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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Ko-
damanoğlu; Siirt Milletvekili M, Nebil Oktay' 
m bir evvelki Birleşimde, Siirt hidroelektrik 
santralinde vukua gelen arıza dolayısıyle yap
tığı gündem dışı demece cevap verdi. 

Belediye Cezaları Kanunu tasarısının hava
le edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek be
şer üyeden kurulu geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair içişleri Bakanı Ferit Kubat'in 
önergesi ile, 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılma
sı, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun (1/546) (S. Sayısı : 
472 ve 472'ye 1 nci ek) tasarısının maddeleri 
üzerinde görüşmelere devam olundu. 

Toprak ve Tarım reformu öntedbirler kanu
nu (1/609) (S. Sayısı : 513), 

Danıştay Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun (1/612) (S. Sayısı : 583) 
tasarılarının görüşülmesi, ilgili komisyon ve Hü
kümet temsilcilerinin toplantıda hazır bulunma
maları nedeniyle ertelendi. 

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları 
Birliği kanunu tasarısının (1/604) (S. Sayısı : 
664) maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

23 Haziran 1972 Cuma günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,03'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kemal Ziya Oztürk 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Doğan Av.şargil 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Hasan 
Dinçer ve 111 arkadaşının, Haşhaş kanunu tek
lifi (2/708) (Adalet, Tarım ve Plan komisyon
larına) 

Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

Rapor 

2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddele-
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rinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldı
rılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun, tasarısı ile İstanbul Milletvekili is
mail Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü maddele
rinin değiştirilmesin© dair kanun teklifleri hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke

resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliklere dair Millet Meclisi Adalet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 1/589,2/617,2/618; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/80) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 508'© 2 nci ek; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 105) 

..*., »•-<< 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanveklli Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — 112 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim. Bu arada yanlış tes
pitlere, anlayışlara meydan verilmemesi bakı
mından yoklama sonucunun belirtilmesine ka

il i . — YOKLAMA 

dar sayın üyeler yerlerini terketmesinler. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalış
malara başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nm, köylerimizin âcil ve Önemli sorunları hak
kında gündem dtşı demeci. 

BAŞKAN — Altı sayın üyenin gündem dışı 
söz istekleri vardır, gündemimiz müsait bu
lunduğu için kendilerine beşer dakikayı aşma
mak kaydıyla söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Kenan Aral? Yok. Sayın 
Tosyalı? Buyurun efendim. Köylerimizin âcil 
ve önemli sorunları konusunda beş dakikayı 
aşmamanızı tekrar rica ediyorum efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri, 
bugün içinde bulunduğumuz köy sorunların
dan dört mühim konuyu Yüksek Huzuru
nuzda belirteceğim ve Hükümetimizi, gereğini 
yapmak üzere vazifeye davet edeceğim. Bun
lar sırası ile şunlardır : 

Birincisi, köy imam kadroları verilmemiş
tir, verilmesi için bir kıpırdanma göremiyo
rum. 

ikincisi köy yolu, köy içme suyu, tarla 
suyu, okulu, camisi, elektriği için köylüden 

katılım payı istenmektedir. Köylü bunu ver
me takatmda olmayınca bu nevi köy hizmet
leri yapılmamaktadır. 

Üçüncüsü, ziraî kalkınmanın dört temel un
suru olan başta traktör, fennî gübre, ziraî 
mücadele ilâçları ve kaliteli tohum zamanında 
ve yeterince köylüye verilmemiş, ve bu sebeple 
bu seneki ziraî ürünlerimizde büyük noksanlık 
olacaktır. Bunun şimdiden Hükümetimizce 
tedbirleri alınarak yerine getirilmesini, rica 
edeceğim. 

Dördüncü konumuz muhterem arkadaşlarım, 
yanlış bir ziraî, malî politika takibeden Hü-

689 — 
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kümetin buğdaya zam yapmadığı gibi, pan
cara ve çeltiğe de zam yapmamak gibi bir ni
yeti olduğunu sezmekteyim, iki - üç seneden 
beri bu nevi mahsullere hiçbir zam yapılma
mıştır, bunlara zam yapılmasını önemle istir
ham ediyorum. 

Şimdi birinci konuma geçiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, Türk Milletini mil

liyetçi, imanlı yapan köydeki imamdır, köy
deki öğretmendir, köydeki muhtardır. Her za
man söylediğim gibi, köye aydınlık veren bu 
üç ışıktan bir tanesi de imamdır. İmam kad
roları iki seneden beri verilmedi. Bu sene 
bütçeye imam kadroları için hiçbir ödenek kon
madı. Bütçe Kanununun 15 nci maddesi gere
ğince inhilâl eden köy imam kadrolarının ye
rine hiçıbir imam kadrosu verilmedi. Bu se
beple her sene konması lâzımgelen iki bin 
kadro konmadığı için eksik bulunuyor. Bin 
tane müftü, vaiz ve idareci din görevlisi ve
rilmemiş olduğundan, 2 500 tane yine inhilâl 
etmiş olan kadrolardan imam kadrosu ve
rilmemiş olduğundan 1972 yılında, 1970'den ev
velki duruma nazaran, 5 500 adet din görevlisi 
bugün köylerimizde ve köy niteliğindeki kasa
balarımızda noksan bulunmaktadır. Köye hiz
met getirmekte hepimizin büyük noksanı, hü
kümetlerin noksanı vardır. istirham ediyo
rum hiç olmazsa imam kadrosunu verelim. 

BAŞKAN — iSaym Tosyalı iki dakikanız 
kaldı efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — ikinci 
konu muhterem arkadaşlarım, köylümüz üret
tiği mahsulü değeri fiyatına satamadığından, 
buna mukabil aldığı her şeyi her geçen gün 
daha fazla fiyatla almak zorunda bırakıldı
ğından dolayı köylü kalkmamamış, gün geç
tikçe fakirliğe duçar olmuştur. Bilhassa orman 
ve dağ köylerinin ödeme gücü hiç kalmamış
tır. Orman ve dağ köylerine yol yapmak için 
katılım payı istenmekte, içme suyu için katı
lım payı istenmekte, elektrik için katılım 
payı istenmekte, okul ve saire için aynı pay is
tenmekte ve fakat ödeme gücünden mahrum 
olan bu köylü katılım paylarını veremeyince 
köyüne su, içme suyu, tarla suyu, yolu ve 
elektriği gitmemektedir. Yani, köylü ödeme 
gücünden yoksun olunca, bizim kabahatimizle 
yoksun olunca bu köylere bu temel hizmetler 

gitmeyecek mi? Ben Yüce Meclis huzurunda 
bu acı hakikati belirtiyorum. Hükümetin mut
lak surette bir yerden çare bulup katılım pa
yını ödeyemeyen dağ ve orman köylerine yar
dımcı olmalarını istirham ediyorum. Kanun ka
tılım payı emrediyormuş, vermemiş mabut, 
ne yapsın benim fakir köylüm. 

Üçüncü konu, muhterem arkadaşlarım, iyi 
tetkik edildiği takdirde maliyeti 32 bin lira
dan fazla olmayan traktörler son 2 sene içe
risinde 43 bin, 48 bin, 58 bin ve son 2 ay içe
risinde de 65 ve 75 bin liraya çıkmıştır. 

Hükümet seyircidir, Devlet daireleri seyir
cidir, Millet Meclisi de seyirci kalmasın. Ar
tık yeter!.. Bu şartlar altında köylü inim inim 
inleyecek, biz de seyirci olacağız. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) Artık yeter!.. Hükümeti ikaz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, süreniz doldu. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Traktör 

başta olmak üzere, bilcümle ziraî makinala-
• rm, tohumluğun, gübrenin fiyatlarını iyi tet
kik etsinler, kontrol etsinler. Türkiye'de 32 
bin traktöre ihtiyaç vardır; bir amali erbaa 
noksanlığı ile ihtiyacımız 32 bindir. Dahilde 
16 bin tane monte ediyoruz ve yahut dışarıdan 
getiriyoruz, arada 16 bin daha vardır. Şu ma-
kinaları getirtelim denmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, süreniz bitti 
efendim. Tecavüz ettiniz. 

HASAN TOiSYALÎ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Ne konulara para tahsis ediliyor, ziraî kal
kınmamızın temeli olan bu konulara niçin para 
tahsis edilip de ihtiyaç adedinde - bunlar 
memlektimizde yapılıncaya kadar - ithal edil
miyor? Hükümeti bu konuya şiddetle eğil
meye davet ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, pancar ve çeltik 
taban fiyatı konusuna geliyorum : Pancar 20 
kuruş, 210 kuruş da çeltik için taban fiyatı de
yip tatbikatta tavan fiyatı olarak köylü aldatı
lıyor. Bİ5İ burada «Taban fiyatı 210 kuruş» 
diye karar alıyoruz, bu tavan oluyor; çeltik fi
yatları 140 kuruşa kadar iniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, köylümüz maale
sef maliyetinin altında buğday satmaktan, pan
car satmaktan, çeltik satmaktan bıkmış usan-
mıştır. 

— 690 — 
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Hükümeti, köylüye sahibolmaya, bu mahsul
lerin taban fiyatını iyi tespit ederek değerinin 
verilmesine davet ediyorum. 

(Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

2. •— Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan'ın, 
Çukurca - Hakkâri yolunun sel felâketi nede
niyle trafiğe kapanması hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Z ey dan, «Sel tahribatı 
nedeniyle Çukurca yolu trafiğe kapanmıştır» 
diyorsunuz ve bu konuda gündem dışı söz is
tiyorsunuz. Sizden de 5 dakikayı aşmamanızı 
önemle rica ediyorum efendim. 

AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Çok acele bir konu mevcudolduğu için yük
sek huzurlarınızı işgal etmiş bulunmaktayım. 

Hakkâri merkezini sınırdaki Çukurca il
çesine bağlayan tek yolun yapımı 1966 yılın
da bittiği halde bugüne kadar maalesef ona
rımı bitmemiştir. Meşhur Zapsuyu güzergâ
hından giden bu yol, Zapsuyu'nun yağış ve 
mevsimlere göre kabarıp taşmasından daima 
zarar görmüştür. Her tahribatın giderilmesi 
için de milyonlarca liralık masraf yapılması 
zarureti hasıl olmuştur. Bu kere havaların ısın
masından sonra bir taraftan karların erimesi 
ve son ayların fazla yağışlı gitmesi nedeniyle 
Zapsuyu taşmış ve yolu tekrar tahribetmiştir. 

Hakkâri'den sonra Çukurca'ya doğru uza
nan karayolumuz, maalesef sırf proje hatası 
yüzünden devamlı tahribata uğramaktadır. 
Proje hatası diyorum, çünkü Hakkâri'den Çu
kurca istikametine giden kısımda yolun sevi
yesi birçok yerlerde indirilmiş ve suyun taş
ma hizasına kadar getirilmiştir. Böylece her 
yıl yolumuz tehlikeye sokulmuş ve hem de 
inşaat masrafı artırılmıştır. 

"Bugün Zapsuyu'nun taşması sonucunda 
Çukurca - Hakkâri arası kesinlikle trafiğe ka
panmıştır. ilgililerden öğrendiğime göre, bu 
yılki tahribatın giderilmesi için milyonlarca 
liralık bir masrafa ihtiyaç hasıl olduğu söylen
mektedir. 

önemli olan diğer taraf; Çukurca ilçesi irti
batı halen kesiktir, il merkezi ile irtibatı kesik
tir, bütün vatan ile irtibatı kesiktir. 
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Çukurca- kendi yiyecek ihtiyacını, bilhassa 
ekmeklik ihtiyacını sağlayamayan bir bölgemiz-
dlr. Bundan dolayı, ya yegâne yolu olan Hak
kâri -Çukurca şosesinin devamlı açık olması ge
rekir veya belirli zamanlarda yiyecek stokları
nın yapılması gerekir. Bazı nedenlerle yiyecek 
ve bazı ihtiyaç maddelerinin stokuna Hükümet 
müsaade etmemektedir. Halk beyanname reji
mine tabidir. Hatta il merkezinden Çukurca'ya 
bir milletvekili dahi ancak izin vesikasıyle gi
debilir. Böyle bir rejimin uygulandığı Çukur
ca'da vatandaşlarımızın, zarurî ihtiyaçlarını te
min edebilmeleri için yolun mutlaka devamlı 
olarak açık olması gerekir. 

Yol açma faaliyeti devam ediyormuş; fakat 
tespit edebildiğime göre, araç yetersizliği, ele-
maır yetersizliği varmış, böylece çalışmalara 
kaplumbağa hızıyle devam edilmektedir. 

Yine şahsıma yapılan müracaatlarda ilçe 
merkezinde ve ilçe köylerinde bilhassa un kıtlı
ğı başgöstermiştir. 10 günlük ekmeklik un stok
larının mevcut olduğu ifade edilmektedir. Yük
sek Meclisin huzurunda Sayın Hükümetten ace
le olarak bir şeyin ve esas yönünden diğer bir 
şeyin yapılmasını rica edeceğim. 

Acele olarak istediğim şudur : Bütün teknik 
imkânlar kullanılarak halihazır durumu ile yol 
en kısa bir zamanda trafiğe açılmalı ve ilçemiz 
Çukurca 'nm il merkezi İle vatan bütünü ile 
rabıtası kurulmalıdır. 

Esas yönden istediğimiz şudur : 90 kilomet
relik Hakkâri - Çukurca yolu bu haliyle kaldık
ça, her sene milyonlarca tamir masrafı verilse 
dahi, yoldan istifade yine mümkün olamayacak
tır. Projedeki hatanın tashihi için bazı yerlerde 
ya yeniden yol güzergâhı tespit edilip Zapsuyu-
nun 3 - 4 metre yukarısından yolun geçirilmesi 
veyahut suyun, yükselme seviyesinde şoseyi alıp 
götürmemesi için lüzumlu yerlerde koruyucu 
duvarların yapılması gerekir. Böylece her sene 
verilen tamir masrafından da kurtulmuş olaca
ğız. 

Saygı değer milletvekilleri, vakitlerinizi al
dım. Ancak, gündem dışı yaptığım bu konuşma
da zaruret vardır. Çünkü bir ilçe tasavvur edi
niz ki, ilâç gibi, ekmeklik un gibi en zarurî ihti
yaçlarını şu anda sağlayabilmekten mahrum
dur. Çukurca halkının yaşamasına, şikâyet ve 
ıstıraplarının giderilmesine Yüksek Meclisin 
saygı göstereceğini hesaba katarak, siz muhte-
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rem Heyetten bana yardım ve Hükümetimizden 
de en yakın ilgiyi bekliyorum, 

Yüce Meclise saygılar sunarım, (A, P, ve 
M. G. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Kara Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, İğ
dır - Tuzluca- ilçelerindeki sel tahribatı münase
betiyle gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Lâtif Aküzüm, İğdır ve 
Tuzluca ilçelerindeki sel tahribatı münasebe
tiyle söz istiyorsunuz; sizden de 5 dakikayı aş
mamanızı rica ediyorum efendim. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Bu gündem 
dışı söz istirhamıma imkân sağladıkları için Sa
yın Başkana arzı teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 15 Haziran günü 
Kars'ın İğdır ve Tuzluca ilçelerinde saat 2,00'de 
başlayan şiddetli yağmurlar neticesinde her iki 
kazanın birçok köylerinde büyük hasar vukua 
gelmiş, bilhassa İğdır'da «Çalpala» adı ile anı
lan Kiti köyünde bütün evler yıkılmış ve bir 
tek evin oturulamayacak hale geldiği tespit edil
miştir. Ayrıca, Kiti Hidroelektrik Santralı da 
su baskınına uğramış ve halkın elektrik ihtiyaç
ları bu suretle büyük bir tehlikeye maruz kal
mıştır. 

Tuzluca'ya gelince : Tuzluca'nın 12 köyü 
% 80 - 90 oranında büyük hasara maruz kal
mak suretiyle evleri tamamen yıkılmış ve ya
maçta olan bu köylerin ekinleri tamamen su al
tında kalmış ve hayvanlarından bir kısmı sel 
felâketine uğramış ve bu suretle büyük zarar 
tahaddüs etmiştir. 

Ayrıca, ince ve İncesu köylerinde 2 çocuk 
sel afetinden dolayı maalesef hayatlarını kay
betmişlerdir. 

Bu köylerin köy yolları tamamen harabol-
muş, münakalât tamamen kesilmiştir. Hüküme
tin süratle bu köylere el uzatmak suretiyle köy 
yollarının biran evvel yapılması ve münakaleye 
imkân vermesinin temin edilmesini; 

Ayrıca, büyük zarara maruz kalan bu halkın 
acılarına, ıstıraplarına kulak verilmek suretiy
le acılarının, ıstıraplarının dindirilmesi husu
sunda Hükümetin yapıcı elinin uzatılmasını bil
hassa istirham ediyorum. 

Bu hadiseyi müteakip Hükümete intikal 
eden olaylara derhal imar ve iskân Bakanlığı 
tarafından 17 Haziran günü el konulmuş, Müs

teşar ve Afetler Genel Müdürü ve diğer ilgili 
memurlardan mürekkep olmak üzere bir heyet 
hadise mahalline gönderilmiştir, 

Hadise üzerinde durulmuştur. Hadise günü 
oraya giden bu heyet içerisinde milletvekili ar
kadaşlarımızdan; Kars Milletvekili arkadaşımız 
Musa Doğan da bu hadiselerin şahidi olarak bu
gün Kars'tan gelmiş ve bize bu acıklı hadiseyi, 
kalbimizi sızlatacak şekilde, intikal ettirmiştir. 

Bu itibarla Hükümet, bugüne kadar 40 bin 
lira ile Kızılaydan temin edilen çadırları gön
dermek suretiyle yardım yapmıştır. Yalnız tak
dir etmek lâzım ki, büyük hasara maruz kalan 
bu halkın kayıpları, zararları çok büyüktür. 

Hükümetin alâkasına şükranlarımı sunar
ken, gerek milletvekili arkadaşlarım adına, ge
rek Tuzluca ve İğdır halkı adına minnetlerimi 
sunarken, derhal âcil olarak bu yardıma teves
sül edilmesinin devamını tekrar istirham ediyo
rum. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Naci Gacır oğlu?.. Yok... 
Sayın Şinasi itedenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, müsaade buyurursanız konuşmamı önü
müzdeki hafta yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

4. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün ve
fat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
sırasıyle arz ediyorum. 

Bir Başbakanlık tezkeresi vardır, okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 

12 . 12 . 1971 günü vefat ettiği İçişleri Bakan
lığının 17 . 6 . 1972 tarihli ve 3.23302/64-5307 sa
yılı tezkeresiyle bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Hak

kın rahmetine kavuşmuş olan değerli arkadaşı
mız Nevzat Güngör'ün aziz hatırası önünde siz
leri 2 dakikalık saygı duruşuna davet ediyo
rum. 

(2 dakikalık saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN — Ruhu şad olsun. 
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5. — Bayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin izin talep
leri vardır, arz ediyorum : 

Genel Kurulan 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vaki 
izin talepleri Başbakanlık Divanının 22 . 6 .1972 
tarihli toplantısında uygun mütalaa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler, 14 gün 
mazaretine binaen, 3 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi, 15 gün ma
zeretine binaen, 4 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Sivas Milletvekili Kadri Eroğan, 10 gün ma
zeretine binaen, 5 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley, 15 gün ma
zeretine binaen, 5 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, 15 gün 
mazaretine binaen, 5 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, 15 gün 
mazeretine binaen, 5 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipmar, 15 
gün, mazeretine binaen, 7 .6 .1972 tarihinden 
itibaren. 

Maraş Milletvekili ibrahim öztürk, 15 gün 
mazeretine binaen, 7 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe, 15 gün 
mazeretine binaen, 7 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca, 10 
gün, mazaretine binaen, 9 .6 .1972 tarihinden 
itibaren. 

İzmir Milletvekili Nihad Kürşad, 30 gün ma
zeretine binaen, 10 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Muş Milletvekili Kasım Emre, 25 gün ma
zeretine binaen, 12 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — İzin taleplerini teker teker oku
tup oylarınıza sunacağım : 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler, 14 gün 
mazaretine binaen, 3 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi, 15 gün ma
zeretine binaen, 4 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Kadri Eroğan, 10 gün ma
zeretine binaen, 5 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley, 15 gün ma
zeretine binaen, 5 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, 15 gün 
mazaretine binaen, 5 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, 15 gün 
mazeretine binaen, 5 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipmar, 15 
gün, mazeretine binaen, 7 .6 .1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili ibrahim öztürk, 15 gün 
mazeretine binaen, 7 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe, 15 gün 
mazeretine binaen, 7 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca, İ0 
gün, mazaretine binaen, 9 .6 .1972 tarihinden 
itibaren. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

izmir Milletvekili Nihad Kürşad, 80 gün ma
zeretine binaen, 10 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muş Milletvekili Kasım Emre, 25 gün ma
zeretine binaen, 12 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6'. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Çı
rak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifinin hu konuy
la ilgili Geçici Komisyona havalesine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum efen
dim. 

Millet Meciisi Yüksek Başkanlığına 

24". 12 . 1971 tarihinde 2/577 sayı ile Sa
nayi ve Teknoloji, Adalet, Millî Eğitim, Çalış
ma ve Plan komisyonlarına havale edilmiş bu
lunan «Çırak, Kalfa ve Ustalık» kanun teklifi
mizin, «Çırak, Kalfa ve Ustalık» kanun teklifi-

V - GÖRÜŞÜ 

1. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanun
la bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 . 4 . 
1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştiril
mesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı TekineVin 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
31 ve 53 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri halikında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi.ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapûan değişikliklere dair Mîllet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/589, 2/617, 
2/618; Cumhuriyet Senatosu : 1/80) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 508'e 2 nci ek; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 105) (1) 

(1) 508'e 2 nci ek S, Sayılı basmayazı tutana
ğın sonuna eklidir. 
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| ni görüşen Geçici Komisyona havalesini öneri
rim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Gereği yapılacaktır. 

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak ve Gi-
I resim Milletvekili Hidayet tpek'in, İnhisar beyi

yeleri üçte birlerinin harp malullerine ve şehit 
I yetimlerine tahsis ve tevziine dair kanuna ek ka-
I nun tekliflerinin geri verilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak ve Sayın 
Hidayet ipek tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malulle

rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifimizi geri alıyoruz. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz. 
Bolu Giresun 

Ahmet Çakmak Hidayet ipek 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
I Gündeme geçiyoruz. 

LEN İŞLER 

I BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosundan ba
zı değişikliklerle geri gelmiş bulunan 45 sayılı 
Kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Bununla ilgili bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin gelen kâğıtlar bölümüm
de bulunan ve Cumhuriyet Senatosunca bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmış olan 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan kanun tasa
rısı, Millet Meclisinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmişti. 

I Anayasanın 6 ay içinde çıkarılmasına işa
ret ettiği kanunlardan olup bu süre de 22 . 3 . 

r 1972 tarihinde dolmuş bulunduğundan mezkûr 
I kanunun gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını 

~~. 694 — 



M. Meclisi B : 112 23 , 6 . 1972 O : 1 

ve 48 saat geçmeden gündemdeki bütün işlere 
takdimen, öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
^ederim. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Emeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.. 

ilgili komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini 
alsınla?... 

Adalet Komisyonunun benimseme ile ilgili 
raporunu okutuyorum efendim : 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmek iste

yen sayın üye var mı?.. Yok. ikinci maddeyi oku
tuyorum efendim. 

Kurulun görev ve yetkileri : 
Madde 2. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 

görev ve yetkileri şunlardır. 

1. — Adliye mahkemeleri hâkimlerinin bütün 
özlük işleri hakkında kesin karar vermek, 

2. — Adalet Bakanının bir mahkemenin veya 
bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin 
yargı çevresinin değiştirilmesi konularındaki 
tekliflerinin uygun olup olmadığına karar ver
mek, 

3. — Bu kanunda yazılı diğer görevleri yap
mak ve yetkileri kullanmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Ülker, 
buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 2 nci maddede Cumhuriyet 
Senatosu şu değişikliği yapmış : 

Millet Meclisinin kalbul ettiği metinde. Yük
sek Hâkimler Kurulunun görev ve yetkileri 
şunlardır, dendikten sonra; «Kendi varlık ve 
görevlerini ilgilendiren alanlarda karinala
rın Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzükleri
nin veya bunların 'belirli madde ve hükümle
rinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile Anaya
sa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal da
vası açmak.» tarzında 1 nci ve 2 nci fıkraları'an 
sonra bir 3 ncü fıkra konmuştur. 

Sayın Senato bunun bir Anayasa hükmü 
olduğunu ve Anayasa hükmünün bir kanımda 
tekrar edilmesinin doğru olmadığını ifade trie-
rek metinden çıkarmış. 

Değerli arkadaşlarım, bu görüşe katılma
ya imkân yoktur. Yüce Meclisten geçmiş sa
yısız kanun vardır ve o sayısız kanunlarda, 
Anayasada mevcut hükümler, ana hükümle? ol
duğu için, ister istemez tekrar edilmektedir. 
Bunun başka bir çaresi yoktur. «Anayasada 
mevcut hükümleri buraya koymayalım.» den. ek, 
pratik ihtiyaçları da karşılamaz. Çünkü, bir va
tandaş bir kanuni* eline aldığı zaman orada 
bütün hükümleri görmek ister ve görmelr'dir 
de. Ayrıca, «başka bir yerde başka hüküm T ar 
mı» diye araştırma lüzumunu hissetmenıoii-
dir. 

Nitekim biz 44 sayılı Kanunda bunu yap
tık, pek çok Anayasa hükmünü orada teki ar 
ettik ki karıştırıldığı zaman görülecektir. Da
ha bir hafta evvel huzurunuzda dernekler ka
nunu vardı, orada, hem Anayasada mevcut 
hükümleri, hem de Türk Ceza Kanununda ve 
ifoaşka kanunlarda olan hükümleri tekrar et
tik ve Meclis bunda ittifak etti ve dedi ki: «Bir 
kanunu eline alan vatandaş veya idare amiri 
veya yetkili, bütün hükümleri elinin altında 
görsün ve bulsun.» 

Şimdi Meclisin genel eğilimi budur. Mec
lisimiz gayet yerinde olarak bugüne kac'ar-
ki teamüllere ve amaçlara uygun olarak bir 
metin getirmiştir. Muhterem Senato metin
den bu kısmı çıkarmıştır. 

Binaenaleyh, bendeniz teklif ediyorum, 
'Millet Meclisinin kabul ettiği metin yerinde
dir, bundan dolayı bu değişiklik benimsen
meme yoluna gidilmelidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Okçu, buyurun. 

HÎLMÎ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar. Gerçi hukukta tahsil 
yaparken, Anayasa hukuku yönünden bize ve
rilen dersler ve felsefe şu idi: Kanunlarda bir 
hiyerarşi vardır, bir kanunda herhangi bir 
nokta Anayasaya aykırı ise, Anayasa tercih 
edilir. Kanunda şu varsa, kararnamede bu 'var
sa, kanun esastır, hükmü caridir. 

Kanunlar hiyerarşisi bakımından Senato
nun yaptığı tadilât hukuk prensibi ve ka/ıun 



M. Meclisi B : 112 23 . 6 . 1972 O : 1 

yapma tekniği yönünden yerindedir. Fi'kat 
'Türkiye'de tatbikat böyle olmadı; umumiyet
le bu tarz yapılan, Anayasa Mahkemesinin ip
talleri yönünden, bizzat kanunun kendisinde 
yazılması lâzımgeldiği hususu tervicedilmiş 
oldu. Hatta bu tatbikat Partiler Kanununda 
ve diğer kanunlarda da dikkate alındı. 

Buna rağmen, felsefesi, kanun yapımı jö
nünden aslında lüzum olmayabilirdi Fakat 
bugünkü tatbikata, tıpkı Sayın Reşit Ülker 
Beyin de belirttiği veçhile, dereedilmesinde' 
fayda olduğu noktası hâkim oldu. Hakikaten 
Meclisin yaptığı ilâvenin maddeye açıkiık 
verebilme ve dolayısiyle tatbikata uygun ola
bilme yönünden yerinde olduğu kanaatinde
yim. Dolayısiyle Meclisin tatbikatı da o mev
cut bozmalara, mevcut tatbikata uygun tia-
rak tedvin edildiği kanaati içindeyim. 

Maruzatım bundan ibarettir, teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurunuz efen
dim. 

M. SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

tik sözü alan Sayın Reşit Ülker arkadaşı
mız, Yüksek Kurulun görev ve yetkileri ara
sında, Anayasa hükmü gereğince, mevcut Û! an 
bir yetkinin başka ıbir kanunda yer alması
nın lüzumsuzluğu sebebiyle ( Senatonun bu ka
rara vardığını belirttiler. Yani Senato «Ana
yasada mademki bununla ilgili bir hüküm var
dır, bu kanuna da aynı hükmü koymayalım» de
miş. Sayın Ülker arkadaşım bunu yerinde gör
mediler. 

Anayasanın görevleri arasında böyle bir 
yetkisi bulunsa dâhi, bu kanunda bunun tek
rar edilmesinde bir mahzur olmadığını, bilâ
kis faydası olduğunu, hatta zaruret bulundu
ğunu ifade ettiler. 

Anayasa gibi, kanunların anasını tenkil 
eden bir metinde sarahaten bir yetki bulundu- ' 
ğuna göre, bu yetkinin tekrar bu kanunda be
lirtilmiş olması, kanaatimce tamamen zait bir 
muameleden, lüzumsuz bit tekrardan ibaret 
kalır. 

Kaldı ki, yüksek hâkimlerimizin diğer va
tandaşlardan farklı bir durumda olmaları ge
rekir. Anayasayı bilmeleri gerekir, başka ka
nunlarda mevcut olması gereken hükümlerin 

mevcudiyetinden haberdar olmaları gerekir. 
Esasen kanun tedvininde de mümkün olduğu 
kadar tekrarlardan kaçınmak, metinleri kısa 
ve anlaşılır bir şekilde takdim etmek prensibi 
vardır. 

Bu sebeple Senatonun yapmış olduğu bu 
değişiklik kanaatimce yerinde bir değişiklik
tir. Bunun benimsenmesi yerinde olacaktır. 

Bir diğer nokta da; Bu kanun müstaceli
yet arz etmektedir. Yakında süresi içinde ya
pılması gereken bir seçim vardır. Her ne kadar 
bu (eğer bir yanlışlık varsa) yanlış bir metnin 
biran evvel kabulü için mantıkî bir bebep cla-
rak gözükmez ise de, daha ziyade maruzatımı, 
konuşmamın başında arz ettiğim esbabı mv.ci-
beye istinat ettiriyorum. 

Saygılar sunarım. 

İBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hilmi îşgü-^ 
zar. 

HİLMİ İŞaüZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Yüksek Hâkimler Kurulunun görevleriyle 
ilgili 2 nci maddenin Senato tarafından değiş
tirilen kısmı daha önce Büyük Millet Meclisin
de görüşülürken''2 nci maddenin 3 ncü bendin
de yer alan ve bu kurulun görevleri arasın
da sayılan Anayasa Mahkemesine müracaat 
hakkının kaldırılmış olduğunu görüyoruz. 

Arkadaşlarımızın birçokları hatırlayacaklar
dır, bu madde tedvin edilirken Anayasada yer 
alan birçok hükümler, Anayasanın âmir hü
kümlerine göre yeniden tedvini zarurî olan 
kanunlar çıkarılırken, birçoklarında bunların 
yer aldığını görmekteyiz. 

Halbuki en büyük hukuk müesseselerinden 
birisi olarak kabul edilen Yüksek Hâkimler 
Kurulunun eîbetteki kendi varlıklarına müte
dair kanunların içtüzükleriyle, çıkarmış ol
dukları kanunların Anayasaya aykırı olmala-
xi halinde, Anayasa Mahkemesine müracaat ede
bilme yetkisinin burada tadadedilmesinin hiç-
oir sakıncası yoktur. 

Arkadaşımın da burada ifade ettiği gibi ben
deniz de bir noktaya temas etmek isterim, hu 
kanun biran önce çıkarılması lâzımgelen ka
nunlar arasındadır. Çeşitli savcıların tayinle
ri yapılmamıştır. Bu yüzden bu kanunun üze
rinde fazla durulmaması gerektiği kanaatini 
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taşımakla beraber, Senato tarafından Anaya
sada Yüksek Hâkimler Kurulunun yetkilerinin 
bulunduğunu ileri sürmesi nedeni ile maddeden 
bu kısmın tayedilmesi yerinde değildir. 

Anayasada yargı organlarının baîrırnsısî 0İ-
duğu belirtildiği halde Hâkimler Kanununda 
bunların tekrar edildiğini görüyoruz. 

Bu bakımdan şahsen Senato var iken, Bü 
yük Millet Meclisi tarafından çıkarılmış olan 
bütün kanunların Anayasaya aykırı olmadı 
ğinı iddia etmek gibi bir durum da ortaya v 
kar. 

Senatonun esas kuruluş maksadı; Büyük 
Millet Meclisinden çıkan kanunları 40 yaşın
dan ileri ve yüksek tahsil yapmış olan üyele
ri vasıtasıyle kanunların Anayasaya aykırılı
ğını önleyen ve bir nevi sigorta durumunda bu
lunan Senatonun varlığını da ortadan kaldır
mak, yahut da yok olduğunu kabul etmek g-Jbi 
bir duruma düşeriz ki, bu yönüyle de Büyük 
Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu metnin 
aynen kabulünde fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına, Sayın Koral-
tan buyurunuz efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFÎK 
KOR ALT AN (Sivas) — Sayın Başkan muhte
rem arkadaşlarım; 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımız, 2 nci mad
dede Senatoca yapılan değişikliğin yerinde ol
madığı hususunda bir izahta bulundular. Bu 
hususta bir noktanın zabıtlara geçmesinde fay
da mülâhaza ettiğim için Yüksek huzurlarınızı 
işgal edeceğim. 

Gerçekten Sayın Salih Yıldız bu husustaki 
gerekçeyi iki şık halinde ifade ettiler. Hakika
ten 2 nci maddede, Anayasamızın 149 ncu mad
desinde sarih olarak ifade edilen cümlenin ay
nen. Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 2 
nci maddesine, bu kurulun görevleri içine bir 
madde halinde ithal edilip edilmemiş olmalın
da bir sakınca mevcut değildir. 

Ancak şöyle bir husus akla gelebilir; acaba 
Anayasamızın 149 ncu maddesi bu hakkı verir iı-
tir ama, ayrıca Kuruluş Kanunu tanzim edi
len Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununda bu 
hakkın mevcudiyeti zikredildiği takdirde, 

Yüksek Hâkimler Kurulu bu yetkiyi kullana
bilirler mi, kullanamazlar mı gibi bir endişe 
akla gelebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu özel bir kanundur ve burada Anayasa 

Mahkemesinde dava açma hakkı da sadece Ana
yasamızın 149 ncu maddesinin son cümlesinde; 
«Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alan
larda Yüksek Hâkimler Kurulu Yargıtay, Da
nıştay, Askerî Yargıtay ve Üniversiteler ka
nunları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüklerinin veya bunların belirli madde ve 
hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile 
Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya iptal 
davası açabilirler». Yani, Yüksek Hâkimler Ku
rulu doğrudan, doğruya kendisini ilgilendiren 
bir kanun hakkında Anayasa Mahkemesinde 
iptal davası açabiliyor. Doğrudan, doğruya ka
mu oyunu ilgilendiren genel kanunlar üzerin
de bir iptal davası açması mevzuubahsolama-
yacağma göre, bu sadece Yüksek Hakimler Ku
rulunun görevlerine inhisar eden bir Anaya
sa hükmüdür. Aynca kanunda zikredilmiş ol
masa daihi Yüksek Hâkimler Kurulu, bu hak
kını Anayasanın 149 ncu maddesinden istifade 
ederek kullanabilirler. 

Ne var ki, bu kanunda bu hususun ayrıca 
zikredilmesini Yüksek Senato bir kazuist me
toda gitmekten, metinlerdeki ziyadeliği bil
hassa kanun tekniği yönünden nazan itibara 
alarak böylesine haşiv hükümler getirmek
ten imtina etmek maksadıyle bunu metinden 
çıkarmış bulunmaktadır. 

Biz de bu sebeple ve biraz önce de arz etti
ğim ihtimalin varidolmadığı kanaatiyle Sena
to değiş tirisini benimsemiş bulunmaktayız. Bi
raz önce Sayın Yıldız'ında ifade ettikleri gibi 
altı aylık süre içinde çıkarılması lâzımgeîen 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu bugüne ka
dar çıkarılmamış olduğu için, bütün yurt sat
hındaki hâkimler bu yönetmeliğin hazırlanıp, 
tayin, terfi, nakil, azil işlerinin yürütülmemeün-
den büyük bir sıkıntı içindedirler. Bu kanu
nun biran önce çıkarılmasında geniş çapta 
kamu yararı gördüğümüz için bu şekilde bu
nun benimsenmesini değerli üyelerden istir
ham ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan, buyu

runuz efendim. 

— 697 — 



M. Meclisi B : 112 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Mesele zannedildiği karar muğlak bir me
sele değildir, maksat bir kaşık suda fırtına ya
ratmaktır. 

Değişiklik bir kelimeden ibarettir ve hu
kukî esprisi de şudur; Anayasaya dercedilmiş 
olan hükümler muvazi tatbikat kanunlarına 
ı^eçer mi geçmez mi? Hem geçer, hem geçmez, 
geçse de olur, geçmese de olur. Çünkü Anaya
sada böyle bir hüküm var ise, hükmünü ifa ede
cektir. 

Nitekim buradan çıkarmış olduğumuz ka
nunların Ibir çoğunda Anayasanın hükümleri 
aynen alınmıştır, bir çoklarında da alınmamış
tır. Netice hiejbir şeyi değiştirmeyecektir, sa
dece biraz dalha vuzuih verecektir. Meselenin 
hukukî tarafı budur. 

Anayasada Yüksek Hâkimler Kuruluna, ken
di mevzuuyle ilgili konular ve bir de Meclisin 
İçtüzüklerini iptal için dava açma hakkı ve
rilmiştir. Senato bu hükümden tatibJkat ka
nunda geçen kısmını çıkarmış bulunuyor Bu
nun hukuken hiçJbir mahzuru yoktur, Anayasa
da da' kalabilir, tatlbikat kanununa da geçtiri
lir. 

Bunun buradan çıkarılmasının hakiki se
bebi de; Meclis, salâhiyetlerini devrede ede 
mevcudiyetini kaybetmiştir. Meclis İçtüzüğü
nü iptal için niçin bir başka makam dava aç&n? 
Meclis bundan âciz midir? işin hakikatini söy
lüyorum ; ileride bu Anayasaya geçmiş olan hük
mün düzeltilmesi düşünülürse, tatbikat kanu
nunda bir pürüz kalmasındır. Mesele budur, bu
nun hukuken hiejbir mahzuru yoktur. 

Kaldı ki, bu kanunun biran evvel çıkma
sında büyük faydalar da vardır. Altı ay içimde 
çıkması lâzım idi, bir altı ay daha geçti hâlâ 
çıkaramadık. Burada 'hiejbir şey farketmeyen 
ufacık bir meselede, bu kanunu geriye gönder
diğimiz zaman Ibir altı ay veya bir sene gibi 
bir zaman daha geçecektir. Meclis de yakın
da tatile gireceğine ^öre bu kanun da yatacak
tır. 

Benim ricam şudur: Anayasadaki hükümüer 
tatlbikat kanununa bazen geçer, bazen de geç
mez. Geçmesiyle, geçmemesi arasında hiçbir f srk 
yoktur, çünkü Anayasa hükmünü icra edecek
tir. Tatbikat kanununa geçmemesine rağmen, 
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Anayasada bu hüküm varken Yüksek Hâkim
ler Kurulu kendi mevcudiyeti ile alâkalı konu
larda ve Meclis İçtüzüğünün iptali için dava 
açabilecektir, bu tatbikat kanuna, geçse de, geç
mese de yine bu hakkı vardır. 

Ne olacak yani, oraya geçse veya geçme?.e? 
Af finizi istirhamen söylüyorum «bir şey yarışı
na» benzedi bu. Ama, böylesine ufak bir mese
leden dolayı bu kanun geriye bırakılırsa çok 
yazık olur, çünkü Meclis tatile girdikten son
ra bu kanun da yatmış olacaktır. 

Büyük Meclisten biran önce bunun çıkması 
ve Senatodan gelen metnin benimsenmesini is
tirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin, buyurunuz 

efendim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Vuzuha varmış olan bir konuda konuşma
nın lüzumsuzluğu da ifade edilebilir. Bunu dik
kate almak suretiyle kısa maruzatta bulunmak 
istiyorum. 

Mesele ne muğlak bir meseledir, ne de için
den çıkılmaz bir mahiyet arz etmektedir. Bir 
yönü itibariyle bir tedbir düşünülmektedir, sa
yın Ülker arkadaşımın ifade ettiği gibi. Bir 
yandan da, doğru ve haklı olarak, çıkarılması 
gereken kanunların hukuk tekniğine uygun
luğunu sağlamak için, bir kanun içerisinde 
Anayasa ile nizamlanmış bulunan bir hüküm 
tekrar edilmemek suretiyle, haşiv bir fıkranın 
bir kanuna girmemesi gibi biri hukukî tedbir, 
biri hukukî zarafet meselesidir, İki görüşüde 
haklı bulmak mümkün olabilir. Ancak tatbi
katta Anayasanın 149 ncu maddesi meseleyi 
çözen bir hükmü getirmektedir. Anayasanın 
149 ncu maddesi, 45 sayılı Kanunun ilgili mad
desinin müzakere konusu olan fıkra bahis ko
nusu olmadığı takdirde mevcudiyetini muhafa
za etmiyor mu? Şüphesiz ki ediyor. Yüksek Hâ< 
kimler Kurulu Anayasanın 149 ncu maddesin
de ifade edilen şekil içerisinde kendi varlıkla-
rıyle ilgili konularda bir iptal davası açmak 
hakkına sahip midir? Evet. Millet Meclisi ne 
yapmış? Bunu tekrar edelim demiş. Haşiv bir 
iş yapmışız. Cumhuriyet Senatosu bizden daha 
ileri bir hukukî zarafet göstermiş; demiş ki : 
«Buna lüzum yok, çünkü Anayasada var. Binae-
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naleyh Anayasada mevcut bir hükmü yeniden 
kanun metnine dercetmek suretiyle bir tekrar 
yapmayalım.» 

Reşit Ülker arkadaşımız bir hukukî tedbir is
tikametinde düşünmekte; diğer arkadaşlarımız 
da, Cumhuriyet Senatosunun düşündüğü gibi 
ve kanunların ideal olarak çıkması lâzımgelen 
şekilde çıkarılması gerektiği kaziyesinden ha-' 
reket etmek suretiyle, benimsenen metnin doğ
ru olduğu görüşündedir. 

Muhterem arkadaşlarım, asıl olan; bu ikisi 
de doğru olabilir, ama bizim tercihimizi hangi 
istikamette kullanmamız bugün cemiyet için 
yararlıdır; onun üzerinde durmak lâzımdır. 
Zannediyorum ki Anayasa değişikliğine mün
tehi olmuş ve o sebeple huzurunuza gelmiş bu
lunan 45 sayılı Kanunun bu metni, âdeta reform 
niteliğinde bir kanundur. Bunun Anayasa de
ğişikliğinden sonra altı ay içerisinde çıkması 
gerekmekteydi; o süre geçmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosundan gelen metin ihti
sas komisyonumuzda haklı olarak benimsendi
ğine göre, Yüce Heyetiniz aksi bir görüşü dik
kate aldığı takdirde mesele müşterek komisyon
lara gidecek ve altı ay içerisinde çıkarılması 
gereken bu kanun tasarısı bu sebeple bu yasa
ma yılı içerisinde çıkarılma şansını kaybedecek
tir. Niçin? Bunda bir zaruret var mı? Hayır. 
(Bir zaruret olsa biz elbetteki bu gecikmeyi 
dikkate alırız. Bir hukukî zaruret var mı? Ha
yır. Bilâkis, Anayasanın nizamlamış olduğu bir 
hükmün kanun metninde bulunup bulunmama
sı meselesi eğer böyle bir neticeyi doğuruyorsa 
buna iltifat etmemek lâzımdır. Hem reformcu
luk bakımından, hem bu kanunun beklenen ih
tiyaçları karşılaması bakımından bunda lüzum 
yoktur, zaruret yoktur. Eğer Yüce Meclis ta
sarrufunu komisyonun getirdiği benimseme is 
tikametinde kulanırsa zannediyorum ki memle
kete ve adliye mesleğine, Yüksek Hâkimler 
Kuruluna hayırlı bir hizmeti çok daha erken 
ifa etme istikametinde iradesini izhar etmiş 
olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir; 

!Sayın Hükümet söz istemişlerdir. Buyurunuz 
Adalet Bakanı Sayın Alparslan. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPARSLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Saygıdeğer Mil

letvekilleri, Yüksek Meclisinizde Adalet Baka
nı olarak ilk defa söz aldığım şu sırada, aziz 
milletimin mümtaz temsilcilerini ve millî irade
nin yegâne tecelligâhı olan bu kutsal müessese
de millet hayrına büyük hizmetler ifa eden aziz* 
varlıklarınızı saygıyle selâmlamak vazifemdir; 
sizleri hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, mesele üzerinde gö
rüşmeler oldu. Ben yalnız iki nokta üzerinde 
maruzatta bulunacağım. 

Eğer hukukî bir sakınca yok ise bu tasarı
nın biran önce kanunlaşması hakikaten hayatî 
önem arz etmektedir. Bugüne kadar sizin hiz
metinizde ve Türk Milletine hizmet etmek azim 
ve gayesinde olan Adalet Bakanlığının eli ve 
kolu bağlıdır; Yüksek Hâkimler Kurulunun eli 
ve kolu bağlıdır. Milletten gelen haklı şikâyet^ 
ler vardır; meslekten gelen şikâyetler vardır. 
Bunlara biran evvel çare bulmak; hatta açık 
bir mahzur olmadığı takdirde zannediyorum ki 
göze alınabilecek kadar fedakârlığı gerektire
cek mahiyette bulunmaktadır. Bunu yüksek tak
dirlerinize önceden arz ederim. 

ikinci olarak, Cumhuriyet Senatosundaki 
değişikliğin asıl maksadının içerisinde, şimdiye 
kadar ifade edilenlerin ötesinde bir ince husus 
var : Evet, bu kanunun içerisinde dahi Anaya
sanın bazı metinleri yer almıştır; şimdiye ka
dar çıkan çok kanunlarda yer almıştır; bundan 
sonra çıkacak olanlarda de yer alabilecektir. 
Kabil olsa da bunu bir sistem haline getirsek... 
Bunlar olur. Yalnız bu maddenin bir hususiyeti 
var. Denildi ki - bunu bilhassa belirtmek isti
yorum - Kuruluşla alakalı kısımlar vardır; ku
rumların ne şekilde kurulacaklarına dair. Bun
lar zikredilecektir. Görevlerle alakalı kısımlar' 
vardır, bunlar zikredilecektir. 

Yalnız, bu metinde, neymiş? «Yüksek Hâ
kimler Kurulu kendi varlığına taallûk eden 
konularda, Anayasaya aykırı kanun çıkarılır 
veya içtüzüklerde herhangi bdr değişiklik ya
pılırsa, bunun hakkında da Anayasa Mahkeme
sine iptal davası açmaya yetkilidir.» Yani, Mec
lislerin, bir nevi, tatbikat kanununa geçecek 
şekilde, her zaman için Anayasaya aykırı ka
nun çıkaracağı veyahut da içtüzük değişikliği 
yapacağı mülâhazasını canlandırmanın bir âle
mi yok. Çünkü bu tatbikat kanunu her zaman 
elde dolaşacak bir kanundur. Bu hak zaten 
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Anayasa ile verilmiştir. Eğer Meclisler böyle 
bir duruma düşerlerse, Kurul, tabiatıyle müra
caat edip dava açma hakkına sahip. Ama, illâ 
Meclisleri, sanki bu tarzda bir hataya düşecek-
lermiş gibi farz etmek suretiyle malûmu ilâm 
etmenin bir anlamı olmuyor. O itibarla diğer 
maddelerin metinlere geçmesinden farklı ola
rak böyle bir hususiyet arz ettiği içindir ki 
bunu ortadan çıkarmak daha isabetli olur, gö
rüşü hâkim olmuştur. 

Biz hükümet olarak bu değişiklik karşısında 
yüksek takdire yalnız saygı duyduk. Elbette 
Yüksek Heyetinizin de takdirlerine saygı duya
cağız. Yalnız, lütfedin, cidden çok âcil vaziyet
le karşı karşıyayız. İçinizden çıkardığınız Hü
kümetinizin biran evvel atılım yapması, bir 
hizmet sahasına girmesi bu kanunla çok bağlı 
bulunmaktadır. Ben, esasa müessir „olmayan 
bu durumun haliyle kabul buyurulması' sure
tiyle bize hizmet imkânının lütfedilmesini istir
ham edeceğim. 

Hepinize tekrar derin saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Vaz 
geçtim Sayın Başkan. 

iSaym Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, evvelâ bir noktayı tespitte fayda var: 
Biran evvel kanun çıkacak diye kanunları yan
lış çıkarmaya, eksik çıkarmaya sebep yoktur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yanlış 
değil. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Herkes kendi 
inancını söyler. Siz de başka türlü düşünebi
lirsiniz. 

Yalnız bu maddeden ibaret de değildir. Ya
ni tek bir madde gelmiş de bu madde kabul 
edilirse bu iş bitecek te değil, daha pek çoki 
maddeler var. Peşinen bunu söylemek; «bu 
Mecliste bunları müzakere etmeyin, bunların 
hepsini olduğu gibi kabul edin,» anlamına ge
lir. 

Eğer bu kadar acelelik var idi ise, bu ka
dar önemsiz olan konuyu Senato niye değiştir
miş? Bu kadar basit, önemsiz, «olursa da olur; 
olmazsa.da olur,» konuyu, bu kadar acelelik 
varsa Parlamentonun bir kanadı olarak o ace-
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leliğe orası da açıkça tabidir. Binaenaleyh, bu 
acelelik noktasını bir tarafa bırakalım da esası 
konuşalım. 

Değerli arkadaşlarım, bu yalnız bizim fikri
miz değildir. Millet Meclisinin metni var, Cum
huriyet Senatosunun metni var. Cumhuriyet 
Senatosunun ilgili "Komisyonunun üyelerinin 
bir kaçı muhalif. Okuyayım size : 

«Ağrı, Salih Türkmen : İkinci maddenin 
üçüncü fıkrasının kaldırılmasına muhalifim.» 
Devam ediyor; «A. Bayar : Üçüncü maddenin 
ikinci fıkrasının çıkarılmasına muhalifim.» 
«Ataklı : İkinci maddenin üçüncü fıkrasının 
çıkarılmasına muhalifim.» 

Demek ki Senatonun İhtisas Komisyonunda 
da bu mesele konuşulmuş ve üzerinde durul
muştur. Yani, o kadar basit bir şey değil. 

Bur ada getirilen madde kurulun görev ve 
yetkilerini göstermektedir. Gtörev ve yetkileri 
gösteren bir maddede görev ve yetkilerin hep
sinin sayılmasında faydalar vardır. Binaena
leyh, burada bazı arkadaşların ve komisyonun 
«haşivdir,» şeklindeki görüşüne katılmıyoruz. 

REPET SEZGİN (Çanakkale) — Ben söy
ledim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Siz de söy
lemiş olabilirsiniz. Haşiv zaten kötü bir kelime 
değil; «lüzumsuz» manasına geliyor. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Malum, 
malum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, malum. 

«Haşivdir» diyen arkadaşlara katılmaya im
kân yok. 

Bazı arkadaşlar da bir kaşık suda fırtına
dan bahsettiler. Bir kaşık fırtına değil; herkes 
burada görevini yapar. Asıl «bu çok aceledir; 
aman bir şey yapmayalım» diye geçirmek fır
tınadır. Bana sorarsanız asıl fırtına, Meclise bu 
havayı verip bu kadar önemli bir kanunun tü-

. münü geçirmeye gayret etmektir. «Bu basit bir 
maddedir; bir kaşık suda fırtına yaratılıyor,» 
meselesi değildir. Ondan sonra söylediğiniz bir 
söz daha var:«bilmem ne yarışı» da burada 
söylenecek bir söz değil. Ben anlayamadım mâ
nasını. Her halde iyi bir manaya gelir. Fakat 
o sözün burada yeri olduğu kanısında değilim. 

Netice itibariyle şu noktaya gelmek lâzım; 
Anayasada mevcut hükümler, icraya geçmek 
için kanunlarda yer alması lâzımgelir. 44 sayılı 
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Kanunda bu yetkiler sayılmıştır. Birtakım hak
lar, kanunları yapıldıktan sonra yürürlüğe gir
miştir. Bunun üzerinde münakaşa edilebilecek 
taraf vardır. Binaenaleyh, burada Millet Mecli
sinin yerinde, güzel olarak yaptığı bir metni 
haşiv diye çıkarmanın hiçbir anlamı yoktur. 
Millet Meclisinin metni yerindedir. Bu metnin 
kabul edilmesi doğrudur. . 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum efendim. 
ıSaym Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa
yetini arz ederim. 

Zonguldak 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon 2 nci maddeyi benimsemiştir. Be
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 
ikinci bölümün görevleri : 
Madde 30. — ikinci bölümün görevleri şun

lardır : 
1. Hâkimler hakkındaki şikâyet ve ihbar

ları incelemek, 
2. Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya 

görevleri sırasında işledikleri suçları ve sıfat ve 
görevleri icaplarına uymayan hal ve eylemleri 
hakkında soruşturma yapılmasına karar ver
mek, 

3. Hâkimler hakkında inceleme ve soruş
turma yapmak üzere müfettiş hâkim görevlen
dirilmesini istemek, 

4. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere iliş
kin diğer kararları vermek, 

5. Genel Kurul tarafından verilecek diğer 
işleri görmek, 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özden-
oğlu. 

ıŞİNASi ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın ' 
arkadaşlarım, aslında, demokratik idarede ve
rimli çalışma için Meclisler arasında ahengin 
sağlanması şarttır. Şimdi, Senatodan bir metin 
geliyor. Aslında, önceki madde üzerinde de söz 
almıştım, sonra vazgeçtim. Ama, kısaca bir cüm
le ile görüşümü ifade etmek isterim; Millet 

Meclisi olarak. Senatodan gelen metni kabul
lenmeyi bir izzetinefis meselesi saymamalıyız. 
•Çünkü, gerçekten bir evvelki maddede, Anaya
sanın 149 ncu maddesinde bütünüyle yer alan 
bir hüküm mevcutken, özel kanun niteliğinde 
olan bu kanunun bir maddesine aynen intika
linde direnmek, bence Senatonun yetkilerini bi
raz hafife almak anlamına gelir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Tersine de ol
maz mı? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sena
to ile Millet Meclisi birbirini tamamlayan İM 
büyük kuruluştur. Fransa'nın bir eski Senato 
Başkanı diyor ki : «Senatosuz demokrasi ve 
Cumhuriyet olamaz.» 

Şüphesiz bütün arkadaşların görüşleri muh
teremdir, Millet Meclisinin yetkileri milletin 
yetkisidir, ancak, arz ettiğim gibi, bir ahengi 
sağlamaya da mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
maruzatım şöyle olacaktır. Bu maddede ger
çekten, Senatonun değişiklik yapması hatalı. 
Çünkü, 30 ncu maddeden, - dikkatle izlenecek 
olursa - özel kanunlarda da mevcut olmayan bir 
yetki çıkarılmış oluyor. 45 sayılı Kanun, bir mü
fettiş hâkimler müessesesi getirmiştir. Yeni bir 
kuruluştur, önemli bir soruşturma konusu oldu
ğu zaman, Yüksek Hâkimler Kurulunun ikinci 
bölümü meseleyi bir müfettiş hâkim aracılığı ile 
inceletir. Ama konu önemsenecek bir konu de
ğilse, o zaman bunu bir başka hâkime incelete
bilir. Hangi hâkime inceletecektir? 1. - Yüksek 
dereceli hâkim. 2. - Hemen altında 43 ncü mad
dede görüldüğü üzere - en yakın kaza çevresin
deki hâkim. 

Şimdi burada Millet Meclisi metni gerçek
ten, bir boşluğu doldurmuş. Müfettiş hâkim ta
rafından incelenmesine mahal- olmayan bir mev
zu boşlukta mı kalacak? Ona da el koyacaksı
nız gayet tabiî, bir ihbar, bir şikâyet vardır ama 
ciddî değildir, müfettiş hâkim gönderilecek ka
dar önemsenmeyecek bir konudur, ama boşluk
ta da kalamaz. Bu ihbar ve şikâyeti sonuçlan
dırmak lâzımdır ve Yüksek Hâkimler Kurulu
nun ikinci bölümü orada bir başka hâkimi gö
revlendirecektir. 

Bu metin, daha önce Millet Meclisinde gö
rüşülürken uzun tartışmalar konusu olmuştu, 
hatırlayacaksınız arkadaşlarım. Orada, üst de-
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reçeli hâkim fikrinden çok, en yakın kasa çev
resindeki hâkim tezi benimsenmişti. Niçin? 
Çünkü, hakkında şikâyet vâki olan hâkimin bu
lunduğu kaza çevresindeki üst dereceli hâki
min tahkikata elkoymasmda mahzurlar çok. Ga
yet tabiî... Tarafsız kalamaz, yakm arkadaş-
dır, muhitin birtakım etkileri vardır. Soruştur
madaki tarafsızlık ilkesi ihlâl edilebilir, 

Yüce Meclis bu konuyu uzun tartışmalardan 
sonra bir hükme bağlamış. Ne demişti? En ya
kın kaza çevresindeki hâkim görevlendirilsin. 
Â'dil olanı da, doğru olanı da budur. 

Şimdi, aslında 30 ncu maddeye Yüce Mec
lisin görüşü ile, kabulü ile girmiş olan bu hü
küm, bir ihtiyacı karşılamaktadır. Cumhuriyet 
Senatosu bunu çıkarıyor. Ne olacaktır şimdi? 
Yüksek Hâkimler Kurulu ikinci bölümünün 
ciddî saydığı konuya müfettiş hâkim göndere
cektir ama ciddî saymadığı konu, yani müfettiş 
hâkim gönderilmeye değmeyen konu boşlukta 
kalacaktır. Olmaz böyle şey arkadaşlarım. Mü
fettiş hâkim, her yere yetişebilecek midir? Bir 
başka hâkim, soruşturma yapabilmelidir. 

inancıma göre; Millet Meclisince bu madde
ye konmuş olan hükmün esprisi şudur : Müfet
tiş hâkim gönderilmesine lüzum görülmeyen 
hallerde, ihbar ve şikâyetlerin incelenmesini 
sağlamak maksadlyle en yakın kaza çevresinde
ki üst dereceli bir hâkimi görevlendirmek, Bu 
hüküm, Karma Komisyona gitmeli ve bu şekilde 
düzeltilmelidir. Çünkü hemen bunu takibeden 
43 ncü maddede «en yakm kasa çevresindeki 
bir hâkimin görevlendirilmesi de caizdir» diye 
Yüksek Hâkimler Kuruluna yetki veren ve asıl 
amacı açıklayan hüküm yer almaktadır. Yur
dun en uzak köşelerine, istendiği an müfettiş 
hâkim yetişmemesinden endişe ederim. 

Bu itibarla Cumhuriyet Senatosundan gelen 
metin noksandır, yarın, uygulamada gecikmele
re ve tereddütlere yol açacaktır. Millet Meclisi 
metninin arz ettiğim şekilde benimsenmesinin 
uygun olacağı kanısındayım. Bu vesile ile say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gülcan. 
HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununu değiş

tiren .kanun tasarısının görüşülmesi esnasmdı, 
30 ncu madde üzerinde hayli çalışmalarımız ol
muştur. Ve bu çalışmalarımız daha ziyade, tah-

I kikatm bizzat hâkim müfettişler tarafından ya-
! pılmasmm zarurî olduğu yolunda idi. Ama Yü-
I ce Meclis bunu kabul etmedi, 30 ncu maddede 
\ müfettiş hâkim görevlendirilmesine lüzum gö

rülmeyen hallerde İhbar ve - şikâyetlerin ince-
j lenmesini sağlamak maksadıyle üst dereceli bir 

hâkim görevlendirmeyi uygun buldu ve tasarı
yı bu şekilde kabul etti. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, bir şikâyet 
konusudur, ortada bir suç vardır. Bunu mahal
linde üst dereceli bir hâkim mârafetiyle tahkik 
ettirmenin mahzurları vardır. Zira, ne olursa 
olsun, o üst dereceli hâkim, hakkında tahkikat 
yapılan hâkimin mutlaka en yakın arkadaşıdır, 
bir de insanlık za'fı vardır. Bunu da düşünmek 
gerekir. 

Bu bakımdan, tahkikatın doğru bir İstika
mette seyretmesi güç olacaktır, işte Senato bu
nu dikkate alarak, bunun yüksek dereceli hâ
kim marifetiyle tahkik ettirilmesi kısmını o fık
radan o cümleyi çıkarmak suretiyle, hâkim mü
fettişler marifetiyle tahkikatın yapılması yo
lunda kararlaştırmış ve tasarıyı o şekilde kabul 
etmiştir ki, kanaatimizce en isabetli yol budur 
ve Senatodan gelen değişikliğin benimsenmesi 
m uygun şekildir. Biz, kanaatlerimizi bu yolda 

.'Yüce Meclisa arz ediyoruz, Meclisin de bu isti
kamette oy kullanmasında isabet olacağı kana
atindeyiz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Saym Nebil Oktay. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NE
BİL OKTAY (Siirt) — Saym Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bu madde, bundan evvel Millet Meclisi mü
zakerelerinde de uzun uzadıya münakaşa konu
su olmuştu. O zamanki münakaşalarda da huzu
runuza çıkmış ve ihbar ve şikâyetlerin, müfet
tiş hâkimlerin dışında hâkimlere Inceletilmesi-
nin ilerde büyük mahzurlar doğuracağını arz 
etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türk adliyesi
nin en önemli meselelerinden birisi, süratli ve 
tesirli bir denetim imkânının mevcut olmayışın-
dadır. Şimdi 43 ncü madde müfettiş hâkimler 
müessesesini getirmek suretiyle, adliyede mev
cut olan bu büyük boşluğu doldurmuştur. An
cak, hemen bir fıkra ilâvesiyle, bu tesirli dene-

j tim imkânlarını büyük ölçüde de azaltmıştır. 
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ikinci fıkrada ne deniyor; «İkinci bölümce mü
fettiş hâkim görevlendirilmesine lüzum görül
meyen hallerde ihbar v* şikâyetlerin incelenme
sini sağlanmak maksadıyle en yakm kaza çevre
sindeki üst dereceli bir hâkimin görevlendiri
lmesi âe caizdir.» 

İşte bu fıkra, 1 nci fıkra ile getirilen süratli 
ve müessir denetim, 'imkânlarını sıfıra indirebi
lecek, müncer kılabilecek bir fıkradır. Her şey
den evvel, büyük bir takdir halikı vardır. Ne 
diyor? İkinci bölümce müfettiş hâkim görev
lendirilmesine lüzum görülmeyen hallerde. Bu 
haller nedir? ikinci bölüm, yarın Doğu - Ana
dolu'nun, Güney - Doğu Anadolu'nun, Orta 
Anadolu'nun ücra bîr köşesine müfettiş gitmek 
istemediği için oraya müfettiş göndermeyecek, 
icabında en yakın kaza çevresindeki bir hâkime 
yetki verecektir. Tahsisatlar, istanbul, izmir, 
Ankara gibi herkesin revaç gösterebileceği yer
lere müfettiş göndermek suretiyle biran evvel 
tüketilecek ve ondan sonra bu ikinci fıkra isle
meye başlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin her me
selesinde bu böyledir. Bir istisna getirirsiniz, o 
istisna, saman içerisinde temel olur, esas olur. 

Şimdi bu istisnadır ama aradan bir zaman 
geçtikten sonra göreceksiniz M, bu istisna Tür
kiye'de asıl olacaktır, 

Bir kısım arkadaşlarımız derler ki, efendim 
Türkiye'de çok lüzumsuz ihbarlar vardır, asıl
sız ihbarlar vardır. Bu ihbarların miktarı yüz
leri, binleri bulur. Buralara her seferinde bir 
müfettiş hakim göndermek imkânı yoktur. 
Onun için bu fıkra lüzumludur, en yakm kaza 
çevresindeki bir hâkimi görevlendirelim. 

Muhterem arkadaşlarım, şu noktaya dikka
tinizi çekerim. 45 nci madde şöyle diyor; «mü
fettiş hâkimler, lüzum gördükleri kimseleri lü
zumunda istinabe yoluyle de antla dinler.» De
mek oluyor ki, mutlaka o müfettiş hâkimin ma
halline gitmesine lüzum yoktur. Diyarbakır'da 
bir hadise olmuştur, oraya bir müfettiş hâkime 
yetki verirsiniz, o müfettiş hâkim ihbar ve şi
kâyetin yerinde olup olmadığını, icabında muh
biri istinabe yoluyle dinlemek suretiyle bir ka
naate sahibolur. Eğer yersiz bir ihbar varsa, 
mahalline gitmek lüzumunu hissetmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bu İtibarladn ki, 
bizim görüşümüz Senatonun mutlak surette isa-
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betli hareket ettiği merkezindedir. Eğer, en ya
kın kaza çevresindeki bir hâkime ihbar ve şikâ
yetleri değerlendirmek maksadıyle de olsa bu 
yetkiyi tanırsanız, adliyenin muhtaç olduğu 
süratli ve müessir denetim imkânlarını sıfıra in
dirmiş olursunuz. Eski halden bir adım daha 
ileri gitmezsiniz. Ve ilerde, çok büyük istismar
lara sebep olursunuz. Senatonun bu değiştirisi 
mutlak surette yerindedir. Uyulmasını saygıla
rımla istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 

SALİH YILDIZ (Van) — Muhterem arka
daşlarım, bu madde vesilesiyle söylenmesi ge
reken bütün sözler söylendiği halde, söz almış 
bulunduğum için özür dilerim. Yalnız öteden-
beri içimdeki mevcut bir uhdeyi dile getirmek 
için söz almış bulunuyorum. Sözü de şahsım 
adına aldım. 

Bugün Türkiye'de hâkimler teminatı var
dır, ama vatandaşın teminatı yoktur. Bunu ra
hatlıkla söyleyebilirim. Vatandaşı hâkim huzu
runda, hâkim karşısında teminata kavuşturma
dığınız müddetçe, hâkimlerin teminatı ancak 
bir saltanattan ibaret kalır ve bu, her gün bü
yüyen bir saltanat. 

Kars İlimizin bir ilçesinde geçen müşahhas 
bir hadiseyi size anlatmakla iktifa edeceğim. 
Kars'ın bir ilçesinde uzak bir köyden bir vatan
daş sabahın erken saatlerinden adliyeye geli
yor. Bir hukuk davasında taraf. Saat 11,30'a 
kadar bekliyor, davasının sırasını, davası da 
listenin başında 2 nci sıradadır, Hâkim 11,30' 
dan sonra geliyor, o sırada da bu vatandaşımız 
bir ihtiyacı sebebiyle 5 dakika için beklemekte 
olduğu katın biraz daha ilerisinde bir noktaya 
kadar gidiyor ve hâkimin geldiğinden haberi 
olmuyor. Tam o 5 dakikalık zaman içinde hâ
kim geliyor. Tabiî, bu listenin başında okluğu 
için, 2 nci sırada çağırıyor. Adam olmadığı için 
Hukuk Usulünün 409 ncu maddesi gereğince, 
davasını müracaata bırakıyor. Vatandaş dilin
de, davanın müracaata kalması, düşmesi de
mektir. Davası düşüyor. 

Adam bekliyor, bütün davalar bitiyor, on
dan sonra hâkimin huzuruna gidiyor. «Hâkim 
bey, beni çağırmadınız» diyor. Hâkim kendisine 
hakaret ediyor ve «Ben, seni çağırdım, sen gel-
medin» diyor, «Bu sebeple davan düştü». Va
tandaş, «Hâkim bey, ben burada 11,30'a kadar 
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(bekledim ve ta uzak köyden geldim.» diyor. 
Hâkim, «Saatinde bulunmadığın için davan düş
müştür» diyor ve adamı mübaşir vasıtasıyle dı
şarı attırıyor. Adam tekrar içeri giriyor, «Peki 
hâkim bey, sen 11,30'da geldiğin halde senin 
davaların niçin düşmüyor.» diyor. 

Şimdi arkadaşlar, bu durumu hepimiz tatbi
katın içinde her gün müşahede etmekteyiz. Bi
naenaleyh, hâkimler denetiminin müfettiş hâ
kimler eliyle yapılmasında mutlak zaruret var
dır. Ama bu zormuş, bu teşkilâtı kurmak, iş
letmek son derecede güçmüş, olabilir. Adalet 
eğer mülkün temeli ise bunun icaplarını bütün 
güçlüklere rağmen yerine getirmeye de mecbu
ruz. Aksi takdirde lüzumu olan hallerde veya 
imkânsızlık sebebiyle üst dereceli hâkime bu 
yetkiyi vermek demek, dostluk, ahbaplık müna
sebetlerinin devamına yardımcı olmak ve de
netimden hiçbir şey beklememek manasına 
gelir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Saym Ülker, buyurunuz efen

dim, 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Sayın Başkan, grup adına söz istemiştik. 

BAŞKAN — Pardon efendim. Sayın Ülker, 
grup adına söz talep edilmişti. 

Saym İmer, grup adına buyurunuz efen
dim. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ
LÂY iMEPt. (Konya) — Muhterem Başkan, kıy
metli milletvekilleri; Demokratik Parti Grubu 
adına sözlerime başlarken bir hususa işaret et
mek istiyorum. 

Burada bir kısım arkadaşlarımız mevzu ve 
meselenin biran evvel çıkmasını arzu ederler, bir 
kısım arkadaşlarımız ise burada meselenin enine 
boyuna tartışılmasını arzu ederler. Her iki me
selede de ağırlık payı vardır. Ama mevzu ve me
seleleri kısadan kestirme durumu içerisine gir
diğimiz takdirde sümmetedarik verilecek hü
kümler, çıkarılacak kararlar her halde neticeye 
saîih olmaz. Bir vesile ile dün bir komisyonda 
ifade ettiğim gibi, Anayasa hükümleri, kanun 
hükümleri gibi değişikliklere beşer, altışar ayda 
bir gider, kanun hükümleri, tüzük hükümleri 
gibi değişikliklere tabi olur, tüzük hükümleri de 
talimatname hükümleri haline döner. O bakım
dan çıkarılacak kanunların kısa vadelerle, bir-

I takım geçici maddelerle değiştirilmesine sebebo-
lacak şekilde değil, köklü maddeler halinde elas
tikiyeti bulunan maddeler halinde ve prensip
lere bağlı maddeler halinde kodifiye edilmesi lâ
zım, 

Bu yönüyle bu kanunun, tasarı halinde gö
rüşüldüğü sırada grup adına yine burada, bu 
mevzuda fikirlerimizi bendeniz serdetmiştim ve 
bu kanunun getirdiği yeniliklerden bir tanesinin 
de müfettişlik olduğunu açıkça beyan etmiştik. 
Burada müfettişlik müessesesinin hâkimliğin iki 
unsur halinde ele alınmasında; birincisi kararla
rındaki teminat meselesi, ikincisi de Devlet me
muru sıfatı içerisindeki durumunun bu müfet
tişlikle halledilebileceği noktasındaki görüşü-
müzdü. 

Hâkimin teminatı şüphesiz vardır. Kararla
rında şüphesiz müstakil olarak hareket edecek
tir. Ama memur olarak, burada benden evvel ko
nuşmuş bulunan arkadaşlarımızın verdikleri bir 
kısım misallerde görüldüğü üzere, memur ola
rak diğerleri nasıl denetim içerisinde bulunu
yorsa, elbetteki hâkimlerin de denetime tabi tu
tulması lâzımdır. Bu bakımdan müfettişlik mev
zuu bu kanun tasarısı içerisine getirilmiştir. 

O halde «müfettişlik müessesesi» dediğimiz 
müesseseyi birtakım istisnalar içerisine sokmak 
durumunda bulunursak, yarın bu istisnalar da
ha da artarak gidecek ve daha da başka şekille
re bürünebilecektir. Bu bakımdan yapılan, Se
natoca yapılan gerek 30 ncu maddenin 3 ncü ben
dinden çıkarılan değişiklik şekli, gerekse 43 ncü 
maddenin buna bağlı olarak 2 nci fıkrasının çı
karılış şekli yerinde ve doğru olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, lüzum görülmeyen 
hal ne demektir? Yani, müfettiş gitmiyor da, mü
fettiş hâkim gitmiyor da, en yakın kaza çevresin
deki yüksek hâkim gidiyor. Buradaki mevzu ve 
mana her halde pek kolay izah edilecek bir du
rum değildir. Kaldı ki, «kaza çevresi, en yakın 
kaza çevresi» deniyor. Size en yakın misali, ken
di vilâyetim olan Konya'dan vereyim. Ereğli'de, 
Karaman'da, Akşehir'de yakın kaza çevresidir. 
Afyon'a, Niğde'ye gidilmez. Konya'da bir mev
zuda en yakın kaza çevresine müracaat edecek 
misiniz? Karaman'a veyahut Akşehir'e veyahut 
Ereğli'ye gidersiniz, Konya vilâyetinin içerisin
dedir. 

Bu vaziyette aynı vilâyet içerisinde bulunan 
I ve aralarında daha çok dostluk ve ahbaplık gı-
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<bi münasebetler bulunan ve bu mevzularda çe
şitli münasebetleri bulunan insanlar arasındaki 
bir müfettişlik görevinin yapılması ile görevi 
müfettişlik olanın bu müfettişlik içerisinde va
zifesini görmesi arasında büyük farklılıklar var
dır. 

Binaenaleyh, ben hatırlıyorum, vilâyet olarak 
'Bolû'muydu, pek hatırlayamıyorum, zannediyo
rum bir kazasmdaki bir hâdiseyi burada birkaç 
partinin, Halk Partisinin, Adalet Partisinin... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Çan-
kırı'nın. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Çankırı'nın bir kazasmdaki hâdiseyi nasıl dile 
getirdiklerini, nasıl şikâyetçi olduklarım, savcı. 
ile hâkimin birlikte olduklarını, birtakım misal
lerle bütün parti mensupları dile getirdiler ve 
bu meselenin tetkik edilmediğini ortaya sürdü 
^«r ve o zamanlar daha bu kanun tasarısı görü
şülmemişti. Hatıralarınızı bu bakımdan tazele
me durumuna girmek istiyorum. 

O yönden, müfettişlik müessesesinin ayrıca 
getirilmiş olmasında, nasıl bir yenilik ve yerin-
delik varsa, birtakım istisnalarla yavaş yavaş 
bu işi bozmaya gitmenin de o derece hatalı taraf
ları vardır. 

Millet Meclisinin dışında kanunların Senato
da da görüşülmesinin sebebi, mevzuun iki görüşme 
içerisine alınmasıdır. Bu yönden Senatoca ya
pılan bu değişiklik, birtakım taassuhî düşünüş 
içerisine girilmediği takdirde, doğruyu ifade et
tiği takdirde elbetteki benimsenebilir. 

Bu yönden Adalet Komisyonunun bu şekilde 
Senatoca yapılan değişikliği benimsemiş olması
nı, grup olarak bizim de benimsemiş bulunduğu
muzu ifade etmek istiyorum. Binaenaleyh, 30 ncu 
maddede ve 43 ncü maddedeki yapılan değişik
liklerin bu yönleriyle mahzur ve faydalı taraf-
larıyle yerinde olduğu kanaati içerisindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, tatbikattaki mahzurlarını benden evvel 
konuşan arkadaşlarım ifade ettiler. Yani müfet
tiş hâkim görevlendirilmesine lüzum görülmeyen 
hallerde ihbar ve şikâyetlerin incelenmesini sağ
lamak maksadıyle üst dereceli bir hâkim görev
lendirilir hükme, Şimdi, Senatonun bu tasar-
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rufu gayet yerindedir ve Anayasaya uygundur. 
Bizim metnimiz Anayasaya aykırı, Senat 
yaptığı tasarruf tamamen Anayasaya uygundur. 
Yani bu şekilde geçmiş olsa, iptali mümkün bir 
hüküm geçmiş olacak. 

144 ncü madde, görev ve yetkileri, yüksek 
hâkimlerin görev ve yetkilerini gösteren 144 ncü 
maddenin 5 nci fıkrasında: «Hâkimlerin deneti
mi ve haklarındaki soruşturma, Yüksek Hâkim
ler Kuruluna bağlı ve sürekli olarak görevli mü
fettiş hâkimler eliyle yapılır. Müfettiş hâkimler, 
hâkim ve Cumhuriyet Savcılarıyle bu meslekler
den sayılanlar arasından Yüksek Hâkimler Ku
rulunca atanır. Müfettiş hâkimlerin nitelikleri 
ile atanma usulleri, hakları, ödevleri, ödanek ve 
yollukları, meslekte ilerlemeleri, haklarında di
siplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası 
uygulaması, hâkimlik teminatı esaslarına göre 
kanunlar düzenlenir.» 

Görüldüğü gibi, Anayasa bir tek şeyi kabıü 
etmiştir. O da müfettiş hâkim. Binaenaleyh, biz 
Millet Meclisi metninde, müfettiş hâkimliğin dı
şında getirdiğimiz, diğer en yakındaki hâkim, 
«görülen lüzum üzerine» Anayasaya kesin şekil
de aykırı bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bizim metnimizin değil, Senato 
metninin kabul edilmesi lâzımdır. Zannederim, 
bununla da ahenk, Senato ile Millet Meclisi ara
sında da ahenk sağlam bir şekilde sağlanmış 
olur ve ahenk isteyen arkadaşlar da tatmin 
olurlar. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, oku
tuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Madde üzerinde yeterince üye konuşmuş ve 

konu tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifayetini 
saygılarımla arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

30 ncu madde Komisyonca benimsenmiştir. 
Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okutuyorum, 
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Denetim, inceleme ve soruşturma : 
Madde 48. — Hâkimlerin, hâkim yardımcıla

rının görevleri ile ilgili konuları kanun, tüzük, 
yönetmelik, idarî konulara ait tamim ve tavsi
yelere uygun olarak ifa edip etmediklerini kont
rol, bunların görevlerinden dolayı veya görevle
ri sırasında işledikleri suçları, sıfat ve görevleri 
icaplarına uymayan hal veya eylemlerini tespit 
ve gerektiğinde inceleme ve soruşturma yapmak 
görevi müfettiş hâkimlere aittir. 

Genel denetimin muayyen süreli planlar dai
resinde bütün kaza çevrelerinde uygulanmasının 
esasları, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığın
ca hazırlanarak Genel Kurulun tasvibine sunu
lur. Yüksek Hâkimler Genel Kurulu bu plan
da gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yet
kilidir. 

Genel denetim sırasında veya inceleme ve 
soruşturma esnasında hâkim ve hâkim yardım
cıları hakkında inceleme veya soruşturma yapıl
masını gerektiren yeni bir kanunun ortaya çık
ması halinde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kuru
luna bildirilir. 

Hâkimlerin denetimi sırasında o yer adalet 
daireleri ile ilgilileri hakkında inceleme ve so
ruşturma yapılmasını gerektiren konulara rast
lanması halinde keyfiyet Yüksek Hâkimler Ku
rulu aracılığı ile Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Müfettiş hâkimlerin görevlerini nasıl ifa ede
ceklerini, denetimin, inceleme ve soruşturmanın 
esasları, nasıl yapılacağı Yüksek Hâkimler Ge
nel Kurulunun uygun göreceği Müfettiş Hâkim
ler Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle tes
pit olunur. 

Denetim, inceleme ve soruşturma sonunda 
müfettiş hâkimlerin tanzim edecekleri raporlar 
Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca ikinci 
bölüme ve ilgililer hakkında tanzim edilecek hal 
kâğıtları ise, gizli sicillerine konulmak üzere bi
rinci bölüme gönderilir. 

ikinci bölüm müfettiş hâkimler tarafından 
tanzim olunan denetim veya inceleme sonucunu 
gösteren raporlar üzerine ilgili hâkim veya hâ
kim yardımcısı hakkında soruşturma yapılması
na lüzum olup olmadığını takdir eder. 

Hâkim ve hâkim yardımcıları hakkında ya
pılacak ihbar veya şikâyet soruşturmayı gerek
tiren belli bir sebebi ihtiva etmez, veya gerçek 

kimlik veya doğru adres gösterilerek yapılmaz
sa soruşturmaya yer olmadığına karar verilir. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde 
hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel 
hükümlere göre yapılır. Bu halde durum yetkili 
merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; yukarıdaki 
maddeyi kabul ettiğimize göre 43 ncü madde
deki değişiklik de onun tamamıyle aynı olduğu 
için fazla konuşmaya hiç lüzum yok. 

Yapılan değişikliği okuyorum. Bu değişiklik, 
Millet Meclisi metninde aynen şöyle; 

«ikinci bölümce müfettiş hâkim görevlendi
rilmesine lüzum görülmeyen hallerde ihbar ve 
şikâyetlerin incelenmesini sağlamak maksadıyle 
en yakın kaza çevresindeki üst dereceli bir hâ
kimin görevlendirilmesi de caizdir.» idi. 

Millet Meclisinin bu metni Senato metninden 
Çıkarılmış, doğru edilmiş. 

Bu kanunun getirdiği iki müessese vardı; bi
risi, Müfettiş Hâkimler müessesesi, ikincisi de 
hâkimlerin muayyen sürelerde muayyen bölge
lerde bulunmaları idi. Biz burada Millet Mec
lisinde bunu maalesef zedelemiş bulunuyoruz; 
Senato düzeltmiş, iyi etmiş. 

Aynen kabulü caizdir ve faydalıdır. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 43 ncü madde üzerinde 
Mecliste konuşurken bu konuya temas etmiştik. 
Şimdi Senatonun değiştirişini savunan arkadaş
ların bir kısmı, o zaman da Meclisin ileri sür-
nvtiş olduğu görüşü savunuyorlar idi. Bendeniz 
o yönüyle kısaca bir, iki noktaya temas etmek is
tiyorum. 

Senatonun değiştirici yerinde olmuştur. Çün
kü, şikâyet, vatandaşın en ömemli haklarından 
biridir. Bu hakkını kullanması da kâfi olmayıp, 
şikâyet hakkının tahkik, tetkik ettirilmesi de 
Devlete düşen büyük görevlerden biridir. Bu 
parçalanamaz. Yani, teftiş işi, muayyen şahısla
rın dışında, daha doğrusu denetim olmadan hiç 
birşey olmayacağına göre bumun tek elde, tek 
sıfatlı kimselerde ve devamlı şekilde olması, yü-
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rütülmesi lâzımdır ki; bu, Anayasada öngörülen 
maddeye ve o maddenin rulhuna uygun olarak 
Müfettiş Hâkimler tarafından ancak yapılabilir. 
Bu gerçek görüldüğü içindir ki, Senato yerinde 
bir değiştirge yapmıştır. Bu karar yerindedir. 
Çünkü, hâkimlerin esas görevi, duruşmayı yü
rütmek ve davaya bakmak, karar vermektir. 

Mecliste görüşülürken söylediğimiz bu nok
tanın ele alınmış olmasını memnuniyetle karşı
lıyoruz. Adalette sürat, adalette âdil karar ver
mek ve vatandaşın şikâyetini kısa zamanda ne
ticelendirmek, bu maddenin kabulüyle mümkün
dür. 

Bu yönden, maddenin lehinde oy kullanaca
ğımızı arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın üye?.. 
Yok.. 

43 ncü maddeyi Komisyon benimsemiştir. Be
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Bir saatlik işler arasında olup, şu anda mü
zakeresini yaptığımız Kanunun, bitinceye kadar 
müzakerenin devamına karar ittihaz buyurul-
masmı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Adalet Partisi Meclis Grubu 

Başkan Vekili 
izmir 

Ali Naili Erdem 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 45 sayılı Kanunun bitimine değin müza
keresi devam edecektir. 

45 nci maddeyi okutuyorum. 
Müfettiş hâkimlerin yetkileri : 

Madde 45. — Müfettiş hâkimler lüzum gör
dükleri kimseleri (lüzumunda istinabe yolu ile 
de) andla dinler, gerekirse arama yapar, sübut 
delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve mü
esseselerden doğrudan doğruya toplar. Bu gö
revlilerce yukarda yazılı yetkilerine dayanıla
rak yapılacak bütün işlemlerde, Devlet organla
rı ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişi
ler yöneltilen, sorulara hemen karşılık vermek ve 
istekleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. 

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

Bu maddeyi de Komisyon benimsemiştir. Be-
niırisemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 
Soruşturmanın sonucu : 
Madde 46. — Görevli müfettiş hâkimin yap

tığı soruşturma sonunda düzenlediği evrak mü
fettiş hâkimin düşüncesiyle birlikte Yüksek Hâ
kimler Kurulunun ikinci bölümünce incelenir. 

Bölüm sonuca varabilmek yönünden soruş
turma evrakını eksik bulur veya soruşturmanın 
gerektirdiği tespit ve incelemede noksan kalam. 
konular bulursa, soruşturmanın genişletilmesini 
veya tamamlanmasını ilgili müfettiş hâkimden 
ister. Zorunluluk halinde genişletilme veya ta
mamlama işlemi başka bir müfettiş hâkim tara
fından da yapılabilir. 

Bu suretle tamamlanan soruşturma evrakımı 
inceleyen bölüm delil durumu ve yükletilen ey
lemin niteliğine göre ceza veya disiplin yönün
den bir işlem yapılması gerektiği kanaatine va
rırsa dosyanın görevli üçüncü bölüme gönderil
mesine, aksi halde dosyanın işlemden kaldırılma
sına karar verir. 

Suç teşkil eden bir eylemden dolayı yapıla
cak ceza kovuşturması sonuç alınıncaya kadar, 
disiplin cezası uygulanmasına engel teşkil etme
yeceği gibi, ceza kovuşturmaismın sonucunun 
beklenmesinin kararlaştırılmış olması halinde 
de, sonuç, disiplin cezası uygulanmasında bölü
mün takdir hakkını kullanmasına etki etmez. 

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

46 ncı madde Komisyonca benimsenmiştir. 
Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum. 
Duruşma : 

Madde 51. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 
ilgili bölümünden verilen; bir hâkimin meslek
ten çıkarılması veya meslekte kalmasının caiz 
olmadığı hakkındaki kararın 33 ncü madde ge
reğince Genel Kurul tarafından incelenmesin
den önce, bölüm kararı, Yüksek Hâkimler Ku
rulu Başkanlığı tarafından ilgili hâkime tebliğ 
olunur. 

Hâkim tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de bölüm kararına karşı savunmasını bir dilek-
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çe ile yapar, yukarıki maddenin 3 ve 5 nci fıkra
ları hükümleri bu halde de uygulanır. 

Hâkim savunmasına ilişkin dilekçesinde ta-
leibettiği veya Genel Kurul tarafından lüzum 
görüldüğü takdirde inceleme duruşma icrası su
retiyle yapılır. Duruşmada Raportörlük görevi
ni, disiplin işlemine karar veren bölümün baş
kanı veya uygun göreceği o bölüm üyelerinden 
biri yapar. 

Savunma vekâletnameyi haiz bir avukat ma
rifeti ile de yaptırılabilir, ilgili hâkim veya ve
kili duruşmadan önce soruşturma dosyasını tet
kik edebilirler. 

Duruşmaya raportörün izahatı ile başlanır. 
Raportörün duruşmadan önce raporunu tanzim 
ve imza ederek dosyaya koymuş olması şarttır. 
Bumdan sonra ilgili veya vekili savunmalarını 
yaparlar. Son söz savunmanındır. 

Tebligata rağmen ilgili hâkim veya vekili her 
ne sebeple olursa olsun duruşmaya gelmezse, in
celeme evrak üzerinde yapılabilir. 

BAŞKAN — Bu iki metin arasında da deği
şiklik olarak «son söz hâkimindir.», «son söz 
savunmanındır.»'dan ibaret bulunuyor. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu maddeyi de Komisyon benimsemiştir. Be

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

64 ncü maddeyi okutuyorum. 
Genel Kurula başvurma : 

Madde 64. — Yüksek Hâkimler Kurulu bö
lümlerinden verilen itirazı kabil kararlara kar
şı 63 ncü maddenin 1 ve 3 ncü bentlerimde yazılı 
ilgililerin, kararın, kendilerine, tebliğinden iti
baren bir ay içimde genel kurula itiraz hakları 
vardır. 

Adalet Bakanı ayrıca 2 nci maddenin 2 nu
maralı bendinde yazılı konularda, ilgili bölüm
lerden teklif aleyhine verilecek kararlara kar
şı karann kendisine tebliğinden itibaren bir ay 
içinde genel kurula itiraz edebilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı yukardaki 
fıkralar gereğince yapılan başvurma üzerine 
itiraz edilen karara katılmış olmayan üyelerden 
birini raportör seçer ve itirazı genel kurul gün
demine alır. 

Genel Kurulun itiraz üzerine veya doğrudan 
doğruya verdiği kararlar kesindir. Hiçbir sebep 
ve şekilde bu kararların yeniden incelenmesi 

genel kuruldan istenemez. Bu yoldaki dilekçeler 
genel kurula bildirilmeden başkan tarafından 
reddolunur. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki değişikliği 
tebarüz ettirir misiniz? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN (0. 
Senatosu Artvin Üyesi) — Efendim, eski metin
deki «yukarıki» kelimesi, yeni metinde «yukar
daki» olarak düzeltilmiştir. 

BAŞKAN — Evet efendim, bir takıdan iba
ret bulunuyor. 

Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Madde, Komisyon tarafından benimsenmiş-
tir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kuru

lu seçimleri : 
Geçici Madde 10. — Bu kanunda tespit edi

len esaslar dairesinde Yüksek Hâkimler Kurulu 
ile Yüksek Savcılar Kurulunun teşekkülünü sağ
layacak ilk seçim işlemleri; Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasına 1488 sayılı Kanunla eklenen 
geçici 15 nci madde gereğince Yargıtay üyesi 
olmuş bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıla
rı ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının çalışa
cakları daireler önceden belirtilmiş olmak şar-
tıyle, en geç 30 gün içinde yapılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcı
lar Kurulu üye seçim işlemlerinin ilk kuruluş dö
neminde birlikte yapılması caizdir. Ancak her 
iki kurulun oylama işlemleri tespit edilerek ay
rı ayrı günlerde yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Komisyon bu geçici 10 ncu maddeyi de be
nimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiş tir. 

Böylece, başka maddemiz kalmamış bulundu
ğundan tasarı kanunlaşmıştır efendim; hayırlı 
olması temennisiyle. 

2. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalei, İç
işleri, Maliye ve Plan komisyonlarından 6'şar üyc-
seçilerek kurulan 59 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/546) (S. Sayısı : 472 ve 472'ye 1 nci ek) 
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BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Emlâk 
Kanunu tasarısı üzerindeki müzakeremize de
vam edeceğia. 

İlgili Komisyon ve ilgili Hükümet üyesi?.. 
Yok. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, Komisyon Pazartesi günü toplanıp redaksi
yon yapacak, onun için yok efendim. 

BAŞKAN — Ben aramaya mecburum efen
dim, teşekkür ederim. 

3. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen
taları Birliği Kanunu tasarısı ve Tica
ret, Adalet, Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyon
larından 4'er üye seçilerek kurulan 66 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/604) (S. Sayısı: 664) 
(1) 

BAŞKAN — 24 ncü maddesine kadar görü
şülmesini tamamladığımız Seyahat Aeentala-
rıyla ilgili tasarının müzakeresine geçiyoruz. 

ilgili Komisyonun ve Hükümet üyesinin yer
lerini almasını rica ediyorum. 

Hükümet, Turizm Bakanlığı Turizm Genel 
Müdürü Cengiz Altuğ tarafından temsil edilmiş-
tir. Yetki belgesi Başkanlığa geçen birleşimde 
verilmiş idi. Komisyon adına, Komisyon Başkanı 
yerimi almıştır. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 

VII - DENETİM VE GÖZETİM 
Denetim : 
Madde 24. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 

müfettişleri, uzman denetçileri, Bölge Müdürle
ri veya Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer kişi
ler vasıtasıyle seyaihat acentaları ve SeyaJhat 
Acentaları Birliğini her zaman denetleme yetki
sini haizdir. 

Seyaühat Acentaları ve Seyahat Acentaları 
Birliği personeli denetim sırasında her türlü bil
giyi vermek ve belgeleri göstermekle yükümlü
dürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın özdenöğ-
lu, buyurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bu 24 ncü madde ile getirilmiş olan denetim 
sistemini şahsen yetersiz buluyoruz. Çünkü, bel-

(1) 664 S. Sayılı oasmayazı 111 nci Birleşim 
tutanağına eklidir. 
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li bir süre içinde bu acentalarun denetlemesini 
zorunlu kılan bir hüküm yok. Ne diyor? «Bakan
lık kendi müfettişleri, uzman denetçileri, bölge 
müdürleri ve Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer 
kişiler vasıtasıyle..» 

Bir defa buradaki «kişi» yerine, «görevli
ler» denmesi gerekirdi. Yani, Türkçe yazılışı 
bakımından hatalı bir metindir. 

« Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen
taları Birliğini her zaman denetleme yetkisini 
haizdir.» 

Bu «her zaman», uygulamada «hiçbir sa
man» da olabilir. 

Şimdi, bilirsiniz, bakanlıkların normal tef
tişi, normal denetlemesi vardır, bir de suç sayı
labilecek nitelikte olayların vukuunda soruştur
ma vardır. 

Şimdi, bu 24 ncü madde ile normal teftiş 
kasdedilmektedir değerli arkadaşlarım. Normal 
teftişi ise, peryodik olarak belli bir süre için
de mutlaka yapılmalıdır. 

«Her zaman yaptırabilir». Üç senede yaptı
rırsa?.. Olmadı, öyle ise, hiç olmazsa yılda bir 
defa, en azından, yılda bir defa kendi teftiş 
kadrosu, ya da görevlileri marifetiyle Turizm 
Bakanlığı yaptırabilir, demeliyiz. 

Bu kâfi midir? Değerli arkadaşlarım bu da 
yeterli değildir. Çünkü bu acentalar hızla ge
lişiyor, bu acentalar büyük birtakım kambiyo 
meselelerinin içine giriyor, birtakım geniş mil
letlerarası münasebetler içine giriyor ve böyle
ce büyük malî güçleri, potansiyeli temsil eder 
hale geliyor, öyle ise, bu acentaları, ya da acen
talar birliğini burada daha etkili bir kontrole, 
daha etkili bir denetleme sistemine tabi tut
malıyız. 

Şimdi ne oluyor; mahallen bir ihbar almı
yor. Devamlı kombiyo muameleleriyle meşgul 
olan, ilişkilisi olan bu teşekküller her hangi bir 
itham altında kalabilirler. Ya da bir zanlı ola
rak kamuoyunun karşısına çıkabilirler, öyle 
ise, bir suç ihbarında delillerin kaybolmaması 
amacıyle meselâ, mahallin en büyük mülkî 
amiri, Turizm Bakanlığını derhal haberdar et
mek kaydıyle, meseleye, olaya eı koyabilmeli
dir. 

Şimdi, Turizm Bakanlığının müfettişlerini, 
görevlilerini yetkili kılıyorsunuz, fakat o vila-
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yette, o ilçede Turizm Bakanının temsilcisi olan, 
5442 sayılı Kanuna göre, Devletin de temsilcisi 
olan valiyi, ya da Hükümetin temsilcisi olan 
yani, Turizm Bakanının temsilcisi olan kayma
kamı yetkili kılmıyorsunuz. Olmaz böyle şey. 
(Her türlü münasebette, her türlü muameleler
de, işlemlerde Turizm Acentalarınm mahallî 
Hükümetle ilişkisi vardır. Onlardan müzaheret 
görüyor, yardım görüyor, öyle ise Turizm Ba
kanlığını temsil eden mahallin en büyük mülkî 
amirlerine karşı neden dolayı bir kapalı kutu 
olarak kalsın? Bir ciddî ihbar karşısında va
li ya da kaymakam derhal meseleye el koyabil
melidir. Bunlar dokunulmaz kuruluşlar değil
dir. Devlet içinde Devlet mi yaratalım? Vali 
özel kanunlarla kurulan kendi bölgesindeki bazı 
resmî kuruluşları birtakım yan kuruluşları 
teftiş edemiyor. Bunlar da âdeta bu kuruluşlar 
gibi Devlet içinde Devlet olmasın. Hesap vere
cek durumda olsun, idare amiri suç niteliğinde
ki bir ihbar üzerine, bu acentaların muhabe
ratına ve işlemlerine el koyabilsin, tâ ki Tu
rizm Bakanlığından müfettiş gelinceye kadar. 
Derhal Turizm Bakanlığını haberdar etsin, de
lillerin kaybolmaması bakımından aziz arkadaş
larım... önemli bir olay olabilir, bir kaçakçılık 
hadisesi olabilir, şu olabilir, Devletin güvenli
ğiyle alâkalı bir konu olabilir.. Öye ise, ciddî 
bir konu geldiği takdirde, Devletin oradaki tem
silcisi, Hükümetin temsilcisi olan vali ve kay
makamın bu tarz bir yetkiyi kullanmasına im
kân verecek bir hüküm getirmek lâzımdır. 

Maruzatımı toparlıyorum, yapılacak olan 
denetimi zorunlu hale getirmeye mecburuz ar
kadaşlarım, hiç olmazsa peryodik olarak yılda 
en az bir defa Turizm Bakanlığınca yetkililerce 
denetlenmelidir. Buradaki bu «her zaman denet
leyebilir» hükmü yetersizdir. 

ikincisi, arz ettiğim gibi, Devletin vesayet 
hakkının icabı olarak ve 5442 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye paralel bir yetki olarak Turizm 
Bakanlığının temsilcisi olan valinin ve kayma
kamın da, vesayet hakkını tanımak suretiyle, 
suç niteliğinde olan ihbarlarda bu acentaların 
muamelâtına, derhal Turizm Bakanlığını haber
dar etmek kaydı şartıyle, elkoymalı. Bu hususta 
vali ve kaymakamlara da bir yetki tanıyalım. 

Maruzatım bundan ibarettir. Bir de önerge 
takdim ediyorum. Kabul edilmesini Yüce Mec
listen saygı ile dilerim, teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMiSYÖtt BAŞKANI SADIK TE
KİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK TE

KİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Huzurunuzu işgal etmenin sebebi, konunun 
yanlış anlaşılmaması içindir. Şöyle ki; 1953 se
nesinde çıkmış bulunan 6886 sayılı Kanuna gö
re, Turizm Bakanlığının, denetleme ile ilgili ola
rak, o kanunda yalnız 34 ncü maddesine göre 
çıkarılmış olan bir yönetmelik dolayısıyle bu 
vazifeleri yapabileceği söylenmiştir. Yani Tu
rizm Bakanlığının denetleme konusundaki yet
kisi 6886 sayılı Kanunun 34 ncü maddesine göre 
çıkarılan yönetmelikten neşet etmektedir. 

Burada bu hükmü getirmemizin sebebi, bu 
denetlemeye Turizm Bakanlığı yönünden kanu
nî bir imkân yaratmak içindir. Bunun dışında 
demek değildir ki, bilfarz pasaport muamelele
rinden, bilfarz kambiyo muamelelerinden dolayı 
da ve diğer malî konularda Maliye Bakanlığının, 
içişleri Bakanlığının ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının bu işlerle ilgili olarak vazifeli organ
larının aynı denetlemeyi yapamıyacağı. Hayır, 
böyle bir şey yok. içişleri Bakanlığı da, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı da; pasaport muamele
leri dolayısıyle içişleri Bakanlığı, kambiyodan 
dolayı Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve malî ko
nulardan da Maliye Bakanlığı ve bunların yetkili 
organları bu denetlemeyi her zaman yapabilir
ler. Dolayısıyle vilâyetlerde Hükümetin ve Dev
letin temsilcisi olan valiler, iller idaresi Kanu
nuna göre, aynı şekilde, bilhassa sayın arkadaşı
mız özdenoğlu'nun ifade ettiği şekilde bir suç 
ihbarı vukuunda, genel hükümler içerisinde de 
buna eğilmelerine mani olan bir husus değildir. 

Arkadaşımız diyorlar ki, her sene bir denet
leme yapılsın. Şu anda, zanediyorum, 198 tane 
acenta vardır, bunların her sene denetlenmesi 
arzu ediliyor ise, Turizm Bakanlığının mevcut 
teftiş kadrosu ile bunların yapılması mümkün 
değil. Ancak, ek bir kadro ile Turizm Bakan
lığına teftiş kadrosu verilirse bunu Bakanlık 
memnuniyetle yapmaya çalışır. 

Aslında acentalar üzerindeki asıl denetle
meyi, ki burada bir nevi oto - kontrol sistemi de 
getirmiş bulunmaktayız, acentaları birlik de-
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netleyecektir, birliğin muamelelerini de Turizm 
Bakanlığı denetleyecektir. Vaki ihbarlar birlik
ten, birlik altı veyahut dışardan üçüncü şahıs
lardan geldiği takdirde, tabiî ki resen Turizm 
Bakanlığının aynı şekilde denetleme hakkı mah
fuzdur. 

Bu sebeple, zannediyorum konu Sayın özden-
oğlu'nun ifade ve izah etmeye çalıştıkları şekil
de muallakta kalmış, bir husus değildir. Genel 
hükümler içerisinde yetkili organlar her zaman 
bir suç ihbarı aldıkları zaman, meseleyi mura
kabe etme imkânları vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi 
vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 24 ncü maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Şinasi özdenoğlu 
Madde 24. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

müfettişleri, uzman denetçileri, bölge müdür
leri veya bakanlıkça yetkili kılınacak diğer gö
revliler vasıtasıyle Seyahat Acentaları ile Seya
hat Acentaları Birliğini yılda bir defadan az 
olmamak üzere denetler. 

Suç sayılan ihbarlarda mahallin en büyük 
mülkiye âmiri olaya ellkoyarak durumu derhal 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bildirir. 

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları 
Birliği personeli denetim ve soruşturma sırasın
da her türlü bilgiyi vermek ve belgeleri gös
termekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye 
katılıyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Biraz 
evvel izah ettiğimiz gerekçe ile böyle bir deği
şikliğe lüzum görmüyoruz. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, önergemi izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığına göre, 
buyurunuz efendim. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, tekrar söz aldığım için özür dile
rim. Sayın Müftüoğlu'nun beyanlarıyle öyle bir 
anlam çıkardım ki, Turizm Bakanlığı bu mev
cut denetim kadrosuyla, görevlileriyle gerekti-

j ği zaman bir teftişi ve denetimi dahi yapama
yacak. Yani ne zaman yapacağı belli değil, 
çok mahdut bir kadro ile çalışıyor, acenta sa
yısı 200 civarında; öyle ise bunu normal bir 
teftişin çerçevesi içerisinde dahi denetlemeye
cek. Ciddî bir hamle yaptırmak istiyoruz Tür
kiye turizmine bu kanunla. Bu ise, her şeyden 
evvel ciddî bir denetimle olur ve bu acentala
rı kamuoyunda dürüst çalışan, işlemlerini dü
rüst yürüten acentalar olarak gösterilmesiyle, 
ispat edilmesiyle mümkün olabilir. 

öyle ise bizim önergemize sayın Müftüoğ
lu'nun beyanı da hak verdiriyor. Bendeniz bir 
yılda olmasa bile hiç olmazsa en az iki yıl içeri
sinde bütün bu acentalarm hesaplarını, mua
melelerinin denetlenmesinin zorunlu olduğu 
inancındayım. Ve önergemdeki bir yılı iki yıl 
olarak değiştiriyorum; ve bu şekliyle önergemin 
Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olmasını istir
ham ediyorum. Bu işe belli bir ciddiyet kazan
dıralım. Yoksa kendi haline bıraktığımız zaman 
beş senede mi, on senede mi belli olmaz; böy
lesine yetersiz hükümlerle, acentalarm ciddî şe
kilde teftiş görmesine, denetime tabi tutulması
na imkân yoktur. 

önergemi bu şekilde düzelteceğim değerli ar
kadaşlarım. 

Öte yandan, sayın arkadaşım ifade buyurdu
lar ve dediler ki, vali ve kaymakamlar zaten bu 
müesseseleri istedikleri zaman, pasaport işlem
leri yönünden, sair devlet muameleleri yönün
den kontrol edebilirler. 

Değerli arkadaşlarım, 5442 sayılı il idaresi 
Kanununa göre, valilerin murakabe ve teftiş 
ettirecekleri, denetim altında tutacakları mer
ciler münhasıran kamu teşekkülleridir, Devlet 
müesseseleridir. Hat/tâ onların bazıları da, demin 
arz ettim, özel kanunlarla valilerin bu yetkile
rini ellerinden almışlardır. 

Şimdi, tamamiyle özel hukuk statüsü içeri
sinde kurulacak olan bu seyahat acentalarını, 
vali, kanunla kendisine verilmiş bir yetki olma
dıkça, kaymakam, kanunla kendisine verilmiş 
bir yetki mevcut olmadıkça teftiş ettiremez. 
Vermem dediği zaman, vermiyorum dediği za
man, herhangi bir suç ihbarı karşısında, har 
hangi suç niteliğinde bir olay karşısında, acen-
tanın herhangi bir işlemine Devletin temsilci-

I si olan, Hükümetin temsilcisi olan bir vali, bir 
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kaymakam müdahale edemeyecektir, deliller 
kaybolacaktır ve bunun o bölge kamuoyundaki 
etkileri de Hükümet ve Devlet otoritesini 
elbette sarsar nitelikte olacaktır. 

öyleyse, kamu yararı düşüncesi ile benim 
takdim etmiş olduğum önergedeki Hükümet ya 
da Devlet temsilcisine verilmesi gerekli olan 
bu yetki üzerinde, Yüce Meclisin titizlikle dur
masını istirham ediyorum. Hizmetin selâmeti 
yönlünden. Memleketin gerçeklerini gören, ya
şayan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Bir takım 
kuruluşlarda bir takım yolsuzluklar olur, orada 
koskoca bir Devlet temsilcisi buna seyircidir, 
niçin? Yetkisi yoktur arkadaşlarım, istediği 
!bilgiyi bile alamaz. Devlet otoritesi sarsılır. Ha
zır böyle bir fırsat Yüce Meclisin karşısına gel
miş iken, Devlete bu işi disipline etmek bakı
mından başka yetkiler verirken, bu yetkiyi de 
esirgememiz gerekir. Bu nedenle önergemdeki 
normal denetim süresini iki yıl olarak değiştiri
yor ve Yüce Meclisin tasviplerine mazhar olma
sını temenni ediyorum. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bu yılda biri, iki yılda bir ola

rak düzeltiniz efendim. 
SİNASİ ÖZDEOĞLU (Ankara) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, bir hususu 

zatıâlinizden sorabilir miyim? 
önergenizde; «suç sayılan ihbarlarda ma

hallin en büyük mülkî amiri olaya el koyarak» 
diyorsunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Bu hususun adliye ile idare 
arasında bir görev çatışması bakımından acaba 
bir sakıncası yok mu? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, idare el koyduktan sonra eğer suç var
sa; zaten otomatikman adalete intikal ettire
cektir. Bu nedenle hiçbir salanca yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 

TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Zannediyorum Sayın Özdenoğlu ile aramız
daki ihtilâf şurada : 

Bir, acentalarm normal teftişleri, bir de 
acentaların suç sayılan fiillerinin ihbarı halin
de kimlerin meseleye müdahale edebileceği hu
susu. Zira, önergede bu iki husus var. 

Bunlardan normal - eğer önergeden yanlış 
anlamadı isem - teftişin bir seneden iki seneye 
çıkarılmasını istediler. Biraz evvelki beyanları 
muvacehesinde buna lüzum olduğuna kani de
ğilim. 

Diğer hususa gelince; yani bir fiilin sun ol
duğu ve bu fiil suç olarak ihbar edildiği tak
dirde, ne gibi bir muamele görecek? Yani yal
nız Turizm Bakanlığına mensup ve şu anda 
müzakeresini yaptığımız maddede zikri geçen 
makamlar mı buna müdahale edebileceklerdir? 
Hayır; böyle birşey yok. Suç var ise, suça mü
dahale ve suçu takiple mükellef olan genel hü
kümler içerisindeki bütün müesseseler, mesele-
leye derhal elkoyabilirler. Buna mani tarafı 
yoktur. 

Genel teftişe gelince; aslında daha önce 
Yüce Meclisin kabul ederek tasvibine mazhar 
olan 18 nci madde «bilgi verme» diye bir husus 
vardır. Hafızalarınızı tazelemek için aynen oku
yorum. 

«Madde 18. — Seyahat acentaları her yıl en 
geç Ekim ayı sonuna kadar bir yıl önceki ça
lışmalarını gösterir raporu Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına sunarlar.» 

Bu, acentalarm vaki yıllık çalışmalarını bir 
rapor halinde Turizm Bakanlığına bildirmesi 
üzerine, bu raporların raflarda kalacağı mana
sına gelmez. Bu, raporların, tetkik ve icabına 
göre muameleye de tevessül imkânını yaratır, 
kontrol imkânı yaratır. Bunun dışındaki genel 
teftiş, tabi ki, Turizm Bakanlığının mevcut kad
rosu içerisindeki imkânlara göre yapılacaktır. 
Bunun dışında bir şeyi Turizm Bakanlığına 
yüklediğiniz takdirde, altından kalkamayacağı 
külfetler veya diğer vazifelerin ihmali gibi bir 
netice ile karşı karşıya kalmak ihtimali vardır, 
bugünkü kadrosu itibariyle. 

Bu sebeple söz almış bulunuyorum teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Özdenoğlu 
önergesinin «Yılda bir defadan az olmamak üze
re denetler» kısmını, «iki yılda bir defadan az 
olmamak üzere denetler» seklinde değiştirmiş
tir. 
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Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

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

25 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Tur - taban fiyatları 

Madde 25. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
gerektiğinde seyahat acentalannın, uğradığı her 
deniz ve hava limanında 48 saat veya daha az 
kalan gemi ve uçak yolcuları için tertipleyecek
leri turların taban fiyatlarını en geç bir önce
ki yılın Ağustos ayı sonuna kadar tespit eder 
ve bu fiyatları seyahat acentalarına ve ilgili 
kuruluşlara duyurur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler, , Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Sicil. 

Madde 26. —- Turizm vs Tanıtma Bakanlı
ğında seyahat acentalannın muntazam ve ay
rıntılı olarak sicilleri tutulur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bura

dan arz edeyim müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Rica ederim, buyurun efen

dim, 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Madde 

metninde zannediyorum seyahat acentalannın 
veya seyahat acentaları birliğinin de zikredil
mesi lâzımgelir. Çünkü bir birlik kurulacaktır, 
onun da bir sicili olması lâzım. 

BAŞKAN — Bir önergenizi rica ediyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Var 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, maddeyi Köyle tedvine arz edeceğim 
efendim. 

«Turizm ve Tanıtma Bakanlığında seyahat 
acentalannın ve birliğin muntazam ve ayrıntılı 
olarak sicilleri tutulur,» şeklinde. 

BAŞKAN — Bunu yapabilmek imkânı bakı
mından bir önergeye ihtiyacımız oldu. 

Madde üüzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Değişiklik önergesi var, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 26 ncı maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini öneririm. 
Ankara 

Şinasi Özdenoğln 
Madde 26 : 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığında, seyahat 

acentaleri ile Seyahat Acentaları Birliğinin 
muntazam ve ayrıntılı olarak sicilleri tutulur. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bu değişiklik 
önergesine katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Yüce 
Meclisin takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Ya kabul, ya reddedeceksiniz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANJ SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Şimdi 
efendim, aslında gerçek şu : Birlik, acentalarm 
muayyen süre ile bir araya gelerek seçtikleri 
bir hükmî şahsiyettir. Bu hükmî şahsiyet mü
teakip kongrede belki değişecek. Bunun sicilini 
nasıl tutacağız? Onun için Yüce Meclisin takdi
rine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Ayrı mesele. Katılmazsınız ve
ya katılırsınız, komisyonun bir görüsü olması 
lâzım, ben o bakımdan sordum size. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Neden 
bırakılmasın, takdire bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Olmuyor Sayın Müftüoğhî. En 
az benim kadar bilirsiniz. Komisyonun, bir de
ğişiklik önergesi üzerinde müspet veya menfî 
bir görüşü olması lâzım. Bu Yüksek Meclisteki 
sayın üyelere de ihtisas komisyonun bir fikri 
olarak.... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Özdenoğlu. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Şimdi 
değerli arkadaşlarım, bu kanun çok rahat bir 
zemin içinde geçmesi için, dünkü celsede de biz 
elimizden gelen gayreti esirgemedik, anlayış 
gösterdik, direnmedik. Bazı hükümleri geçti. 
Süratle çalışalım diye, verimli çalışalım diye. 

Şimdi Sayın Müftüoğlu, görülüyor ki. duy
gusal hareket ediyorlar. Şimdi bu kadar apaçık 
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bir zorımluk karsısında, hukukî bir ihtiyaç kar
şısında komisyon olarak katılmadıklarını beyan 
ettiler ve ben buraya çıkmaya mecbur kaldım. 

Şimdi acentalar vardır değerli arkadaşla
rım, bunların kadroları vardır, sicilleri tutula
caktır. Birlik vardır, seçimle gelecektir ama o 
da değişecektir. Ama bir hükmî şahsiyettir, Bu
gün, durumu şudur, yarın budur. Vasıfları, ni
telikleri, kanunun emrettiği vasıfları sicile işle
necektir. Öyle ise, acentalarm sicili tutulurken, 
elbette birliğin de sicili tutulacaktır. Birlik ke
limesini, madde metnine dahil etmekle suç mu 
işledim? 

Ne yazık ki, duygusal oluyoruz burada. Bir 
arkadaşımız bir gerçeği burada derhal teslim 
etmesi gerekirken ve işi duygusallığa döktü. 
Ve bizi buraya çıkarmaya mecbur etti, özür di
lerim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Özdenoğlu ta
rafından verilmiş olan, komisyonun iltifat et
mediği değişiklik önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Filhal katılıyor musunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 

TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Komisyon filhal katılmıştır. Değişiklik öner
gesini tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

26 ncı maddeyi kabul ettiğiniz değişik şekli 
ile oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 

VIII - iptal ve ceza 
iptal sebepleri 

Madde 27. — a) Teminat akçelerinde mey
dana gelen eksilmeleri 30 gün içinde tamamla
mayan veya 7 nci maddeye aykırı hareket eden 
seyahat acentaları ve şubelerine eksiklerini ta
mamlamaları veya hizmet şartlarını düzeltmele
ri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yazılı ola
rak ihtar edilir. İhtarın süresi 30 gündür. Bu 
süre sonunda gerekli düzeltmeyi yapmayan ve
ya eksiklikleri tamamlamayan, 

b) 10, 17, 18, 20 ve 21 nci maddelerdeki 
yükümlülükleri yerine getirmeyen seyahat acen-

talarma ve şubelerine bakanlıkça yazılı' olarak 
ihtarda bulunulur, ihtarın süresi 30 gündür. 
Yukarıdaki sebeplerle 3 ihtar alan, 

c) Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı reklâm ve ta
nıtma yapan seyahat acentalarma bu durumu 
düzeltmeleri bakanlıkça yazılı olarak ihtar edi
lir. ihtarın süresi 15 gündür, ikinci bir ihtara 
sebebiyet veren, 

d) Müşterilerini aldatıcı, kamu güvenini sar
sıcı ve Türk turizmini baltalayıcı davranışlarda 
bulundukları bakanlıkça tespit edilen sej'ahat 
acentalarma bu gibi davranışlarının tekrarı ha
linde işletme belgelerinin iptal olunacağı yazılı 
olarak bildirilmesine rağmen bu davranışları 
tekrarlayan, 

e) Bakanlıkça tespit edilen tur taban fi
yatlarını uygulamayan seyahat acentalarma fi
yatların uygulanması yazılı olarak ihtar edilir. 
ihtarın süresi 15 gündür, ikinci bir ihtara sebe
biyet veren, 

f) 4 ncü maddenin ikinci fıkrasında belir
tilen miktarda döviz geliri temin edemiyen ve 
2 yıllık ilâve süre tanınmayan işletme belgeli 
(A) grubu seyahat acentalarmm işletme belge
leri ile 2 yıllık ilâve süreden istifade eden (A) 
grubu seyahat acentalarmdan bu süre zarfında 
4 ncü maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen mik
tarda dövizi temin edemeyen, 

g) Her ne suretle olursa olsun bir yıl için
de 3 ihtar alan, 

h) Av turizmi ile ilgili olarak Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı ile Orman Bakanlığı tara
fından müştereken hazırlanacak Av Turizmi 
Yönetmeliğine uymayan seyahat acentalarma 
ihtar verilir, ihtarın süresi 15 gündür, ikinci 
bir ihtara sebebiyet veren, 

Seyahat acentalarmm belgeleri Bakanlıkça 
iptal olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? 

Buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bu tasarı, yurt içinde ve yurt dışında kitle 
turizmini teşvik edecek, turistleri bir noktadan 
diğer noktaya götürmek, barındırmak, gezdir
mek işlerini üzerine alacaktır. Çok önemli bir 
kanunun iptal ve ceza maddesi, bu kanuna mü-
essiriyet verecek ve aynı zamanda da Bakan-
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lığın bunlar üzerindeki kontrolünü sağlayacak 
bir maddedir; fakat getirilen maddede bir nok
sanlık gördüm. Her ne kadar Bakanlık, mad
dede sayılan hususlara acentalar riayet etmez
se devamlı ihtar veriyor. Yani, birinci ihtar, 
ikinci ihtar, üçüncü ihtar ve sonunda bunları 
kapatmaya kadar gidiyor, ellerindeki belgeleri 
iptal ediyor. 

Herhangi bir seyahat acentası gerçjeğe ay
kırı ve yanıltıcı reklâm ve tanıtma yapmışsa; 
müşterilerini aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı 
hareketlerde bulunmuşsa ve sonunda Bakanlık 
bu seyahat acentasmın belgesini iptal etmişse, 
bu acenta ile ilişkisi olan vatandaşların hakla
rı ne olacak? Bu vatandaşlarımızın günahı ne? 

Bir misal arz edeyim: Nevşehir'in üçhisar 
kasabasında Kaya Oteli vardır, burayı Fransız
lar kiralamışlardır. Bir Fransız acentası vasıta-
sıyle her yıl binlerce turist gelir Buraya gel
mek isteyen turistler Fransa'daki seyahat acen-
tasma müracaat eder «Ben Üçhisar'a gideceğim, 
bir hafta kalacağım» der, parasını yatırır. Bu
radan yatak ve yiyecekler ayrılır, bir hafta 
kalır ve gider. Bu organizasyon gayet güzel iş
liyor ve buraya gelen turistlerin % 75'ini Fran
sızlar teşkil ediyor. Bunlar memleketimizin tu
rizmi yönünden cidden faydalı şeyler, ama bu 
seyahat acentası da çok ciddî çalışıyor, müşte
riler de itimadediyor. Türkiye'de kurulan se
yahat acentalarının da dış ülkelerle münasebet
leri olduğu için bunların da birer ciddî mües
sese olmaları gerekir. Bizdeki seyahat acenta
larının hepsini demiyorum, fakat içerisinden 
çıkacak bazı kötü düşüncelileri müşterilerini 
aldatabilir, bazı noksanlıkları olabilir, müşteri
lerinden parayı toplar, ondan sonra ortadan 
kaybolur: «Efendim, ben noksanlıkları yerine 
getirmiyorum, Bakanlık belgelerimi iptal eder
se etsin» diyebilir. 

işte ben, bunları önlemek maksadıyle mad
deye bir fıkranın ilâvesini öngören bir önerge 
vermiş bulunmaktayım, önergem aynen şu şe
kildedir : 

«Yukardaki hususlara riayet etmeyen ve 
belgeleri Bakanlıkça iptal edilen acenta sahip 
ve sorumlu müdürleri hakkında mahkemece 
6 aydan 12 aya kadar hapis cezası ve 4 000 lira
dan 8 000 liraya kadarda para cezası verilir» 

Ben bu önergemle tedbiri daha müessir du
ruma getirmiş oluyorum, önergeme iltifat eder-
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seniz bu meselede biraz daha ciddiyet olur. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz, 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım; 
Bu madde hükmüyle turistik müesseseleri 

disipline etmek istiyoruz, fakat madde çok da
ğınık, son derece perişan bir metin olarak ya
zılmış ve tam bir tutarsızlık içindedir. 

Madde dikkatle tetkik edildiği takdirde gö
rülüyor ki, «ihtarın süresi 30 gündür», «ihta
rın süresi 15 gündür.» Ne demek, arkadaşlarım? 
Hukukçu olarak ben şahsen bunun anlamını an
layamadım. «ihtarın süresi 15 gündür» den çı
kacak anlam şudur: Bir ihtar alıyorsunuz, 15 
gün geçiyor, 16 ncı gün ikinci bir ihtar alırsa
nız, o ilk ihtarın hükmü kalmıyor demektir. 
Bu anlam çıkar, başka bir anlam vermeye imkân 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, aslında mânası şuy
muş : Müesseseye bu ihtar cezası veriliyor, nok
sanlıklarını düzeltsin diye. 15 gün içinde bu 
noksanlıklarını düzeltmeye mecbur tutuluyor. 

Şimdi, bu böyle mi ifade edilir arkadaşlar? 
Eğer Türkçe konuşuyor ve Türkçe yazıyorsak 
bu şöyle ifade edilmek lâzım: Acentaya nok
sanlıklarının düzeltilmesi için yapılan ihtarın 
tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisin
de bu noksanlıklar giderilir. Bu noksanlıklar 
giderilmezse müeyyidesi şudur denir. 

Şimdi ihtarın müddeti 15 gündür, 30 gün
dür... Ne demek bu? Her halde Saym Müftü-
oğlu arkadaşım bu sefer benim görüşümü tered
dütsüz paylaşacaktır, hukukçu olarak. Böyle 
şey olmaz arkadaşlarım, bir. 

ikincisi: Yine her halde yüksek dikkatleri
nizden kaçmamış olacaktır. «Her ne suretle 
olursa olsun bir yıl içinde 3 ihtar cezası alan 
acentanın belgesi Bakanlıkça iptal olunur.» de
niyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu hükmün ve 
bunun gibi diğer hükümlerin bir manası var
dır: «Turizm Bakanlığını ciddiye almayınız...» 
Bir ihtar vereceksiniz, düzelttireceksiniz, ikin
ci bir ihtar vereceksiniz, yani bir sene içerisin
de o müessesenin altını üstüne getireceksiniz ve 
ondan belgesini alacaksınız. Bu, Devletin ve 
Hükümetin ciddiyeti prensibi ile kabili telif de
ğil. Huzurunuzda Türkiye'nin meselelerinin, 
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ancak bu memleketin tüm kuruluşlarını disipli
ne etmek suretiyle çözümleneceğine inanmış bir 
arkadaşınızım. Her yerde başıboşluk var. Şim
di lütfen müsaade buyurun da turizm acentalığı 
gibi bizi dışarıda büyük elçilerimizden daha yay
gın biçimde temsil edebilecek nitelikteki kuru
luşları ciddiyetle disipline edelim. Ne yapalım?.. 

Bir sene içinde üç ihtar.. Bir yıl içinde bir 
kuruluşun üç ihtar alabilmesi için o kuruluşun 
gerçekten dökülmesi lâzımgelir. Biraz vazife 
duygusu olan, görev, haysiyeti olan bir mües
sese de üç ihtar almaz. Nihayet üç ihtar alacak 
ve ondan sonra belgesini geri alacaksınız. Bu, 
bir ciddiyeti ifade etmemektedir, değerli arka
daşlarım. Bu itibarla hem bu arz ettiğim «ih
tarın süresi 15 gündür, 30 gündür» gibi, son de
rece müphem, uygulayıcıya hiçbir kesin bilgi 
vermeyecek olan bir hükmü vuzuha kavuştura
lım, hem de arz ettiğim gibi bu üç ihtarın yerine 
hiç olmazsa, birinci ihtar uyarma niteliğindedir, 
ikinci ihtar da «Artık sana son olarak ihtar edi
yorum, kendine çeki düzen ver» diyerek iki ih
tarla yetinelim. Son derece önemli olan bu mad
deyi Komisyon nihayet 5 - 10 dikakada yeniden 
kaleme alabilir, bu düzeltmeyi yapalım. 

işin selâmeti ve yarın uygulamada birtakım 
hatalara meydan vermemek amacıyle maddenin 
Komisyonca geri alınmasına Yüksek Meclisçe 
karar verilmesini istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bankaca söz is
teyen olmadığından değişiklik önergelerini oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sözlü olarak arz ettiğim mucip sebepler dik

kate alınarak tasarının 27 nci maddesinin yeni
den düzenlenmek üzere Komisyona geri veril
mesini saygı ile öneririm. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Meclis Başkanlığına 

Tasarının 27 -nci maddesine (ç) fıkrası ola
rak aşağıdaki hükmün ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 27. — Fıkra ç) Geçici işletme veya 
işletme belgelerinde yazılı olmayan hizmetleri 
ifa eden seyahat acentalarına bu durumu düzelt
meleri Bakanlıkça yazılı olarak ihtar edilir, ih

tarın süresi 15 gündür, ikinci bir ihtara sebe
biyet veren, 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları 

Birliği kanun tasarısının 27 nci maddesine (k) 
fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
Madde 27 : 
k) Yukardairi husus1 ara riayet etmeyen 

ve belgeleri Bakanlıkça iptal olunan aceıtta-
nm sahip ve sorumlu müdürleri hakkında mah
kemece 6 aydan 12 aya .'mdar hapis ve 4 000 
liradan 8 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
nıolunur. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okntup mua
meleye koyacağım efendim. 

(Ankara Milletvekili Şinasi öz der oğlu v. un 
birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK TE

KİN MÜPTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, aynı madde üzerinde ikinci bir öı?er-
gem vardır. Bu birinci önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN— Sayın özdenoğlu, önergeniz 
okundu, Umumî Heyete maledildi, Komisyo
nun mütalaası alındı, bu safhada oylamaya mec
burum. 

Değişiklik önergesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'mm 

ikinci önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADÎK TE

KİN MÜFTÜOĞ-LU (Zonguldak) -L Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın özdenoğlu ta
rafından verilen ve maddeye bir (ç) fıkrası i'Ja-
vesini tazammun eden önergeye Komisyon ka
tılmıştır. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Basenin 

. önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SADIK TE-

TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Efm-
dim, suç ile ceza arasındaki irtibat! düşüne
rek bu teklife katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon değişik
lik önergesine katılmamıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, değişiklik önergesinde kabul et
tiğiniz şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 
İptalin hükmü 

Madde 28. — işletme belgesi iptal olunan se
yahat acentaları ve bunların şubelerine bir yıl 
içinde yeniden izin verilmez. 

Geçici işletme belgeleri geri alınan (A) gru
bu seyaihat acentalarma bir yıl içinde aynı grup 
seyaihat aeentalığı için yeniden izin verilmez. 

iptal işlemi 27 nci maddenin c, d, ve e iık-
rası uyarınca yapılmışsa bu süre 2 yıldır. Sahip 
veya sorumlu müdürü aynı olan ve fakat baş
ka ibir işletme adiyle açılan veya bu gibi şahıs
ların eşleri ile birinci dereceye kadar kan ve 
sılhrî hısımları adına açmak isteyecekleri seya
hat acentalarma ve şubelerine aynı süreler için
de izin verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Asutay, 
buyurunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kanun şöylece tetkik edildiği zaman, hük
me aykırı hareket edenlerin 30 ncu maddede 
gösterilecek ceza ile tecziye edilecekleri gö
rünür gibi, ama madde okunduğu zaman, bu 
maddenin 28 nci maddeyle hiçbir ilgisi yok 

Şimdi ne diyor 28 nci madde: «İşletme bel
gesi iptal olunan seyaihat acentaları ve bun
ların şubelerine bir yıl içinde yeniden izin ve
rilmez.» 

Peki, bu acentalar ve şubeler faaliyetten na
sıl menediliyordu veya belgeleri iptal edili
yordu? Teminat akçelerinden kesintiyi ikı/ıal 
etmiyordu, 10, 17, 18, 20 ve 21 nci maddelere 
aykırı hareket ediyordu. Yani, kendiline mü-

t racaat edenleri dolandırıyordu, verilen »özü 
yerine getirmiyordu, bütünlüğümüzü sarsacak 
maihiyette propaganda yapıyordu ve kendisi
ne verilen vazifeleri yerine getirmiyordu. Böy
le ihalleri tespit edilen acentamın, verilmiş olan 
belgesi iptal ediliyordu. Sonra, bunlar için bir 
ceza var mı? Ceza yok. Yalnız belgeleri ip\,al 
ediliyor. Kamu düzenini sarsan, bizi yurt dı
şında kötü tanıtan, müşterisini aldatan acfn-
ta bir yıl sonra Bakanlığa müracaat ediyor ve 
Bakanlık aynı adama yeni bir belge veriyor. 
Oldu mu ıbu iş? Hiç olmazsa bu adamlara, mad
rabaz - kelimenin tam tabiriyle söylüyorum -
düzenbaz, bazendebaz kimselere ya bir para 
cezası verilmeli veya uzun müddet faaliyetten 
menediimelidir. Bir sene sonra tekrar be.'ge 
verirseniz bu olmaz. 

Bir önerge veriyorum. Rakamı biraz büyük 
yazmıştım, ama Komisyondaki arkadaşlarımız 

I suç ile ceza arasında bir mukayese yapıp bir 
muadeleti de ortaya koydukları için hemen 
kalemi aldım söylediğim rakamı biraz düşür
düm Diyoruz ki, 28 nci maddenin birinci ve 
ikinci bölümünde belirtilen bir yıl için'Jeki 
müddetin iki yıla, üçüncü fıkradaki iki yıldık 
müddetin de dört yıla çıkarılmasını v;.- böylece, 
acentaların biraz olsun mütenebbih olmacmı 
sağlayabilecek bir hususu buraya getirdim. 
Bir yıllık süre bence çok gülünç olur. Bilmiyo
rum Komisyon bu önergeye iltifat edvr mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz 

efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Sayım Asutay arkadaşımızın görüşlerine ka
tılmamak mümkün değil, Gerçekten, işletme 
belgeleri iptal olunan acentaların işlemiş ol
duğu suçlar eğer Devlete karşı işlenmiş clsa 
ağır cezalı suç olarak nitelemek lâzımgelec ek
tir. Nedir bu? Arkadaşlarım da işaret buyur
dular; müfterilerini aldatıcı, kamu güvenini 
sarsıcı davranışlar, gerçeğe aykırı yanıltıcı rek
lâm.. Bunlar, Türk Ceza Kanununda Devi ete 
karşı işlenmiş suç olarak nitelendirilecek olur-

I sa, ağır cezayı gerektiren suçlardır. Nt&ir 
I verdiğimiz ceza?.. Bir yıl içerisinde kendileri

ne izin verilmeyecek, fakat bir yıldan sonra 
I tekrar izin alabilecekler. 

717 — 



M. Meclisi B : 112 23 . 6 . 1972 O : 1 

Bu acentaiar - demin de arz ettim - yaban
cılara karşı bizim büyükelçilerimizden, turizm 
ataşelerimizden daha etkili temsilcilerimizdir. 
Çok dürüst hareket etmeye, fedakârca çalış
maya mecburdurlar. Yani, bunların gerecek
leri hizmet, diğer bütün hizmet kollarından 
da'ha çok fedakârlığı gerektirecek nitelikte bir 
hizmettir, öyleyse, iyi niyete dayanan bir çalış
ma, çaba olmalıdır; bundan sapmalarını affet
mek mümkün değildir. Çünkü, küçük bir hı<ta, 
Türk Devletini, güç duruma düşürecek, yaban
cı kamuoyunda tepki yaratacaktır, basırda 
akis yapacaktır. Bu itibarla, yardım edelim, 
teşvik edelim, ama bir suç işlediklprinie aman
sız olalım. Geçen maddede de aynı şeyi arz et
miştim. 

Bir önerge takdim ediyorum; bu süreleri bel
ki bu kadar yükseltmiyorum, ama örneğin bi
rinci fıkradaki «bir yıl» kaydının iki yıl ola
rak ve diğerlerinin de keza iki ve üç yıl olarak 
değiştirilmesinde zorunlük gördüğüme işaret 
ediyorum, iltifat buyurulursa müteşekkir ka
lacağım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. 
Değişiklik önergeleri vardır, okutuyor ura. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 28 ÎÎCİ 

maddesinin birinci ve ikinci paragrafındaki 1 
yıllık müddetin 2 yıla, üçüncü paragrafındaki 
2 yılın 4 yıla çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Barhanettin Asutay 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Tasarının 28 nci maddesinin birinci fıkra-

smaki (1) yıl kaydının (2) yıl olacak, 
Keza, ikinci fıkrasındaki (1) yıl kaydının ;2) 

yıl olarak, 
Üçüncü fıkrasındaki (2) yıl kayamın (3) 

yıl olarak değiştirilmesini öneririm. 
Ankara 

Siması özdenoğlu 
BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup cy-

larmıza sunacağım. 
(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay m 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılıyorlar mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK TE
KİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın A<-u-
tay'dan, Sayın özdenoğlu'nun teklifine katıl
malarını rica edeceğiz, eğer katılırlarsa öner
geye iştirak edebiliriz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, Sayın özdenoğlu arkadaşımızın öner
gesine katılıyorum efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK SE
KİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — önergvye 
katılıyoruz efendim. 

TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-
TUĞ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — İki önerge birlikte muamele 
gıörecektir. Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tıldıklarını beyan etmişlerdir, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kaJbul edillen önerge muvacehesin
de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Faaliyetten men etme 

Madde 29. — Geçici işletme veya işletme bel
gesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bu
lunan veya geçici işletme veya işletme belge
lerinde yazılı olmayan hizmetleri ifa eden seya
hat acentaları bulundukları yerlerin en büyük 
mülkî âmirleri tarafından derhal faaliyetten men 
edilirler. Bu gibi acentalarm getirdikleri grup 
veya grupların organizasyonu Seyahat Acenta
ları Birliğine devredilir. 

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

Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığınla 
Tasarının «Faaliyetten men etme» matlaplı 

29 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Madide 29. — Geçici işletme veya işletme 
belgesiz olarak seyalhat acentalığı faaliyetin
de bulunan seyahat acentaları bulundukları 
yerlerin en büyük mülkî amirleri tarafından 
derhal faaliyetten men edilir. Bu gibi acerta
lar ile işletme belgeleri iptal olunan veya ge
çici işletme belgeleri geri alınan acentalp.nn 
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getirdikleri grup veya grupların organizasyo
nu Seyahat Acentalan Birliğine devredilir 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum 
«Gerekçe: 
Belgesiz olarak seyahat aeentalığ< hizmet

lerinde bulunan seyahat acentalarmın faali
yetlerine mani olunması hususunun mü^kî 
amirlerinin yetkisinde olacağı aşikârdır An
cak, geçici işletme veya işletme belgesini haiz 
seyahat acentalamnın, hizmetleri esnasında 
seyahat acentalarına ilişkin mevzuat hüküm
lerini yerine getirmemeleri, bu cümleden ola
rak geçici işletme veya işletme belgelerinde ya
zılı olmayan hizmetleri ifa etmeleri haliade 
yetkili mercinin Turizm ve Tanıtma Bakanhğı 
olması ve işletme belgesi iptali müeyyidesi!] in 
uygulanması tabiîdir.» 

BAJŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Rü-
kumet okunmuş bulunan önergeye katılıyor
lar mı efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK TE
KİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — 27 nci mad
deye ilâve ettiğimiz (ç) bendi muvacehesinde 
bu değişikliğe katılıyoruz. 

TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-
TUĞ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu tarafından 
verilen önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katıldıklarını beyan etmişlerdir, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilmiş bulunan değişik
lik önergesi muvacehesinde oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 

Ceza 
Madde 30. — Belgesiz olarak seyahat acen-

talığı faaliyetinde bulunan veya geçici işletme 
veya işletme belgelerinde yazık olmayan hiz
metleri ifa eden seyahat acentaları hakkında 
29 ncu maddede belirtilen idarî kovuşturmadan 
ayrı olarak yetkili malhkemelerce acentanm sa
hip ve sorumlu müdürleri hakkında kovuşturma 
yapılarak suç sabit görüldüğü takdirde 1 ay
dan 3 aya kadar hapis ve 5 000 T.L. dan 10 000 
T.L. sına kadar para cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Başer, 
buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) - Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclise getirilen tasan tetkik edildi
ğinde gtörülecektir ki, bu tasan 38 maddeden mü
teşekkildir. Yalnız, 30 ncu maddede «Belgisiz 
olarak seyaJhat aoentalığı faaliyetinde bulunan 
Teya geçici işletme veya işletme belgelerinde 
yazılı olmayan hizmetleri ifa eden seyahat acen
taları hakkmda 29 ncu maddede belirtilen ida
rî kovuşturmadan ayrı olarak yetkili mahke
melerce acentanm sahip ve sorumlu müdürü...» 
nün cezalandırılacağı yazılıdır. 

27 nci maddedeki müeyyideler bence 30 rcu 
maddedeki hükümlerden dana ağırdır. O mad
deye glöre müşterilerini iğfal edecek icabın
da dolandırmaya kadar gidecek, müeyyidesi 
sadece belgelerinin iptali olacak. Buradaki hük
me göre ise, belgesiz olarak çalışan veya ge
çici işletme belgesi aldığı halde bunu da'mî 
belgeye çevirmeyenler ceza göreceklerdir 

Komisyon, 27 nci madde dolayısiyle ver
diğim önergeye, cezaların nispetleri görüşün
den hareketle iltifat etmedi. Gönül ister ki, 
bir düzeltme ile o hususlar buraya sokulsun. 

İkincisi; «1 aydan 3 aya kadar hapis» ce
zası diyor. Cezaların infazı hakkmda 647 sa
yılı Kanun vardır. Bunlar kısa süreli ceza
lardır. İcabında bu cezaları hakim tecil ede
bileceği gibi, buradakini de para cezasına çe
virebilir. Çevirmediği zaman, farzedelim üç 
ay gün verdi; akşam cezaevine girer, sabah
leyin çıkar gider, otel gibi yatar. 647 sayılı Ka
nun bu şekildedir. Onun için müessiriyeti biraz 
artırmak, vatandaşları biraz düşündürmek için 
cezaların «üç aydan altı aya kadar» olmasmm 
fayda3i olacaktır. Sırf, «ceza verdik, ama tesi
rini göstermedi» demekle olmaz. 

Bir önerge verdim, takdir Yüce Meclisin
dir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan arkadaşımız madde 
ile getirilen müeyyidenin yetersizliğini ileri 
sürdü. Halbuki burada «1 aydan 3 aya kadar 
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hapis ve 5 000 Tl. dan 10 000 Tl. na kadar. 
para cezasına hükmolunur.» denmektedir. Şim
di, cürümle ceza arasında katiyen bir nispeti 
Mile mevcut değildir. Nihayet, belgesiz ola
rak seyahat acentası açan, geçici işletme 
veya işletme belgelerinde yazılı olmayan hiz
metleri ifa eden seyahat acentaları hakkında 
bu cezanın tatbiki emre dilmekte olduğuna 
göre, temennimiz suçun tekerürü halinde ce
zaların kademeli olarak tespit edilmesi veyahut 
5 000 liradan 10 000 liraya kadar şeklinde tes
pit edilen para cezalarının da tahfifi hususun
da Komisyonun maddeyi geri almak suretiyle 
tadilatta bulunmasıdır. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 
varmı efendim?.. Yok. 

Değişiklik önergeleri var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 30 ncu maddesinin kabul edilen 
29 ncu maddeye tetabuk etmesi için, 30 ncu 
maddedeki «veya geçici işletme veya işletme 
belgelerinde yazılı olmayan hizmetleri ifa eden 
seyahat acentaları» ibaresinin metinden çıkarıl
masını saygıyle arz ederim. 

İzmir 
Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 30 ncu madde

sindeki «1 aydan 3 aya kadar hapis ve 5 000 
liradan 100 000 Tl. na kadar para cezasına 
hükmolunur» cümlesinin; «3 aydan 6 aya ka
dar hapis ve 5 000 Tl ndan 10 000 Tl. na ka-
kadar para cezasına hükmolunur» seklinde ta
dilini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 30 ncu maddenin 5 nci 

satırının, «1 aydan 3 aya kadar» olan kısmı
nın, «3 aydan 6 aya kadar» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Mehmet Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum 
efendim. 

(izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm 
önergesi tekrar okundu. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜPTÜOĞLÜ (Zonguldak) — Efen
dim; bu takrire katılıyoruz. Yalnız, metinde 
ds şöyle bir tashihatm zapta geçmesi bakımın
dan arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Redaksiyon bakımından mı 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Redak
siyon bakımından efendim, «veya» dan önce 
olan «bulunan» kelimesi, «bulunanlar» olacak
tır. Bu şekilde olunca, önergeye iştirak ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Evet. Efendim, sayın Komis
yon, Sayın Asutay tarafından verilmiş olan de
ğişiklik önergesine katılmış bulunmaktadır ve 
ayrıca 30 ncu maddenin birinci satırındaki 
«bulunan» kelimesi, «bulunanlar» olarak tas
hih edilmiştir. 

Değişiklik önergesini bu suretle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 

katılıyor musunuz? 
GEOİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 

TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katı
lıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Başer tarafından veri
len bu değişiklik önergesine de Komisyon ka
tılmıştır. Değişiklik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ISayın Zeki Adıyaman'ın önergesi, biraz 
önce kabul edilen önergenin ayni mahiyette 
bulunduğu için, bu önergeyi işlemden çıkarı
yoruz. 

30 ncu maddeyi, değişiklik önergeleriyle 
kabul ettiğiniz şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 31. — Belgesiz olarak seyahat acen-

talığı faaliyetinde bulunan veya geçici iş-
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letme veya işletme belgelerinde yazılı olma
yan hizmetleri ifa eden seyahat acentaları 
hakkında yapılacak soruşturma ve kovuştur
ma, 3005 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a) 
bendindeki yer ve aynı kanunun 4 ncü mad
desinde yazılı süre kayıtlarına bakılmaksızın 
sözü geçen kanun hükümleri dairesinde ya
pılır. 

BAŞKAN — Madede üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok?. Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul stmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
İKİNCİ KISIM 

ISeyahat Acentaları Birliği 
I - Amaç ve kuruluş 

Madde 32. — Seyahat acentaları, seyahat 
acentalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turiz
mine uygun surette gelişmesini sağlayıcı ted
birleri almak ve meslekî ahlâk ve tesanüdü 
korumak amacıyle Seyahat Acentaları Birliği 
adı altında tüzel kişiliği' haiz bir birlik kurar
lar. Seyahat acentalarmın bu birliğe üye ol
maları zorunludur. 

'Seyahat Acentaları Birliğinin merkezi An
kara'dadır. 

ŞADi BİNAY (Bilecik) — Söz istiyorum 
Sayn Balkan. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurunuz 
efendim. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

(Seyahat acentalarmın son yıllarda büyük 
bir faaliyet halinde olduğu, şahsen kendileriy
le yaptığım temastan, gazetelere verdikleri ve
yahut çalışma safhalarının gösterdiği gelişme
den de anlaşılmaktadır. 

Ancak şurasını belirtmek isterim ki; bu ka
nun tasarısının hazırlanışında, tatbikatçılarla 
Bakanlık arasında geniş bir anlaşma ve geniş 
bir inceleme yapılmış olmalıydı. Bu mevzuda 
kısa bir izahat lütfedilirse, şahsen memnun olu
rum. 

Şunun için arz ediyorum: Meselâ, 1971 yılı
nın otel tarifeleri, 1971 yılında bastırılan bir 
kitap, tevzi edilememekten mütevellit dünyaya 
duyurulamadı. 1972 de, yine seyahat acentala-
rından aldığımız intiba, birçok turist veyahut 
ta birçok ecnebi seyahat acentasının, rezervas

yonlarını iptal etmek mecburiyetinde kaldıkla
rı şeklindedir. 

Bu bakımdan, Bakanlığın seyahat acentala-
rına büyük bir önem vermesi ve her atacağı 
adımda tatbikatçı olan ve bütün dünya ile ge
niş temasları bulunan bu acentalarla mutabık 
olması gerekmektedir. Aksi halde, turizmden 
beklediğimiz büyük faydalar, şüphesiz ki, bü
yük çapta aksaklığa uğrayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bu maddede «Seya
hat Acentaları Birliği kurulur» deniyor. Seya
hat acentalarmın sayıları 180 veyahut ta kay
dı geçmemiş olanları da ilâve edersek, tahmin 
ediyorum ki, 200'ü bulmaktadır. Bu birliği kim 
kuracaktır? Bu vazife kime verilmiştir? Bunla
rın kurulmaması ve yürütülmemesi halinde ted
birler nelerdir? 

Şüphesiz ki, bir birliğin kurulmasındaki 
amacı; meslekî disiplini ve ahlâkı sağlayacak, 
aralarındaki haksız rekabeti ve birtakım hak
sız kazançları önleyecek bir teşebbüsün mey
dana gelmesidir. Bu bakımdan madde çok ye
rindedir. Ancak, bu birliğin kurulmasından 
sonra, geleneklere riayet etmeyenler veyahut ta 
birliğe dahil olmayanlar hakkında, elbetteki 
birtakım hükümler getirilmesi gereklidir. Bu 
bakımdan ufak bir izahat istiyorum. 

Madde son derece yerinde tedvin edilmiştir. 
En ufak bir teşekkül dahi bugün federe hali
ne gelirken, dünyaya kapılarını açan ve memle
ketimizde turizm hareketlerini kanalize eden, 
turistlerin istirahatlarını seyahatlannı veyahut 
ta gelen bir turistin memleketine döndüğünde 
10 turiste tesir ettiği hususu nazarı itibare 
alındığı takdirde, bütün dünyada çoktan ku
rulmuş olan bu birliklerin Türkiye'de de ye
rine getirilmesi, yani kurulmuş olması şüphe
siz M, şayanı takdirdir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Genel 

Müdür, buyurunuz efendim. 
TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-

TUĞ — Sayın Başkan, Yüce Meclislinizin de
ğerli üyeleri: 

Konu ile ilgili olmamakla beraber, sayın mil
letvekilinin 1971 Otel Rehberi'ne değinen ko
nuşmasına, yüksek müsaadenizle cevap vermek 
istiyorum. 

Efendim, zamanı idaremize aidolmamakla 
beraber, eski idarenin bütün işlemlerini tekeffül 
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eden bir idare anlayışına sahibolduğumuz için, 
durumu bütün sarahatiyle açıklamak istiyo
rum. 

1971 yılına ait Otel Rehberi, hazırlıkları ya
pıldıktan sonra ihale edilmiş; bu ihale Maliye 
Bakanlığının vizesi ve bunu takiben Sayıştay'
ın vizesinden geçmesi icabederken, Maliye'de 2 
ay takılmıştır. Bu takılmada, tarafımızdan mü
teaddit ikazlar yapılmasına rağmen, her hangi 
bir değişiklik yapılmaksızın 2 aylık bir gecikme 
sonunda intacedilmiş ve Mart ayı gelmiştir. Sa
yıştay da, «Gelecek yıllara sari bir mukavele 
yapılamaz» gerekçesiyle bu ödemeyi durdur
muştur. Dolayısiyle 1971 yılı Otel Rehberi'nin 
dağıtılamamasmm sebebi; mevcut mevzuatımı
zın uygulanmasında vaki gecikmedir. 

Bu yıl, böyle bir gecikmenin olmadığını sa
rahaten arz etmek isterim. Yüce Meclise gön
derdiğimiz Otel Rehberi, bütün dünyaya dağı
tılmıştır ve hemen şunu da memnuniyetle ifa
de edeyim ki; 300 000 liraya malolmuş olan bu otel 
Rehberi'nin dağıtımı ve basımında, döner serma
yemiz 200 000 liraya yakın bir kâr etmiştir. Hem 
300 000 liralık bir masraf çıkmış hem de aldı
ğımız reklâmlardan, yapmış olduğumuz geniş 
kampanya neticesinde elde ettiğimiz reklâmlar 
sonucunda, döner sermayemiz 200 000 liralık bir 
kâr sağlamıştır. 

Bütün bu tecrübelerin ışığı altında Bakanlı
ğımız, 1973 yılı Otel Rehberi faaliyetine başla
mıştır. Sayın milletvekilimiz eğer seyahat acen-
talanyle temas ediyorlarsa, çok yakinen öğ
reneceklerdir ki, daha 15 gün önce seyahat 
acentalan ve çeşitli turistik tesislerin temsilci
leriyle yapmış olduğumuz görüşmelerin sonu
cunda, 1973 otel fiyatlarını tespit etmiş ve ilgili 
kuruluşlara ilân etmiş bulunuyoruz. Dolayısiy
le 1973 yılının otel fiyatları dahi, bugün Bakan
lığımız tarafından bütün dünyaya ilân edilmiş
tir ve her hangi bir gecikme söz konusu olma
yacaktır. 

ilâveten şunu arz edeyim ki; Seyahat Acen
talan ve Seyahat Acentalan Birliği kanun ta-
sarısmm hazırlanmasında, Bakanlığımız kendi 
kabuğu içinde hareket etmemiştir. Bütün seya
hat acentalan birliğinden, ki halen Türkiye'de 
4 tane Seyahat Acentalan Birliği vardır. Bun
lar izmir, Ankara, İstanbul Seyahat Acentalan 
Birliği ve buna ilâveten de 1963 yılında kurulan 

iSeyahat Acentalan Federasyonu'dur. Ancak, 
iSeyaJhat Acentalan Federasyonu halen gayri 
faal durumda bulunan bir kuruluş halindedir. 
Bunun dışında zikretmiş olduğum 3 Seyahat 
Acentalan Birliği ile Bakanlığımız müteaddit 
defalar konuşmalar yapmıştır. Hazırlamış ve 
Yüce Meclise sunmuş bulunduğumuz tasanda, 
aşağı - yukan bütün maddelerde genel bir mu
tabakat söz konusudur. 

Malumaten arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Avşargil, buyurunuz 

efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

ıSayın Başkan, değerli arkadaşlar; Bugün dün
ya turizminde en büyük rolü, seyahat acenta-
larının oynadığı fikri, doğrudur. Dünyada ku
rulan turizm acentalannm birkaç milyon turis
te hitabettiği de doğrudur. 

Gerekçeden öğrendiğimize göre, bugün Türk 
turizmine hizmet eden 180 kadar seyahat acen-
tası vardır. 

Değerli arkadaşlarım; bu aoentaların ayn 
ayn özellikleri vardır. Hepsinin gayesi turizme, 
Türk turizmine hizmet etmektir. Ama, bu hiz
meti yaparken, mutlaka her acenta, hizmet et
tiği sahada kendi özellikleri içerisinde çalış
mak zorundadır. Meselâ, bugün kara, deniz ve 
havayolları ile seyahat eden turistler vardır. O 
halde, tek birlik halinde bu acentalan bir ka
nun maddesiyle bir araya toplamaya çalışmak, 
kanaatimce yanlış bir yol olur. Nasıl ki, bugün 
Türkiye'de çeşitli işçi teşekkülleri ve dernek
ler var; bunlar birer konfederasyon halinde 
birleşiyorlarsa; acentalar da kendi bünyesi içe
risinde özelliklerine göre tek birlik halinde de
ğil; bunları birlikler kurmaya teşvik etmeli, 
bunlar bir konfederasyon halinde birleştirilme-
lidir. Böylece daha âdil bir yol sağlanmış olur. 
Meselâ ben, mutlaka bir acentay». başka bir bir
lik içerisinde birleştirmeye çalışmanın, hukuka 
ve hukuk anlayışına uygun bir yol olacağı ka
naatinde değilim. Bilmiyorum sayın Komis
yon bu konuda ne düşünür?. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca ko

nuşmak isteyen sayın üye? Yok. Değişiklik 
önergesi de yok. Maddeyi oylannıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum. 
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II - Birliğin görevleri 
Madde 33. — Seyahat Acentaları Birliğinin 

görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acenta-
lığı konusunda incelemeler yapmak, birlik üye
leri arasındaki haksız rakabetin önlenmesi hu
susunda gerekli tedbirler almak, seyahat acen
taları personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve 
seminerler düzenlemek, bakanlıkça istendiğinde 
giörüş bildirmek, uluslararası kuruluşlarda se
yahat acentalarım temsil etmek, bu kanunda ve 
33 ncü maddenin son fıkrasında bahsedilen yö
netmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmek
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Binay, 
görüşmek üzere buyurunuz. 

SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım,, 

Bu maddede, biraz evvelki maruzatıma 
bazı ilâveler yapmak istiyorum. 

Yine şahsen bir eridişe taşımaktayım. Şöy
le ki : 

İstanbul'da ve İzmir'de kaldığım otellerde 
ve uğradığımız acentalarda şikâyet konusu olan, 
Bakanlığın bazı tutumları olmuştur. Bakanlık, 
turizmin gelişmesi için, bilhassa dışarıdan içe
riye girecek olanların ve döviz getirecek olan
ların rahatlığını, kolaylığını, ulaşımını ve dö
viz teminini sağlayacak yerde bazı engeller çı
karmıştır. Onların ifadelerini aynen naklediyo
rum ve hatta bazan, Bakanlığın mevcudiyeti tu
rist akımına zararlı olmuştur gibi iddialarda 
bulundular. 

Arkadaşlar, mesele sadece bu seyahat acen-
talarının karşılaştığı müşküller değildir. Mese
lâ bir otel kitabının, evet bu sene hakikaten 
ben de inceledim, yabancı dilde çok güzel bir 
hasım, içerisinde reklâmlar da var, şayanı tak
dir ve şayanı tebrik olan bir yayın olmuştur ve 
heder olmamıştır, bütün acentalar bunu dışarı
ya göndermiştir; fakat meselâ bir acenta - ya
rın acentalar birliği olacak, federe hale gele
cek - Bakanlığa herhangi bir hususta müracaat 
ediyor. Anayasaya göre 15 günde verilmesi lâ-
zımgelen cevapların aylar sürdüğü, efendim fa
lan komisyondan, filân komiteye intikal ettiği, 
hatta bunun dışında da Bakanlığın alacağı bir 
karar mevzuunda o acentaların en büyüklerini 
diyelim, haberdar edilmediği veyahut hiç olmaz
sa Ankara'ya davet edilerek kendilerinden fi

kir sorulmadığı ve bu yüzden Türk turizminin 
büyük zararlara, kayıplara duçar olduğu söy
lenmiştir ve o tarihte, yani geçen yıl ben Ba
kanlıkta bazı arkadaşlarla ve eski bir bakan 
arkadaşlarımla temas ettim, birçok konularda 
acentaları buraya davet ettiklerini memnuniyet
le öğrendim. Fakat yine tekrar ediyorum, eğer 
bu kanunun, tasarının hazırlanmasında ve şu 
metnin kendilerine gönderilmesinde bir ihmal 
ve sakınca olmuşsa, arkadaşlar, bu kanunun 
tam olarak çıkmayacağı kanısını taşıyorum. 
Çünkü memuriyet başka, tatbikat başka. Se
yahat acentası kalkıyor burada Ankara'daM, 
İstanbul'daki; ki, esas merkezi İstanbul'du ben 
de biliyorum, burada Ankara'da bir kuruluş 
var, acentalar birliği şeklinde bir otelin zemin 
katında çalışır ve hiç bir zaman da faaliyet gös
termemiştir. Beynelmilel kitaplarda sadece adı 
vardır, ne kimse oraya bir - Cihan Palastadır 
meselâ - danışma yapmıştır, ne de kalkıp gelip-
te Türkiye hakkında bir soru sormuştur. Sade
ce yazıda, kitapta nazarî olarak kalmıştır. Eğer 
seyahat acentalarına, hiç olmazsa bellibaşlıları-
na şu metin gönderildiyse, nasılki bir kanun ta
sarısını evvelâ bir bakanlık hazırlıyor ve ilgili 
olduğu diğer bakanlıklara gönderilmek sure
tiyle mütalâaları alınıyor, sonra Meclisimizin 
komisyonlarına gelerek buraya intikal ediyor 
ise, eğer bu yol takibedildi ise bu seyahat acen-
talarının şu kanuna büyük bir hizmette ve kat
kıda bulunmuş olduğuna inanıyorum. Fakat ko
nuyu bilmiyorum. Eğer edilmemişse muhterem 
arkadaşlar, şu kanun tasarısının birçok hüküm
leri, isterse birlik kurulsun, isterse bilmem fede
re olsun, yine aksak kalacaktır, yine nazarî ola
rak kalacaktır ve Turizm Bakanlığının birçok 
masaları de fuzulî meselelerle, yazışmalarla, çi-
zişmelerle uğraşacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım Turizm Bakanlığı 
kanaatimce hiç bir zaman mevzuat bakanlığı 
olmamalıdır, Turizm Bakanlığı tatbikat bakan
lığı olmalıdır. Tatbikat Bakanlığı olduğu için 
de gayet pratik, gayet süratli karar veren ve 
tatbikatçı olan seyahat acentalarıyle her gün 
işbirliği etmesi lâzımgelen bir kuruluş olmalı
dır. Kurulduğundan bu yana yıllar geçti. Kuru
luşunda ben de bir Meclis üyesiydim, komis
yonda ye Genel Kurulda bazı konuşmalarım 
oldu, büyük ümitlerimiz vardı, ideallerimiz var-
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di; ama ondan sonra gördük M, 16 milyonluk 
Yugoslavya'ya 16 milyon turist gelmektedir, 
35 milyonluk Türkiye'ye 1 milyon turist geldi
ği zaman sevincimizden ne yapacağımızı şaşır
maktayız. Denizimiz, kumumuz, Allahın vergisi 
olan ormanlarımız, her şeyimiz komşularımız
dan katbekat üstün olduğu halde ve halkımız 
da diğerlerinden büyük çapta daha misafirper
ver olduğu halde bekleneni alamadık, umduğu
muza erişemedik. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, 

Seyahat acentaları birliği kurulması gerçek
ten yerinde bir hareket; turizm işlerimizi orga
nize etmek bakımından. 

Yalnız, ben bir noktayı öğrenmek istiyorum. 
Madde 33'te : «Seyahat acentaları birliğinin 
görev, pazar araştırmaları v© seyahat acentalığı 
konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri 
arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususun
da gerekli tedbirleri almak seyahat acentaları 
personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve semi
nerler düzenlemek, bakanlıkça istendiğinde gö
rüş bildirmek, uluslararası kuruluşlarda seyahat 
acentalannı temsil etmek.» deniyor ve «Bu ka
nunda ve 34 ncü maddenin son fıkrasında bah
sedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri 
yerine getirmektir.» 

Şimdi 34 ncü maddenin sonundaki bu yönet
melik te; Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca Se
yahat Acentaları Birliğinin ve organlarının gö
rev ve yetkilerine ilişkin bir yönetmelik hazır
lanır. Burada mühim olan oihet; bu türlü bir
likler, yani bu bir meslek birliği oluyor bir nevi. 
Meslek birliklerinin en önemli niteliği bir nevi 
kamu niteliğindeki meslek kuruluşuna benzer. 
Kamu niteliğinde meslek kuruluşu olup olmadığı 
burada vuzuhlu değil. Aslında 2 türlü husus 
vardır tatbikatta. Birisi; kanunların tanzim 
ettiği fiiller; seyahat acentaları, kanunların ya
sak ettiği birtakım fiilleri yapabilir. Maddeler
de geçti, gördük. Bir de bunun dışında meslek 
bakımından ele alınacak fiiller vardır. Bunlar 
ceza kanunlarında gösterilmez. Bunlara hukuk 
alanında disiplin fiilleri, meslek disipliniyle il
gili fiiller diyoruz. Burada bunun bir nüvesi 

I var. Birlik üyeleri arasında haksız rekabetin 
I önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, 

kurslar ve seminerler düzenlemek, bildirmek, 
birlik üyeleri arasında haksız rekabetin önlen
mesini... 

I Şimdi bu bir tanesi, yani o meslekle ilgili 
bir tek husus. Akla gelen bir husus ifade edil
miş. Halbuki seyahat aoentası bir meslek oldu
ğuna göre, ister istemez her mesleğin kendi ah
lâk kuralları olacak, meslek ahlâkının kuralları 

I olacak. Bunlar yalnız burada söylenen haksız 
rekabetten ibaret değil. Haksız rekabet, bir 
ucu hukuk alanına giren bir fiildir, bir ucu mes-

I lek ahlâkına giren bir fiildir, öyleyse burada 
I biz öyle bir şey koymalıyız ki, - eğer yoksa onu 

öğrenmek istiyorum - diğer maddelerde serpiş
tirilmiş bir halde yok ise, yönetmelikte ifade 
edilecekse, yönetmelikte olacağı kanısında deği-

I lim. Burada öyle bir yetki koymalıyız ki, bu 
birlik kendi meslek mensuplarına birtakım ceza
lar verebilmelidir. Binaenaleyh zannediyorum 
ki, bunun da esas itibariyle ifade edileceği yer 
bu 33 ncü madde olmak gerekir. 

Bu konuda Sayın Komisyondan bilgi istiyo
rum. 

Bu arada bir şeyi de ifade etmeye kendimi 
mecbur hissediyorum. Biz Meclis kürsüsünden 
hep acı tenkidler yaparız. Ben de değerli arka
daşım gibi bu sene çıkarılan rehberi gördüm. 
Meselâ bu rehberi, elimde bulunan Londra'ya ait 
rehberle, İngiliz Turizm Bakanlığının çıkardığı 
Londra'ya ait rehberle karşılaştırdım. Mükem
mellik bakımından onlarla boy ölçüşecek nitelik
tedir. Hakikaten iftihar edilecek bir haldir; 
bunu da burada ifade etmeyi Meclisin bir üyesi 
olarak kendime bir borç biliyorum. Hakikaten 
çok güzel bir rehber yapmışlardır. Aldım kar
şılaştırdım, Londra şehri için yapılmış olanıyle 
karşılaştırdım, bütün otelleri yazıyor, ondan da
ha nefis, baskısı ondan daha nefis ve içindeki 
bilgiler onun ayanndadır. Bunu yapan Bakanlığı 
ve onun mensuplarını da tebrik etmeyi burada 
borç biliyorum. 

Saygılar sunanın. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, 

Buradan, zannediyorum biraz fazla hızla ge
çirmiş olduğumuz bu taşanlarda, gerçekten son-
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radan karşımıza dikilecek derecede önemli ha
talar yapıyoruz. Şimdi daha önce muhtelif mad
delerde, muhtelif vesilelerle arz ettim. Gerçekten 
bu tasarı, kanun sistematiğine aykırı ve boşluk
larla sakatlanmış olan bir tasarıdır. 

Şimdi bunu burada ifade etmezsem rahatsız 
olacağım, bir görevi yerine getirmemiş olmanın 
ezikliğini ve huzursuzluğunu duyacağım. Onun 
için özür dilerim zamanınızı aldım. 

Sayın Ülker arkadaşım da belirtti. Gerçekten 
bu birlik üyeleri hakkında haksız rekabetin ön
lenmesi, seyahat acentası birliğinin bir görevi
dir. Haksız rekabet yapana uygulayacak ceza 
nedir? Yok... Bizatihi birliğin kendi meslekî 
kurallarına ters düşmekten ötürü tertibedeceği-
niz ceza nedir? Yoktur. Şimdi birlik, acentalar 
üzerinde bir kuruluştur. Organları vardır, genel 
kurulu vardır, idare kurulu vardır, denetle
me kurulu vardır; güzel... Meslekî bir görev 
ifa edeceklerdir. Bu meslekî görevlerinin ifası 
sırasında doğrudan doğruya disiplin yoluyle ce
zalandırılması gereken suçlar işleyebilirler, ha
talar yapabilirler. Peki bunlara uygulanacak ce
za nerede? Müeyide nerede, nerede gösterilmr»-
tir?Yok... 

Yarın, Birlikte bir meslekî suç işlenecektir, 
içinden çıkılamayacaktır. Yarın bu acentaların 
haksız rekabetiyle karşı karşıya kalacağız, için
den çıkamayacağız. Uygulayıcılar çıkamayacak
lar. Neden? 

Değerli arkadaşlarım, kanun yapma bir sa
nattır, büyük bir sanattır. Biz bunun, Millet Mec
lisi ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
hakkından gelemiyoruz. Kimse üzerine alınma
sın ; ama bu konuda hiç tecrübesi olmayan arka
daşlarımız, hatta Türkçe bilmeyen kişiler kanun 
tasarısını kaleme alıyorlar. Ben burada mille
timin dilini her şeyin üzerinde tutan bir insan 
olarak bazen utanç duyuyorum. Bu böyle olma
mak lâzım, bu işi ciddiye almamız lâzım. 

Şimdi kanun sistematiği... Söylemeye mecbu
rum yine, tutanaklara geçsin. Seyahat Aeenta-
ları Birliği bir kuruluştur. Acentalardan son
ra tarif ve tavsif eidilmek gerekir. Ne işi var 
bunun kanunun en sonunda arkadaşlarım? Ka
nunun 2 nci maddesinde yer alması lazımgelen 
bir kuruluştur bu. Kanunun daha önceki 32 nci 
maddesinde Seyahat Acenteleri Birliğini niteli
yoruz, organlarını sayıyoruz, görevlerini sayıyo

ruz, halbuki daha evvel 24 ve 29 ncu maddele
rinde Seyahat Acentalan Birliğinden bahsediyo
ruz. Niteliği, hukukî varlığı belli olmayan bir 
teşekkülü biz daha evvelki maddelerde zikre
diyoruz, sorumluluğunu ortaya koyuyoruz. Ka
nun sistematiğine aykırı... Getirmiş en sonra 
koymuştur. Böyle şey olmaz, önce acenteler tarif 
edilir, ondan sonra da bu Birliğin kuruluşu, or
ganları, bu organların görev ve yetkileri zikredi
lir. 

Şimdi tekrar ediyorum. Bu işle görevli ar
kadaşlarımı uyarmak istiyorum: Tasarı, baştan
başa boşluklarla mualleldir. Ne olacak şimdi? Bu 
saatten sonra bu geçecek, geçirmek gibi bir görev
le karşı karşıyayız. Bu buradan geçecek; ama 
bu sakat geçecek... Sakat doğuyor bu çocuklar. 
Böyle mi olmak gerekir arkadaşlarım? Daima 
buradan ifade ettim, zabıtlara tescil ettim, yine 
de edeceğim, bana öyle geliyor ki, kanun yap
ma gibi en kutsal bir görevimizin sorumluluğu
nu yeter derecede müdrik olamıyoruz. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Altuğ bu
yurun. 

TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL
TUĞ — Sayın Başkan, sayın üyeler, Sayın Sadi 
Binay Beyefendi Bakanlığımızın faaliyetine iliş
kin bazı tenkitlerini ileri sürdüler. Bu tenkitle
rin bir kısmı doğru olabilir. NeteMm her ba
kanlıkta işleri yaparken işin ehemmiyetine göre 
bir zamanlama yapılır. Hemen şunu arz edeyim 
ki, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı turizmin çok 
dinamik bir sektörü olması hasebiyle kendimi 
her gün bu dinamizme uydurmaya çalışan bir 
bakanlık görünümünde olabilir. Biz bu görüş
teyiz. Netekim çok defa Anadolu'nun ücra bir 
kasabasından bize telgraf gelmektedir, orada po
lisin, mahallî idare ajnirlerinin yahut her hangi 
birinin yapmış olduğu menfî bir davranışın iza
lesi için derhal tedbir almamız istenmektedir. 
Aynı keyfiyet çok defa hudutlarımızda da ol
maktadır, herhangi bir engel çıkmaktadır. Mese
lâ daha dün Güney kapılarımızdan gelen 300 
arabalık bir konvoyun gümrükte takıldığı hak
kında telgraf almış bulunuyoruz. Böyle bir du
rumda Bakanlık tabiî ki, en seri vasıta ile ve ön
celikle bu işleri halletmek zorundadır. Çünkü 
şöyle düşünüyoruz ki, bu işlerin halledilmesi tu
rizm faaliyetleri ile direkt olarak ilgilidir ve bu 
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işlerin halledilmesi millî ekonomimize de fayda
lar temin edecektir. Bunun yanında bir seyahat 
acentesinin açılmasında birtakım komisyonlar 
kurulduğu ve evrakın bu komisyonlar arasında 
havale edildiği için gecikmelere uğradığı söy
leniyor. Hemen şunu arz edeyim her halde bir 
yanlış anlama var. Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğında seyahat acenteliği faaliyetini intacetmeye 
mahsus herhangi bir komisyon yoktur. Bu Tu
rizm Genel Müdürlüğünün görevlerine dahil ve 
günlük formaliteleri gerektiren bir işlemdir. 
Her halde Sayın Sadi Binay diğer turistik tesis
lerle ilgili Merkez Turizm Komitesini kasdet-
mektedirler, bu komisyon faaliyeti nedeni ile 
komisyonun 11 kişilik üyesinin 3 kişisi bakanlı
ğımıza aittir, diğer 8 üye başka bakanlıklara ait
tir. Çok defa, bazı haftalar bunların toplanma
sı mümkün olamamaktadır. Ancak şunu mem
nuniyetle arz edeyim M, son altı ayda herhangi 
bir haftada toplantının yapılmadığı vaki değil
dir. 

Yine Sayın Sadi Binay Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının her şeyden önce bir mevzuat ba
kanlığı değil, bir tatbikat bakanlığı olması lâ
zım geldiğini belirttiler. Bu görüşte prensip iti
bariyle mutabıkız. Ancak şunu arz edeyim ki, 
Sayın Bakanımızın da müteaddit defalar belirt
tikleri veçhile, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
mevcut bakanlıklar külliyesi içinde bir koordi
natör bakanlıktır. Şöyle ki; gümrüğe müteallik 
işlemler Gümrük Kanununa tabidir ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının yetkisi dahilindedir. Pa
saport ve emniyet işleri içişleri Bakanlığına ra-
cidir ve o bakanlık tarafından yürütülmektedir. 
Turizme direkt olarak ilgili bulunan trafik işle
ri, sağlık işlemleri gibi bütün işlemler başka ba
kanlıkların görevleri arasında bulunmaktadır. 
Dolayısıyle bir bakanlık olarak maalesef bir 
mevzuat bakanlığı gibi hareket etmek zorunda
yız ve mevzuatın imkân verdiği ölçüler içinde 
diğer bakanlıklarla koordinasyon kurmaya ve 
aksaklıkları telâfi etmeye çalışmaktayız. Tabiî 
ki, Sayın Sadi Binay'ın belirttikleri gibi tatbi
kat bakanlığı haline gelindiği takdirde turizm 
politikasının çok başarıya ulaşacağı fikrine işti
rak etmiyoruz. Çünkü biz turizm politikasından 
bunun tam ötesinde tamamen farklı olarak baş
ka şeyler anlamaktayız. Nitekim Sayın Bakanı
mızın Meclis görüşmelerinde ve çeşitli basın kon

feranslarında belirttikleri veçhile, turizm her 
şeyden önce bir yatıran politikası meselesidir. 
Yugoslavya'dan misal verdiler. Bu görüş doğru
dur. Ancak şunu arz edeyim ki, Yugoslavya'da 
498 bin yatak vardır. Türkiye'de 15 yılda yara
tılan turistik evsafı haiz yatak sayısı 31 bindir. 
Bir misal arz edeyim; Yunanistan'da yatak sa
yısı 198 bindir ve Yunanistan'ın 1972 icra pla
nında, 1972 yılında 30 bin yeni yatak yaratıla
cağı hükme bağlanmıştır. Ancak Türkiye'nin 
şartlan ve Türkiye'nin koşulları içinde maale
sef her yıl Yunanistan'la rekabet etmek için bu 
hacimde yatak yaratmaya imkân yoktur. Mem
nuniyetle öğreniyoruz ki, ve Bakanlığımızın da 
dahli vardır, bir kanun hazırlanmaktadır, ya
tırımların belirli yörelere teksif edilmesi için 
tedbirler aranmaktadır. Ümidediyoruz ki, gele
cek yıllarda Yunanistan turizmi ile veya Yugos
lavya turizmi ile turizm sahasında rekabet ede
bilmek için gereken yatırımlar olacaktır. Bu 
yatırımlar yani arz imkânı gerçekleştikten son
ra zannediyoruz ki, Türkiyemiz haiz olduğu tari
hî ve turistik çekicilik unsurları sayesinde dün
ya piyasasında lâyık olduğu yeri alabilecektir. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Müftüoğ-
lu buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK TE
KİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın özdenoğlu 
kanunun sistematiğine değindiği için huzurunu
zu işgal ettim, özür dilerim. Bu hususta fazla 
konuşacak değilim. Gerçekten Bakanlar Kuru
lundan gelen tasarıda Seyahat Acentaları Birli
ğini tanımlayan madde seyahat acentelerini ta
nımlayan birinci maddeyi müteakip ikinci mad
de olarak gelmiş idi. Ancak Parlamentoyu teş
kil eden grupların bütün üyelerinden teşekkül 
eden Komisyonumuzda bu sistematik kanun tek
niği yönünden uygun mülâhaza edilmemiş ve ka
nunun Bakanlar Kurulundan gelen sistematiği 
tamamen değiştirilmiştir. Bu hususta şahsî gö
rüşümü değil de Komisyonda bulunan bütün ar
kadaşlarımın altına imza ettikleri gerekçe kıs
mını okumakla yetineceğim. 

«Tasarının sistematiğini değiştirmenin kanun 
tekniği yönünden daha uygun olacağı kanaatine 
vararak sistematik yönünden değişiklik yapıl
mıştır. ŞöyleM, tasarı isminden de anlaşılacağı 
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üzere iki müesseseyi seyahat acentaları ve seya
hat acentaları birliğini ele almakta, bunların 
kuruluş ve işleyişlerini düzenlemektedir. Tasarı
da önce altkavram olan seyahat acentalamnın 
ele alınması, sonra da bu acentaların oluşturdu
ğu bir üstikavram olan Seyahat Acentaları Bir
liğinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu siste
matiğe uyulmaması karışıldık yaratacak mahi
yettedir. Bu nedenle tasarının Komisyonumuz
ca kabul edilen kurallarına dokunulmaksızm sis
tematiği değiştirilmiş, önce seyahat acentaları 
ele alınarak tanımı verilmiş, kuruluş ve işleyişi 
düzenlenmiş, yetenekleri belirtilmiş bunların ve
recekleri teminatla ilgili kurallara yer verilmiş 
ve yükümlülükleri ile kendilerine sağlanacak ko
laylıklar hükme bağlanmıştır. Daha sonra sis
tematik açıdan acenteler yukarıda açıklandığı 
şekilde hukukî statüye kavuşturulduktan sonra 
bunların meydana getirdiği bir üst kuruluş olan 
Seyahat Acenteleri Birliğinin amacı ve kurulu
şu, görevleri, organları, gelirleri ile ilgili kural
lar sistematik bir şekilde düzenlenmiştir. Bu su
retle iki kuruluş arasında alt - üst kuruluşlar or
ganı tesis edilmiş bulunmaktadır.» Zannediyo
rum ki, bu gerekçeden de anlaşılacağı üzere Sa
yın özdenoğlu'nun hüsnüniyetle ifade ettikleri 
endişeler Komisyonumuzca da dikkate alınmış, 
ancak bu dikkate alışta neticeye ulaşma Sayın 
özdenoğlu ile tam bir tezat haline gelmiştir. 
Aramızdaki fark bundan ibarettir. Yoksa aynı 
hassasiyeti Komisyonumuz da göstermiştir ve bu 
şekli daha uygun mütalaa etmiştir. Teşekkür 
ederim. 

ŞİNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Şahsen 
de aynı görüşü savunabiliyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanla
rı şahısları adına görüşemezler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK TE
KİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Komisyon 
Başkanı olarak bu metne katılmasa idim altında 
imzam bulunmazdı. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen olmadığına 
göre değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seyahat Acenteleri Birliği kanun tasarısının 

33 ncü maddesinin sonunda sehven «33 ncü mad
denin son fıkrasında bahsedilen yönetmelik» ten 
söz edilmektedir. Buradaki 33 ncü maddenin 

«34 ncü maddenin son fıkrasında bahsedilen yö
netmelik» şeklinde düzeltilmesini arz ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Seyahat Acenteleri kanun tasarısının 33 ncü 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini öne
ririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Birlik, acentelik mesleğinin vakar ve haysi
yetine uymayan hareketlerden dolayı birlik üye
lerine disiplin cezası verir. Bunun ayrıntıları 
yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Şinasi özdenoğ
lu'nun önergesini tekrar okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK TE
KİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-

TUĞ — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Metindeki 33 ncü madde atfı
nın 34 ncü olarak tashihini önermiştir Saym öz
denoğlu. Komisyon ve Hükümet katılmıştır. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Reşit Ülker'in önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK TE

KİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

TURİZM GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ AL-
TUĞ — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmıştır. Oylarınıza su
nuyorum... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

33 ncü maddeyi kabul ettiğiniz değişik şekli 
ile oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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III - Birliğin organları 

Madde 34. — Birliğin, 
A) Genel kurul, 
B) Yönetim kurulu, 
C) Denetim kurulu, 
Olmak üzere 3 organı vardır. Bunlar aşağıda 

belirtildiği şekilde kurulup faaliyete geçerler. 
A) Genel kurul, her seyahat acentasının 

temsilci olarak göndereceği birer sahip veya bi
rer sorumlu müdüründen oluşur. Genel kurul 
kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan 
yardımcısı ve yeteri kadar kâtip seçer. 

Genel kurul her yıl Kasım ayında toplanır. 
Ayrıca genel kurul, yönetim kurulu tarafından 
veya bakanlıkça re'sen olağanüstü toplantıya 
çağrılabilir. Âdi ve olağanüstü toplantılara 
temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk 
toplantıda bu çoğunluk elde edilemediği takdir
de toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk 
aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar 
mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır. 

Genel kurulun görevleri : 
a) Birlik hesaplarını incelemek, yönetim 

kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve 
gereğinde yönetim ve denetim kurulunu ibra 
etmek, 

b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini, 
g'örüşüp karara bağlamak, idarecilere ve temsil
cilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her 
türlü ödenek ve yollukları tespit etmek, 

c) Yönetim kurulu tarafından genel kuru
la arz olunan hususları görüşüp karara bağla
mak, 

d) Genel kurul üyelerinin yirmide biri ta
rafından görüşülmesi veya gündemden çıkarıl
ması istenen konuları görüşmek ve gündeme alı
nan maddeleri karara bağlamak, 

e) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seç
mek, 

f) Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tes
pit etmek, 

g) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen 
yönetmelikte belirtilen yetkileri kullanmaktır. 

B) Yönetim kurulu, genel kurulun kendi 
üyeleri arasından seçeceği 9 kişiden teşekkül 
eder. Yönetim kurulu üyelerinin en az 4'ünün 
(A) grubu seyahat acentaları temsilcisi olması 
gerekir. Ayrıca yönetim kuruluna 9 yedek üye 
de seçilir. Yönetim kurulu ayda en az iki defa, 

ihtiyaca göre ve başkanın çağrısıyle de her za
man toplanabilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri; 
a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini 

hazırlamak ve genel kurula sunmak, 
b) Genel Kurulca alınacak kararları uygu

lamak, 
c) Merkez Müdürü ve Merkez Bürosunun 

kadrolarını tespit ve tâyin işlemlerini yapmak, 
d) Âdi ve olağanüstü genel kurul toplantı

sına karar vermek, 
e) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak, 
f) Yönetim kurulu üyelerinin ekseriyeti ta

rafından görüşülmesi istenen ve gündeme alman 
konuları görüşüp karara bağlamak, 

h) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen 
yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa et
mektir. 

C) Denetim Kurulu, Genel Kurulca birlik 
üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden teşekkül 
eder. Ayrıca aynı sayıda 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 daire
sinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, 

c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine 
getirilip getirilmediğini incelemek, 

d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kont
rol etmek, 

e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hak
kında Genel Kurula rapor vermek, 

f) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir 
Bakanlığa rapor vermektir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, Seyahat 
Acentaları Birliğinin ve organlarının görev ve 
yetkilerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanır. 

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

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Söz 
istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun saym Asutay. 

BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Sa
ym Başkan, değerli milletvekilleri; 

Birlik teşekkülü maddede yer alırken üze
rinde ince eleştiri yapılmamış gibi görüaıür. 

Birlik; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Dene
tim Kurulu olarak 3 kuruluş halinde teşekkül 
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eder ve Genel Kurul her yıl Kasım ayında top
lanır diyoruz. Her yıl Kasım ayı gelince dele
geler yahut iştirakçiler bir araya gelecek Genel 
Kurul teşkil edilecek ve netice itibariyle de bir 
yönetim kurulu seçilecektir. Bu birlik yönetim 
kurulu ne yapacaktır; 32 nci maddede yer alan 
seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleği
nin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette 
gelişmesini sağlayıcı tedbirler alacak, seyahat 
acentaları birliği, pazar araştıracak, seyahat 
acentalığı hususunda incelemeler yapacak, birlik 
üyeleri arasındaki rekabetleri önleyecek ve di
ğer sair vazifeleri yapacaktır. Bir yıl içinde... 

Değerli milletvekilleri, bir kimse bir eve ta-
şınsa, bir yıl içinde yanındaki komşuyu tanıya
maz. Muhtelif vilâyetlerde kurulu acentaları ve 
hem de kendisine bağlı olan kuruluşları bir yıl 
içinde, gelecek yönetim kurulunun tanıması 
mümkün değil. Bir yazışma olsa ismini tescil et
mesi bile mümkün değil. Onun için lütfediniz 
bu «1 yılı» 2 yıla çıkaralım. Diğer cemiyetler 
4 yıl; ama hiç olmazsa partilerimiz 2 yılda bir 
genel kurul yaptıkları gibi bunu da bu şekilde 
2 yılda bir yaptıralım. Daha ilerideki senelerde 
belM bu rakam artar. 

Belki benim dikkatimden kaçmıştır bilemi
yorum; yönetim kurulu; birliğin çalışma prog
ramını ve bütçesini hazırlar, genel kurula su
nar, genel kurulca alınacak kararları uygular, 
merkez müdürü ve merkez bürosunun kadrola
rını tespit eder ve tayin işlemlerini yapar deni
yor. 

Simidi demek ki merkez müdürü ve merkez 
bürosunun kadrolarını tespit edecek ve adi, 
olağanüstü toplantılara karar verecek, bütçe fa
sılları arasında aktarma yapacak. Yönetim 
kurulunun üyelerinin ekseriyeti tarafından gö
rüşülmesi istenen ve gündeme alınan konuları 
görüşecek. 

Ancak, burada merkez müdüründen gayri 
bir organa sahip değil, bir yöneticiye sahip de
ğil. Peki bu yönetim kurulunun bir başkanı, bir 
sekreteri, meseleyi yürütecek bir mesul muha
sibi, yani yönetim kurulunun, mesuliyet alacak 
bir müesseseye sahibolması gerekir gilbi görü
nür; ama yalnız burada nevi şahsına mahsus bir 
kuruluştur, binaenaleyh yönetim kurulu bir ara
ya gelip aralarından bir başkan seçer, yönetim 
kurulu çalışmalarını kendi aralarından se

çecekleri başkan veya raportörlerle yürütür 
ve merkez müdürünü seçer ve merkez bü
rosunu teşkil eder, ondan sonra da dağılır, 
ayda bir kere ide bir araya toplanır. Bu 
manada gördük diyorsa komisyon o za
man söyleyeceğimiz bir mesele yoktur; ama 
diğer taraftan, behemahal üzerinde durulacak 
bir husus vardır: Genel kurul 2 yılda bir ve Ka
sım ayında toplanmalıdır. 

Bir önerge veriyorum, eğer Komisyon iltifat 
ederse, siz de iltifat ederseniz teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 
isteyen sayın üye yok; değişiklik önergeleri var
dır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 34 ncü 

maddesinin (A) paragrafının 1 nci bendindeki 
Her yıl toplanacak genel kurulun 2 yılda bir 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asütay 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 34 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına 

(O) den sonra (D) «Disiplin kurulu» ibaresinin 
eklenmesini ve 

Aynı fıkradaki «olmak üzere» ibaresinden 
sonra gelen (3) ün (4) olarak değiştirilmesini 
öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
34 ncü maddeye son fıkra olarak aşağıdaki 

; fıkranın eklenmesini öneririm. 
İstanbul 

I Reşit Ülker 

Disiplin Kurulu Genel Kurulca Birlik üye-
, leri arasından seçilecek 3 kişiden meydana gelir. 
; Disiplin Kurulunun görevleri; yönetmelikte 
. belli edilen disiplin fiilleri hakkında yönetmelik 
1 gereğince disiplin cezaları vermektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) Bu önerge
lerin tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) Sayın Baş
kan. muhterem arkadaşlarım; 
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Sayın Asutay'ın, Genel kurulun her yıl yeri
ne 2 yılda bir toplanması hususundaki teklifine 
Komisyon olarak katılıyoruz. 

Yalnız sayın Asutay'ı bir hususta vuzuha ka
vuşturmak isterim. «Yönetim kurulunun bir 
başkanı olması lâzım, bu konuda metinde sa
rahat yoktur» .buyurdular. Dikkat ederlerse (A) 
paragrafının (b) bölümünde: «Yönetim kurulu 
.ayda en az 2 defa, ihtiyaca göre başkanın çağrı
sıyla da her zaman tplanalbilir» ifadesi geçtiği-
ğine göre, genel hükümler içerisinde yönetim 
kurulunu seçtikten sonra toplanarak başkanını, 
başkanvekilini ve muhasibini seçecektir. Onun 
için teferruata inmemiştir; bir. 

ikincisi; son fıkrada ayrıca görevlerin nasıl 
yapılacağı, ne şekilde taksim edileceğinin bir yö
netmelikle tanzim edileceği hususu ifade edil
miştir. Bu hususlar ayrıca yönetmelikte göste
rilecektir. 

Sayın Ülker'in takrirlerine iştirak ediyoruz. 
Ancak, son vermiş olduğu takrirde bir ibare 
var, metinde yanlış yere girmemesi için bilhas
sa söz aldım. Son fıkradan sonra disiplin kuru
lunun kuruluşu şöyledir şeklinde bir takrirleri 
var. O, son fıkra değil, şöyle olmalıdır : «Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığınca seyahat acenta-
ları Birliğinin ve organlarının görev ve yetki
lerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanır» fıkra
sından önce konulması lâzımdır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Katılıyorum 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Tavzihen 
arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim, 
BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutuyorum 

efendim. 
(izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Asutay'ın de

ğişiklik önergesine Komisyon katılmıştır. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon, Sayın Ülker İn öner

gesine katılmıştır, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu önerge

ye de katılıyor. Ancak, maddedeki yerini beyan 
ettikleri şekilde... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ben önergemi 
düzelteceğim; son fıkradan bir evvelkine kon
mak üzere diyeceğim. 

BAŞKAN — Tamam efendim zaten Komis
yon Başkanı onu ifade ettiler, onlar tutanaklara 
geçti. Siz buna aynen iştirak ediyorsunuz. An
cak, bu bir fıkra olacağına göre (D) fıkrası ol
ması gerekmez mi Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ.KOMİSYON BAŞKANI SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Evet 
efendim, (D) fıkrası olacak. 

BAŞKAN — O vakit değişiklik önergesini 
- Komisyon da katılmış bulunduğu cihetle - bu 
tarzda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi bu 3 önergede buyurduğu
nuz değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 
IV - Birliğin gelirleri 

Madde 35. — Seyahat Acentaları Birliğinin 
gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan meydana 
gelir. 

a) Üyelerin birliğe kayıt ücreti ve aidat, 
b) Seyahat acentaları personelinin yetişti

rilmesi için düzenlenecek kurs ve seminerlerden 
temin edilecek gelirler, 

c) Bağış ve yardımlar. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum. 

Üçüncü kısım 
Son hükümler 

Madde 36. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisi-
sini Teşvik Kanununun 34 ncü maddesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

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

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

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seya-
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hat acentaları ve şubelerinin 6 ay içinde kendi- I 
lerini bu kanun hükümlerine uydurmaları ve 
yeniden işletme belgesi almaları şarttır. 

(A) Grubu seyahat acentalığı işletme bel
gesi talebinde bulunan seyahat acentalarından i 
yurt dışından tertipledikleri turistik turlarla il- > 
gili olarak son iki yıl içinde 4 ncü maddenin 2 
nci fıkrasında söz konusu miktarda döviz temin 
ettiğini tevsik edenlere işletme belgesi verilir. 
Son iki yıl içinde söz konusu edilen miktarda 
dövizi temin edememiş olan seyahat acentaları- ( 
na ise geçici işletme belgesi verilir. i 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. | 

Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. j 
Yüksek Başkanlığa | 

Geçid 1 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici madde 1. — «Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seya
hat acentaları ve şubelerinin 6 ay içinde kendi
lerini bu kanun hükümlerine uydurmaları ve 
yeniden işletme belgesi almaları şarttır. Bu süre 
zarfında kendilerini bu kanun hükümlerine uy
durmayan seyahat acentalarının mevcut ruh
satnameleri iptal edilir.» | 

Ankara i 
Şinasi özdenoğlu i 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. ' 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SADIK 

TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katili- ı 
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu'nun değişik
lik önergesine Komisyon katılmıştır, önergeyi \ 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi kabul ettiğiniz bu de
ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 2. — Turizm ve Tanıtma Ba

kanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve I 
şubelerinin kendilerini bu kanun hükümlerine t 
uydurmaları hususunda azamî 4 ay içinde görüş I 
bildirmek ve yeni müracaatlarda Seyahat Acen- I 
talan Birliğinin vazifelerini ifa etmek üzere bir- I 
lik kuruluncaya kadar bir seyahat acentası ör- I 
gütünü vazifelendirir. | 

— 731 

23 . 6 . 1972 0 : 1 
Seyahat acentalarının kendilerini bu kanun 

hükümlerine uydurmalarını mütaakıp bir ay 
içinde, vazifeli seyahat acentası örgütü Seyahat 
Acentaları Birliğinin İlk Genel Kurulunu top
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye yok. Değişiklik önergesi de yok. Geçici 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 37. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 38. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

C. H. P. Grubu adına Sayın Hasan Ali Gül-
can söz istemişlerdir, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HASAN ALİ GÜL-
CAN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları 
Birliği kanun tasarısı Yüce Meclisimizde görü
şülmüş, maddeler üzerindeki müzakere bitmiş 
ve nihayet tümü üzerinde oylamaya kadar gel
miştir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 
bu safhada görüşlerimizi Yüce Meclise arz et
mek istiyoruz : 

Bu kanun memleketimizde turizmin geliş
mesi bakımından doldurulması gereken büyük 
bir boşluğu kapatmış bulunmaktadır. Turizm, 
bir memleketin gelir kaynağıdır. Bu suretle 
bazı devletlerin bütçelerinin büyük bir kısmı 
turizm ile temin edilir. Fakat, şimdiye kadar 
memleketimizde böyle bir boşluğun bulunması, 
turizmin bir nizama bir statüye bağlı olmadan! 
kendi kendine gelişme göstermesi büyük başa
rı sayılmaz. 

Her ne kadar Bakanlık kendi çapında bir 
çabanın içine girmiş ve Türkiye'de turizmi ge
liştirmeye çalışmış ise de, böyle bir kanunun 
noksanlığı bunu güçleştirmekte ve müspet ne
ticeye ulaştırmamaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, kanunun manası 1 nci 
maddede tümü ile kendisini bulmuştur. 1 nci 
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madde der ki : «(Seyahat acenteleri kâr amacıy-
le turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor 
ve eğlence imkânlarını sağlayan, onlara turizm
le ilgili bilgiler veren, bu konu ile ilişkin tüm 
hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve ge
nellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan ti
carî kuruluşlardır.» 

Muhterem arkadaşlarım, işte burada tam 
manasıyle kanunun tarifi ve bu kanunun bir 
ihtiyaç olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizde turistlerin gezilerini takibe-
diyoruz. Maalesef gelen turistler, yetkili olma
yan, lisan bilmeyen, tercüman geçinen kişilerin 
elinde yanlış bilgiler verilmek suretiyle, yan
lış yollara götürülmek suretiyle kendilerine 
gereği kadar istifade sağanamamaktadır. 

Çok şahit olmuşuzdur; tercüman diye tu
ristin önüne düşer, lisan bilmez, elini, kolunu 
sallar, mimiklerle, jestlerle hatta o kadar gü
lünç olur ki, cümlenin yarısını Türkçe, yarısı
nı yabancı dil ile söylemek suretiyle birşeyler 
izah etmeye çalışırsa da bu, neticede turisti 
memnun etmemektedir. 

Ayrıca, turizmin geliştirilmesi, Sevahat 
Acentalan Kanunu ile bir statüye, bir disipli
ne bağlanmış ve bu suretle seyahat acentalan 
bir nizam içinde memlekete gelir sağlamak im
kânına kavuşmuş olacaktır. 

Turist şüphecidir; bir memlekete gelir, tu
ristik bir eşya alacak olsa, veya kendisine bir 
yol gösterilmek, gezdirilmek istense hemen şüp
heye düşer, «acaba» 1ar içinde, müşkül mevkide 
bu memlekette kendisine yol gösteren yok mu? 
Gibi bir huzursuzluğun içine düşmektedir. 

îşte Seyahat Acentalan Kanunu bunu telâfi 
etmekte, bu kanun ile seyahat acentalan bir 
statüye bağlanmak ve mesul müdür tayin edil
mek ve hatta lisan bilen tercümanlar vasıta-
sıyle turistlere bu imkânı sağlamak ancak bu 
turistleri tatmin eder ve memleketimize daha 
çok turist getirme imkânını sağlar. Bu suretle 
de memleket ve millet olarak biz kazanmış olu
ruz. 

Aynca, seyahat acentalan şimdiye kadar 
bazı turistik geziler hazırlamışlardır, bir çoğu
na şahit olmuşuzdur; Avrupada bir çok mem
leketleri erezdirecegini, bir çok şehirlere gide
ceğini turistik bildirilerinde yavmlar ve grup 
grup turistler hazırlamak suretiyle gönderir. 

Fakat, bu belgelerinde gösterdikleri bir çok şe
hirlere ve hatta bazı devletlere uğramamak su
retiyle turistleri müşkül mevkide bırakırlar, 
kendilerini bundan mahrum ederler. 

Bunun için seyahat acentalan birlikte kur
mak suretiyle disipline edilmiş olacak ve hak
sız, yersiz, kanunsuz harekette bulunamayacak
lardır. Hatta, kanuna uymayan bir çok işlem
leri nedeniyle de acentanm kapatılmasına ka
dar gidilebilecektir. 

Aynca, seyahat acentalan birlik kurmak su
retiyle de kendi haklanın koruyacaklar ve ken
di menf aatlannı mümkün olduğu nispette, dev
lete karşı, millete karşı, yabancılara karşı tah
tı emniyete alacaklardır. Bu da acentalar bakı
mından çok yerinde ve isabetli bir iştir. 

Netice olarak arz edeyim, bu kanun Türki
ye'mizde büyük bir boşluğu doldurmuş bulun
duğundan ve Türk Milletinin menfaatine uy
gun bir kanun olduğundan Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak kanuna olumlu oy verece
ğimizi arz ederken, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, aleyhte söz 
istiyorsunuz, buyurun efendim. 

SÎNASÎ ÖZDENOĞLU rAnkara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaslanm. 

ISeyahat Acentalan Kanunu, hiç şüphesiz, 
gelişen Türk turizm endüstrisinin ayrılmaz bir 
parçası ve hukukî yapısı olacaktır. 

Tasannm bir yandan gecikmesinden üzüntü 
duyarken, bir yandan da Yüce Meclisten eksp
res hızıyla geçmesini hayıflamamaya imkân 
yok. 

Aynca, burada arz ettiğim gibi, sistematiği 
tamamıyle yanlıştır; en başta zikredilmesi lâ-
zımgelen birlik kuruluşu, yetkileri en sonda 
getirilmiştir. Böylece kanun yapmanın gelenek
sel sistematiği ihlâl edilmiştir. Biraz önce bu
rada komisyon adına konuşan Sayın Başkanın, 
bu komisyonda bulunmamasını ve bu kürsü
den bu tarzda konuşmamasını çok temenni eder 
dim. 

Türkiye'nin paha biçilmeyecek kadar zengin 
varlığı olan turizm potansiyeline hız verecek ve 
hele turizm faaliyetlerini Devletçe disipline ede
cek böylesine önemli bir tasarının Meclisimiz
den geçeceği su sırada. Türk turizminin bugü
nüne ve yarınına ait birtakım gerçeklerini ve 
problemlerini tespitte zorunluk görmekteyiz. 
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Değerli arkadaşlarım, hemen ifade edeyim 
M, turizm, modern dünyanın en büyük hareket 
gücü olmakta devam ediyor. Geçen yılın ista
tistiklerine göre zamanımızda her 55 dakikada 
bir otel inşa edilmekte, her yıl turizm dalgalan
malarına 600 milyonun üzerinde insan katılmak
ta ve bu 000 milyon insanın yer değiştirmesi 
ile, dünya ekonomisine 16 milyar dolarlık eko
nomik katkıda bulunulmaktadır. 

İSayın arkadaşlarım; 
Türkiye turizm politikasına artık ciddî bir 

strateji kazandırmak zamanı gelmiştir. Her şey
de olduğu gibi, bunda da çok geciktiğimiz bir 
gerçektir. Her alanda olduğu gibi, turizmde de 
dev projeleri gerçekleştiremediğimiz bir gerçek. 
Ha vatan topraklarında petrol fışkırmıştır, ha 
memlekete turist çekmesini öğrenmişizdir. Bun
lar arasında şahsen hiç bir fark göremiyorum. 

îki yıl önce Bütçe ve Plan Komisyonunda 
şunları söylemiştim : «Türkiye kalkınmasını 
derhal iki anahedefe yöneltmemiz gerekir. 

1. Teknolojik çağın gereklerine göre asıl 
endüstrileşmemizi tamamlamak. 

2. Batılı anlamda bir turizm sanayiini kur
mak ve geliştirmek ve bu arada millî bir turizm 
politikasının hedeflerini biran önce tespit etmek 
ve uygulamaya geçmek...» 

Bugüne kadar ne olmuştur, muhterem ar
kadaşlarım? Ne yazıkki bütün gayretler, tu
rizm üzerine parlak nutuklar çekmekten ileri 
gidememiştir. Yavaşlık, lâçkalık, iptidaîlik, pa
halılık bugün Türk turizminin başlıca vasfı ol
makta devam ediyor. 

Yıllardır, özel eğitimden geçmiş bir turizm 
zabıtası teklif edilir ama, bir türlü gerçekleşe
mez. Yıllardır, turistlere karşı işlenen suçlar 
şiddet sebebi sayılsın, daha ağır şekilde ceza
landırılsın, diye bağırmışızdır ama hiç bir so
nuç alınmamıştır. Hükümetler adına söz veril
miş, ama gerçekleştirilmemiştir. 

Turist gezmek görmek ve eğlenmek için ge
lir, ama hepsinin basında can güvenliği gelir. 
Yabancı turist Türkiye'ye adımını atar atmaz 
gümrüklerde ve emniyet kontrolünde akıl al
maz güçlüklerle karşılaşır. Tecavüzler ve sar
kıntılıklar başlar. Şoföründen otelcisine kadar, 
- tabirimi mazur görün - kazıklamalar başlar ve 
turist geldiğine ve geleceğine pişman olur. 

Cenneti vadetseniz bile artık o güzelim de
nizlerimize rağmen, o büyük tarihimize rağmen 

Türkiye'ye gelmez olur. Yanıbaşımızdaki Yu
nanistan'a gelir ama, Türkiye'ye gelmez. Ne
den? Orada emniyeti ve rahatlığı buluyor da 
ondan. 

Değerli arkadaşlarım, çok ilginç bir misal 
vereceğim : Yalnız Rodos adasına yılda 1 mil
yon turist gelmektedir ve yalnız Rodos adasın
da 80 000 turistik yatak bulunmaktadır bugün. 
Bütün Türkiye'de turistik yatak sayısı 30 bin
dir. Bunun yarısında da pislikten yatamazsı-
nız. 

Bunlar acı gerçeklerimizdir, ilgililer iyi din
lesinler, bunları ilgililer iyi dinlesinler, bu hu
susların özellikle tutanağa geçirilmesinde fay
da görüyorum. 

Türkiye'de her şeyin, bir zümrenin değil ge
niş halk kütlelerinin yararına disiplinli ve güç
lü hükümetlerle halledileceğine inanmış bir ar
kadaşınızım. Bugün Türkiye'de halk, küçük 
memur ve işçi turistik nimetlerden faydalanmayı 
bir yana bırakınız, denizi bile görememektedir. 
Çünkü, yıllardır vaadedildiği halde halka göre 
ucuz, temiz dev tesisler yapılamamış ve Türki
ye'nin umudu olan dev projeler ne yazık ki, ger
çekleştirilememiştir. 

Genç Bakan Erol Yılmaz Akçal'm bir ciddî 
gayretin içinde-olduğunda şüphe yoktur. Ama 
Devlet laçka olduktan sonra ne yapsın Yılmaz 
Akçal? 

Bu vesile ile kendisine bir tavsiyem olacak
tır; inançlı ve çalışan gençlerle bir kadro kur
maya başlamıştır. Turizmi bir aşk gibi duyacak 
bu kadroyu ezdirmemesini ve genişletmesini te
menni ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sözlerimi toparlıyorum; hatırlayacağınız gi

bi 1971 yılında 1970 yılının ilk üç ayına oranla 
turizm gelirlerinde % 47 bir azalma olmuştur. 
Bu yıl Türkiye turizminin altın yılı olarak ilân 
edilmiş ve 1 milyon turist vaadedilmiştir. 

Bugünkü durum nedir? Elimize bugüne ka
dar geçmiş bir kesin rakam yoktur, ama Sayın 
Bakanı daha cesur bir çalışma içinde görmek is
tediğimi belirtmek istiyorum. Türkiye'nin bu
gün başlıca umudu olan turizm sanayiinde ciddî 
bir hamle yapabilir, denizlerimizi, güneşi ve ta
rihimizi 1972 yılı içinde iyice değerlendirebilirse 
Sayın Akçal'ı ilk kutlayacak kişi ben olacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
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Bu tasanda boşluklar vardır, bunları uzun 
uzadıya burada arz edecek değilim. Maddeler 
üzerinde konuşurken bunları teker, teker açık
lamıştım. 

Turizm acentalannm fonksiyonu bizde ters 
ve yanlış anlaşılmıştır. Bu acentalann temel 
hedefi; Türkiye'ye dışandan turist getirmek ol
malıdır. Oysaki bunlar işin kolayına sapmakta 
ve Türkiye'den dışarıya insan götürmektedirler. 
Bu sözlerimin altını çizerek Hükümeti uyarmak 
istiyorum. Parola; dışarıdan Türkiye'ye adam 
getirmek olmalıdır, Hükümet seyahat acentala-
rını disipline ederek dış gezileri kısıtlamalı, dı
şandan turist getirecek acentalara teşvik ted
birleri ve prim sistemi uygulamalıdır. Bu ara
da, bu acentalann gerek yabancı ve gerekse 
Türk müşterilerine karşı çok dürüst davranma-
lan mutlaka sağlanmalıdır. Her türlü dolandı-
ncılık kesinlikle önlenmeli ve Türkiye'nin adını 
dışanda ve içeride lekelemek istiyenlere karşı 
amansız olunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sözlerimi bitirirken çok önemli bir noktaya 
birkaç cümle ile değinmek istiyorum: Turizm 
Bakanlığının dış teşkilâtında da bir reform yap
mak lâzımdır. Gerek turizm ve gerekse tanıt
ma konusunda dışanya dönük bir seferberliği 
derhal başlatmak zorundayız. Bu seferberliğe 
ayak uyduramayanlar tasfiye edilmeli, yerlerine 
bu işin üstesinden gelecek çalışkan, bilgili ve ce
sur kadrolar gönderilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu kanunun, çilekeş Türkiye'mizin umudu 

olan turizm hamlesinde bir altın dönemin baş
langıcı olmasını gönülden diler, Kanunun hazır
lanmasında emeği geçenlere ve Turizm Bakan
lığının değerli mensuplanna, Türk turizmine 
katkıda bulunan adsız kahramanlara bu vesile 
ile teşekkürlerimi sunar, Yüce Meclisi saygıla
rımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, tasannın tümünü oy-
lannıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentalan Birliği kanun tasansı Meclisinizce 
kabul edilmiş bulunmaktadır, memleketimiz tu
rizmine hayırlı olmasını temenni ediyorum efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bundan sonra gündemimizdeki sırada; Top
rak Tarım Reformu kanun tasarısı ile Danıştay 
kanun tasansı bulunmaktadır, fakat aldığımız 
malumata göre Bakanlar Kurulu toplantı halin
de bulunduğu için Sayın Hükümet üyeleri Mec
lislimizde hazır bulunamamışlardır. 

Ayrıca çalışma süremizin dolmasına da az bir 
süre kalmış olduğundan 26 Haziran 1972 Pazar
tesi günü sat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 19,20 

»9<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

112 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 6 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKİNCÎ 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. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Da&tma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. -— 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesini»! 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 Kanununum 10 nen maddesinin 
{'b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sergin ve 2 
arkadaşımın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin deği§tirilmeskıe 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tdklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/911, 
2/659, 2/066) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 10712) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanum 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 komisyon] arın
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 5.9 No. lu Ge-
çjei Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek ) (Dağıtma tarihleri 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

5. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Ada
let, Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonların
dan 4 er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 604) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 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, 
29 . 12 . 1971) 



2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
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 Kıratlıoğlıv 
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) (& Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Türal ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve.Ada-
'et Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
yayılan : 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 ncü 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 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat 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 hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. ıSayıian : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma 'tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
rıın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayılan 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 
cezalarımın affına dair kanun teklifi ve Adalet | 

Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayılan : 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 hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 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'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci elk) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk 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 teklifi 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-
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kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1972) 

poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
eik) (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 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
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 : 1 6 . 2 . 1972) 

19. — İzmir 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 İçel 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 tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev-
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri 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 ncı 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 .3972) 

23. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 

24. — T. 13. 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 Önadım.'-
m, 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 
Plan koımisyonlarmdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarum ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırana, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, 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 
Özıtürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 1 4 . 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 Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971 ; 19 . 12 . 1971) 



5. — Nevşenir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve îzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nei 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 Çöralekpı-
nar köyü hane 1, oilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yatma ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
'Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtana 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) 
(rS. 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 Sıreaiı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (€L Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtıma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
•hağlı 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. 

1 -
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 Oontay 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 . 197.1 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-
diu Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş 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 Dcdekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Şelfimi Kodal'm 
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 
Plan 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 . 197.1, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

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 hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine daiîr 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 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 îl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 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 . 1 9 7 2 ) 

22. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı 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 kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl-

j masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtana tarihi : 8 . 3 . 1OT2) 

X 24. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, 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, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
1 4 . 4 . 1 9 7 2 ) 

X 26. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada-

I 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 arkadaşımn, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/6U0) (S. Sayısı r Ö62) (Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 1'972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 29. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka-
I nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 

Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları' Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim/İçişleri, 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 

I tarihi : 2 . 5 . 1972) 
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30. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku

ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı vj 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

31. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddeleriiain değiştirilmesine 
ve hu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

32. — 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) 

33. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanıma bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

34. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nei maddesinin değiştirilmeğine m bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair ka&an tasa
rısı ve (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179= a 1 nei ek) (Dağıtma tarUtferi: 5 . 6 . 1 9 7 0 v e 
30 . 5 . 1972) 

X 35. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Ovmm, Jfcd&Ut, 'Mfcl3gfe.'Vft Plaaı kö»isyo»la-
rından 3,$r üreden, k u r ı ^ a 76 No; lu (foqm Ko
misyon raporu (1/91) ($• Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

36. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nei maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair ka»»» tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

37. — Çorum. Milletvekili Cahit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun tekljll v» t e b e r i ve Adalat komis-
y.ofnlan raporları (2/440) (,&, Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 2 9 . 5 . 1972) 

38. _ Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
mn 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) 

39. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nei 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 40. — 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 Ba-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nei 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) 

41. — 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) 

42. — 171 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Somisyoüiı raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 43. — 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) 

44. — 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) 

X 45. —• Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaldığı 

kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1972) 

46. — 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. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 





S j E t . ; s MİLLET MECLİSİ S. Saym : § 0 8 © 2 " C İ e k 

24 . 5 . 1967 tarihli ve S6S sayılı Kanunla bazı maddeleri değiş
tirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesine, 
bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
TekinePin, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 31 ve 
53ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişikliklere dair M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 

1/589; 2/617, 2 /618; C. Senatosu : 1/80) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 105) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 549-1/80 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15 . 5 . 1972 gün ve 5047 sayılı yazınız: 
24 . 5 . 1967 tarihli ve 86S sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 

tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının, 
Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 6 . 1972 tarihli 
68 nci Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Adalet Komisyonu raporu 

. Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 22 . 6 . 1972 
Esas No. : 1/589 
Karar No. : 72 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştiriLırniş bulunan 22 . 4 .1962 ta-
nihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adiyle bazı maddelerimin değiştirilmesinle, 
ıbazı maddelerin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasıansının, Millet 
Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 6 . 1972 tarühli 68 nci 
Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş oihnakla Konıisyonıımuza havale edilmiş, Ibü se'beple de 
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Komisyonumuzca ve Hükümet temsilcileri de hazır "bulunduğu halde tekrar tetktik ve müzakere 
olUTiımıuştur. 

Komisyonumuz mezkûr tasarının önemine foiıuaen öncelikle görüşme k a r a n alnıış ve Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun; ikinci maddenin kapsamıma giren (2, 30, 43, 45, 46, !51, 64 neü 
maddeleriyle), altıncı madde kapsamına giren 'geçici 10 men madde üzerinde yapmış olduğu deği
şiklikler ve bu değişikliklere ait gerekçeler Komisyonumuzca da uygun mütalaa olunarak aynen be
nimsenmiştir. 

Tasarının Anayasa gereğince getirdlmiiş olması ve 6 ay içlinde çıkartılması gereken kanunlar
dan biri bulunması nedeniyle Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılan işbu rapor saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkan Sözcü Kâtip 
Istf&inibul ıSiiivaıs Snınop Artvin 

/. H. Tekinel T. Koraltan H. Biçer A . N. Budak 
Erızjurum Gümüşaıne îçeıl Kaıns 
S. Arıaa M. Karaman M. AriMn İ. H. Alaca 

îmzada bnilonaînıaıdı 
Konya Niğde 

î. Baran M. Ooakeıoğlu 
tmzadıa buluniamaidı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 508'e 2 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 tarihli 
ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 

maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair kanım tasarısı 

MADDE 2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 1, 2, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 
67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 89, 90, 94, 95, 98 nci maddeleri ile geçici 2 ve 7 nci maddeleri aşa
ğıda yazılı olduğu ü^ere değti^lmlmiştir: 

Kurulun görev ve yetkileri: 

Madde 2. — Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. 
1. Adliye mahkemeleri hâkimlerinin bütün özlük işleri hakkında kesin karar vermek, 
2. Adalet Bakanının bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin 

yargı çevresinin değiştirilmesi konularındaki tekliflerinin uygun olup olmadığına karar vermek, 
3. Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda kanunların veya Türkiye Büyük Millet 

Meclisi içtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile 
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası açmak, 

4. Bu kanunda yazılı diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

İkinci bolümün görevleri : 

Madde 30. — ikinci bölümün görevleri şualardır : 
1. Hâkimler hakkındaki şikâyet ve ihbarları incelemek, 
2. Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçlan ve sıfat ve gö

revleri icaplarına uymıyan hal ve eylemleri' hakkında soruşturma yapılmasına karar vermek, 
3. Hâkimler hakkında inceleme ve soruşturma yapmak üzere müfettiş hâkim görevlendiril

mesini istemek, müfettiş hâkim görevlendirilmesine lüzum görülmiyen hallerde ihbar ve şikâyetle
rin incelenmesini sağlamak maksadiyle üst dereceli bir hâkim görevlendirmek, 

4. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararlan vermek, 
5. Genel Kurul tarafından verilecek diğer işleri görmek. 

Denetim, inceleme ve soruşturma : 

Madde 43. — Hâkimlerin, hâkim yardımcılarının görevleri ile ilgili konulan kanun, tüzük, 
yönetmelik, idari konulara ait tamim ve tavsiyelere uygun olarak ifa edip etmediklerini kontrol, 
bunların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçlan, sıfat ve görevleri icap
larıma uymıyan hal veya eylemlerini tesbit ve gerektiğinde inceleme ve soruşturma yapmak giörevi 
müfettiş hâkimlere aittir. 

İkinci bölümce müfettiş hâkim görevlendirilmesine lüzum görülmeyen hallerde ihbar ve şikâ
yetlerin incelenmesini sağlamak maksadiyle en yakın kaza çevresindeki üst dereceli bir hâkimin 
görevlendirilmesi de caizdir. 

Genel denetimin muayyen süreli plânlar dairesinde bütün kaza çevrelerinde uygulanmasının 
esasları, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca hazırlanarak Genel Kurulun tasvibine sunulur. 
Yüksek Hâkimler Genel Kurulu bu plânda gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

Genel denötdm sırasında veya inceleme ve soruşturma esnasında hâkim ve hâkim yardımcılan 
hakkında inceleme veya soruşturma yapılmasını gerektiren yeni bir konunun ortaya çıkması ha
linde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN EABUL ETTİĞİ METİN 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 .-4 . 1962 tarihli 
ve 45 sayüı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 

maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 863 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22. 4 . 1962 tarihli ve 45 sayüı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 1, 2, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 
67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 89, 90, 94, 95, 98 nci maddeleri ile geçici 2 ve 7 nci maddeleri aşağı
da yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir. 

Kurulun görev ve yetkileri : 

Madde 2. — Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. 
1. Adliye mahkemeleri hâkimlerinin bütün özlük işleri hakkında kesin karar vermek, 
2. Adalet Bakanının bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin 

yargı çevresinin değiştirilmesi konularındaki tekliflerinin uygun olup olmadığına karar vermek, 
3. Bu kanunda yazılı diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

İkinci bölümün görevleri : 

Madde 30. — İkinci bölümün görevleri şunlardır : 
1. Hâkimler hakkındaki şikâyet ve ihbarları incelemek, 
2. Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçları ve sıfat ve gö

revleri icaplarına uymayan hal ve eylemleri hakkında soruşturma yapılmasına karar vermek, 
3. Hâkimler hakkında inceleme ve soruşturma yapmak üzere müfettiş hâkim görevlendiril

mesini istemek, 
4. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararları vermek, 
5. Genel Kurul tarafından verilecek diğer işleri görmek, 

Denetim, inceleme ve soruşturma : 

Madde 43. — Hâkimlerin, hâkim yardımcılarının görevleri ile ilgili konuları kanun, tüzük, 
yönetmelik, idarî konulara ait tamim ve tavsiyelere uygun olarak ifa edip etmediklerini kontrol, 
bunların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçlan, sıfat ve görevleri icap
larına uymayan hal veya eylemlerini tespit ve gerektiğinde inceleme ve soruşturma yapmak görevi 
müfettiş hâkimlere aittir. 

Genel denetimin muayyen süreli plânlar dairesinde bütün kaza çevrelerinde uygulanmasının 
esasları, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca hazırlanarak Genel Kurulun tasvibine sunulur. 
Yüksek Hâkimler Genel Kurulu bu plânda gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

Genel denetim sırasında veya inceleme ve soruşturma esnasında hâkim ve hâkim yardımcıları 
hakkında inceleme veya soruşturma yapılmasını gerektiren yeni bir konunun ortaya çıkması ha
linde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

Hâkimlerin denetimi sırasında o yer adalet daireleri ile ilgilileri hakkında inceleme ve soruşturma 
yapılmasını gerektiren konulara rastlanması halinde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kurulu aracılığı 
ile Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 508'e 2 nci ek) 



— 6 — 

(Millet Meclisinim kabul ettiği metin) 

Hâkimlerin denetimi sırasında o yer adalet daireleri ile ilgilileri hakkında inceleme ve soruştur
ma yapılmasını gerektiren konulara rastlanması halinde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kurulu ara
cılığı ile Adalet Bakanlığına bildirilir. 

(Müfettiş hâkimlerin, görevlerini nasıl ifa edeceklerini, denetimin, inceleme ve soruşturmanın 
esasları, nasıl yapılacağı Yüksek Hâkimler Genel Kurulunun uygun göreceği Müfettiş Hâkimler 
Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Denetim, inceleme ve soruşturma sıonundâ müfettiş hâkimlerin tanzim edecekleri raporlar Mü
fettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca ikinci bölüme ve ilgililer hakkında tanzim edilecek hal kâ
ğıtları ise, gizli sicillerine konulmak üzere birinci bölüme gönderilir. 

İkinci ibölüm müfettiş hâkimler tarafından tanzim olunan denetim veya inceleme sonucunu gös
teren raporlar üzerine ilgili hâkim veya hâkim yardımcısı hakkında soruşturma yapılmasına lüzum 
olup olmadığını takdir eder. 

Hâkim ve hakim yardımcıları hakkında yapılacak ihbar veya şikâyet soruşturmayı gerektiren 
beli bir sebebi ihtiva etmez, veya gerçek kimlik veya doğru adres gösterilerek yapılmazsa soruştur
maya yer olmadığına karar verilir. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hü
kümlere göre yapılır. Bu halde durum yetkili merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

Müfettiş hâkimlerin yetkileri : 

Madde 45. — Müfettiş hâkimler lüzum gördükleri kimseleri (lüzumunda) istinabe yolu ile de 
(andla dinler), gerekirse arama yapar, sübut delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve müessese
lerden doğrudan doğruya toplar. Bu görevlilerce yukarıda yazıh yetkilerine dayanılarak yapılacak 
bütün işlemlerde, Devlet organları ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler yöneltilen soru
lara hemen karşılık vermek ve istekleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. 

Soruşturmanın sonucu : 

Madde 46, — Görevli müfettiş hâkimin yaptığı soruşturma sonunda düzenlediği evrak müfet
tiş hâkimin düşüncesiyle birlikte Yüksek Hâkimler Kurulunun ikinci bölümünce incelenir. 

Bölüm sonuca varabilmek yönünden soruşturma evrakını eksik bulur veya soruşturmanın ge
rektirdiği tesbit ve incelemede noksan kalan konular bulursa, soruşturmanın genişletilmesini veya 
tamamlanmasını ilgili müfettiş hâkimden ister. Zorunluk halinde genişletilme veya tamamlama iş
lemi başka bir müfettiş hâkim tarafından da yapılabilir. 

Bu suretle tamamlanan soruşturma evrakını inceleyen bölüm delil durumu ve yükletilen eyle
min niteliğine göre ceza veya disiplin yönünden bir işlem yapılması gerektiği kanaatine varırsa 
dosyanın görevli üçüncü bölüme gönderilmesine, aksi halde dosyanın işlemden kaldırılmasına ka
rar verir. 

Suç teşkil eden bir eylemden dolayı yapılacak ceza kovuşturması, sonuç alınıncaya kadar, 
disiplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği gibi, ceza kovuşturmasının sonucunun bek
lenmesinin kararlaştırılmış olması halinde de, sonuç, disiplin cezası uygulanmasında bölümün tak
dir hakkını kullanmasına etki etmez. 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Müfettiş hâkimlerin görevlerini nasıl ifa edeceklerini, denetimin, inceleme ve soruşturmanın 
esasları, nasıl yapılacağı Yüksek Hâkimler Genel Kurulunun uygun göreceği Müfettiş Hâkimler 
Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

Denetim, inceleme ve soruşturma sonunda müfettiş hâkimlerin tanzim edecekleri raporlar Mü
fettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca ikinci bölüme ve ilgililer hakkında tanzim edilecek hal kâ
ğıtları ise, gizli sicillerine konulmak üzere birinci bölüme gönderilir. 

İkinci bölüm müfettiş hâkimler tarafından tanzim olunan denetim veya inceleme sonucunu 
gösteren raporlar üzerine ilgili hâkim veya hâkim yardımcısı hakkında soruşturma yapılmasına lü
zum olup olmadığını takdir eder. 

Hâkim ve hâkim yardımcıları hakkında yapılacak ihbar veya şikâyet soruşturmayı gerektiren 
belli bir sebebi ihtiva etmez, veya gerçek kimlik veya doğru adres gösterilerek yapılmazsa soruş
turmaya yer olmadığına karar verilir. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hü
kümlere göre yapılır. Bu halde durum yetkili merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

Müfettiş hâkimlerin yetkileri : 

Madde 45. — Müfettiş hâkimler lüzum gördükleri kimseleri (lüzumunda istinabe yolu ile de) 
andla dinler, gerekirse arama yapar, sübut delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve müessese
lerden doğrudan doğruya toplar. Bu görevlilerce yukarda yazılı yetkilerine dayanılarak yapılacak 
bütün işlemlerde, Devlet organları ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler yöneltilen soru
lara hemen karşılık vermek ve istekleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. 

Soruşturmanın sonucu : 

Madde 46. — Görevli müfettiş hâkimin yaptığı soruşturma sonunda düzenlediği evrak müfet
tiş hâkimin düşüncesiyle birlikte Yüksek Hâkimler Kurlunun ikinci bölümünce incelenir. 

©ölüm sonuca varabilmek yönünden soruşturma evrakını eksik bulur veya soruşturmanın 
gerektirdiği tespit ve incelemede noksan kalan konular bulursa, soruşturmanın genişletilmesini veya 
tamamlanmasını ilgili müfettiş hâkimden ister. Zoranluluk halinde genişletilme veya tamamlama 
işlemi başka bir müfettiş hâkim tarafından da yapılabilir. 

Bu suretle tamamlanan soruşturma evrakını inceleyen bölüm delil durumu ve yükletilen ey
lemin niteliğine göre ceza veya disiplin yönünden bir işlem yapılması gerektiği kanaatine varırsa 
dosyanın görevli üçüncü bölüme gönderilmesine, aksi halde dosyanın işlemden kaldırılmasına ka
rar verir. 

Suç teşkil eden bir eylemden dolayı yapılacak ceza kovuşturması sonuç alınıncaya kadar, di
siplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği gibi, ceza kovuşturmasının sonucunun bek
lenmesinin kararlaştırılmış olması halinde de, sonuç, disiplin cezası uygulanmasında bölümün 
takdir hakkını kullanmasına etki etmez. 
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Buruşma : 

Hadde 51. — Yüksek Hâkimler Kumlunun ilgil bölümünden verilen; bir hâkimin meslek-
ten çîikanlması veya meslekte kalmasının caiz olmaidlğı hakkındaki karann 33 ncü madde gere
ğince Genel Kurul tarafmıdajn incelenmesinden önce, bölüm karan, Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanlığı tarafından ilgili hâkime tebliğ olunur. 

Hâkim tebliğ tarihinden İtibaren 15 gün içinde bölüm kararma karşı savunmasını bir dilek
çe ile yapar, yukarıki maddenin 3 ve 5 nci fıkralan hükümleri bu halde de uygulanır. 

Hâkim savunmasına ilüşfein dilekçesinde talebeliği veya Genel Kurul tarafından lüzum gö
rüldüğü takdkıde inceleme, duruşma icrası suretiyle yapılır. Duruşmada raportörlük görevini, 
disiplin işlemine karar veren bölümün başkanı veya uygun göreceği o bölüm üyelerinden biri 
yapar. 

Savunma vekâletnameyi haiz bir avukat marifeti ile de yap'tınlabdldr. İlgili hâkim veya vekili 
duruşmadan önce soruşturana dosyasını tetkik edetoiliiırler. 

Duraşmaya raportörün izahatı ile başlanır. Raportörün duruşmadan önce raponmu tanzim ve 
imza ederek dosyaya koymuş olması şarttır. Bundan sonra ilgili veya vekili savunmalarını yapar
lar. Son söz hâkimindir. 

Tebligata rağmen ilgili hâkim veya vekili her ne sebeple olursa olsun duruşmaya gelmezse, 
inceleme evrak üzerinde yapılabilir. 

Genel Kurula başvurma : 

Madde 64. — Yüksek Hâkimler Kurulu bölümlerinden verilen itirazı kabil kanarlara karşı 
63 ncü maddenin 1 ve 3 ncü bentlerimde yazılı ilgililerin, kararın kendilerine tebliğinden itiba
ren bdr ay İçinde genel kurula itiraz halkları vardır. 

Adalet Bakanı ayrıca 2 nci maddenin 2 numaralı bendinde yazılı konularda, ilgili bölümlerden 
teklif aleyhine verilecek kararlara karşı kararın kendisime (tebliğinden itibaren bir ay içinde ge
nel kurula itiraz edebilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı yukardaki fıkralar gereğince yapılan başvurma üzerine iti
raz edien karara katılmı§ olmıyan üyelerden fodrama raportör seçer ve itirazı genel kurul günde
mine alır. 

Genel kurulum itiraz üzerine veya doğrudan (doğruya verdiği kararlar kesindir. Hiçbir se-
foep ve şekilde (bu kararlaran yeniden incelenmesi genel kuruldan İstenemez. Bu yoldaki dilek
çeler genel kurula bildirilmeden başkan fbarafından reddolumur. 

Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu seçimleri : 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunda tesfoit edilen esaslar dairesinde Yüksek Hâkimler Ku
rulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun teşekkülünü »ağlıyacak ilk seçim işlemleri; Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasına 1488 sayılı Kanunla eklenen geçici 15 nci madde gereğince Yargıtay üyesi ol
muş bulunan Yargıtay Cumhuriyet ikinci Başsavcılan ile Yargıtay Cumhuriyet savcılannm çalı-
şacaklan daireler önceden belirtilmiş olmak şartiyle, engeç 30 gün içinde yapılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcılar (Kurulu üye seçim işlemlerinin bu ilk kuruluş 
döneminde birlikte yapılması caizdir. Ancak her iki kurulun oylama işlemleri tesfoit edilerek 
ayrı ayrı günlerde yapılır. 

Kuruluşla ilgili ilk seçimler sebebiyle, seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz vâki olduğu tak
dirde itirazlara. sonucu beklenmeksizin üyeler giörevlerine başlatılırlar, itirazların sonucu de
ğişiklik gerektirdiği takdirde, değişecek üyelerin kurulda yapmış olduklan işlemler ve katıldik-
ları kararlar geçerli sayılır. 
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Duruşma : 

Madde 51. — Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümünden verilen; bir hâkimin meslek
ten çıkarılması veya meslekte kalmasının caiz olmadığı hakkındaki kararın 33 ncü madde gere
ğince Genel Kurul tarafından incelenmesinden önce, bölüm kararı, Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanlığı tarafından ilgili hâkime tebliğ olunur. 

Hâkim tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bölüm kararına karşı savunmasını bir dilek
çe ile yapar, yukanki maddenin 3 ve 5 noi fıkraları hükümleri bu halde de uygulanır. 

Hâkim savunmasına ilişkin dilekçesinde talebettiği veya Genel Kurul tarafından lüzum gö
rüldüğü taktirde inceleme, duruşma icrası suretiyle yapılır. Duruşmada Raportörlük görevini, 
disiplin işlemine karar veren bölümün, başkanı veya uygun göreceği o bölüm üyelerinden biri 
yapar. 

Savunma vekâletnameyi haiz bir avukat marifeti ile de yaptırılabilir, ilgili hâkim veya vekili 
duruşmadan önce soruşturma dosyasını tetkik edebilirler. 

Duruşmaya raportörün izahatı ile başlanır. Raportörün duruşmadan önce raporunu tanzim 
ve imza ederek dosyaya koymuş olması şarttır. Bundan sonra ilgili veya vekili savunmalarını ya
parlar. Son söz savunmanındır. 

Tebligata rağmen ilgili hâkim veya vekili her ne sebeple olursa olsun duruşmaya gelmezse, 
inceleme evrak üzerinde yapılabilir. 

Genel Kurula başvurma : 

Madde 64. — Yüksek Hâkimler Kurulu bölümlerinden verilen itirazı kabil kararlara karşı 
4>3 ncü maddenin 1 ve 3 ncü bentlerinde yazılı ilgililerin, kararın, kendilerine tebliğinden itiba
ren bir ay içinde genel kurula itiraz hakları vardır. 

Adalet Bakanı ayrıca 2 nci maddenin 2 numaralı bendinde yazılı konularda, ilgili bölümlerden 
teklif aleyhine verilecek kararlara karşı kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde 
genel kurula itiraz edebilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı yukardaki fıkralar gereğince yapılan başvurma üzerine iti
raz edilen karara katılmış olmayan üyelerden birini raportör seçer ve itirazı genel kurul günde
mine alır. 

Genel Kurulun itiraz üzerine veya doğrudan doğruya verdiği kararlar kesindir. Hiçbir se
bep ve şekilde bu kararların yeniden incelenmesi genel kuruldan istenemez. Bu yoldaki dilek
çeler genel kurula bildirilmeden başkan tarafından reddolunur. 

Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu seçimleri : 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunda tespit edilen esaslar dairesinde Yüksek Hâkimler Ku
rulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun teşekkülünü sağlayacak ilk seçim işlemleri; TürMye Cumhu
riyeti Anayasasına 1488 sayılı Kanunla eklenen geçici 15 nci madde gereğince Yargıtay üyesi ol
muş bulunan Yargıtay Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının çalı
şacakları daireler önceden belirtilmiş olmak şar tiyle, en geç 30 gün içinde yapılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulu üye seçim işlemlerinin bu ilk kuruluş 
döneminde birlikte yapılması caizdir. Ancak her iki kurulun oylama işlemleri tesbit edilerek 
ayrı ayrı günlerde yapılır. 
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ADALET KOMİSYONUNUN TAVSİYELERİ 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 ta
rihli ve 45 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesine, 

bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 şayjlı JCanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu Kanununun 1, 2, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 67,-
69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 89, 90, 94, 95, 98 nci maddeleri ile geçici 2 ve 7 nci maddeleri aşağıda 
yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir. 

jftîadde 1. — Kesinleşmiştir. 
Madde 2. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

İzafîde 4. — Kesinleşmiştir. 

Madde 5. — Kesinleşmiştir. 

Madde 6. — Kesinleşmiştir. 

Madde 14. — Kesinleşmiştir. 

Madde 22. — Kesinleşmiştir. 

Madde 23. — Kesinleşmiştir. 

Madde 26. — Kesinleşmiştir. 

Madde 27. — Kesinleşmiştir. 

Madde 28. — Kesinleşmiştir. 

Madde 29. — Kesinleşmiştir. 

Maidde 30. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

Madde 31. — Kesinleşmiştir. 

Madde 32. — Kesinleşmiştir. 

Madde 33. — Kesinleşmiştir. 

Madde 35. — Kesinleşmiştir. 

Madde 38. — Kesinleşmiştir. 

Madde 39. — Kesinleşmiştir. 

Madde 40. — Kesinleşmiştir. 

Maidıde 41. — Kesinleşmiştir. 

Madde 42. — Kesinleşmiştir. 

Madde 43. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

Madde 45. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin bemmsenrauiştir. 

Madde 46. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 
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Madde 50. — Kesinleşmiştir. 

Madde 51. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

Madde 53. — Kesinleşmiştir. 

Madde 55. — Kesinleşmiştir. 

Madde 58. — Kesinleşmişjtir. 

Madde 59. — Kesinleşmiştir. 

Madde 61. — Kesinleşmiştir. 

Madde 64. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

Madde 65. — Kesinleşmiştir. 

(Madde 67. — Kesinleşmiştir. 

Madde 69. — Kesinleşmiştir. 

Madde 70. — Kesinleşmiştir. 

Madde 71. — Kesinleşmiştir. 

Madde 73. — Kesinleşmiştir. 

Madde 74. — Kesinleşmiştir. 

Madde 75. — Kesinleşmiştir. 

Madde 77. — Kesinleşmiştir. 

Madde 89. — Kesinleşmiştir. 

Madde 90. — Kesinleşmiştir. 

Madde 94. — Kesinleşmiştir. 

Madde 95. — Kesinleşmiştir. 

Madde 98. — Kesinleşmiştir. 

Geçici Madde 2. — Kesinleşmiştir. 

Geçici Madde 7. — Kesinleşmiştir. 

Madde 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 79 ve 80 nci maddeleri aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 79. — Kesinleşmiştir. 

Madde 80. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulu
nan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununa aşağıda yazılı geçici 
maddeler eklenmiştir. 
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Geçici madde 9. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 19. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

Geçici madde 11. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 12. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 13. — Kesinleşmiştir. 

Geçici Madde 14. — Kesinleşmiştir. 

Madde 7. — Kesinleşmiştir. 

Madde 8. — Kesinleşmiştir. 

» ^ « P - ^ 

d,: 
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