gibi davranışlarının tekrarı ha-
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Seyahat acentalarımn sorumlu müdürleri, sahiplerinden en fazla iki kişi veya bunların görev
lendireceği bir acenta personeli bir takvim yılında yurt dışına bir defadan fazla çıkabilirler. Her 
çıkışta verilecek döviz Maliye Bakanlığınca tesbit edilir. 

Seyahat acentalarımn reklâm masraflarına katkıda bulunmak üzere, yurt dışından Türkiye'ye 
müteveccihen ve Türkiye içinde günlük olarak tertipledikleri turlara ilişkin bankalarda bozdurduk
ları dövizlerin bir önceki yıla nazaran artış gösteren miktarı esas alınarak belli miktarda prim öde
nebilir. 

Prim ödemesine esas teşkil edecek miktarların kademeli baremi ve bu kademelere uygulanacak 
prim miktarı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının müşterek teklifleri üzerine Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilir. 50 000 dolânn altındaki kazançlara prim verilmez. Verilecek prim 
için gerekli karşılık her yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine konulur. 

VII - DENETİM VE GÖZETİM 

Denetim: 

MADDE 24. — Turizm ve Tamtma Bakanlığı, müfettişleri, uzman denetçileri, Bölge Müdürleri 
veya Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer kişiler vasıtasiyle seyahat acentaları ve Seyahat Acentala-
n Birliğini her zaman denetleme yetkisini haizdir. 

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği personeli denetim sırasında her türlü bilgiyi 
vermek ve belgeleri göstermekle yükümlüdürler. 

Tur - Taban fiyatları : 

MADDE 25. — Turizm ve Tamtma Bakanlığı, gerektiğinde seyahat acentalarının, uğradığı her 
deniz ve hava limanında 48 saat veya daha az kalan gemi ve uçak yolcuları için tertipliyecekleri 
turların taban fiyatlarını en geç bir önceki yılın Ağustos ayı sonuna kadar tesbit eder ve bu fiyat
ları seyahat acentalanna ve ilgili kuruluşlara duyurur. 

Sicil: 

MADDE 26. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığında seyahat acentalarının muntazam ve ayrıntılı 
olarak sicilleri tutulur. 

Vin - İPTAL VE CEZA 

İptal sebepleri : 

MADDE 27. — a) Teminat akçelerinde meydana gelen eksilmeleri 30 gün içinde tamamlama
yan veya 7 nci maddeye aykırı hareket eden seyahat acentaları ve şubelerine eksiklerini tamamla
maları veya hizmet şartlarını düzeltmeleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yazılı olarak ihtar 
edilir. İhtarın süresi 30 gündür. Bu süre sonunda gerekli düzeltmeyi yapmıyan veya eksiklikleri 
tamamlamıyan, 

b) 10, 17, 18, 20 ve 21 nci maddelerdeki yujcümlülükleri yerine getirmiyen seyahat acentala
nna ve şubelerine bakanlıkça yazüı olarak ihtarda bulunulur, ihtarın süresi 30 gündür. Yukarı
daki sebeplerle 3 ühtar alan, 

c) Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı reklâm ve tanıtana yapan seyahat acentalanna bu durumu dü
zeltmeleri bakanlıkça yazılı olarak ihtar edilir, ihtarın süresi 15 gündür. İkinci bir ihtara sebe
biyet veren, 

d)' Müşterilerini aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve Türk turizmini (baltalayıcı davranışlarda 
bulunduMan bakanlıkça tesbit edilen seyahat acentalanna bu gibi davranışlarının tekran halin-
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linde işletme belgelerinin iptal olunacağı yazılı olarak bildirilir ve tekrarı halinde işletme belge
leri Bakanlıkça iptal olunur. 

e) Bakanlıkça tesbit edilen tur taban fiyatlarını uygulamıyan seyahat acent alarma fiyatların 
uygulanması yazılı olarak ihtar edilir. îhtarm süresi 15 gündür, ikinci bir ihtara sebebiyet veren 
seyahat acentalarmın işletme belgeleri Bakanlıkça iptal olunur. 

f) 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktarda döviz geliri temin edemiyen ve 2 yıllık 
ilâve süre tanınmıyan işletme belgeli (A) grupu seyahat acentalarının işletme belgeleri Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca derihal iptal edilir. 2 yıllık ilâve süreden istifade eden (A) grupu seyahiat 
acentaları bu süre zarfında 7 nci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen miktarda döviz temin ede
medikleri takdirde işletme belgeleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca derhal iptal olunur. 

g)( Her ne suretle olursa olsun bir yıl içinde 3 ihtar cezası alan seyahat acentalarının işletme 
belgeleri Bakanlıkça iptal olunur. 

ıh)' Av turizmli ile ilgili olarak Turizm ve Tanıtıma Bakanlığı ile Orman Bakanlığı tara
fından müştereken hazırlanacak Av Turizmi Y önetmeliğime uymıyan seyahat acentalanna ih
tar verilir. îhtarm süresi 115 gündür. ÎMnci bir ihtara sebebiyet veren seyahat acentasmın 
belgesi Bakanlıkça iptal olunur. 

İptalin küfanü 

(MADDE 25. — işletme belgesi iptal olunan seyahat acentaları ve bunların şubelerine 
bir yıl içinde yeniden izin verilmez. 

'Geçici işletme Mgeleri geri alınan (A) grupu seyahat acentalanna bir yıl içinde aynı 
grup seyahat acentalığı için yeniden iziin verilmez. 

iptal işlemi 24 nıcü maddenin (c), (d) ve (e) fıkrası uyarınca yapılmışsa bu süre 2 yıl 
dır. İSalhip veya slorumlu miüdlürü aynı olan ve fakat [başka bir işletme adıyla açılan veya 
bu Ig'iibi şahısların eşleri ile (birimci dereceye kadar kan ve sihri hUsumları adına açmak iste-
yecıekleri seyahat acentalairma ve şulbelerine aynı süreler içinde izin verilmeız. 

Ceza 

MADDE 26. — Geçici işletme veya işletime [belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetin
de bulunan veya geçici işletme veya işletme belgelerinde yazılı olmıyan hizmetleri ifa 
eden sejyaJhat acentaları bulundukları yerlerin en 'büyük mülki âmirleri tarafından derhal 
faaliyetten men edebilirler. Bu gibi acentalarm getirdikleri grup veya grupların organizasyonu 
Seyahat Acentaları Birliğine devredilir. 

MADDE 27. — 10 ncu maddeye aykırı olarak yurt içi ve yurt dıîşı gezileri tertipleyen 
kuruluşların turlarıma bulundukları yerlerin enhiüytülk mülki âmiiri tarafımdan mâni olunur. Ay
rıca yetkili, mahkemelerce sorumlular haklarında siomuşturma yapılarak 5 000 liradan 10 000 
liraya kadar ağır para cezası verilir. 

ÜVI3ADDE 28. — Belgesiz olarak seyahat aeenta lığı faaliyetinde bulunan veya geçici işletme veya 
işletme belgelerinde yaizılı olmıyan hizmetleri ifa eden seyahat acentaları hakkında 26 nci mad
dede belirtilen idari kovuşturmadan ayrı olacak yetkili mahkemelerce acentanın sahip ve 
slorumlu müdürleri hakkımda kovuşturma yapılarak suç salbit görüldüğü takdirde 1 aydanj 
3 'aJya kadar hapis ve 5 000 Tl. 10. 000 Tl. sına kadar para cezasına hiüikmlolunıülur. 
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de işletme belgelerinin iptal olunacağı yazılı olarak bildirilmesine rağmen bu davranışları tek-
rarlıyan. 

e> Bakanlıkça tesbit edilen tur taban fiyatlarını uygulamıyan seyahat aceritalanna fiyatla
rın uygulanması yazılı olarak ihtar edilir. ihtarın süresi 15. gündür. İkinci bir ihtara sebebiyet 
veren, 

f) 14 ncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktarda döviz geliri temin edemiyen ve 2 
yıllık ilâve süre tanınmıyan işletme belgeli (A) grupu seyahat acentalarının işletme belgeleri ile 
2 yıllık ilâve süreden istifade eden (A) grupu seyahat aoentalarmdan bu süre zarfında 4 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen miktarda dövizi temin edemiyen, 

g) İHer ne suretle olursa olsun bir yıl içinde 3 ihtar alan, 
h) Av turizmi ile ilgili alarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Orman Bakanlığı tarafın

dan müştereken hazırlanacak Av Turizmi Yönetmeliğine uymıyan seyahat acentalanna ihtar ve
rilir. İhtarın süresi 15 gündür, ikinci bir ihtara .sebebiyet veren, seyahat acentalarının belgeleri 
bakanlıkça iptal olunur. 

İptalin hükmü 

MADDE 28. — İşletme belgesi iptal olunan seyahat acentalan ve bunların şubelerine bir yıl 
içinde yeniden izin verilmez. 

Geçici işletme belgeleri geri alman (A) grupu seyahat acentalarına bir yıl içinde aynı grup 
seyaihat acentalığı için yeniden, izin verilmez. 

iptal işlemi 27 nci maddenin c, d ve e fıkrası uyarınca yapılmışsa bu süre 2 yıldır. Sahip ve
ya sorumlu müdürü aynı olan ve fakat başka bir işletme adıyla açılan veya bu gibi şahısların eş
leri ile birinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları adına açmak istiyecekleri seyahat acentala
rına ve şubelerine aynı süreler içinde izin verilmez. 

Faaliyetten men etme 

MADDE 29. — Geçici işletme veya işletme belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulu
nan veya geçici işletme veya işletme belgelerinde yazılı olmıyan hizmetleri ifa eden seyahat acen
talan bulundukları yerlerin en büyük mülkî âmirleri tarafından derhal faaliyetten men edilirler. 
bu gibi acentalann getirdikleri grup ve grupların organizasyonu Seyahat Acentalan Birliğine 
devredilir. 

Ceza 

MİADDE 30. — Belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan veya geçici işletme 
veya işletme belgelerimde yazılı olmıyan hizmetleri ifa eden seyahat acentalan hakkında 29 ncu 
maddede belirtilen idari kovuşturmadan ayn olarak yetkili mahkemelerce acentanın sahip ve 
sorumlu müdürleri hakkında kovuşturma yapılarak suç sabit görüldüğü takdirde 1 aydan 3 aya 
kadar hapis ve 5 000 Tl. dan 10 000 Tl. sına kadar para cezasına hükmolunur. 
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DMİAJDDE 29. — Belgıesiiz olarak seyahat acenteliği tfaaliyettânde bulunan veya geçici işlet
me veya belgelerinde yazılı olmayan hikmetleri ifa eden seyabat acenltalan bakikında yapılacak 
aoruışiturnua ve kavuşturma 3005 sayılı Kanunun 1 inci maıddesinin (a) bendindeki yer ve 
aynı kanunun 4 ncü maddesinde yazılı stiire kayıtlarına, bakılmaksızın sözü geçen kanun hü
kümleri dairesinde yapılır. 
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MADDE 31. — Belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan veya geçici işletme 
veya işletme belgelerinde yazılı olmıyan hizmetleri ifa eden seyahat acentaları hakkında yapı
lacak soruşturma ve kovuşturma, 3005 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a) bendindeki yer ve 
aynı kanunun 4 ncü maddesinde yazılı süre kayıtlarına bakılmaksızın sözü geçen kanun hü
kümleri dairesinde yapılır. 

ÎKÎNCtf KISM 

Seyahat Acentaları [Birliği' 

I - Amaç ve kuruluş 

MADDE 32. — Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine 
uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve meslekî ahlâk ve tesariüdü korumak ama-
ciyle Seyahat Acentalığı Birliği adı altınida tüzel kişiliği haiz bir birlik kurarlar. Seyahat acenta-
larının bu birliğe üye olmaları zorunludur. 

Seyahat Acentaları Birliğinin merkezi Ankaradadır. 

II - Birliğin görevleri 

MADDE 33. — Seyahat Acentaları Birliğinin görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acenta
lığı konusunda incelemeler yapmak, (birlik üyeleri arasındaki haksız rakabetin önlenmesi husu
sumda gerekli tedbirler almak, seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve se
minerler düzenlemek, bakanlıkça istendiğinde görüş bildirmek, uluslararası kuruluşlarda seyahat 
acentalarını temsil etmek, bu kanunda ve 33 ncü maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelik
te belirtilen diğer görevleri ifa etmektir. 

III - Birliğin organları 

MADDE 34. — Birliğin, 
A)1 Genel kurul, 
Bj' Yönetim (kurulu, 
C) Denetim kurulu 

olmak üzere 3 organı varidır. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde kurulup faaliyete geçerler. 
A) 'Genel kurul, her seyahat aoentasmın temsilci olarak göndereceği birer sahip veya birer 

sorumlu müdüründen oluşur. Genel kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yar
dımcısı ve yeteri kadar kâtip seçer. 

'Genel kurul her yıl Kasım ayında toplanır. Ayrıca genel kurul, yönetim kurulu tarafından 
veya hakanlılkça re'sen olağaniüstü toplantıya çağrılabilir. Âdi ve olağanüstü toplantılara temsil
cilerin çoğunlluğunun katılması şarttır. Hk toplantıda bu çoğunlulk elde edilemediği takdirde 
toplantı en çok bir hafta içimde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut 
temsilcilerin çoğunluğu ile alınır. 

Genel kurulun görevleri : 
&)• îBirlik hesapliarını incelemek, yönetim kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve 

gereğinde yönetim ve denetim kurulunu ibra etmek, 
ib)! IBirîdğin çalışma programı ve bütçesinin görüşüp karara bağlamak, idarecilere ve temsil

cilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve yollukları tesbit etmek, 
c) Yönetim kurulu tarafından genel kurula arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak, 
d)' »Genel kurul üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya gündemden çıkarılması 

istenen konuları görüşmek ve gündeme alman maddeleri karara bağlamak, 
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;Se!kMrici Kısım 

Son hükümler 

jMADRDE 30. — 6086 sayılı Turizm Endüstri suni Teşfvik Kaımaıumun 34 udi maddesi y)iiriir-
lül&ten kaldırılmıştır. 
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e) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek, 
f) Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tesbit etmek, 
g) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen yetflrileri kullanmaktır. 
B)j Yönetim kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. 

"Yönetim kurulu üyelerinin en az 4 ünün (A) grupu seyaihat acentalan temöilcisi olması gere
kir. Ayrıca yönetim kuruluna 9 yedek üye de seçilir. Yönetim kurulu aylda en az iki defa, ihtiya
ca göre ve başkanın çağrısiyle de her zaman toplanabilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri; 
a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve genel kurula sunmak, 
b) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak, 
c) Merkez Müdürü ve Merkez Bürosunun kadrolarını tesbît ve tâyin işlemlerini yapmak, 
d) Âdi ve olağanüstü genel kurul toplantısına karar vermek, 
e) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak, 
f) Yönetim kurulu üyelerinin ekseriyeti tarafından görüşülmesi istenen ve gündeme alman ko 

nuları görüşüp karara bağlamak, 
h) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa et

mektir. 
C) Denetim Kurulu, Genel Kumulca birlik üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca aynı sayırla yedek üye de seçilir . 
Denetim Kurulunun görevleri; 
a) Genel kurul tarafından alman kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmedi

ğini araştırmak, 
b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, 
c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek, 
d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek, 
e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek, 
f) Birliğin çalınmaları hakkında 3 ayda bir Bakanlığa rapor vermektir. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, Seyahat Acdtaları Birliğinin ve organlarının görev ve yetki

lerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanır. 

IV. - Birliğin gelirleri 

MADDE 35. — Seyahlat Acentalan Birliğinin gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan meydana 
gelir. 

a) üyelerin birliğe kayıt ücreti ve aidat, 
fb> iSeyaihat lacentalan personelinin yetiştirilmesi için düzenlenecek kurs ve seminerlerden te

min edilecek gelirler, 
c) Bağış ve yardımlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Son hükümler 

MADDE 36. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 34 ncü maddesi yürürlük
ten; kaldınlmıştır. 
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DOKUZUNCU KISIM 

Geçidi! (büklümler1 

Yeni şartlara uyma 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunsun se^ 
yaihaJt aoentaJlan ve şubelerinin 6 ay idinde kendilerini Ibu kanun hükümlerine uiydurtaıaları ve 
yeniden İşletme beljgelsi 'almialan şarttır. 

(A) grupu seyahat aoentalığı işletme belgesi talebinde bulunan seyahat acentalaruıdian 
yurt dışından tertipliyeiceklerı tuniktik (turlarla ilgili olacak Son iki yıl îçînde 7 n©i mad
denin 2 nci fıkraisımlda söz konusu edilen miktarda döviiz temin ettiğini tevsik edenlere im
letme toelgeısü verilir. Son iki yıl idinde söz konulsu edilen miktarda dövizi temin ediememiş; 
olan seyahat acentalanna ilse igöçici işletme belgelsi verilir., 

MADDE 31. 

MADDE 32. 

ONUNCU KISIM 

Yürürlük 

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
1. Karaöz 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

Sanayi ve Tekno. Bakanı 
M. Erez 

Icmar vö İskân Bakanı 
$. Bingöl 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Aykan 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danıpnan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
•N. Devres 

Köy laleni Bakanı 
N. tâönmez 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

M . 1 . 1972: 

Devlet Bakanı 
A. î. Göğüs 

Adalet Bakanı 
S. Bilge 

Dışişleri Bıafcanı 
H. Bayülken 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Gümrük ve Tekel Bakam 
H. Özalp 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
E. Y< Akçal 

Orman Bakanı 
S. İnal 
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GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yiirürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seya
hat acentaları ve şubelerinin 6 ay içinde kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları ve yeni
den işletme belgesi almaları şarttır. 

(A) Grupu seyahat acentalığı işletme belgesi talebinde bulunan seyahat acentalarmdan yurt 
dışından tertipledikleri turistik turlarla ilgili olarak son iki yıl içinde 4 ncü maddenin 2 nci fık
rasında riöz konusu miktarda döviz temin ettiğini tevsik edenlere işletme belgesi verilir. Son 
iki yıl içinde söz konusu edilen miktarda dövizi temin edememiş olan seyahat acentaiarına ise 
geçici işletme belgesi verilir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin kendilerini bu kanun hükümlerine uy-
durmlaları hususunda âzami 4 ay içinde görüş bildirmek ve yeni müracaatlarda Seyahat Acenta
ları Birliğinin, vazifelerini ifa etmek üzere birlik kuruluncaya kadar bir seyahat acentası örgü
tünü vazif elendirir. 

'Seyahat acenltalaruun kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmalarını mütaakııp bir ay içinde, 
vazifeli seyahat acentası örgüttü Seyahat Acentaları Birliğinin ilk genel Kurulunu toplar. 

MADDE 37. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 38. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • < • • I • 
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