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seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/17; M. G. Konseyi : 1/343) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 62; M. G. Konseyi S. Sayısı : 368) 378: 

380 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

28 Şubat 1982 Pazar 

Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa 

Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/77) 

(S. Sayısı: 362) kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
17.55'te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.05 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv.K.K. ve Millî Güvenlili Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J.Gn.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 98 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Mehmet Ali Ağca Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkere
si ile Danışma Meclisince kabul olunan metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 3/4; M. G. Konseyi : 3/149) (D. Mec

lisi S. Sayısı : 76; M. G. Konseyi S. Sayısı : 371) (1) 
BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı ve 

tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

(1) 371 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Birinci sırada, Mehmet Ali Ağca Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yeni Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ile Danışma Meclisince kabul olunan metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

Bu rapor 371 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini alm şiardır. 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba

kanlık tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp ka
bul edilen metin Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonunda görüşülüp aynen benimsenmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Konu üzerinde açıklama yapmak üzere buyurun 
Sayın Başkaynak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, taammüden adam 
öldürmekten sanık Mehmet Ali Ağca, istanbul Sıkı
yönetim 1 Numaralı Mahkemesince, Türk Ceza Ka
nununun 450 nci maddesinin 4 üncü f krası gereğince 
ölüm cezasına mahkûm edilmiştir. Anılan kişinin bah
se konu kararı, Askerî Yargıtay 1 inci, Dairesi tara
fından da tetkike tabi tutulmuş ve onanmış bulun
maktadır. 

Kanunun amir hükmü olarak, Anayasanın 64 ün
cü maddesi gereğince, sözkonusu cezaların yerine ge
tirilmesi konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine ait 
bulunduğundan, konu, Millî Savunma Bakanlığı ve 
dolayısıyla Adalet Bakanlığı kanalıyla Hükümet ta
rafından Danışma Meclisine intikal ettirilmiş, Danış
ma Meclisi de karar n yerine getirilmesi yönünden 
karar ittihaz etmiştir. Anayasanın 64 üncü maddesi 
gereğince Mehmet Ali Ağca hakkında verilmiş bulu
nan ölüm cezasının yerine getirilmesine ilişkin kanun 
tasarısı Komisyonumuzca tetkik edilmiş, aynen ye
rinde bulunmuş, Yüksek Huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. 

Ayrıntılı bilgi isteniyorsa, bu konuda çalışmış bu
lunan raportör arkadaş biraz daha geniş bilgi arz 
edecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Dinleyelim efendim. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, hükümlü 
Mehmet Ali Ağca, Milliyet Gazetesi Genel Yayın 
Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi'yi, önceden hazır

lanan plan uyarınca, pusu kurarak, tasarlayarak, 1 Şu
bat 1979 günü saat 19.50 sralarında istanbul'da, Har
biye, Emlak Caddesi, Karakol Sokaktaki evine gider
ken, idaresindeki özel otomobili içerisinde, trafik ışık
larında durunca, yaklaşıp, tabanca ile 5 el ateş etmek 
suretiyle öldürmüştür. 

Mehmet Ali Ağca hakkında istanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesince, ta
ammüden adam öldürme suçundan, Türk Ceza Ka
nununun 450 nci maddesinin 4 üncü bendi gereğince 
oybirliği ile ölüm cezası verilmiş ve bu karar Askerî 
Yargıtay 1 inci Dairesince de onanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Temsilcisinin bir 

diyeceği var mı? 
KEMALETTİN ALI KÂŞIFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Bu olay zaten hepimiz yaşadık, bi
liyoruz. Esasen bu cezanın yerine getirilmesi de bugün 
için mümkün değil. Ağca, halen italya'da müebbet 
hapse mahkûm olmuştur. Belki ileride müebbet ha
pisten çıkar da gelirse ancak infaz edilecek; ama ma
demki adalet mekanizması bu cezayı vermiştir, bize 
düşen görev bunun yerine getirilmesidir. Gelir veya 
gelmez; tabiî, o ayrı bir konudur. Burada cezanın tas
diki mevzubahistir. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Mehmet Ali Ağca Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Birinci Dairesi
nin 20.8.1980 tarih ve 1980/279 Esas, 1980/290 Ka
rar sayılı ilam yla kesinleşen, istanbul Sıkıyönetirri 
Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesinin 
28.4.1980 tarih ve 1980/418 Esas, 1980/207 Karar sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü 
maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan sicilli nüfusta Malatya ili, Hekimhan İlçesi, 
tsmailli Köyü, Hane 201, Cilt 25/3, Sayfa 9'da kayıtlı 
iken nakli hane ile halen Malatya İli, Merkez İlçesi, 
Yeşiltepe Mahallesi, Hane 260, Cilt 66/3, Sayfa 60'da 
kayıtlı Ahmet oğlu Müzeyyen'den olma, 1958 doğum
lu Mehmet Ali Ağca hakkındaki ölüm cezası yerine 
getirilir. 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

1 inci maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
2 nci maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
3 üncü maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarın n tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Ne

cati Vardar haklarındaki ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi île Danışma 
Meclisince kabul olunan metin ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 3/22; 
M. G. Konseyi : 3/150) (D. Meclisi S. Sayısı : 80; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 372) (1) 

BAŞKAN — Şimdi gündemimizin ikinci sırasına 
geçiyoruz. 

Gündemimizin ikinci sırasında Seyit Konuk, İbra
him Ethem Coşkun ve Necati Vardar haklarındaki 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ile Danışma Meclisinde kabul olunan me
tin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Ra
poru yer almaktadır. 

Bu rapor 372 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmışa r. 
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerindeler. 
Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Başba

kanlık tezkeresi ve Danışma Meclisince kabul edi
len metin Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyo
nunca da görüşülmüş ve yeni bir" metin hazırlanmış
tır. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçmeden evvel yine sözü Sayın Başkaynak'a bırakı
yorum; bize konu hakkında kısa izahatta bulunacak
lar. 

Buyurun efendim. 

(1) 372 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, Anayasanın tama
mını ilgaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisini skata 
cebren teşebbüs suçundan sanık, Türkiye Komünist 
Emek Partisi isimli yasa dışı örgüte mensup Seyit Ko
nuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar isimli 
şahıslar 25.4.1980 tarihinde İzmir'de müteahhit Nuri 
Yapıcı'yı ve yine 29.4.1980 tarihinde Milliyetçi Hare
ket Partisi İzmir il yöneticisi olan eczası Turan İb
rahim'i öldürmüşlerdir. 

İzmir Sıkıyönetim 1 Numaralı Askerî Mahkeme
since üç sanık hakkında da Türk Ceza Kanununun 
146 nci maddesinin 1 inci fıkrasından dava açılmış, 
her üç sanığın suçu sabit bulunmuş ve özellikle Ana
yasanın tamamını ilgaya ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ıskata yönelik fiilleri sübut bulduğundan, 
üçünün de ölüm cezasına çarptırılmasına karar veril
miştir. 

Karar, yasa gereği ve sanıkların da temyiz etmesi 
üzerine Askerî Yargıtay 3 üncü Dairesinin tetkikine su
nulmuş, Askerî Yargıtay 3 üncü Dairesi de sanıklar
la ilgili dosyay tetkik etmiş, 22.9.1981 gün, 981/366 
sayılı ilamıyla onaylamış bulunmaktadır. 

Yine, her üç sanık hakkındaki bu idam hükmü, 
Anayasamızın 64 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ge
reğince, Başbakanlık tezkeresiyle Danışma Meclisine 
intikal etmiş, Danışma Meclisi de idam hükmünün 
yerine getirilmesi yönünde kanun düzenlemiş ve ka
rar vermiştir. Bilahara da Anayasa Düzeni Hakkın
daki Yasa gereğince de bu kanun tasarısı yüksek hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Eğer, daha ayrınt lı bilgi emir buyurursanız, arka
daşımız konuları ayrıntılı olarak arz edeceklerdir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOÖLU (Adalet 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türkiye Ko
münist Emek Partisi isimli yasa dışı silahlı çetenin 
kurucuları arasında bulunan hükümlüler, örgütün ku
ruluşunu kamuoyuna ve devrimci kesime duyurmak 
için eyleme geçmişlerdir. 25.4.1980 tarihinde İzmir'de 
müteahhit Nuri Yapıcı'yı bürosunda, Seyit Konuk 
gözcülük yaparken, Necati Vardar tabanca ile ateş 
ederek öldürmüş ve büroya «1 Mayıs emeğin savaş 
günüdür. Fabrikalar, tarlalar, siyasî iktidar, her şey 
emeğin olacaktr. Türkiye Komünist Emek Partisi 
direniyor, savaşıyor» yazısını bırakmışlardır. 

Olaydan dört gün sonra, 29.4.1980 günü, MHP 
İzmir il yöneticisi olan eczası Turan İbrahim'i ecza-
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nesinde, İbrahim Ethem gözcülük yaparken, Seyit Ko
nuk göğsüne bir el ateş etmiş, tabancanın tutukluk 
yapması üzerine İbrahim Ethem Coşkun gelerek mak
tulün karnına ve kafasına 3 el ateş ederek ölümün 
gerçekleşmesini sağlamış ve olay yerine, «Faşizmi eze
ceğiz. 1 Mayıs emeğin savaş günüdür. Türkiye Ko
münist Emekçi Partisi direniyor. Savaşıyoruz» yazısı
nı bırakmışlardır. 

İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Aske
rî Mahkemesince, Anayasanın tamamını ilgaya ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisini İskata cebren teşebbüs 
etmek suçundan her üçü, Türk Ceza Kanununun 146 
ncı maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ölüm cezası
na mahkûm edilmişler ve bu karar Askerî Yargıtay 
3 üncü Dairesince onanmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarın n tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı efendim?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Var-
dar Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Geteril-

mesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — a) Askerî Yargıtay 3 üncü Dai
resinin 22.9.1981 tarih ve 1981/315 Esas, 1981/366 
Karar sayılı ilamıyla kesinleşen, İzmir Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesinin 7.5.1981 
tarih ve 1980/394 Esas, 1981/150 Karar sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 146/1 inci maddesi 
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, 
Tokat Merkez İlçe Günevi Köyü, Hane 019, Cilt 112, 
Sahife 073'de kayıtlı Ali Rıza oğlu, Pembe'den olma 
2.2.1958 doğumlu Seyit Konuk hakkındaki ölüm ce
zası yerine getirilir. 

b) Askerî Yargıtay 3 üncü Dairesinin 22.9.1981 
tarih ve 1981/315 Esas, 1981/366 Karar sayılı ila
mıyla kesinleşen, İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 
Numaralı Askerî Mahkemesinin 7.5.1981 tarih ve 
1980/394 Esas, 1981/150 Karar sayılı hükmü ile Türk 
Ceza Kanununun 146/1 inci maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Gaziantep İli, 
İslahiye İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Hane 30, Cilt 
010/01, Sahife 46'da kayıtlı Mustafa oğlu, Bağdat'tan 
olma 16.1.1959 doğumlu İbrahim Ethem Coşkun hak
kındaki ölüm cezası yerine getirilir. 
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c) Askerî Yargıtay 3 üncü Dairesinin 22.9.1981 
tarih ve 1981/315 Esas, 1981/366 Karar sayılı ilamıy
la kesinleşen, İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nu
maralı Askerî Mahkemesinin 7.5.1981 tarih ve 1980/ 
394 Esas, 1981/150 Karar sayılı hükmü ile Türk Ce
za Kanununun 146/1 inci maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, İzmir İli, Urla 
İlçesi, Yaka Mahallesi, Hane 387, Cilt 008/05, Sahife 
18'de kayıtlı Fevzi oğlu, Nadire'den olma 21.10.1960 
doğumlu Necati Vardar hakkındaki ölüm cezası ye
rine getirilir. 

BAŞKAN — Zannediyorum Komisyon, Danışma 
Meclisince kabul edilen metni üçe bölmek suretiyle 
şahısları ayrı ayrı yazmış, onlar toptan yapmışlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk ,lşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Her suçlu hakkında zaten ayrı ayrı 
hüküm verildiği için - paragraf, paragraf - yasayı 
da o düzenleme içinde ele aldık efendim. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

1 inci maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer, 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 13.5.1971 gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun 18 inci Madde (n) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince ka
bul plunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî 
Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/21; 
M. G. Konseyi : 2/86) (D. Meclisi S. Sayısı : 84; M. 
G. Konseyi S. Sayısı : 373) (1) 

(1) 373 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Şimdi gündemimizin üçüncü sırası
na geçiyoruz. Üçüncü sırada, 13.5.1971 gün ve 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 inci Madde (n) 
Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
Danışma Meclisince kabul olunan metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

Bu rapor 373 Sıra Sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerini almışlardır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve izahatta bulunmak üzere ilk sözü Komisyon 
Başkanına bırakıyorum. 

Buyurun efendim. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, gerek adliye, gerekse askerî mahke
melerden verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para 
cezalarının temyiz edilmesi doğaldır. Ancak, 12 Ey
lülden sonra sıkıyönetim mahkemelerinin yoğun da
vaların muhatabı olması ve özellikle ana davalar üze
rine konuların teksif edilmesi dolayısıyla, Yargıtayın, 
ana davalar üzerinde tetkiklerini yapabilmeleri ve ken
dilerine zaman ayırmaları yönünden; ayrıca, mahke
melerden verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların etkin
liğinin artırılması açısından, üç yıla kadar hürriyeti 
bağlayıcı cezalarla, müstakilen para cezaları veya 
hürriyeti bağlayıcı cezalara ilave olarak verilen para 
cezalarının temyiz edilmemesi öngörülmüş, dolayı
sıyla bu konuya ilişkin 18 inci maddenin (n) bendi 
değişikliğe tabi tutulmuştur. 

Aradan uzun zaman geçtiği için, özellikle sıkıyö 
netim ilanına neden olan davalar mümkün olduğun
ca azalmış ve sıkıyönetim yasaklarına uymama key
fiyeti de bugün aşağı yukarı ortadan kalkmış bulun
maktadır. 

Bu iki nedene dayalı olarak bu (n) bendinin de 
ğişikliğe tabi tutulmasını ve 6 aya kadar hürriyeti 
bağlayıcı cezalar hariç, bunun üzerindeki hürriyeti 
bağlayıcı cezaların temyiz edilmesi keyfiyeti konusu 
Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın Orgeneral Tahsin 
Şahinkaya tarafından teklif edilmiş, Danışma Mec
lisi kanun teklifini aynen benimsemiş, onaylanarak 
yüksek huzurunuza getirilmiştir. 

Anılan kanun teklifi Komisyonumuzca da incelen
miş, yerinde bulunmuş ve gerekçesiyle beraber yük
sek tasdik ve tasviplerinize arza karar verilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki. 
Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum : 

13.5.1971 Gün ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
18 inci Madde (n) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.5.1971 gün ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 18 inci maddesinin 8.6.1981 gün 
ve 2474 sayılı Kanunla değişik (n) bendinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Para cezaları, para cezası ile birlikte veya müs
takil 6 aya kadar (altı ay dahil) hü-riyeti bağlayıcı 
ceza hükümleri ve bu cezalara bağlı veya müstakil veya 
neticesi olan fer'i ve mütemmim ceza hükümleri tem
yiz olunamaz.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Komisyon, tümü üzerinde izahatta 
bulunurken buna değinmişti zaten. 

Sayın Konsey Üyesi arkadaşlarımdan söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Konsey Üyesi ve Jandarma Genel 
Komutanı Sedat Celasun'un bir önergesi var, onu 
okutuyorum efendim : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifine aşağıdaki mad

denin 1 inci madde olarak eklenmesini, bu değişikli
ğe uygun olarak diğer madde numaralarının teselsül 
ettirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jandarma Genel Komutanı 
ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

MADDE 1. — 13.5.1971 gün ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 3 üncü maddesi (g) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü toplantı
ları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, izine bağ
lamak, yapılacağı açık ve kapalı yerleri tayin ve tah
sis etmek, izine bağladığı her türlü toplantıyı kontrol 
altında tutmak veya izlemek, yeni dernek, resmî se
netle kurulabilen vakıf ve teşekküllerin kuruluşlarım 
izine bağlamak, ayrıca her türlü dernek, vakıf ve te-
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şekküllerin çalışmalarını durdurmak veya bunları izine 
bağlamak. 

BAŞKAN — O halde bunun 1 inci madde olarak 
yer alması, demin okuduğumuzun da 2 nci madde ol
ması gerekiyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. Zaten önergenin başında Sayın Ko
mutanımızın ifadesi o tarzda efendim : «1 inci mad
de olarak eklenmesini, bu değişikliğe uygun olarak 
diğer madde numaralarının teselsül ettirilmesini...» 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde Komisyonun 
görüşü nedir efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Aynı efendim. 

BAŞKAN — Yani, zaten bu (g) fıkrası vardı 1402 
sayılı Kanunda. Buraya zannediyorum, yalnız «va
kıf ve teşekküllerin çalışmalarını da durdurma» cüm 
leşi kondu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Sayın Komutanımızın önergesi da
ha önce imzalanıp tarafımıza verildiği için, Komis
yonumuz üzerinde tezekkür etti, konuyu enine boyu
na tartıştı. Aslında, teklif genel güvenlik ve asayiş ko
nularında sıkıyönetim komutanlarının her konuya hâ
kim olmaları ve onları kontrol altında tutmalarını 
amaçlamaktadır. 

Kapalı veya açık yerlerde her türlü toplantıları 
veya gösteri yürüyüşlerini yasaklayabilecek, izine bağ
layacak, bunların yapılacağı açık veya kapalı yer
leri tayin ve tahsis edecek komutan, her türlü top
lantıyı kontrol altında tutacak, izleyecek. Dernek ve 
teşekküller eskisinde de vardı; vakıflar yoktu. 

öyle zannediyoruz ki, zarar veren birtakım muzır 
dernekler sıkıyönetim komutanlıkları tarafından kapatıl
dılar veya faaliyetten men edildiler veya durdurul
dular veya yasaklandılar. 

Vakıfların kurulması Medenî Kanunun 70 inci 
maddesine ve diğer maddelerine göre olmaktadır. 
Medenî Kanuna tabi olduğu için ister istemez, va
kıf kuracak kişiler rahatlıkla vakıflarını kurmaktalar. 
Bunlar denetimden uzak olduğu... 

BAŞKAN — Yani dernekle yapamadıklarını va-. 
kıfla yapmaya çalışacaklar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Burada yapacakları belirmiş olmalı ki, tabiî, konuyu 
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Sayın Jandarma Genel Komutanımız görevleri nede
niyle çok yakından izlemiş olmalılar ki, vakıfların da 
bu maddenin içine girmesini önermişlerdir. 

Komisyon olarak önergeye aynen katılıyoruz. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ancak, bu böyle olunca, başlığının da değişmesi 

gerekecektir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bilahara gelecek herhalde; Komutanımız onu bildi
recekler. 

BAŞKAN — Peki. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kabul buyurulduğu takdirde, başlık değişecektir efen
dim; önerge var. 

BAŞKAN — Zaten o zaman başlığının da değiş
mesi lazım. 

Bu önerge üzerinde Sayın Konsey Üyesi arkadaş
larımdan söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde, bu önerge 1 inci madde olarak kabul 
edilmiştir; demin okuduğumuz 1 inci madde, 2 nci 
madde olarak değiştirilecektir. 

Şimdi yine, Konsey Üyesi ve Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'un bir önergesi 
daha var, onu okutuyorum efendim : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifine aşağıdaki 

maddenin 3 üncü madde, aşağıdaki geçici maddenin 
de geçici 2 nci madde olarak eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jandarma Genel Komutanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

MADDE 3. — 13.5.1971 gün ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Türk Ceza Kanununun 158 inci 
maddesini ihlal suçu hariç olmak üzere bu Kanunda 
yazılan ve takibi izine bağlı olan suçlarda izin şartı 
aranmaz. 

BAŞKAN — Bu teklifte bahsi geçen 22 nci mad
dedeki bu değişiklik hakkında Komisyonun mütalaası 
nedir efendim? 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, 
Türk Ceza Kanununun 158 nci maddesi, Devlet Baş
kanlarına hakareti tazammun etmektedir. Ancak, As
kerî Ceza Kanununun 48 inci maddesi, «Devlet Baş
kanına vaki hakaretler askerî mahkemede yargılanı
yorsa Millî Savunma Bakanlığının iznine tabidir» di
yor. Ancak, 1402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 
«sıkıyönetim mahkemelerinin görevine giren suçlarda 
izin şartı aranmaz» diye bir hüküm var. 

Öyle zannediyorum ki, özellikle I, ir kahvehanele
rinde veya sağda solda Devlet Başkanlarına karşı ha
karet suçu işlenmektedir. Dolayısıyla, jandarma veya 
emniyet kanalıyla, konular savcılıklara intikal etmek
tedir. Belki istenmeyen de bir durum var. Yani Dev
let Başkanına vaki hakaretin açık duruşmalarda yar
gılanması veya Devlet Başkanının bunları affetme 
veya hoşgörüsü gibi bir imkânın Devlet Başkanına 
verilmesi gibi de bir imkân aranmış olmalı. 

Ayrıca bu konu, sıkıyönetim komutanlıkları tara
fından, özellikle 1 inci Ordu Sıkıyönetim Komutan 
lığı tarafından da 29.12.1981 tarihinde Genelkurmay 
Başkanlığına iletilmiş; dosyamızda bu da var. 

Her iki isteği birleştirince, Sayın Jandarma Genel 
Komutanının bu önerisine Komisyon olarak katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Bu konu zaten evvelce de mevzuba
his olmuştu; ancak o tarihte bunu çıkaramamıştık; 
ben de bunun üzerinde durmuştum. Hatta bana kah
vehanede böyle bir hakarette bulunmuş bir kişi de 
vardı, pek hakareti de tazammun etmiyor; ama mah
kemeye düşmüş, ceza almış. 

Benim iznime bağlı olmadığı için, bir kere mahke
meye intikal etmiş; durduramadık. 

1 inci Ordu Komutanı olan Orgeneral Haydar 
Saltık da, burada Genel Sekreterlik yaptığı için, her
halde bu konuyu biliyor; o bakımdan Genelkurmaya 
teklif yaptı; Genelkurmay da bunu benimsedi ve jan
darma Genel Komutanımıza intikal etti; onun da böy
le bir önergesi var. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bunun iki nedeni var. özellikle, 
Devlet Başkanlığı gibi yüce bir makamın alenî du
ruşmalarda şu veya bu tarzda hakarete uğradığı tar
zında yargılanması, şahitlerin bu istikamette dinle
nilmesi bir yerde Devletin Başını veya devleti rahat
sız eder. 

Dört beş kişinin duyduğu veya vok fevrî olarak 
söylediği kelimeyi veya cümlenin enine boyuna yar
gılanması, başkasının bunu duyması, gazetelerin de 
bunu yazması yine devletin otoritesini sarsar. Ayrı
ca, genelde devlet başkanları devletin en büyük şah
siyeti olduklarından, onların da bir yerde affetme gi
bi, hoşgörü gibi bir imkânlarının da elinde bulunma
sı lazım gelir. 

Bu nedenle, söz konusu önerge yerinde mütalaa 
edilmektedir. 

Hatırlayacaksınız; daha önceki bir tarihte, sanı
yorum Adana'da bir olay cereyan etmişti; üç yılı aş
kın bir süre ağır hapis cezasına çarptırılan bir kişiyi, 
Zatı Devletleri, affetme gibi bir temayül belirtmişler
di; ama «Anayasanın 97 nci maddesi bu imkânı bah
şetmiyor» dendiği zaman da konudan üzüntü duyul
duğu bizim tarafımızdan da biliniyordu. 

Komisyonumuz bu konuyu da dikkate almak ko
şuluyla önergeyi yerinde bularak benimsedi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi, bir de geçici 2 nci madde 

teklifi var; ama henüz daha geçici maddeyi okuma
dık. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bunu kabul buyurursanız 2 nci maddenin söz konusu 
olması gerekir. 

BAŞKAN — Evvela 22 nci maddeyi oylayacağım. 
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bunu oyladıktan sonra geçici mad 
de l'e geçeceğiz, sonra geçici madde 2'ye geçeceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi, bu 22 nci madde hakkında
ki değişiklik önergesi üzerinde söz almak isteyen var 
mı efendkn? Yoktur. 

Bu önergenin 22 nci maddeyle ilgili bu kısmını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

O halde şimdi, kanunun 1 inci maddesi olarak de
min Orgeneral Sayın Celâsun'un verdiği önergedeki 
2 nci madde, kanunun 1 inci maddesi; okuduğumuz 
ve oyladığımız 1 inci madde kanunun 2 nci maddesi 
olacak; bu da 3 üncü madde olarak geçecektir. 

Şimdi tasarıdaki geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce verilmiş bulunan hükümlerden; 
a) Verildiği tarihten itibaren henüz bir hafta 

geçmemiş olan hükümleri; sanık, müdafii, müdahil, 
görevli savcı veya askerî savcı Kanunun 1 inci mad
desi esaslarına göre temyiz edebilir. 
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Bunlar; 
1. Hüküm kendilerine tefhim veya tebliğ edil

miş ise kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
2. Hüküm kendilerine tefhim veya tebliğ edilme

miş ise hükmün tebliği tarihinden itibaren, 
Bir hafta içerisinde temyiz isteminde bulunabi

lirler. 
b) (a) bendinde belirtilen bir haftalık süreden 

önce verilmiş bulunan hükümler hakkında, hükmün 
verildiği tarihte yürürlükte bulunan 18 inci madde
nin (n) bendi hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Şimdi, madde numaraları değiştiği 
için, (a) fıkrasındaki «1 inci maddesi esaslarına göre 
temyiz edebilir» ibaresi, «2 nci maddesi esaslarına 
göre temyiz edebilir» olacak. Onun «2» olarak düzel
tilmesi lazım. 

Bu geçici madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kısa bilgi arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, altı ayı geçen hürriyeti bağlayıcı 
cezalar bundan böyle, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren temyiz edilebilecek; ama bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte henüz yedi gününü dol
durmamış hükümler, ilamlar varsa tabiî, onlara tem
yiz hakkı doğacak. 

Danışma Meclisinden gelen metinde bu imkân ve
rilmemişti. Komisyonumuzda konuyu inceledik ve 
madem temyiz hakkı yedi gündür, o halde, hükmün 
verildiği tarihin üzerinden henüz yedi gün geçmemiş 
olan kararlar varsa, sanık, müdafiî, temyiz hakkını 
kullansın tarzında düşündük; ne var ki, tefhim tari
hinden veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün için
de bu şansını kullansın dedik. 

(d) bendiyse; kesinleşmiş hükümler var, bunla
rın sayısı 1.000'i aşkın. Onlara da bu imkânı bahşet
mek mümkün; ama o zaman eskiden çıkardığımız 
hükmü hükümsüz kılmak durumuyla karşı karşıya 
kalıyoruz ve Yargıtayın yükünü eskiye nazaran iki 
kat ağırlaştırıyoruz. 

O bakımdan, Komisyonumuz bu metni bu tarzda 
düzenledi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Geçici madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Celasun'un verdiği ikinci önergede
ki geçici madde 2 olarak teklif ettiği kısmı okutuyo
rum : 

Geçici Madde 2. — Bu Kanununun 3 üncü mad
desi hükmü; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ke
sin hüküm halini almamış olan Türk Ceza Kanunu
nun 158 inci maddesini ihlal suçları hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Evet, bunun hakkında izahat vere
cek misiniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu, şu : 158 inci maddedeki yazılı 
suçu işleyenler, bu maddeyi ihlal edenler hakkında 
yapılacak takibat bundan böyle izne tabi olacaktır. 
Ne var ki, halen, gerek hazırlık soruşturmasında, ge
rekse son soruşturmada karara varılmamış dosyalar 
var ise, bunlar hakkında da, müsaade edilip edilme
mesi konusunu ilgili savcılıklar, ilgili bakanlıklardan 
sorsunlar; eğer izin veriyorlarsa, davaların düşmesi
ne karar verilsin diye düzenlenmiş bir maddedir. 

Komsiyonumuz aynen katılıyor. 
• Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu geçici 2 nci madde teklifi hak
kında söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Bu önergedeki geçici 2 nci maddeyi de oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi şöyle oldu : Kanun metni, tasarıda bir mad
de olduğu halde, üç maddeye çıktı; 1 inci madde 
1 nci madde oldu, teklif edilen önerge metni 1 inci 
madde oldu; önergedeki 2 nci teklif 3 üncü madde 
">ldu; geçici madde olarak teklif edilen, geçici mad
de 1 oldu; sonradan teklif edilen - yine Sayın Cela
sun'un teklif ettiği de - geçici madde 2 oldu. 

Şimdi madde 4'ü okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-

er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ancak, kanun teklifinin tümünü oylamadan evvel 

Genel Sekreterimiz Orgeneral Necdet Üruğ'un bir 
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önergesi vardır ve bu kanunun başlığının değiştiril
mesini istemektedir ki, haklıdır, çünkü kanun tekli
finin başlığı yalnız 18 inci maddenin (n) bendinin 
değiştirilmesi hakkında idi. Halbuki biz şimdi (g) 
maddesini de değiştirdik, bir de 22 nci maddesinde 
bir değişiklik yaptık. Bu önergeyi okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinde yapılan de

ğişiklikler nedeniyle teklifin başlığının «13.5.1971 gün 
ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi» olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BAŞKAN — Başlığı uzatmadık, yani 18 inci mad
denin (n) bendi, vesaire diye yazmaktansa, yalnız 
«1402 sayılı Kanun» dedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
22 diyecektik, iki geçici madde eklendi diyecektik. 
Gerek duyulmamış herhalde. 

BAŞKAN — Daha kısa olarak ifade edilmiş. 
Bu önerge hakkında söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, kanun teklifinin tümünü oylamadan evvel, 

bir yanlıştık olmasın diye, bu kanunu başlığıyla be
raber bir defa daha okutuyorum : 

13.5.1971 Gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi. 

MADDE 1. — 13.5.1971 gün ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 3 üncü maddesi (g) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü toplan
tıları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, izine 
bağlamak, yapılacağı açık veya kapalı yerleri tayin 
ve tahsis etmek, izine bağladığı her türlü toplantıyı 
kontrol altında tutmak veya izlemek, yeni dernek, 
resmî senetle kurulabilen vakıf ve teşekküllerin kuru
luşlarını izine bağlamak, ayrıca her türlü dernek, 
vakıf ve teşekküllerin çalışmalarını durdurmak veya 
bunları izine bağlamak. 

MADDE 2. — 13.5.1971 gün ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 18 inci maddesinin 8.6.1981 
gün ve 2474 sayılı Kanunla değişik (n) bendinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Para Cezaları, para cezası ile birlikte veya müs
takil 6 aya kadar (altı ay dahil) hürriyeti bağlayıcı 
ceza hükümleri ve bu cezalara bağlı veya müstakil 
veya neticesi olan fer'i ve mütemmim ceza hüküm
leri temyiz olunamaz.» 

MADDE 3. — 13.5.1971 gün ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Türk Ceza Kanununun 158 nci 
maddesini ihlal suçu hariç olmak üzere bu Kanunda 
yazılan ve takibi izine bağlı olan suçlarda izin şartı 
aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce verilmiş bulunan hükümlerden; 

a) Verildiği tarihten itibaren henüz bir hafta 
geçmemiş olan hükümleri; sanık, müdafii, müda-
hil, görevli savcı veya askerî savcı Kanunun 2 nci 
maddesi esaslarına göre temyiz edebilir. 

Bunlar. 
1. Hüküm kendilerine tefhim veya tebliğ edil

miş ise kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
2. Hüküm kendilerine tefhim veya tebliğ edil

memiş ise hükmün tebliğ tarihinden itibaren, 
Bir hafta içerisinde temyiz isteminde bulunabilir

ler. 
b) (a) bendinde belirtilen bir haftalık süreden 

önce verilmiş bulunan hükümler hakkında, hükmün 
verildiği tarihte yürürlükte bulunan 18 inci madde
nin (n) bendi hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 3 üncü 
maddesi hükmü; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kesin hüküm halini almamış olan Türk Ceza Kanu
nunun 158 inci maddesinin ihlal suçları hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 4. — Bü Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Şimdi bu son şeklini almış olan 
kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4. — 2336 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununun 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince kabul 
olunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/61; M. 
G. Konseyi : 1/292) (D. Meclisi S. Sayısı : 39; M. 
G. Konseyi S. Sayısı : 369) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasına 
geçiyoruz. 

Dördüncü sırada 2336 sayıh Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanununun 14 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince kabul olunan metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Millî Savunma Komisyonu Raporu yer almak
tadır. 

Bu rapor 369 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve kısa izahatta bulunmak üzere ilk sözü Ko
misyonun Başkanına bırakıyorum. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, 
2336 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunu çıkarırken, özellikle bunun 14 üncü maddesin
de, Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki öğretim 
üyeleriyle asistanların Üniversite Personel Yasasının 
16 ncı maddesindeki tazminatları almalarını öngör
müştük ve bu tazminatlar da birinci, ikinci ve üçün
cü fıkralarda konu ediliyordu. 

özellikle, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanu
nunun 16 ncı maddesinin 1. inci fıkrasında üniversite 
öğretim üyelerfne iş riski, iş güçlüğü, temininde güç
lük zammı olarak maaşlarının % 40'ını; ikinci fık
rasında rektör, dekan ve yardımcılarına (özellikle 
rektörlere) maaşlarının 2/3'ünü, dekanlara da yarısı 
nispetinde tazminat verilmesini; üçüncü fıkrasında 
da, tamgün çalışmaya tabi tutulan üniversite öğre
tim üyelerinin, yine maaşlarından ayrıca % 40'ı nis
petinde tazminat almaları öngörülüyordu. 

Ancak, bilahara «Tamgün Yasası» çıktı malumu
nuz. 31.12.1980 tarihinde çıkan 2368 sayılı Yasanın 
4 üncü maddesinde de, özellikle doktorlar dışarıda 
muayenehane açtıkları takdirde kendilerine iş riski, iş 
güçlüğü ve temininde güçlük zammı verilmeyeceği, 

(1) 369 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

zaten Üniversite Yasasının 16 ncı maddesinin 3 ncü 
fıkrasında da üniversitede tamgün çalışmaları koşu
luyla % 40 tazminat verileceği öngörülüyordu. 

Ancak öyle zannediyoruz ki, Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinin öğretim üyeleri, 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun 16 ncı maddesinin 1 nci fıkra
sındaki iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük zam
mının, kendileri üniversite öğretim üyesi oldukla
rından verildiğini; ancak, 926 sayılı Kanunun ek 3 
üncü maddesindeki iş riski, iş güçlüğü, temininde 
güçlük zammının ise subaylıktan neşet ettiğini ileri 
sürerek bazı taleplerde bulunmuşlardır. 

Genelkurmay Başkanlığımız, üniversite öğretim 
üyelerinin ancak ve ancak, üniversite öğretim üyesi 
olmaları nedeniyle iş riski, iş güçlüğü alacaklarını, 
Silahlı Kuvvetlerdeki iş riski, iş güçlüğünü alama
yacaklarını öngörmüş; konuyu Millî Savunma Ba
kanlığına, dolayısıyla Hükümete intikal ettirmiş; Ba
kanlar Kurulu da, 24 Aralık 1981 tarihinde, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelerinin, sadece üni
versite iş riski, iş güçlüğünü alacaklarını; 926 sayılı 
Kanunun 3 üncü madesinin öngördüğü iş riski, iş 
güçlüğünü alamayacaklarını düzenleyen bir kanun -
tasarısıyla Danışma Meclisine gelmiş bulunmaktadır. 

Danışma Meclisinde konu aynen benimsenmiş, 
Millî Güvenlik Konseyine getirilmiş; Millî Güvenlik 
Konseyince de mezvu, Komisyonumuza havale edil
miş; Komisyonumuz ufak tefek değişikliklerle ko
nuyu, biraz daha açıklık getirilmek koşuluyla, aynen 
benimseyerek yüksek huzurunuza getirmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2336 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu
nun 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2336 sayılı Gülhane Askerî Tıp 

Akademisi Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğ
retim üyeleri ile uzman ve başasistan durumunda 
olanlara ve Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki ih
tisasları süresince asistanlara; 31.12.1980 tarih ve 
2368 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü saklı 
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kalmak üzere 1765 sayılı Üniversite Personel Kanu
nunun 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 
ile bu maddeye 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Ka
nunun 17 nci maddesi ile eklenen fıkralardan birin
ci ek fıkrada öngörülen tazminatlar anılan madde
de belirlenen esaslara göre ödenir. 

Ancak bunlara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, 
temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazmi
natı ödenmez. 

BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisi arkadaşımıza 
bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, YÖK Ka
nunu ile biz asistanlığı kaldırdık; fakat Gülhane As
kerî Tıp Akademisi Kanunu ona bağlı olmadığı için, 
ayrı olduğu için, burada asistanlık müessesesi duru
yor, bir. 

İkincisi; YÖK Kanunuyla biz, rektörlere, dekan
lara dışarıda başka bir görev görme yahut da mua
yenehane açma imkânını kaldırdık. Bizim kanunumuz 
da ona tabi olmadığı için -Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Kanunu- onlar şimdi dışarıda muayenehane 
açmak hakkını haiz olacak. Bu da olmaz. 

Binaenaleyh, Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununun yeniden, YÖK Kanununa paralel ola
rak hazırlanması gerekir. Onun üzerinde çalışma var 
mı bilmiyorum? 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Harekât Başkanlığımızda 
var. 

BAŞKAN — Var değil mi? Binaenaleyh, onun 
çabuklaştırılması lazım. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Emredersiniz. 

BAŞKAN — Evet. 
1 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanunun 1 inci maddesiyle 

değiştirilen Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu
nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 1 Mart 1982 
iarihinden, ikinci fıkrası 11 Kasım 1980 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu Kanunun 1 inci fıkrası açıktır. 

-!• 336 

Yani, kendilerine, üniversite Personel Kanununur 
öngördüğü iş riski, iş güçlüğü tazminatının verilece
ğini ifade ediyordu; onda bir tereddüt yok. Ancak, 
biz 11 Kasım 1980 tarihinde bir yasa çıkardık: 236C 
sayılı Kanun. Yani 11 Kasım 1980 tarihine kadar 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelerinin 
Silahlı Kuvvetlerden iş riski, iş güçlüğü almaları do
ğaldı, alıyorlardı. O tarihte bir yasak getirdik; o ta
rihten günümüze kadar bu yasak devam etti. 

Şimdi buna, «1 Mart 1982 tarihi» dersek olabilir 
ki, ileride «Siz, 1 Mart 1982 tarihinden itibaren bu
nu geçerli kıldınız; demek ki, bu tarihe kadar olan 
i;? riski, iş güçlüğünü de bize vermek durumunda
sınız» derler diye o yasak tarihine kadar konuyu 
götürmüş oluyoruz. 

BAŞKAN — Zaten şimdi verilmiyor değil mi? 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Uygulamada zaten vermiyo
ruz. 

BAŞKAN — Uygulamada zaten verilmiyor; ama 
yarın öbür gün Danıştaya, Yüksek Askerî İdare 
Mahkemesine filan müracaat ederek alma ihtimal
leri doğabilir diye, bu hüküm getiriliyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, aslında şöyle efendim: Üniversite 
Personel Kanununun 16 ncı maddesi «Dışarıda ça
lışmamak koşuluyla iş riski, iş güçlüğü, temininde 
güçlük verilir. Dışarıda çalışmamak koşuluyla ken
dilerine tamgün tazminatı verilir» diyor; yasanın bi
zatihi içerisinde var. Tabiî, bizim Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi, «Bu üniversite öğretim üyelerine 
hitap ediyor, bize etmiyor. Siz bize, hem Silahlı 
Kuvvetlerin aldığını vereceksiniz, hem onu verecek
siniz» gibi bir varsayımdan geliyor. 

Biz, her ihtimale karşı, Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi, ola ki, «Siz iş riski, iş güçlüğünü bize 1 Mart 
1982 tarihine kadar verecektiniz. O tarihte bize bu
nunla, özellikle bu 2 nci fıkrayla yasak getirdiniz. 
Demek ki, bu 2 nci fıkra 1 Marta kadar yürürlük-
teymiş ki yasağı getirdiniz» derler diye, bu yasağı 
ta o eski yasağın tarihine götürmüş oluyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN —Peki. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 

Yoktur. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

teyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı ve İhtisas 

Komisyonu Raporu. (1/207) (S. Sayısı : 261) (1) 
BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasına gel

dik. 
Beşinci sırada Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı 

ve İhtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 
Bu rapor 261 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkanı ve Sayın Bakan ve 

ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı?.. 
Komisyon Başkanı ufak bir izahatta bulunacak

lar mı?.. 
Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malumları 
olduğu üzere, Turizmi Teşvik Kanunu 7 bölüm ve 75 
maddeden ibaret olmak üzere Millî Güvenlik Kon
seyine sunulmuştur. 

Bu kanunla getirilmek istenen hususlar özetle şu 
başlıklar altında toplanabilir: Teşkilata ilişkin hu
suslar; turizm alan ve merkezlerinin tesisi; çeşitli 
vergi kanunlarını ilgilendiren teşvik tedbirleri; or
man, imar, kamulaştırma mevzuatıyla ilgili yeni dü
zenlemeler; bütün sektörlerle ilgisi olan turizm sek
törünün diğer mevzuattan ayrılmasına ilişkin düzen
lemeler; turizmi geliştirme fonunun kurulması; de
netleme ve ceza tedbirleriyle, yat turizmiyle ilgili 
mevzuat boşluklarının doldurulmasına ilişkin hü
kümler. 

Yapılan çalışmalardan sonra bu kanun tasarısı 
şimdi, 6 bölüm ve 40 madde ve 6 geçici maddeden 
ibaret olmak üzere tensiplerine sunulmuştur. 

Bu düzenlemede hâkim prensipler de sıklet mer
kezi ve plan anlayışı hâkimiyetinin tesisi, yatırımlar-
larla ilgili bürokratik engellerin kaldırılması, turizm 
sektörünün gelişmesini engelleyen çeşitli mevzuata 

(7) 261 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

kalıcı çözümlerin getirilmesi, turizmi geliştirme fo
nunun kurulması, etkin denetleme ve ceza tedbirle
rinin alınması ve yat turizmiyle ilgili mevzuat boş
luklarının giderilmesinden meydana çelmektedir. 

Sayın Başkanım, bu tasarı ile, turizm sektörü, 
mevcut ülke kaynaklarının, kıt olan ülke kaynak
larının turizm açısından, turizmin geliştirileceği böl
gelerin tespit edilmesiyle kamu ve özel sektöre ait 
tüm güçlerin burada birleştirilmesiyle, turizmin kısa 
sürede beklenen seviyeye gelmesini sağlayıcı tertip 
ve tedbirleri ihtiva edecek şekilde hazırlanarak ten
siplerine sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Turizm sektö

rünü düzenleyecek, geliştirecek dinamik bir yapı ve iş
leyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını 
sağlamaktır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam : 
MADDE 2. — Bu Kanun, turizm hizmeti ile 

bu hizmetin gereği Turizm Bölgeleri, Turizm Alan
ları ve Turizm Merkezlerinin tespiti ile geliştirilme
lerine, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edil
mesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin 
ükümleri kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar: 
Madde 3. — Bu Kanunda yer alan; 
a) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
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b) Turizm Bölgeleri : Sınırları Bakanlığın öne
risi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edi
len bölgeleri, 

c) Turizm Alanlarî : Turizm Bölgeleri içinde 
öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve sınır
ları Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı ile 
tespit ve ilan edilen doğal veya sosyo-kültürel de
ğerlerin yoğunlaştığı alanları, 

d) Turizm Merkezleri: Turizm Bölgeleri içinde 
veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın 
önerisi Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilân 
edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya 
bölümlerini, 

e) Turizm İşletmeleri : Türk veya yabancı uy
ruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı 
ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet 
gösteren ticari işletmeleri, 

f) Turizm Yatırımı Belgesi : Turizm sektöründe 
yatırım yapana tespit edilen yatırım dönemi için Ba
kanlıkça verilen belgeyi, 

g) Turizm İşletmesi Belgesi : Turizm sektöründe 
faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça veri
len belgeyi, 

h) Belgeli Turizm Yatırım veya İşletmeleri : 
Bakanlıkça belgelendirilmiş yatırım veya işletmeleri, 

i) Yat : Ölçü belgesinde (mesaha şahadetnamesi) 
yat şeklinde tescil edilen tekneler ile gezi, eğlence 
ve spor amacıyla yararlanılan ancak, yük veya yol
cu gemisi niteliğinde olmayan tekmil deniz araçla
rını, 

ifade eder. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde buyurunuz 

Oramiral Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, (i) 

fıkrasında belirtilen şekildeki yatın tarifine bazı ila
veler yapmak suretiyle, bundan sonraki uygulamalar
da daha rahatlık sağlanacağı düşüncesiyle ufak bir 
iki değişiklik arz etmek istiyorum. 

Teklifim şöyle : «Yat : ölçü belgesinde (mesaha 
şahadetnamesi) yat şeklinde tescil edilen gemiler.-». 
«tekneler» yerine «gemiler». Çünkü bütün Deniz Hu
kukuyla ilgili hiç bir yerde tekne tabiri geçmiyor; 
hep, gemi tabiri geçiyor efendim; o bakımdan gerek
li- ile gezi ve spor amacıyla yararlanılan ancak, yük 
veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan deniz araç
larını ifade eder.» 

Bir eksik daha var Sayın Komutanım, onu da 
arz edeyim : «gemilerden» sonra, «ile ölçü belgesi
nin bulunmaması halinde» cümlesini de ilave ediyo
ruz ve «eğlence» yi çıkarıyoruz. Burada gezi, zaten 

eğlenceyi ifade ediyor. Eğlence kelimesi kanun için
de biraz hafif kalan bir kelime gibi geldi; o bakım
dan. «gezi ve spor»; bundan sonraki bütün «eğlence: 
deyimleri de hep bu şekilde ifade edilsin diye ar' 
ediyorum. 

BAŞKAN — Şu halde, «ölçü belgesinde (mesa
ha şahadetnamesi) yat şeklinde tescil edilen gemiler 
ile ölçü belgesinin bulunmaması halinde gezi ve spor 
amacıyla yararlanılan; ancak yük veya yolcu gemisi 
niteliğinde olmayan deniz araçlarını ifade eder.» 

O zaman «tekmil» i de siliyor uz; «tekmil deniz 
araçları» diye yazmıştık, onu ilave etmiştik; «tekmil 
deniz araçları» demiştik. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «tekmil» ya
zılabilir Komutanım. 

BAŞKAN — Yani, «tekmil» de bir mahzur yok. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hayır efen

dim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Amiralimiz izahlarında, «tekne» tabiri De

niz Hukukunda geçmiyor, «gemi» tabiri geçiyor di
yor; «... şeklinde tescil edilen gemiler.» 

Ufakları da olsa, onları da gemi olarak mı mü
talaa edeceğiz?. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, öyle 
efendim. Yani, gemi tabiri var; bunların yolcu ge
misi, yük gemisi olarak tarifleri ayrıca var. 

BAŞKAN — «Yat gemisi» denmiyor zaten, «yat» 
deniyor doğrudan doğruya. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, «yat» 
deniyor; ama tarif etmesi bakımından, mecburen 
«gemi» diyoruz. 

Müsaade ederseniz, yat iki türlü tarif ediliyor, 
onu da arz edeyim. Halen, Gemi Adamları Yeter
liği Hakkındaki Tüzüğe göre -Ulaştırma Bakanlığı
nın tüzüğünde- «Spor ve gezi için kullanılan yelkenli, 
veya motorlu gemilere yat denir» diyor; «gemi» ta
birini kullanıyor gene. 

BAŞKAN — Evet; diyorsunuz ki, eğer mesaha 
şahadetnamesi varsa yahut ölçü belgesi varsa, zaten 
mesele yok, onda yat tabiri vardır; olmaması halin
de, o zaman, gezi ve spor amacıyla yararlanılacak; 
ancak yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet; çünkü 
eğer bu «ölçü belgesinin bulunmaması» tabirini koy
mazsak, o zaman bütün liman işletmeleri, her türlü 
teknede mutlaka ölçü belgesini arar. Halbuki Tür
kiye'de yapılan birçok küçük yatın hemen hemen 
% 90'ında da bu belge yok efendim. O bakımdan bir 
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problem yaratmasın, liman ile kullanıcı arasında bir j 
problem yaratmasın diye arz ettim. j 

Ayrıca, yolcu gemisi ve yük gemisini de, müsaa
de ederseniz kısaca, uluslararasındaki kurallara gö
re, arz edeyim : «Yolcu gemisi : 12'den fazla yolcu 
taşıyan ticaret gemisidir» diyor; «Yük gemisi : 12'den 
az yolcu ve yük taşıyan ticaret gemisidir» diye tarif 
etmiş. Binaenaleyh, biz burada yük veya yolcu ge- j 
misini ifade ettiğimiz takdirde, dün de izahat verildi- \ 
ği gibi, çok daha rahat bir şekilde yat tarifini yap
mış oluyoruz. Bu nedenle bulunmasında yarar gör- I 
dük efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu konu hakkında Komisyonun ve Bakanlığını

zın bir diyeceği var mı efendim?.. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim. I 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Yok efendim. 

BAŞKAN — O halde maddenin (i) fıkrasını de
ğişik şekliyle bir kere daha okutuyorum : 

Yat : ölçü belgesinde, (mesaha şahadetnamesi) 
yat şeklinde tescil edilen gemiler ile ölçü belgesinin 
bulunmaması halinde gezi ve spor amacıyla yarar
lanılan ancak, yük veya yolcu gemisi niteliğinde ol
mayan tekmil deniz araçlarını, I 

tfade eder. } 

BAŞKAN — Efendim, 3 üncü madde ve bu 
teklif üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Bu teklife uygun olarak 3 üncü maddeyi -(i) fık
rası bu şekilde değişmiş olarak- oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum efendim : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinin Tespiti : 

MADDE 4. — Turizm Bölgeleri, Turizm Alan
ları ve Turizm Merkezlerinin tespitinde; ülkenin do
ğal, tarihî, arkeolojik ve sosyo - kültürel turizm de
ğerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile 
mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınır. I 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak is- 1 
teyen var mı?... Yok. I 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 

I 5 inci maddeyi okutuyorum : 
j Belge Alınması : 

MADDE 5. — a) Turizm sektöründe; bu Ka
nun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile 
istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için 
Bakanlıktan, Turizm Yatırımı Belgesi veya Turizm 
İşletmesi Belgesi alınması zorunludur. 

b) Belgeli Yatırımlara, IBakanlıkça belirlenen sü-
i reler içinde başlanması ve yatırımın tamamlanarak iş-
I letaıeye açılması zorunludur. Ancak, Bakanlıkça ka

bul edilen zorunlu sebeplerle bu süre uzatılabilir. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is-

teyen?... Yoktur. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

I Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması ve Kul-
lanılması : 

i MADDE 6. — Turizm Belgelerinde ve Turizm 
Merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altında
ki yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu 
yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve te
sisler, bu Kanunun 3 üncü maddesindeki belgelere sa
hip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın, 8 inci 
maddedeki koşullara uygun olarak, imar planlarına 
göre yapılabilir ve işletilebilir. 

Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, ka
muya yararlı diğer yapı ve tesisler bölgenin doğal ve 
kültürel özelliklerini bozmamak, turizm işletmelerine 
zarar vermemek ve imar planlarına uygun olmak ve 
Bakanlıktan izin almak kaydıyla yapılabilir ve işleti
lebilir. 

Deniz, göl ve akarsular ile kıyıları, özelliklerini bo
zucu ve yıpratıcı şekilde kullanılamaz. Bu yerlerden 
kum, çakıl ve taş alınması gibi çeşitli şekillerde yarar
lanma Bakanlığın iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Müsaade eder 
misiniz Sayın Komutanım?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 2 

nci paragrafın, şu şekilde daha iyi anlaşılır şekle ge
tirileceğini tahmin ediyorum : «Turizm bölgelerinde ve 
turizm merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu al
tındaki yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel özellikleri
ni, bozmamak, turizm işletmelerine zarar vermemek 
ve imar planlarına uygun olmak kaydıyla kamuya ya
rarlı diğer yapı ve tesisler yapılabilir ve işletilebilir.» 
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Bu ifadeyle daha anlaşılır bir şekle getirilebilir. ı 
BAŞKAN — Ama «bakanlıktan izin almak kaydıy

la;» o kayıt var orada. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Evet. 
BAŞKAN — O halde, «Turizm bölgelerinde ve 

turizm merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel özellik
lerini bozmamak, turizm işletmelerine zarar verme
mek ve imar planlarına uygun olmak ve bakanlıktan 
izin almak kaydıyla kamuya yararlı diğer yapı ve 
tesisler yapılabilir ve işletilebilir» demek gerekir. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Evet Sayın Ko
mutanım. 

BAŞKAN — Yani o ifadeyi daha aşağıya almak 
suretiyle... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, «kaydıy
la» dan sonraya alınmak suretiyle daha anlaşılır şek
le gelir. 

BAŞKAN — Yani, esasında yok da, anlaşılma 
bakımından daha uygun olur. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Evet. 
Bir de 3 üncü fıkraya, «Bakanlığın iznine bağlı

dır» ibaresinden sonra, «Bakanlıkça bu izin verilme- I 
den önce 1738 sayılı Kanun gereğince, Deniz Kuv- I 
vetleri Komutanlığının görüşü alınır» ibaresinin ilave I 
edilmesinde yarar vardır. Çünkü bu kanun, Seyir ve 
Hidrografi Hizmetleri Kanunudur ve bu gibi yerlerde I 
herhangi bir şekilde deniz, göl ve akarsularla ilgili, ki- I 
yıların özelliğini bozucu her türlü hareketler için, bu I 
kanun gereğince Deniz Kuvvetlerinden müsaade alın
masını icap ettirir. I 

BAŞKAN — O zaman onu oraya koymayalım. 
«... şekillerinde yararlanma» dan sonra, «1738 sa- I 

yılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununa uygun 
olarak Deniz Kuvvetlerinin görüşü alınarak, Bakanlı
ğın iznine bağlıdır.» şeklinde değiştirelim. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Evet Komuta
nım, bu da olabilir. 

Yani bu konuda Bakanlık, Deniz Kuvvetlerinin gö
rüşünü almadan eğer bir icraat yaparsa, bir kere ha
rita yapımı bakımından ve diğer deniz kıyıları ba
kımından büyük zorluklarla karşılaşabiliriz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LÎYAOĞLU — Sayın Başkanım, acaba deniz, göl ve I 
kıyılardan kum alınırken halen bu izin alınıyor mu?... 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Tamamen. 
Türkiye'nin herhangi bir kıyısında en ufak bir kum 

ocağı açılsa, çakıl ocağı açılsa, mutlaka Deniz Kuv
vetlerinin müsaadesi alınır. I 

BAŞKAN — Çünkü bütün o deniz kıyılarının ve 
göl kenarlarının bütün hidrografik haritalarını Hid
rografi Dairesi yapar, hesabını tutar. Kaçak olarak alı
nıyorsa başka; ama eğer müsaade ile almıyorsa evve
la o 1738 sayılı Kanuna göre hareket edilmesi gerekir. 

KÜLTÜR VE TLTRÎZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Efendim burada amaç zaten kaçağı 
önlemektir. 

BAŞKAN — O halde maddeyi bu şekliyle bir kere 
daha okutuyorum; ondan sonra, söz almak isteyenle
re söz vereceğim efendim. 

MADDE 6. — Turizm Bölgelerinde ve Turizm 
Merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu ya
rarına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesis
ler, bu kanunun 3 üncü maddesinde belgelere sahip ol
mak kaydıyla tapu kaydı aranmaksızın, 8 inci madde
deki koşullara uygun olarak imar planlarına göre ya
pılabilir ve işletilebilir. 

Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, böl
genin doğal ve kültürel özelliklerini bozmamak, tu
rizm işletmelerine zarar vermemek ve imar planlarına 
uygun olmak ve bakanlıktan izin almak kaydıyla ka
muya yararlı diğer yapı ve tesisler yapılabilir ve işle
tilebilir. 

Deniz, göl ve akarsular ile kıyıları, özelliklerini 
bozucu ve yıpratıcı şekilde kullanılamaz. Bu yerlerden 
kum, çakıl ve taş alınması gibi çeşitli şekillerde yarar
lanma 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Ka
nununa göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığına görüşü 
alınmak kaydıyla Bakanlığın iznine bağlıdır.» 

'BAŞKAN — Bu son okuttuğum şekil üzerinde söz 
almak isteyen var mı?... Yok. 

Bu şekliyle 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Planlar : 
MADDE 7. — Turizm Bölgelerinde ve Turizm 

Merkezlerinde Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan ve 
İmar ve iskân Bakanlığına sunulan planlar altı ay, hari
talar ve kıyı kenar çizgisi iki ay içinde onaylanır. 

Bakanlık, Turizm Alanlarında ve Turizm Merkez
lerinde imar ve İskân Bakanlığınca onaylı nazım imar 
planlarına uygun olarak, turizm amaçlı imar uygulama 
planlarını tadil etmeye ve onaylamaya yetkilidir. 

Turizm Alanları ve Turizm Merkezleri dışında, 
Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde kalan ve 
imar planları ile turizme ayrılan arsalardan; üzerinde 
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Belgeli Turizm İşletmesi bulunan veya Bakanlıkça ta
lep edilenler hakkında yapılması gereken iımar plam 
değişiklikleri öncelikle yapılır. 

Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde turizm 
dışı kullanıma ilişkin imar uygulama planları ve alt
yapı projeleri, ilgili kuruluşça, Bakanlığın olumlu gö
rüşü alındıktan sonra yürürlüğe konur. Bakanlık bu ko
nudaki görüşünü 3 ay içinde ilgili kuruluşa bildirir. 

Turizm bölgeleri ve turizm merkezleri dışındaki bu 
gibi işlemleri, ilgili kuruluş Bakanlık ile koordine eder. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?... Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı : 
MADDE 8. — A) Turizm Alanlarında ve Turizm 

Merkezlerinde Bakanlığın talebi üzerine, imar plan
ları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz 
mallardan; 

(1) Hazineye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili ku
ruluşlarca Bakanlığa tahsis edilir. 

!Bu tahsisler : 
(a) Hazine adına tescili yapılmamış Devlettin hü

küm ve tasarrufu altındaki yerlerle kapanan yollar 
ve yol fazlalarının rşsen tescili, 

(b) Ormanların, turizme ayrılması ve amenejman 
planlarının tadili, 

İşlemleri tamamlandıktan sonra yapılır ve talep ta
rihinden başlayarak en geç 1 ay içinde tamamlanır. 

(2) Kamu kuruluşlarına ait olanlar, talep tarihin
den başlayarak en geç 2 ay içinde Hazine adına tapuya 
tescil ve Bakanlığa tahsis edilir. Devre ilişkin şartlar ve 
bedel, ilgili kuruluşlar ile Hazine arasında 6830 sayılı 
İstimlak Kanununun 30 uncu maddesine göre çö
zümlenir. 

(3) Diğer .gerçek ve tüzelkişiler ile vakıflara ait 
olup, turizm işletmesi belgesine sahip olmayanlar, Ba
kanlıkça kamulaştırılarak, Hazine adına tapuya tescil 
ve tescil tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde Ba
kanlığa tahsis edilir. Uyuşmazlıklarda dava ve ta
kipler kamulaştırma kararma değil, bedeline ilişkin 
olarak yürütülür ve sonuçlandırılır. Uyuşmazlıkların 
çözümlenmemiş olması, arazinin turizm amaçh kullanı
ma tahsisine engel sayılmaz. 

B) (A) fıkrasına göre tahsis edilen taşınmaz mal
lar yatırımcıya intikal ettirilinceye kadar, Hazinece 
Bakanlıktan bir ödeme talep edilmez. 

C) Bu taşınmaz malların yatırımcılara tahsisi, 
kiralanması ve bunlar üzerine irtifak hakkı tesisine j 
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ilişkin esaslar ile süreler, bedeller, hakların sona er
mesi ve diğer şartlar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve 
Tarım ve Orman 'Bakanlığı tarafından 2490 sayılı Ar
tırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6831 sayılı Or
man Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın müştere
ken tespit edilir. 

D) Bakanlık, bu taşınmaz malları (C) fıkrası uya
rınca tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı 
uyruklu, gerçek ve tüzelkişilere kiralamaya, tahsis et
meye, bu taşınmaz mallar üzerinde müstakil ve daimî 
haklar dahil irtifak hakkı tesisine ve bunlardan altyapı 
için gerekli olanlar üzerinde, altyapıyı gerçekleştirecek 
kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisine 
yetkilidir. 

E) Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerin
deki taşınmaz malların iktisabı, 442 sayılı Köy Kanunu 
ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uy
ruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu Kararı 
ile istisna edilebilir. 

F) Turizm Bölgelerinde, Turizm Alan ve Tu
rizm Merkezleri dışında kalan ve imar planları ile tu
rizme ayrılan yerlerdeki taşınmaz mallara da, (Bakanlığa 
bu bölgelerde yatırım yapmak maksadıyla müracaat 
vaki olduğunda, Bakanlığın talebi üzerine bu madde 
hükümleri uygulanır. 

G) Kamu kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve din
lenme maksatlı tesisler, Turizm Bölgeleri ve Turizm 
Merkezleri içinde kalsalar dahi, kurumlarına bağlı 
olarak faaliyetlerine devam ederler ve bu madde hü
kümleri dışındadırlar. 

BAŞKAN — Bu maddeye bir fıkra ekleyecektik; 
hangi fıkra oldu?... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, dün emre-
dildiği gibi, düzenlendi ve (E) fıkrası oldu. Buna gö
re de (E) fıkrası (F), (F) fıkrası (G) fıkrası olarak ye
niden düzenlendi. Dünkü takvimde emredilen diğer 
hususlar değiştirildi. 

Ayrıca, (D) fıkrasında ikinci satırın sonunda «müs
takil ve daimî haklar dahil irtifak hakkı tesisine» di
ye bugün arz ediyoruz. Dün ise, «müstakil ve daimî bir 
aynî hak olarak» şeklinde idi. Bu çok teknik bir ayrım 
idi; ancak, böyle olmasının çok daha uygun olacağı 
düşünülerek tensiplerine arz ediyoruz. Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürümüz teknik bir hata yapılmaması 
için bu konuda dikkatimizi çekti. 

Tensiplerine arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
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8 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kamu Yatırımları : 
MADDE 9. — a) Turizm Alanları ve Turizm 

Merkezlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik ve tele
komünikasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının ilgili kamu 
kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur. 
Bu maksatla ilgili Bakanlık ve kuruluşlara tahsis edi
len ödenekler Bakanlığın uygun görüşü alınmadan 
başka maksatla kullanılamaz. 

b) Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kamu ku
ruluşlarınca turizm işletmeciliği amaçlı yatırımlar 
programlanamaz. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... 

Sayın Bakan buyurunuz. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın 'Başkanım, 9 uncu maddenin 
(a) fıkrasının ikinci cümlesinde «maksatla» kelimesi 
iki defa geçiyor. Şöyle ki : «Bu maksatla ilgili Bakan
lık ve kuruluşlara tahsis edilen ödenekler Bakanlığın 
uygun görüşü alınmadan başka maksatla kullanıla
maz.» 

Bakanlık olarak önerimiz şudur : «Bakanlık ve 
kuruluşlara turizm sektörü için tahsis edilen ödenek
ler Bakanlığın uygun görüşü alınmadan başka maksat
la kullanılamaz.» 

Diğer bir önerimiz ise, yeni önerdiğimiz cümlenin 
(b) fıkrasından sonra gelen (c) fıkrası olarak yer al
masıdır. Uygun görülürse, daha belirgin olacaktır. 

BAŞKAN — «Bakanlık ve kuruluşlara turizm sek
törü için tahsis edilen ödenekler Bakanlığın uygun gö
rüşü alınmadan başka maksatla kullanılamaz» diye 
ayrı bir (c) fıkrası olarak getirmiş olduk. 

Komisyonun bir diyeceği var mı buna?... 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, herhalde bu 
(c) fıkrasındaki «Bakanlık» tabiri diğer bakanlıkları... 

BAŞKAN — Tabiî «Bakanlık» deyince, yalnız Tu
rizm Bakanlığı anlaşılır. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, Turizm Bakanlığı anla
şılır diye düşünüyorum; çünkü tanımlarda öyle dedik, 
malumları. Herhalde bu, diğer bakanlık olmalı. 

BAŞKAN — Evet, diğer bakanlık, «bakanlıklar 
ve kuruluşlar» dersek... 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — «Diğer bakanlık ve kuruluşlara» da 
olur, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Diğer» de olur. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — «bakanlıklar» demek daha uygun 
değil midir? 

BAŞKAN — «Diğer bakanlıklar...» «Diğer bakan
lıklar» dersek, Turizm Bakanlığı hariç, diğer bakanlık
lar olur. Turizm Bakanlığındaki ödenekler dahil, di
ğer bakanlıklardaki ödenekler de başka maksatla kul
lanılamaz. Çünkü siz de devrediyorsunuz; siz de, tu
rizm maksatlı parayı Bayındırlık Bakanlığına devre
diyorsunuz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Evet Sayın Başkanım, «diğer» keli
mesini kullandığımız zaman, kendilerini hariç tutup, 
diğerlerinin kontrolü var. 

BAŞKAN — Tabiî, bakanlıklar demek, bakanlık
lara ve kuruluşlara... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk ılşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — «kullanabilir» anlamını taşıyor. 

BAŞKAN — Bakanlık değil de, «Bakanlıklara ve 
kuruluşlara turizm sektörü için tahsis edilen ödenek
ler, Bakanlığın uygun görüşü alınmadan başka mak
satla kullanılamaz.» 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, (a) fıkrası 
içinde bu cümleye yer verilmesinin nedeni, malum
ları, elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı tesisleri 
için diğer kamu kuruluşlarının bütçesindeki ödenek
leri mutlaka o hususun temini için güçlendirmek açı
sından idi. Sayın Bakanımız şimdi, diğer bakanlıkları 
da - turizm aç sından ödeneklerin de kullanılmasını -
bu madde ile ithal etmiş oluyorlar. Tabiî, eğer plan
larlar ise, bu konuda görüş alacaklar; tabiî planlama
yabilirler de. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yalnız bunu (c) fıkrası olarak ko

yarsak şu oluyor; (a) fıkrasında, «öncelikle tamam
lanması zorunludur» dedik; (b) fıkrasında, «Bakanlı
ğın uygun görüşü alınmadan kamu kuruluşlarınca tu
rizm işletmeciliği amaçlı yatırımlarda programlana
maz» dedik. Bir kere, oraya da koyduk; (c) fıkrasıyla 
tekrar, bir daha koyuyoruz. Bu (c) fıkrası olarak yaz-
d'ğımız, (a) fıkrası ile ilgilidir; yani (a) fıkrasını ilgi
lendiriyor, (b) fıkrasını değil. Öyle değil mi? 



M. G. Konseyi B : 98 12 . 3 . 1982 0 : 1 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LIYAOĞLU — Tümünü içeriyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır, (b) fıkrasında zaten söyledik; 
«Bakanlığn uygun görüşü alınmadan kamu kuruluş
larınca turizm işletmeciliği...» dedik; işletmeciliktir o. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LIYAOĞLU — O, işletmecilik Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tamam. 
O halde neyi ilgilendiriyor bu? (c) fıkrasını öne al

mamız lazım, yani (a) fıkrasından sonra (c) fıkrasını 
yazmamız lazım; (b)'yi (c), (c)'yi (b) yapmamız lazım. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — (b)'de olabilir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O zaman olur. 
Evet şimdi söylediğiniz gibi (c) değil (b) olması 

lazım; ondan sonra (b)'nin de (c) olması lazım. Çün
kü o (c), işletmecilikle oradadır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LIYAOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şimdi 9 uncu maddeyi bu tekliften 
sonraki şekilde bir daha okutuyorum : 

Kamu Yatırımları : 
MADDE 9. — a) Turizm Alanları ve Turizm 

Merkezlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik ve tele
komünikasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının ilgili kamu 
kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur. 

b) Bakanl klara ve kuruluşlara turizm sektörü için 
tahsis edilen ödenekler Bakanlığın uygun görüşü alın
madan başka maksatla kullanılamaz. 

c) Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kamu ku
ruluşlarınca turizm işletmeciliği amaçlı yatırımlar prog-
ramlanamaz. 

BAŞKAN — Bu daha iyi oldu şimdi. 
Bunun üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun. 
HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, burada asıl olan 
şu : Turizm alanları ve turizm merkezlerinin yol, su, 
kanalizasyon, elektrik masrafları için ilgili kuruluşla
ra para tahsis edilecek, (a)'nın eski yazılış biçimine gö
re, o kuruluşlara, «Bu maksat için tahsis edilen para
ları başka yerde kullanmayın» diyor ve kuvvetlendi
riyor bu. Şimdi Bakanlığın getirdiği metin, bir başka 
metin oldu. Yani, «Hangi maksatla olursa olsun, be
nim görüşüm alınmadan, bunu bir başka yerde kul
lanmayın» diyor, (a) fıkrasının maksadı şu... 

BAŞKAN — Yalnız bu değil ama... Yalnız turizm 
merkezi, yani, yol, su, kanalizasyon, elektrik değil; 
başka maksatla da var bakanlıklarda. 

I HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Benim arzım şöyle : (a)'daki maksat 
yerinde kalsın; ama (b)'ye öyle bir maksat daha gel
sin. 

BAŞKAN — Ama hepsi dahil bunun içine... 
HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Biraz zayıflatıyor onu. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LIYAOĞLU — Biz, kuvvetlendirdiği kanısındayız Sa
yın Başkanım. Turizm sektörü için ayrılan ödenek
leri başka maksatla kullanmaz. Onun dışında, ka
mulaştırma için de var, çevre düzeni için konuluyor; 
bir yolun çevresi yapılacaktır... Fakat, bu amaçla kon
duğu halde, yıl içinde başka maksatla kullanılıyor. Bu
nun turizm alanında ve merkezinde olması da şart 
değil efendim, başka şey de, olabilir. Turizm, amaç ve 
maksadı; altyapı orada zorunlu; ama onun dışında 
belirli bir ödenek konuyor - ki bu kamulaştırma olabi
lir, bundan başka, çevre tanzimi ve yol düzenlemesin
de bu çok oluyor - yılbaşında bu, programa konuyor; 
fakat ilgili kuruluş o amaçla kullanmıyor, bir şey de 
yapılamıyor başka taraflara. Bunu önlemek için en 
azından, bu ödeneği kullanırken - mademki turizm 
sektörü için konulmuştur - Bakanlığın görüşü alın-

I sın şeklindedir. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bütçe strüktürüne gi-
I riyor bu iş. Şimdi, Karayollarını bilfarz, alalım; Ba

yındırlık Bakanl ğının Antalya istikametine - burası 
bölgedir - yapacağı bir yol, acaba onun bütçesinde 

I turizm faslında mıdır, yoksa doğrudan doğruya ken
di fonksiyonel yatırımlarında mıdır? Eğer, «turizm 
faslındadır» dersek, bugün mesela bizde de, Millî 

I Savunma Bakanlığı bütçesinde turizm faslı vardır. 
Bu turizm faslından yatarımlar yapılacaksa, otel, kamp-

I 1ar vs. buraya giriyor. Ama... 

BAŞKAN — Hatta orduevleri de buraya girer. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Orduevleri de bura
ya girer. Binaenaleyh, bizim bütçe yapımıza göre, tu
rizm faslında orduevi yapımı için ayrılan para da 
vardır. Eğer, «Bayındırlık Bakanlığının yapacağı yol, 
yahut TEK'in o bölgeye götüreceği elektrik, bütçe 
yapılarına göre, acaba turizm yatırımı için midir, 

I yoksa kendi fonksiyonel yatırımı için midir?» derse-
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niz; ben zannediyorum ki, bu, doğrudan doğruya ken
di fonksiyonel yatırım bütçesi içindir. Malum, kuru
luşların bütçelerinin turizmle ilgili kısmında yatı
rım, eğitim, sağlık ve turizm diye dört yatırım türü 
vardır; turizm, yatır m bunlardan sadece bir tanesi
dir; ama bunun yanında sağlık yatırımı da, diğer ken
di fonksiyonel yatırımları da vardır. Eğer, Karayol
ları bunu kendi yatırım bütçesi içine almışsa, ona bu 
kayıtla bir mecburiyet getiremezsiniz; ama bizim ilk 
şekliyle öngördüğümüz veçhile yukarıdaki mecburi
yet kalırsa, biraz evvel Muzaffer Paşanın ifade ettiği 
gibi turizm sektörünün d'şında kendi fonksiyonel ye
ni vazifeleri için yapacağı yatırıma da mecbur etmiş 
olursunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — Efendim, 1981 yılı bütçesinde, tu
rizm sektörüyle ilgili olarak, İller Bankasının veya 
Karayollarının bütçesine «Şu yol tanzim edilecek» di
ye para konmasına rağmen, para, yıl içinde bu amaç
la kullanılmamıştır, başka yerlere sarfedilmiştir. Bun
da maksat, paranın, yalnız turizm sektörü için har-
canmasıdır. Aslında, bunun, Turizm Bakanlığının büt
çesi içinde olması gerekiyor; ama malumunuz, bazı 
işlemleri doğrudan doğruya Karayolları yapıyor, bazı 
işlemleri doğrudan doğruya İller Bankası yapıyor. Bi
zim indimizde» yılbaşında Devlet Planlamada yapılan 
toplantılar sonucu, ödenek, turizm sektörü için konu
yor; fakat uygulayıcı kuruluş başkası. Fakat o kuru
luş uygularken, yıl içinde bu amaçla kullanmıyor. 
Yoksa, Savunma vesaire bunun tamamen damdadır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Düşüncemiz, tamamen 
sizi desteklemek. Bunun bir devlet sorumluluğu olsun 
bir yerde; Turizm Bakanlığı bir bölge, bir merkez 
teşkil ediyorsa, o halde Devlet mutlaka buranın alt
yapısını yapsın; suyunu, yolunu, elektriğini mutlak 
götürsün. 

Onun için bu kaydı koyduk. Hükümetten gelen 
teklifte galiba böyle bir hüküm yoktu; mecbur kalı
yorduk Komisyon çalışmasında. 

Şimdi böyle olunca, bunu da daha kuvvetlendiri
yoruz. Bırakın kalsın (a) fıkrası olduğu gibi, bu ihti
yacımız ayrı bir fkra halinde tanzim edilsin. Bil
mem anlatabiliyor muyum? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Anladım efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, Necdet Paşanın dediği gibi, 
«Turizm merkezlerinin ve turizm alanlarının yol, su, 
kanalizasyon, elektrik ve telekomünikasyon gibi alt
yapı ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca önce

likle yapılıp tamamlanması zorunludur. Bu maksatla 
ilgili bakanlık ve kuruluşlara (yani bu yukarıda say
dıklarımıza) tahsis edilen ödenekler. Bakanlğın uy
gun görüşü alınmadan başka maksatlarla kullanıla
maz.» 

Bunun dışında bir de (b) fıkrası olarak, «Bakanlık
lara ve kuruluşlara turizm sektörü için tahsis edilen 
ödenekler..» dersek, düşündüğümüz gibi, belki bazı 
bakanlıklar kendi personeli için bir dinlenme yeri ve
ya bir kamp yeri yapacaktır, o zaman bunlar da gi
rer bunun içine. Halbuki, sizin kastınız o değil; şu 
altyapılardır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — Değil efendim. KasMrıız, turizm sek
törüne ayrılan ödeneklerin kontrol altına alınarak baş
ka amaçla kullanılmasını önlemektir. Bu yönü ile ba
kanlıklara ve kuruluşlara turizm sektörü için ayrılan 
paraların, Bakanlığın görüşü alınmadan başka maksat
la kullanılmasını önlemektir. 

BAŞKAN — Ama, dediğim gibi, turizm sektörü 
için çeşit çeşit şeyler vardır. Şimdi bu altyapılar için 
de vardır, kanalizasyon, elektrik, su vesaire vardır; 
bunları başka maksat için harcamasın. 

HÂKİM TUÖGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Asi olan, altyapıya ayrılan parayı 
yerinde sarfetmek; maksat o. 

BAŞKAN — Deniz Kuvvetleri Komutanımızın 
da bir mütalaası var. 

Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, Sa

yın Bakanım ifade etmek istediği veyahut belirtmek 
istediği, ayrı bir fıkra olarak dikkati daha çok çeksin 
ve turizmle ilgili konuları belirli bir şekle getirsin. 
Bunu sağlamak ve Sayın Orgeneral Üruğ'un endişe
sini de bertaraf etmek için, bu yeni (b) fıkrasını, uy
gun görürseniz, «Bakanlıklara ve kuruluşlara turizm 
alanları ve turizm merkezlerinin, turizm sektörüne 
tahsis edilen ödenekleri» diye yazarsak, o zaman yal
nız Turizm Bakanlığın n istediği olur. Aksi halde, bu 
2 nci fıkra, biraz evvel Genel Sekreterimizin söyledi
ği gibi kalırsa, bütün bakanlıkların her türlü hizmeti
ne, «turizm sektörü» deyip, bütçesinden alma olanağı 
çıkar. Kendileri, tahmin ediyorum ki (a) fıkrasında 
belirtildiği gibi, turizm alanları ve turizm merkezleri
ni esas turizm sektörü kabul ediyorlar. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LIYAOĞLU — Efendim, tabiî altyapı hizmetleri yal
nız alan ve merkezlerde olmuyor; onun dışında da 
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olabilir. Belirli bir yolun tanzimi gerekiyor, onun 
için tahsisat konuyor. Bunun ille merkez ve alanda 
olması şart değil; kılçık yol olabilir, benzeri olabilir. 
Biz bir madde koymak suretiyle, Bakanl ğın görüşü 
alınmadan, turizm alan ve merkezleri dışında bu iş
lemlerin yapılabileceğini belirtmek istiyoruz. Ama 
kamp ve benzeri şeyler bunun dışında tabiî. 

BAŞKAN — Peki, şunu ayırt edelim : Turizm 
Bakanlığı, yalnız bu yukarıda söylediğimiz yol, su, 
kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon gibi altyapı 
ihtiyaçları için ayrılan paraların başka maksatla kul
lanılmamasını m; istiyor; yoksa hem bunlar, hem de 
demin dediğim gibi, bir bakanlık kendisine ait bir 
tesis yapacak bir yerde - turizm alanında değil, tu
rizm ile ilgili bir yer de değil - onun için de para 
koymuş; onu da mı kapsamak istemiş? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, turizm alan ve mer
kezlerinde yol, su, kanalizasyon ve benzeri hizmetle
rin konması zorunluk oluyor, altyapı oraya gelsin di
ye. Ama, turizm sektöründe, altyapı hizmetleri dışın
da da, örneğin kamulaştırma için, bir yolun düzen
lenmesi için, çevre düzeni için bazı paralar konmuş 
olabilir. Aslında bu, Turizm Bakanlığının bütçesinde 
olsa sorun yok, Bakanl k karşılayacaktır; ama bu iş
lemler tek elden, Bayındırlık Bakanlığı veya İller 
Bankası tarafından yapıldığı için, ödenek global ola
rak konuluyor. Halbuki sene başında, turizm amaçlı 
konulmuştur; bunun için de uygulamada tabiatıyla 
sapmalar oluyor. 

Biz, turizm sektörüne ayrılan tüm paranın, o ga
ye için sarfedilmesinin Bakanlık tarafından kontrol 
edilmesi amacıyla bunun konulmasın' istiyoruz. 

BAŞKAN — İşte ben onun için sordum : Demin 
söylediğim gibi, orada ufak bir şey yapacak bir ba
kanlık veya banka... Mesela Millî Savunma Bakan
lığı bir yerde kendisine bir dinlenme yeri tesis ede
cek. Tahsisatını o sene koymuştur da, sene yarısın
dan sonra vazgeçmiştir; «Ben vazgeçtim, turizm hiz
metinden daha mühim bir şey oldu; silah alımına ak
taracağım o parayı...» Bu takdirde Turizm Bakanlı
ğından soracaktır, çünkü altyapı ile falan hiç ilgisi 
yoktur bu yatırım n. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — Efendim, zaten uygulamada bütün 
kuruluşlar turizm sektörü ile ilgili yapılarda Bakan
lığın görüşünü alıyorlar; ama altyapıda, tekrar arz 
ediyorum, sektöre ayrılan paraların, mutlak, sektör 
için harcanması esastır. 
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BAŞKAN — Onu dedi zaten, altyapıları saydı, 
«gibi» dedi; yani, «...telekomünikasyon gibi, altyapı 
ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle ta
mamlanması zorunludur. Bu maksatla ilgili Bakanlık 
veya kuruluşlara tahsis edilen ödenekler Bakanlığın 
uygun görüşü alınmadan başka maksatlarla kullanı
lamaz» dedi. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — Efendim, şunu tekrar arz edeyim : 
Bu yalnız turizm alan ve merkezlerini kapsıyor. Ama, 
turizm sektörü için alan ve merkez dışında da öde
nek konulabilecek. Eğer ayrı bir fıkra halinde olur
sa... 

BAŞKAN — O zaman (b) fıkrası olarak, «Ba
kanlıklara ve kuruluşlara (a) fıkrasındaki maksatlar 
ve diğer turizm sektörü için tahsis edilen Ödenekler» 
dersek, benim dediğimin hepsi girer. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ben evvela 
şu hususu arz edeyim : Bütçe yapısı itibariyle, her ba
kanlığın turizm sektörü ile ilgili - olarak Planlamadan 
geçirdiği planlarda maksatlar ayrıdır. Mesela, Millî 
Savunma Bakanlığının, yaptıracağı orduevi için Tu
rizm Bakanlığına müracaat etmesi gerekli. Turizm 
Bakanlığına, «Böyle bir şey var efendim; ne dersi
niz?» diye sorması gerekli. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LtYAOGLU — Aslında konu o değil efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde, «turizm 
sektörü» yazarsanız, sektör; «sektöre ayrılan ödenek» 
deyince, Bakanlığın, Planlamanın tasdik etmiş oldu
ğu, Planlamadan geçen projeleridir. Bunlar, her ba
kanlığın ayrı ayrıdır; bizim Millî Savunma Bakanlı
ğının veyahut Silahlı Kuvvetlerin böyledir. Belki 
Sağlık Bakanlığının başka, Bayındırlık Bakanlığının 
daha da başka şekildedir. 

Binaenaleyh, «turizm sektörüne ayrılan paralar» 
«sektöre ayrılan ödenekler» deyince, çok çeşitli mak
satları ihtiva eder. Bunun dışında, sizin belirttiğini
zin dışında, buna bir orta yol şu olabilir mi acaba? 
İzninizle tasviplerinize sunayım : 

(b) fıkrasında, «Bakanlığın uygun görüşü alın
madan, kamu kuruluşu ile turizm işletmeciliği amaç
lı yatırımlar programlanamaz. Programlanmış yatı
rımlara ayrılan ödenekler başka maksatla kullanıla
maz» deniyor. Yani, programlanmış ödenekler, prog
ramlara göre ayrılan ödenekler... programlar mut
laka tasdikten geçiyor. 
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BAŞKAN — «Altyapı» diye kalsa, bence daha 
iyi, yani ilk şekli ile kalsa... «Gibi» diyoruz zaten. 
Eğer çevre tanzimi varsa, o da bir altyapıya girer. 
Bunun haricinde ne olabilir? Yolu saydık, suyu say
dık, kanalizasyonu saydık, elektriği saydık, muhabe
reyi saydık ve «gibi» dedik, «bunlar gibi.,, altyapı» 
dedik. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LÎYAOĞLU — Sayın Başkanım, burada «bu gibi» 
kelimeleri yalnız turizm alan ve merkezlerini kap
sıyor. Başlık, «Turizm alan ve merkezleri» dir; Bu
nun dışında olursa kapsamıyor. 

BAŞKAN — O zaman, «Turizm alanları ve tu
rizm merkezlerbni çıkaralım. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Efendim, o zamanda tabiî her ta
rafta yol su, kanalizasyon gibi... 

Efendim, dünkü maddemiz, (b) fıkrası aynen 
şöyle idi, malumunuz: «Bakanlığın uygun görüşü 
alınmadan turizm amaçlı kamu yatırımları program-
Ianamaz.» Bu «kamu yatırımları» çıkartılıp ,«turizm 
işletmeciliği» şekline dönünce, tabiatıyla maksadı 
karşılamadı efendim. 

Uygun görürseniz, (b) nin devamı olarak, «Ba
kanlığın uygun görüşü alınmadan turizm amaçlı ka
mu yatırımları ve işletmeciliği progrıamlanamaz» de
nirse, bu da maksadı karşılıyor efendim. 

BAŞKAN — O zaman her bakanlık, program 
yapmadan evvel Turizm Bakanlığının görüşünü ala
cak. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LIYAOĞLU — Efendim, zaten uygulamada bütün 
bakanlıklar, bu nevi turizm sektörü ile ilgili işlet
meciliğe yönlenmiş değiller. Daha ziyade personeline 
ait dinlenme tesisleri kamplar vesaire yapıyorlar ki, 
bunlar kendi yan kuruluşlarıdır. Bundan böyle dev
let kuruluşlarına, turizm sektörüyle ilgili tesis ve 
diğer işleri yapma imkânı, bütçe imkânları muva
cehesinde, tanınmayacak. 

BAŞKAN — Yalnız bu tabiî bir yerde hükümet 
işidir. Bunu koysak da biz.. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Uygulama önemli tabiî. 

BAŞKAN — Uygulama önemlidir. 
Başbakan filan bakanlığa devrini isterse, («Tu

rizm Bakanı, sen şuna müsaade et, oraya devrettire
ceğim» diyebilir. Kaldı ki, o parayı başka yere sarf 
edebilmesi için Maliye Bakanlığından ve Planla
madan... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Plan değişikliği ola
bilir. 

BAŞKAN — Plan değişikliği,,.. Devlet Planlama
dan değişiklik yapacaktır. 

Eğer Hükümet turizme önem veriyorsa, Başba
kan emir verecektir; «Böyle şeyleri benim haberim 
olmadan geçirmeyin» diyecektir. Zaten durdurur, 
yaptırmaz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Efendim, buyurduğunuz çok doğru
dur. 

Zaten yıl içinde bu sapmalar olmasa, buna hiç 
gerek yok.Şu altyapı için kullanılan paralar global 
konulduğu için; ama başka bir amaç için konuyor, 
yıl içinde şu veya bu şekilde, özellikle bu genel hü
kümle giderde tabiî ki.>. 

BAŞKAN — Geçen sene, 1981 de oldu mu bu?. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Efendim, İller Bankasına konulan 
bir para da oldu. Sonra İmar Bakanlığım devreye 
sokarak durdurttuk. 

BAŞKAN — Durdurttunuz, nitekim durdurabil-
diniz... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Evet Sayın Başkanım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Müsaade 
ederseniz, ben şöyle arz edeyim efendim : Konu, 
turizm alanları ve turizm merkezlerinin bir an evvel 
turizme açılmasıdır, Bunların da bugüne kadar en 
esaslı noktaları, bu bölgeye yol, su, elektrik, kanali
zasyon ve telekomünikasyon hizmetlerinin götürül
mesidir. Binaenaleyh, bizim için turizmi teşvik bakı
mından bu Kanunda esas olan şu sayılan beş fak
tördük Bunun dışında devletin bir yıl evvelden baş
layan diğer büyük projeleri, mesela büyük limanlar, 
- eğer turizme dönükse -zaten ayrı bir proje içerisin
de Devlet Planlama Müsteşarlığı Teşkilatında ve di
ğer ilgili bakanlıklarda görüşülür ve programlanır 
efendim. 

Bizim için gaye, şu sayılan (a) fıkrasındaki konu
lardır. Binaenaleyh, (a) ve (b) fıkralarının böyle kal
ması bu konuyu halleder. Uzatmakta büyük sakın
calar yaratabilir. 

BAŞKAN — Bakanlıklararası çok sürtüşme olur. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Bakanlıkları kontrol altında tu
tuyor, Buyurduğunuz gibi, Devlet Planlamadan ge-
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çirmiş olsalar bile, mutlaka Turizm Bakanlığından 
«olur» almadıkça bir program ve yatırım yapamaya
caklardır. Burada asıl olan, Komutanımın ifade et
tiği gibi, altyapı tesisine tahsis edilen paranın orada 
kullanılmasını garanti altına almaktır. 

•BAŞKAN — Dün de konuşurken «buraları sık
let merkezi yapalım» dedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — İki defa «bu maksatla» deme
nin amacı o; «bu maksatla ayrılan bu paralar... bu 
maksatla kullanılamaz.» 

BAŞKAN — «.,,başka maksatla kullanılamaz.:» 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — «maksat» kelimesini iki defa 
kullanmasının amacı, anlam güçlendirmekdir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, izin verir misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LtYAOĞLÛ — Efendim, eğer burada birtakım te
reddütler oluyorsa, «Bakanlık ve kuruluşlara turizm \ 
sektörü için tahsis edilen altyapı ödenekleri Bakanlı- , 
ğın uygun görüşü alınmadan başka maksatla kulla
nılamaz» denilebilir. Diğer bütün tereddütleri önler 
kanısındayım. 

(a) fıkrasına giriyor efendim. 

BAŞKAN — Tamam, yukarıda yine (a) fıkrası
nı karşılıyor. 

Dedik ki, «şu şu altyapı ihtiyaçlarının ilgili ka
mu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunlu
dur. Bu maksatla, ilgili bakanlık ve kuruluşlara tah
sis edilen ödenekler » yani nedir bu maksatlar?.. 
«İşte bu altyapı için tahsis edilen ödenekler, Turizm 
Bakanlığının uygun görüşü alınmadan başka mak
satlarla kullanılamaz.» Onu karşılıyor; yani, (b) ola
rak yazmaya gerek yok. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LtYAOĞLU — Bunu (b) fıkrası yaptığımız zaman, 
«Turizm alan ve merkezleri dışında da bunun kul
lanılabileceğine, bunun işleyeceğine cevaz verir efen
dim. 

Eğer (a) fıkrasının içinde kalırsa, bu yalnız tu
rizm alan ve merkezlerini kapsayacaktır. 

BAŞKAN — Bütün Türkiye çapında bu nasıl 
uygulanır , Köy İşleri Bakanlığının yol, su, elektrik 
faaliyetleri var veya Karayolları buraya genel bir 
yol yapacak; onu da Turizm Bakanlığından sorma

sı lazım. Turizm alan ve bölgeleriyle hiçbir ilgisi yok; 
ama oraya doğru gidecek bir yol... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — Efendim, sonuçta tabiî istisnaî hal
lerde bunlar ortaya çıkabiliyor; ama turizm alan, 
merkez ve bölgesi dışında ise bunda hiçbir işlem ya
pılamıyor. 

Arzımız bu efendim. 
ıBAŞKAN — Peki bu altyapı ihtiyaçları turizm 

alan ve bölgeleri dışında yapılacaksa turizmle ne ilgi
si olacak o zaman?. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Efendim, ola ki, turizmle ilgili bir 
tesise yol götürülecek; belgeli bir tesise koymuşuz... 

BAŞKAN — Çok zorluk çekersiniz; çok zorluk 
çekersiniz ve bunu hemen değiştirirler. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kanunun 
amaç ve kapsamı zaten belli. 

BAŞKAN — Öteki bakanlıklar hemen kıyameti 
koparır ve bir celsede bunu değiştirirler. Halbuki bi
zim gayemiz turizm alanlarını, turizm bölgelerini 
bir an evvel kalkındırmak olduğuna göre, onun dışı
na çıkmayalım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Turizm bölgesi ilan etmemişiz, 
turizm alanı ilan etmemişiz, turizm merkezi ilan et
memişiz; onun dışındakilere verdiğimiz yatırımları 
da mutlaka kontrol edeceğiz, mutlaka yerine sarf 
ettireceğiz, derseniz bunun bir yerde altından kal
kılmaz. 

Asıl olan, turizm amaçlı yatırımları Turizm Ba
kanlığının kontrolü içinde.. 

BAŞKAN — Çünkü dün de bazı maddeleri ko
nuşurken denmişti ki: «Bizim gayemiz bir sıklet mer
kezi yapmak» 

Bir kere şu turizm alanlarını, bölgelerini hallede
lim; ondan sonra, kalan kısım tekrar onlara ilave edi
lebilir. Yani tekrar bir turizm bölgesi olabilecekse, 
Bakanlar Kurulunca karar alınır, mesele kalmaz. 

9 uncu maddeyi eski haliyle bir defa daha okuyu
nuz efendim. 

«Kamu yatırımları : 
MADDE 9. — a) Turizm alanları ve Turizm 

Merkezlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik ve tele
komünikasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının ilgili kamu 
kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur. 
Bu maksatla ilgili Bakanlık ve kuruluşlara tahsis edi
len ödenekler Bakanlığın uygun görüşü alınmadan baş
ka maksatla kullanılamaz. 

— 347 — 



M. G. Konseyi B : 98 1 2 . 3 . 1 9 8 2 0 : 1 

b) Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kamu ku
ruluşlarınca turizm işletmeciliği amaçlı yatırımlar 
programlanamaz.!» 

BAŞKAN — Bu şekilde kalması zannediyorum 
daha iyi oldu. 

9 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?. Yok. 

9 uncu maddeyi bu şekilde oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Fiyat Tarifeleri: 
MADDE 10. — Belgeli işletmelerin, uygulayacak

ları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına 
ilişkin genel ilkeler Bakanlıkça belirlenir. İşletmeler 
en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim 
yılında uygulayacakları tarifelerini Bakanlığa gönder
mek zorundadırlar. 

Belgeli işletmelerde Bakanlıkça belirlenen ilkeler 
uyarınca onaylanmış tarifelerin dışında, başka bir ta
rife uygulanamaz. İşletmeler, onaylanmış fiyat tarife
lerini Bakanlıkça saptanan esaslara uygun olarak ko
layca okunabilecek bir yerde bulundurmak ve ayrıca 
istediğinde göstermek zorundadırlar. 

'BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyursunlar. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bir 

sene sonrası için bir sene evvelden tarifeleri yapıyo
ruz. Bu hayat pahalılığı filan... Bakanlık bununla il
gili olarak işletmelere ne yapacak?. !Bir sene evvel 
yapıyoruz, bir sene sonra uygulayacağımız tarifeyi. 
Mesela fiyatlar yükseldi ve 200 lira iken, 250 - 2,60 
lira oldu.. Mecbur muyum efendim ben?.. 

(BAŞKAN — Devalüasyon oldu... 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 

Devalüasyon oldu, bir şeyler oldu efendim; o zaman 
ne yapacağız? 

BAŞKAN — Buyurun ISaym ©akan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 

EVLİYAOĞLU — Sayın Başkanım, biz zaten 1981 
yılında otelleri tarifelerinde bir nevi serbest bıraktık. 
Türkiye'de, bugün malum, serbest ekonomide, pa
ranın ve' faizin serbest bırakıldığı yerde, otellere bu 
uygulamayı getirmenin zorunluğu ortaya çıktı. Özel
likle yurt dışına pazarlama yapan büyük otellere ki, 
bunlar dövizle çalışırlar belirli bir fiyat tahdidi koy
duğumuz zaman, Türkiye'nin döviz kaybına uğraya
cağı kanısına vardık. Şöyle ki: Aynı otel zincirinde 
bulunan mesela Atina Sfaeraton otelinde bir yatak 70 

dolar ise, bunun karşılığını İstanbul Sheraton'da 
Türk Parası olarak tespit edersek, dolar fiyatları 
düştükçe, gelen dolar azalıyor. 

Bu bakımdan, özellikle yurt dışı bağlantılarda fi
yatları serbest bıraktık. İçte de, Bakanlıkça genel il
keleri belirtilen doğrultuda fiyat serbestisi istiyorlar. 
Şöyle ki: Yıl içinde oteller tatbik edecekleri fiyat

ları Bakanlığa bildiriyorlar. Burada «Genel ilkeler» 
derken, artan fiyatlar, enflasyon, ücretlerin, vesaire-
nin yükselmesi gibi nedenlerle Bakanlık bir ayarlama 
yapıp kendilerine bildiriyor. 

Eski kanunumuzdaki, hüküm «Bakanlık, mutlak 
fiyatı tespit eder» şeklinde idi. Burada ise, işletme
ler daha evvel taleplerini bildiriyor, Bakanlık da yıl 
içinde ülkedeki fiyat artışlarını ücret artışlarını enf
lasyonun hızını hesaba katarak kendilerine bir ilke 
belirtiyor. Yoksa kesin fiyat tespiti şeklinde değil
dir Sayın Başkanım; ama onları da bir zaptırapt altı
na almak için hiç olmazsa, her otel veya turizm te
sisi, fiyatlarını altı ay evvel bize bildiriyorlar. On
lar da bu bildirimi biraz evvel arz ettiğim enflasyon 
hızını, ücret artışlarını vesaireyi hesaba katarak ya
pıyorlar. 

BAŞKAN — Daha evvelden dışarıya bildiriliyor. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 

EVLİYAOĞLU — Tabiî efendim. Bildiriliyor ve 
broşürlerin, tarifelerin basılması aylar alıyor. Zaten 

Türkiye'de iyi pazarlama yapılamamasının sebebi de 
bu; yıllardan beri Bakanlık fiyat tespit edememiş, fi
yat tespitlerini bildirememiş, bildiremediği için de 
seyahat acentaları bunları programlarına alamamış
lar. Sorun bundan çıkıyor. Dünyada, otel fiyatları 
bir yıl evvelden bildiriliyor. O bakımdan genel bir bil
dirimde yarar var. 

BAŞKAN — Beş, on onun üzerine koyup öyle 
gönderiyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Evet, öyle gönderiyor. 

BAIŞKAN — 10 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

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

BAŞKAN — Yalnız, Temmuz ayı bildirim için 
çok erken değil mi Sayın Bakan?. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Sayın Başkanım, dünya pazarla
rında otel fiyatlarının en az dört, beş ay evvel be
lirlenmesi ve pazarlama için bütün dünya katalogla
rına girmesi gerekiyor. 
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11 inci maddeyi okutuyorum : 
Bilgi verme : 
MADDE 11. — Belgeli yatırımcılar ve belgeli iş

letmeciler, belgeye konu tesisin tümünün veya bir 
kısmının aynı amaçlarla kullanılmak üzere devredil
mesi veya kiraya verilmesi ve ortaklık statüsünün de
ğiştirilmesi ile işletme konularının turizm işletmesi 
niteliğini koruması kaydıyla, kısmen veya tamamen 
değiştirilmesi için 'Bakanlıktan izin almak zorunda
dırlar. 

Ayrıca, belgeli yatırımlar kuruluş dönemlerinde 
yatırımlarına ilişkin gelişmeleri altı aylık devrelerde, 
işletmeler ise, ülke turizminin göstergelerinin belir
lenmesinde kullanılacak verileri üçer aylık devreler
de, 'Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Triptik veya Gümrük Geçiş Karnesi Hizmetleri : 

MADDE 12. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
12 nci maddesinin 1. (a) fıkrasındaki triptik veya 
gümrük geçiş karneleri T. C. Turizm Bankası Ano
nim Şirketi tarafından verilir. 

Bu hizmetlerden elde edilecek gelirin, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fo
nu ile T. C. Turizm Bankası Anonim Şirketi ve Tu
rizmi Geliştirme (Fonu arasında dağıtımına ilişkin 
esaslar Balkanlar Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşvikle İlgili Esaslar ve Hükümler 
Teşvik ve Koordinasyon lEsasları • 
MADDE 13. — Turizm sektöründeki teşvik ted

birleri ile turizm yatırım ve işletmelerinin bu teşvik
lerden yararlanma usul ve esasları, Bakanlığın koor
dinatörlüğünde ilgili bakanlık ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. 

Yatırımlar için öncelik sırası; Turizm Alanları ve 
Turizm Merkezleri, Turizm 'Bölgeleri ve diğer yer
lerdir, 

| Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl 
I belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sa

yılırlar. 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 

I isteyen?.. 
Buyurunuz efendim. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu-
I rada ikinci satırda, Bakanlığın koordinatörlüğünde 

ilgili bakanlık..» yerine «Bakanlıklar..» deyimi daha 
«uygun olur. Bir kere, bu, birkaç bakanlık da olabilir. 

Ondan sonra, «Deniz turizmiyle ilgili teşvik iş
lemleri için Deniz Müsteşarlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı» şeklinde devam edilmesin
de yarar vardır. Deniz ile ilgili hususlar için bakan
lıklar ve Devlet Planlama Teşkilatının dışında De
niz Müsteşarlığı da bu konuda görev almıştır. 

F BAŞKAN — Ama, o da bir Devlet Bakanlığına 
bağlıdır. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMÖR — Başbakanlığa 
I bağlıdır efendim. 

BAŞKAN — Başbakanlığa hepsi bağlı da, o da 
bir Devlet Bakanlığına veriliyor. Devlet Planlama 
Teşkilatı da Başbakanlığa bağlı; ama Devlet Bakan
larından veya Başbakan Yardımcılarından birisine 

I bağlanıyor. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Eğer bir prob

lem yaratmazsa mesele yok. Şu anda bağlı değil ga
liba. Var mı Deniz Müsteşarlığının bağlılığı? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLÎYAOĞLU — Efendim, Deniz Müsteşarlığı 
doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlıdır; ama bu şu 

I anda böyledir; Başbakanlık, dilediği anda bir Devlet 
Bakanlığına bağlayabilir. 

BAŞfKAN — Bunu nasıl yapacağız şimdi? «...Ba
kanlığın koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar...» 

ORAMURAL NEJAT TÜMER — Şöyle efen
dim: «...Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili bakan
lıklar, deniz turizmiyle ilgili teşvik işlemleri için De-

I niz Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müs-
I teşarlığınca müştereken tespit edilir.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi. Genel Sekreteri) — Bütün teşvik uygula
maları Devlet Planlama Teşkilatına verilmiş. 

BAŞKAN — Deniz Müsteşarlığının görev alan-
I lan geldiği zaman ben baktım; turizm ile ilgili bir 

görev yok. Daha ziyade, deniz taşımacılığı, deniz 
nakliyatı v. s... 

I ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Peki efendim. 
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İkinci sayfada, «Yatırımlar için öncelik sırası; 
Turizm Alanları ve Turizm Merkezleri, Turizm 
Bölgeleri ve diğer yerler» den evvel, «Ve» den sonra, 
«Bakanlıkça sırası tespit edilen» diye ilave edersek, 
o zaman daha rahat yürür bu hizmet. Yani, «(Bakan
lıkça sırası tespit edilen» kelimelerinin ilave edilme
si ile daha anlaşılır oluyor. «Turizm Bölgeleri ve Ba
kanlıkça sırası tespit edilen..» 'Aksi halde, Bakanlığı, 
istediği yerde istediği hizmeti gördürmekte serbest 
bırakabilir. Halbuki (Bakanlıkta herşey planlandığı
na göre, bunun bir önceliğinde, bir sıralanmasında ya
rar var efendim, bölgeleri daha çabuk kalkındırma 
bakımından. 

BAŞKAN — «Diğer yerler» den kastı nedir bu
nun? 

KURMAY AIJBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu «Diğer 
yerler», turizm bölgeleri, turizm merkezleri dışında
ki yerlerdir, örneğin, Antalya ile Muğla vilayeti tu
rizm bölgesi olarak ilan edilecekse, bunun dışında ka
lan İstanbul, Ankara, ve İzmir'de belli yerler veya 
Göreme, Kapadokya gibi belli yerler turizm merke
zi olarak ilan edilecekse; bunun dışında kalan, Türki-
yedeki diğer yerler, örneğin, Hakkâri, Giresun, Trab
zon gibi.... 

BAŞKAN — Peki, bu yerlerin önceliğini kim tes
pit edecek? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 'Bu yerlerin önceliği, Sayın 
Komutanımın da buyurdukları gibi, bu yerler için 
Bakanlığa müracaat vakî olduğunda... 

.BAŞKAN — O zaman oraya koymakta fayda 
var. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu IBaşkanı) — Evet efendim, yarar var. 

Yalnız şunu da belirteyim: Turizm bölgeleri çok 
geniştir ve bu alan ve merkez dışında kalan yerlerdir. 
Bölgenin içinde hem merkez olabiliyor, hem alan 
olabiliyor. Alan ve merkezler birinci önceliğe, böl
genin içinde alan ve merkez olarak ilan edilmemiş 
yerler ise diğer önceliğe aittir. 

BAŞKAN — Onun sırasını da Bakanlık tespit et
sin. { 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet (Sayın 'Başkanım. 

BAŞKAN — O halde, «Turizm bölgeleri ve Ba
kanlıkça sırası tespit edilen diğer yerler..» 

O kısmı bir daha okutuyorum: 

«Yatırımlar için öncelik sırası; Turizm Alanları 
ve Turizm Merkezleri, Turizm Bölgeleri ve Bakan
lıkça sırası tespit .edilen diğer yerlerdir.» 

BAŞKAN — «Önceliği tespit edilen» mi, «sırası» 
mı? «Sırası» na lüzum yok, «Bakanlıkça tespit edilen» 
diyelim. «...Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir.» 
çünkü, zaten başta «Yatırımlar için öncelik sırası» 
dedikten sonra (;) ile ayırdık, artık bir daha «Sırası» 
yok; «ıBakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir» şek
linde olacak. 

Bu konuda başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun, 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK !(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi 'Başkanı) — Sayın Bakan da galiba o konuya de
ğineceklerdi. Bu 1 inci fıkradaki, Turizm Bakanlı
ğı koordinatörlüğündeki ilgili 'Bakanlıklar ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, usul ve esasları tes
pit ederken, 2 nci fıkradaki yatırımlar için öncelik 
sıralarını da tespit etmeyecek mi acaba? Bu, teşki
latça sıralanacak ise, o zaman «B.ıkanlık» yersiz olu
yor. 

BAŞKAN — IHayır, o 1 inci fıkradaki turizm ya
tırım ve işletmelerinin bu teşviklerden yararlanma 
usul ve esaslarını tespit edecek. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Sayın Başkanım, turizm alanı, 
merkezleri ve bölgeleri, malumu âliniz, Bakanlıkça 
tespit ediliyor; kalan yeri de Bakanlık tespit etsin, 
şeklindedir. Buyurduğunuz gibi, tespitleri Devlet 
Planlama Teşkilatı yapacak; ama önceliği Bakanlık 
yapacak. 

BAŞKAN — Zaten önceliği de koymuş işte ka
nun; önceliği evvela turizm alanlarına verecek, on
dan sonra turizm merkezlerine verecek, turizm bölge
lerine verecek, ondan sonra da Bakanlıkça tespit edi
len diğer yerlere verecek. Bunu artık Bakanlar Ku
ruluna bırakmaya gerek yoktur. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yoktur. 
13 üncü maddeyi önerilen bu şekliyle oylarınıza 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Turizm Kredileri : 
MADDE 14. — a) Turizm kredileri öncelikle 

Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinde yapılacak 
yatırımlara tahsis edilir. 

b) T. C. Turizm Bankası Anonim Şirketi Tu
rizm Alanları ve Turizm Merkezlerindeki belgeli ya-
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tiranlara tahsis edilmek üzere, yabancı kaynaklardan 
döviz kredileri alabilir. 

(Bu kredilerin temininde; Hazine tarafından sağ
lanan krediler için kabul edilen şartlar aynen uygula
nır ve bu kredilerin tahsisi ve geri ödenmesi ile ilgili 
genel esaslar, Maliye IBakanlığı, Bakanlık ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken dü
zenlenir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: (Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Orman Fonuna 'Katkının Taksitlendirilmesi : 
MADDE 15. — Ormanlarda yer alacak Turizm 

(Yatırımı Belgeli tesislerin, 6831 sayılı Orman Ka
nununun Ek 3 üncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca 
ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip 
eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit 
taksitte alınır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum1: 
Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri: 
İMAiDDE 16. — Turizm Alanları ve Turizm Mer

kezlerindeki belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, ha
vagazı ve su ücretlerini sanayi ve meskenlerde o böl
gede uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden 
öderler. 

BAŞKAN •— 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyursunlar. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Efendim, «Turizm alanları ve 
turizm merkezleri» yerine, «Turizm bölgeleri ve tu
rizm merkezlerindeki» şeklinde düzeltilmesini arz 
ediyorum. Çünkü, malumunuz, desteklenen bölgeler 
turizm alanları, merkezleri ve bölgelerdir; bölgenin 
içinde zaten alan da var. 

BAŞKAN — Evet. 
KURIMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, enerji dar
boğazında bulunmamız ve enerji tasarrufu yapmak 
zorunda olmamız nedeniyle, ucuz elektriği daha 
çok turizm bölgelerine vermek sarfiyatı engellemek 
açısından söylenmişti. Ancak, Sayın Bakanımın be
lirttikleri gibi, turizm bölgesi içinde bilahara alanlar 

olacak ve oradaki turistik tesisler de bundan istifa
de edecekler. Bunlar şu anda büyük bir yekûn da tut
mayabilir düşüncesindeyiz; ama emredilirse bölge de 
olabilir. 

BAŞKAN — Turizm bölgeleri.. 
KURIMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — «...ve turizm merkezlerin
de» 

BAŞKAN — «Bölgeleri» dersek, zaten onun içe
risine hepsi girer. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Ama bunun içinde belgeli 
yatırım ve işletmeler de vardır. 

BAŞKAN — O zaman şöyle demek lazım: «Tu
rizm bölgelerindeki belgeli yatırım ve işletmeler.» 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet; merkez.. 

BAŞKAN — O vakit ya «Merkez» ya «alan» de
mek lazım. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malumu
nuz, bölge dışında da merkez olabiliyor. O nedenle, 
«Turizm bölgesi ve turizm merkezlerinde..» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Belgeli. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Belgeli, tabiî efendim. 

BAŞKAN — Belgeli olacak tabiî. 
«Turizm alanı içinde..» 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 

EVLİYAOĞLU — «Bölge»nin içinde «alan» var, 
Sayın (Başkanım. 

BAŞKAN — «Alan» var; fakat «merkez» dışın
da da olabiliyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — (Turizm haritasını göstererek) 
orada nokta halinde gösterilmiş 

BAŞKAN — Yani, siz, «alan» kelimesinin «böl
ge» olarak düzeltilmesini istiyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Turizm bölge ve turizm merkez
lerinde.... 

BAŞKAN — O bölge içerisinde elektrikten isti
fade etmek için, alanın dışında da herkes sizden tu
rizm belgesi almaya kalkmasın, «Ucuz elektrik ala
cağım» diye?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Belgeli işletme ni
teliği olacak, Turizm Bakanlığı, turizm işletmesi bel
gesi verecek. 
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BAŞKAN — Bunlara, pansiyon işletecek olanlar 
dahil midir? 

(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ÎLHAN 
EVLÎYAOĞLU — Hayır, onlar belgeli değildir. 

BAŞKAN — Pansiyonlar belgeli değil. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 

EVLÎYAOĞLU — Değil efendim. Onlar kredi yö
nünden destekleniyor. 

BAŞKAN — O zaman, «Alanları», «Bölgeleri» 
olarak değiştirmekte mahzur yok. 

iKURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, aslında bu 
maddenin uygulanmasında bazı sıkıntılar olduğu da 
malumları, örneğin, bir pansiyonu dikkate alalım: 
Bir dairesinin iki odasını pansiyon olarak veriyor, iki 
odasında da kendisi oturuyor. Bu durumda, kendi > 
yaktığı elektrikle turizm için sarf ettiği elektriğin ayı-
rımında problemler olabilir. 

BAŞKAN — Hayır, «Pansiyonlar girmiyor» den- , 
di. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLÎYAOĞLU — lEvet; pansiyonlar belgeli değil. 

»KURMAY ALBAY CUMHUR EVClL ((İhtisas ; 
Komisyonu Başkanı) — Eğer verilecekse tabiî. 

BAŞKAN — Hayır; ben, onun için sordum. Pan- ] 
siyonlara verilmeyeceğine göre mesele yok. s 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven- ! 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, daha iyi 
anlaşılması bakımından, «Turizm bölgesi» kelimeleri
nin başa gelmesi daha uygun olur kanaatindeyim., j 
«Turizm alanları ve bölgelerindeki belgeli yatırım ve 
işletmeler elektrik, havagazı ve su ücretlerini o böl
gede .sanayi ve meskenlerde..» denmiş; «Sanayi ve 
meskenlerde o bölge» yerine, «O bölgede sanayi ve 
meskenlere uygulanan tarifeler» denirse dafıa uygun i 
olur. 

BAŞKAN — Evet, «O bölge»nin başa geçmesi 
daha iyi olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de, «Meskenler
de» değil, «Meskenlere uygulanır» olması lazım. 

BAŞİKAN — Evet. 
«...ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere 

uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.» 
16 ncı maddeyi bu şekliyle bir daha okuyunuz. 
«MADDE 16. — Turizm Bölgeleri ve Turizm 

Merkezlerindeki 'belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, 
havagazı ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve mes
kenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden 
Öderler.» 
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BAŞKAN — 16 ncı maddenin okunan bu son 
şekli üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

16 ncı maddeyi, okunan bu şekliyle oyluyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. "Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 

Haberleşme Kolaylıkları : 
MADDE 17. — Belgeli yatırım ve işletmelerin te

lefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve 
tahsis öncelikle yapılır. 

BAŞİKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Personel çalıştırılması : 
MADDE 18. — a) (Belgeli işletmelerde nitelikli 

yabancı uzman personel ve sanatkârlar Bakanlığın 
uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile 2007 
sayılı Türkiye'de Türk vatandaşlacına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkında Kanun hükümlerinden 
istisna edilerek çalıştırılabilir. 

Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin 
miktarı toplam personelin % 10'unu geçemez. Bu 
oran Bakanlıkça % 20'ye kadar artırılabilir. Bu per
sonel işletmenin faaliyete geçişinden 3 ay öncesinden 
itibaren çalışmaya başlayabilir. 

b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanu
nunun 12 nci maddesi kapsamına giren belgeli işlet
melerde, 21 yaşından küçük kişilerin çalıştırılabilme-
leri o yerin en büyük mülkî amirinin izni ile müm
kündür. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Alkollü içki Satışı ve Talih Oyunları • 
MADDE 19. — a) Belgeli işletmeler, Bakanlığın 

iznine bağlı olarak, '1593 sayılı Umumî HıfzıssıbJha 
Kanununun 178 inci maddesi ile 222 sayılı llköğre» 
tim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesindeki al
kollü içki satışı ve ruhsatlarına \iişkin hükümlerin 
dışındadır. 

2559 sayılı Polis, Vazife ve Selâhiyet Kanununun 
12 nci maddesi kapsamına giren bslgeli işletmelerden 
Bakanlıkça müsaade edilenlere yanlarında veli ve va
sileri olmak şartıyla 18 yaşından küçükler de girebi* 
lir. 
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b) Bakanlık, Belgeli Turizm İşletmesinin tamam
layıcı bir bölümü olmak kaydı ile talih oyunları oy-
natabileoek mahalleri tespit ve buraları işletecek ki
şilere izin vermek yetkisine sahiptir. Bu yerlere ya
bancı pasaport taşıyanların dışında, kimlerin hangi 
şartlarla girebileceği Bakanlıkça belirlenir. 

BAŞKAN — Kumar yok, kumarhane yok, yal
nız talih oyunları var, değilmi? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVL1YAOĞLU — O talih oyunları başka, gazino 
dediğimiz yerlerde diğer oyunları kapsıyot. 

BAŞKAN — Poker oynama, rulet oynama... Bun
ların hepsi giriyor mu? 

(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLÎYAOĞLU — Evet. 

Zaten bunların hepsi daha evvel vardı Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Ben yalnız talih oyunları giriyor 
zannediyordum. 

'KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Onlar hiç girmiyor, langırt falan.. 

BAŞKAN — Ama langırt da talih oyunudur. 
«KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 

EVLİYAOĞLU — Onların hepsine, «Talih oyunu» 
diyoruz; langırt, rulet, poker ve diğerleri. 

BAŞKAN — Onlara «Talih oyunu» diyorsunuz, 
iyi; kumar olmadan zenginler gelmez. 

19 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum;: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Resmî Tatil, Hafta Sonu ve Öğle Tatilleri : 
MADDE 20. — Belgeli işletmeler ile belge kapsa

mındaki yardımcı hizmet satış yerleri resmî tatil, haf
ta sonu ve öğle tatillerinde de faaliyetlerine devam 
ederler. 

BAŞKAN — Bu yalnız turizm mevsiminde ola
cak tabiî. Her zaman mı tatilde devam edecekler? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU — Efendim, malumunuz, 12 ay hizmet 
veren tesisler var. Büyük oteller, moteller bütün yıl 
hizmet veren tesislerdir; onun için hafta tatiline tabi 
değillerdir. 

BAŞKAN — «... öğle tatilinde de faaliyetlerine 
devam ederler.» 

Bunların içinde, kışın kapananlar da var. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV

LİYAOĞLU — Zaten o zaman hizmet vermeyecek
lerdir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müstahdemler bu 
kanundan istifade ederek «Bizi ille çalıştıracaksınız» 
diye para almaya devam edemez. Çünkü, tatil günü 
de çalışırsa başka türlü ücret alır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Açık olduğu 
sürece... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, malumunuz, İş 
Kanunu gereğince, kişilerin bir haftada kaç saat ça
lışacağı belirlenmiştir; 39 saat. 

BAŞKAN — Ama cumartesi, pazar... 

KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU — Öğle tatilinde ara vermesinler, hiz
met aksamasın diye. 

BAŞKAN — Cumartesi, pazar?.. O gene çalı
şacak. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU — Çalışıyorsa efendim, kendi iş Ka
nununa ve toplusözleşmesine göre... 

BAŞKAN — Tamam, ona göre fazla para alı
yor, ilave para alıyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Fazla ücret alabilmek için zorlar 
mal sahibini; «resmî» tatilde hafta sonu tatilinde, 
hepsinde çalıştıracaksın, beni işten çıkaramazsın» 
falan demesin, Kanunun bu maddesine göre?. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU — Açık olduğu sürece efendim. 

BAŞKAN — «... belgeli işletmeler ile belge kap
samlı yardımcı hizmet satış yerleri resmî tatil ve 
hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de faaliyetlerine 
devam ederler» değil de; «belgeli işletmeler açık ol
duğu sürece» falan gibi bir şey koymak lazım. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Şöyle olabilir Sayın Başkanım : 
Belgeli işletmeler ile belge kapsamındaki yardımcı 
hizmet satış yerleri, işletmeler açık olduğu süre içe
risinde resmî tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde de 
faaliyetlerine devam ederler. 

Aksi halde, devamlı açık tutmak zorunda kalır
lar. 

BAŞKAN — Tabiî, açık tutmak zorunda. İşçi
ler, hazır bulmuşlar bu maddeyi, «Sen benim para
mı vereceksin» der. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Açık bulunma» ta-
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biri kapsamıyor efendim, o anlamı vermiyor, «ka
pattım» der efendim. 

BAŞKAN — Yalnız şunu sorayım ben : Belge 
verirken bu belgede belirtilmiyor mu? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — Zaten var Sayın Başkanım; ama.. 

BAŞKAN — O varsa, mesele yok. Yani belgeyi, 
«bütün sene açık» veyahut «turizm mevsiminde açık», 
«şu kadar ay açık» diye veriyorsanız... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LIYAOĞLU — Belgeye bunlar sarahaten konulu
yor efendim. Emrederseniz, anlamı kuvvetlendirmek 
için de buraya ayrıca «Bakanlıkça belirlenen» hük
münü koyabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Tamam, o zaman mesele yok. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 

Komisyonu 'Başkanı) — «Bakanlıkça belirlenen bel
geli işletmeler» dediğimizde, Bakanlık zaten belgeyle 
bunu belirliyor Sayın Başkanım Böylece tereddüt ta
mamen ortadan kalkar diyebiliriz. 

BAŞKAN — Yani başa mı koyacağız? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — En başa; «Bakanlıkça be
lirlenen belgeli işletmeler ile belge kapsamındaki 
yardımcı hizmet satış yerleri...» 

BAŞKAN — Olmaz, «Bakanlıkça belirlenen...» 
Onu kapsamış... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Satış yerleri Ba
kanlıkça belirlenen süre içinde..» 

BAŞKAN — Tamam; «Bakanlıkça belgelerinde 
belirtilen süreler içerisinde...» veya «Bakanlıkça veri
len belgede belirlenen...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «..çalışma süresi 
içinde..» 

BAŞKAN — «..çalışma süresi içinde..» veya 
«..çalışma süresince...» 20 nci maddeyi bu şekliyle 
tekrar okutuyorum: 

Madde 20. — Belgeli işletmeler ile belge kapsa
mındaki yardımcı hizmet satış yerleri Bakanlıkça 
verilen belgede belirlenen çalışma süresi içinde res
mî tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde de faaliyet
lerine devam ederler» 

BAŞKAN — Tamam, açıklanmış oldu. 
20 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Maddeyi, bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum: 
Turizmi Geliştirme Fonu Kurulması : 
MADDE 21. — Turizm Alanlarında ve Turizm 

Merkezlerinde yer alacak turizm yatırımlarını, yatı
rımın % 15'ine kadar, en çok 20 yıl vadeli krediler
le desteklemek ve dış pazarlama imkânlarının geliş
tirilmesi harcamaları için Bakanlığın emrinde, «Tu
rizmi Geliştirme Fonu» kurulmuştur. 

Verilecek kredilerin vade ve faiz oranları ile dış 
pazarlama imkânlarının geliştirilmesi amacıyla har
canacak miktar, Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 

Fonun Gelirleri : 
MADDE 22. — Turizmi Geliştirme Fonu : 
a) Bakanlığın bütçesine bu amaçla her yıl ko

nulan ödeneklerden, 
b) T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketi kârın

dan Hazine hisselerine düşen paydan, 
c) Fondan verilecek kredilerin faizlerinden, 
d) Triptik veya gümrük geçiş karneleri hizmet

leri gelirlerinden Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
paydan, 

e) Bu Kanun uyarınca turizm işletmelerine ve
rilecek para cezalarından, 

f) Hizmete katılma payları ile diğer yardım ve 
bağışlardan oluşur. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı..? Yok. 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Fonun Kullanılması: 
MADDE 23. — Turizmi Geliştirme Fonu, T.C. 

Turizm Bankası Anonim Şirketi aracılığı ile kulla
nılır. 

Bu fondan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme ve ihale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Fonun ita amiri Kültür ve Turizm Bakanıdır. 
Fon Maliye Bakanlığının denetimine tabidir. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı..? 
Buyurun efendim. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, dün 

de buna temas etmiştim, kimlere nasıl verilir? diye; 
bu konuda pek tatmin edici bir cevap alamamıştım. 
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Bu nedenle, uygun görürseniz, «Bu fondan yapılacak 
harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu ve 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale Ka
nunu hükümlerine tabi değildir» den sonra, «Bu 
fondan yapılacak harcamaların tabi olacağı usul ve 
esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştere
ken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir» desek?.. 

BAŞKAN — Yönetmelik maddesinde yok mu bu 
efendim? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yok efendim. 
Bunu, kabul buyurursanız, yönetmelik maddesi

ne ilave edeceğiz. 

BAŞKAN — Yönetmelik maddesinde uzun uzun 
sayılmıştı, Maliye Bakanlığı ile müşterek yapılacak 
şeylerde... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Kanunun 
37 nci maddesinin (b) fıkrasında, «Turizm geliştirme 
fonunda kullanılmak üzere» diye hüküm var. 

BAŞKAN — «b) Turizm geliştirme fonunun kul
lanılması ve denetimine ilişkin konular.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, yö
netmelik yapılacağı için, buraya böyle bir madde ila
ve etsek olmaz mı acaba? 

BAŞKAN — Yönetmeliklerin hiçbirisine koyma
dık. Hep en sonunda birleştirmişler; dikkat ederseniz 
hiçbir maddede yönetmelik konmadı. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, sonda birleştirdik 
hepsini. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Tamam efen
dim. 

BAŞKAN -— 23 üncü madle üzerinde başka söz 
almak isteyen..? Yok. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Devir Halinde Teşvik Hükümleri : 
MADDE 24. — Belgeli yatırım veya işletmeyi ay

ni amaç ve niteliklerinin korunması şartıyla devir 
alanlar, teşvik hükümlerinden Bakanlığın izni ile ay
nen yararlanırlar. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

I 25 inci maddeyi okutuyorum: 
Turizm Faaliyetlerinin Sona Ermesinde Teşvik 

Hükümlerinin Durumu : 
MADDE 25. — Belgeli yatırım ve işletmeler, tu

rizm amaçlı kullanımlarını sona erdirmesi ve bir yıl 
içinde tekrar turizm faaliyetlerine dönmemesi halinde, 
teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıkları istis
na, muafiyet ve hakların parasal tutarını, ilgili mev
zuat hükümleri gereğince ödemekle yükümlüdürler. 

İşletmenin, savaş hali, tabiî afetler ve salgın has
talık gibi zorunlu nedenlerle faaliyetine son vermesi 

1 halinde, ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasına, Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar
lığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça karar veri
lebilir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yat Turizmi 

Yat Limanı İşletmeciliği : 
MADDE 26. — Gerçek veya tüzel kişiler, Bakan

lıktan gerekli belgeyi almak kaydı ile yat limanı işlet
meciliği yapabilirler. Ancak; yabancılar tarafından 
kurulacak işletmelerde Türk uyruklu gerçek veya tü
zelkişilerle ortaklık şartı aranır. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

27 nci maddeyi okutuyorum: 
Yat İşletmeciliği: 
MADDE 27. — a) Gerçek veya tüzelkişiler, Ba

kanlıktan gerekli belgeyi almak kaydı ile yat işletme
ciliği yapabilirler. Türk Bayrağı çekemeyen yatlara, 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 ncü madde
sine bağlı kalınmaksızın Türk Bayrağı çekilmesine 
izin vermeye Bakanlık yetkilidir. 

b) Yabancı bayraklı yatların Türk sahillerinde 
ve Türk limanlan arasında turizm amacı ile kulla
nılmasına ilişkin esaslar, ihtiyaca göre Bakanlar Ku
rulu Kararı ile belirlenir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 
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ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Bir nokta var 
efendim. 

Bu Son satırdaki «...ihtiyaca göre Bakanlar Ku
rulu Kararıyla belirlenir» ifadesini dün yapılan ko
nuşmalarda da Bakanlar Kuruluna çok görevler ve
rildiğine temas edilmişti «Bakanlık ve Ulaştırma Ba
kanlığı belirler» diye değiştirirsek, Bakanlar Kuru
lundan almış oluruz. 

BA§KAN — Ne dersiniz? «Bakanlar Kurulunca» 
olunca, Bakanlar Kurulu kararı çıkacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Halbuki böyle 
daha kısa ve daha evvel esasları tespit edilmiş ola
cak. Binaenaleyh, «Bakanlık ve Ulaştırma Bakanlığın
ca belirlenir.» denmeli. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LIYAOĞLU — Şöyle diyebilir miyiz Sayın Başka
nım: «Ulaştırma Bakanlığının görüşü alınarak, Bakan
lıkça belirlenir.» 

BAŞKAN — Tabiî, o da olur. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu yaban
cı yatlar konusunun Bakanlar Kurulunca belirlen
mesinin gereği, gümrük konusuyla, millî güvenlik 
konusuyla, kaçakçılığın men ve takibiyle ilgili konu
larla, hatta diğer birçok konularla ilintili olabileceği 
düşüncesinden kaynaklanmıştır. Bu mevzuatımıza hiç 
girmemiş, düşünülmemiş bir konudur. Bakanlar Ku
rulunda, bütün bakanlıkların katkısıyla daha iyi ya
pılabilir diye düşünmüştük. 

Arz ederim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım, 28 ve 29 ncu maddelerde teker teker ifade edi
liyor, orada daha açıklayıcı bilgiler var. Buna istina
den bakanlıklar aynı şeyi yapabilirler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu
güne kadar kullandığımız kabotaj hakkını bir nevi 
terk ediyoruz. Binaenaleyh, bir bakanlığa değil de, 
Bakanlar Kuruluna vermekte büyük yarar var. Yok
sa, pratik olarak doğrudur; ama bugüne kadar bü
yük hassasiyetle takip ettiğimiz kabotaj hakkını da 
beraber mütalaa etmeliyiz. Binaenaleyh, bu siyasî 
bir karardır efendim: müsaade buyurursanız, kalma
sında büyük yarar var. 

BAŞKAN — Tabiî, kolay olsun diye Bakanlık 
bunu ister. 

Eğer bu yetkiyi vermek gerekirse, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına değil, Ulaştırma Bakanlığına ver
mek daha uygun olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ba
kanlar Kuruluna vermekte büyük yarar var. 

BAŞKAN — Arkadaşlar onun «Bakanlar Kuru
lu» olarak kalmasında ısrar ediyorlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, acaba «Türk Tica
ret Kanununun 823 üncü maddesi» demesek, «ilgili 
hükümleri» desek, böyle, madde numarası söyleme
den, «ilgili hükümleri» desek?.. 

BAŞKAN — Ama 800 küsur madde var. Onu 
nereden bulacak? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Bulabilir efendim; Türk Bayrağı çe
kilmesiyle ilgili olduğu için bulabilirler. 

Şundan endişe ederim: Bu madde ileride değişebi
lir, bir başka maddeye kayabilir, Türk Bayrağının çe
kilme koşulu... 

BAŞKAN — Olabilir; ama «6762 sayılı Türk Ti
caret Kanununun ilgili hükümlerine...» Hep maddeler 
konulmuş. Zaten o madde değişmişse, diğer kanun
larda da otomatik olarak bunun değiştirilmesi lazım. 
823 üncü madde kalmışsa, o kanunu açacak, ve ora
da değiştirildiğini görecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Hayır, bir başka maddeye bir baş
ka koşul gelirse... 

BAŞKAN — Yok, hayır. 
O halde, bir değişiklik yapmıyoruz. Yalnız, 2 nci 

fıkranın başına (b) harfi konulacak ve (b) fıkrası ola
cak. 

27 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?... Yoktur. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum: 
Karasularında Seyir Esasları : 
MADDE 28. — a) Yabancı limanlardan gelip 

Türk Karasularına giren veya yabancı limanlara git
mek üzere Türk Karasuları dışına çıkan yatların, hu
dut kapılarından giriş ve çıkış yapmaları esastır. 

b) Yabancı bayraklı ve yabancı limanlardan ge
len veya Türkiye'de kışlayan yatlar için, 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 34, 35 ve 41 inci maddeleri 
uyarınca ilk vardıkları Türk Limanında veya kışla
mak üzere kalınan son bağlama yerinde, turist ve 
gemi adamları için yapacakları beyan sonradan uğ
radıkları Türk limanlarında da geçerlidir. 
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c) Yatlara Türk limanında yapılan sıhhî mua
mele, yabancı bir limana uğramadıkları sürece bir 
yıl geçerlidir ve bu teknelere vize uygulanmaz. An
cak ölüm ve bulaşıcı hastalık halinin en yakın liman 
başkanlığına bildirilmesi zorunludur. 

d) Yabancı bayraklı yatlar ile yabancıların kul
landıkları yatlar; Bakanlar Kurulunca, Genelkurmay 
Başkanlığının da uygun görüşü alınarak tespit ve ilan 
edilen bölgelerde : 

1. Seyir evrakında gösterilen güzergâh üzerinde 
seyredebilirler. 

2. Bu güzergâh üzerinde gümrük idaresi bulun
mayan yerlere de gezi amacıyla yanaşabilirler ve de

mirleyebilirler. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, (a) 
fıkrasında, «Yabancı limanlardan gelip, Türk kara
sularına giren» deniyor. 

Türk karasularına girip, hiçbir limana uğrama
dan tekrar çıkmak her zaman için mümkün. Bina
enaleyh, «yabancı limanlardan gelip, Türk limanları
na giren» veya «yabancı limanlara gitmek üzere Türk 
karasuları dışına çıkan yatların hudut kapılarından 
giriş ve çıkış yapmaları esastır» denmeli, «karasula
rına» yerine, «limanlarına» tabirinin kullanılması 
daha uygun olacaktır. 

(c) fıkrasında ise, «Yatlara Türk limanında yapı
lan sıhhî muamele, yabancı bir limana uğramadıkları 
sürece bir yıl geçerlidir ve bu teknelere vize uygu
lanmaz...» 

BAŞKAN — Bu gemilere mi diyeceğiz? «Tek
ne» tabiri yok. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «yatlara» de
diğimiz için, «bunlara» diyebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Evet, çünkü yukarıda «yatlara» de
dik. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «... bunlara 
vize uygulanmaz. Ancak, ölüm ve bulaşıcı hastalık 
halinin -«en yakın» kelimelerini buradan siliyorum 
efendim- liman başkanlığına çünkü, muhakkak bir 
limanda olabilir; liman da olmazsa -veya en yakın 
mülkî amirliğe derhal bildirmesi zorunludur.» 

Çünkü, ölümle ilgili yapılacak birçok işlemler 
mülkî amirliği de ilgilendirir; o nedenle gerekiyor. 

(d) fıkrasında, «Yabancı bayraklı yatlar ile ya
bancıların kullandıkları yatlar; Bakanlıkça, Genel
kurmay Başkanlığının da uygun görüşü alınarak Ba
kanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen bölge

lerde.» deniliyor. Bölgelerden evvel, «seyre tahditli 
bölgelerde» denmeli. Çünkü, bu fıkradan anladığı
mız, yatlar için bazı yasak bölgelerin, tahditli böl
gelerin ilanı esas alınıyor, eğer yanlış bir anlama 
yoksa Sayın Başkanım. 

Binaenaleyh, «bu seyre tahditli bölgelerde seyir 
evrakında gösterilen güzergâh üzerinde seyredebilir
ler.» Fakat 2 nci fıkranın bendi buradaki «bu gü
zergâh üzerinde gümrük idaresi bulunmayan yerlere 
de gezi amacıyla yatlar yanaşabilirler ve demirleye
bilirler» ibaresi, aslında bu yukarıda sayılanlara ta
mamen ters düşüyor. Yani hem yasaklanmış, hem 
tahditli bir seyir güzergâhı gösterilmiş. Ona rağmen, 
bu güzergâh üzerinde hem gümrük idaresi bulunma
yan yerlere -gezi amacıyla- yanaşabiliyor, hem de
mirleyebiliyor. 

Binaenaleyh, bunun yukarıki maddelere uygulan
ması bakımından şöyle yazılmasında yarar var : «Bu 
güzergâh üzerinde gezi amacıyla -«gümrük idaresi 
bulunmayan yerlerde» yi siliyorum- yatların yanaşa
bileceği ve demirleyebileceği yerler de Bakanlar Ku
rulu kararıyla belirtilir» veyahut «bakanlıkça belirti
lir», «Ulaştırma Bakanlığınca belirtilir.» 

BAŞKAN — Yabancı bir adam Bakanlar Ku
rulunun hangi limana müsaade ettiğini nereden bi
lecek? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Sayın Baş
kanım, seyir evrakında gösterilen güzergâh üzerinde 
seyrederken... 

BAŞKAN — Var mı onların içinde öyle bir 
şey; seyir evrakı? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Olacak tabiî 
efendim. Olmazsa zaten yabancı bayraklı yatlar bu 
bölgelere her zaman için girer. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bizim, son şekil ile' 
ilgili maksadımız şuydu : Mesela, güzergâh üzerinde 
gidiyor güzel bir liman, bir koy görüyor, «hadi bu
rada yemek yiyelim, denize girelim, yatar, sonra yo
lumuza devam eder, yahut geri döneriz» diyebilir
ler. 

Sanıyorum, bu, o fikri kapsıyor. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Ama bu, o 
söylediğimiz bölge mutlaka Genelkurmayın yasakla
dığı... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade alacak, ta
yin edilen güzergâh üzerinde limandan limana gi
decek ya efendim, limandan limana giderken, arada 
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güzel bir koy gördü, «Haydi burada bir piknik ya
palım, çıkalım, yanaşalım, kalalım, mehtabı seyre
delim» gibi turisti biraz bu güzergâhta serbest bırak
mayı öngörüyor. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — İşte, o yeri 
belirtelim diyorum efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hangi koyu görüp 
beğeneceğini tayin edemezsiniz ki, efendim; binler
ce koy var Marmaris'te malumunuz. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Ama, orası da 
askerî yasak bölge olmaz. Çünkü, yukarıda belirti
len yabancı bayraklı yatlarla, yabancıların kullandık
ları yatlar için, «Genelkurmay Başkanlığının uygun 
görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve 
ilan edilen seyre tahditli bölgeler» diye belirtmişiz. 
Binaenaleyh, «seyre tahditli bölgeler» deyince bu
nun kısıtlaması olması lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Seyre tahditli böl
geler» değil efendim. Mesela izmir'den Marmaris'e 
kadar serbest gittiniz. Bu seyir istikameti belki dü
şünülmemiş olabilir; ama bu yat veya herhangi bir 
yat izmir'den kalkıp Marmaris'e kadar serbestçe 
gidebilir. Bu arada belki izmir'e kayacak, izmir li
manına girecek, izmir Limanına kaydını yaptıracak; 
ama bundan sonra çıkıp, izmir ile Marmaris ara
sında şu rota üzerinde serbestçe gidecek. Bu gidişte 
ufak bir koyda dinlenmek, o geceyi geçirmek, de
mirlemek, çıkıp kenarda piknik yapmak isterse «ya
naşabilir» yahut «demirleyebilir» tabirini kullandık. 
Bu maksada matuftur efendim. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Ben şöyle arz 
edeyim efendim : Mesela bu güzergâh üzerinde bizim, 
askerî maksatla kimsenin yanaşmasını istemediğimiz, 
diyelimki üç tane tesisimiz var. Bir alet koyduk, bir ci
haz koyduk... Bu güzergâh üzerinde giderken ilk ala
cağı belgede «Güzergâhınız üzerinde şu şu şu yer
lere girmeniz yasaktır, giremezsiniz» diye bir ifade 
yazarsak, oralara uğramadan geçer; ama gizli mak
satlı da gelmiş olabilir. Bu madde bu şekilde kalırsa, 
o takdirde mahsus gelir oraya, her gördüğü yere 
demirleyebilir ve her türlü istediği bilgiyi alabilir 
diye düşündüğüm için arz ettim. Çünkü bu madde 
tamamen, tahdit maddesi. Yoksa diğer yerlerde ta
mamen serbesttir. 

'BAŞKAN — Peki, öyle yerleri biz yasak bölge 
olarak ilan etmiyor muyuz? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — işte onun için 
efendim. Eğer böyle yazarsak, gümrük idaresi bulun

mayan yerlerde dahi gezi amacıyla yanaşabilir ve 
demirleyebilir diyorum. Serbest bırakıyoruz yani. Yu-
karikine ters düşmüş gibi geldi bana. 

BAŞKAN — «Yasak bölgeler hariç» deriz. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman me

sele yok efendim. 
BAŞKAN — «Yasak bölgeler hariç girebilir, de

mirleyebilir.» 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, yukarıda 
var zaten : «Tespit ve ilan edilen bölgelerde» dedik
ten sonra, «yabancı bayraklı yatlar ile yabancılara 
ait yatlar, Bakanlar Kurulunca, Genelkurmay Baş
kanlığının da uygun görüşü alınarak tespit ve ilan 
edilen bölgelerde...» Bunlar serbest bölgelerimiz efen
dim. Ayrıca yasak bölgeler ise, malumunuz, gerek 
oşinografi, gerek kara haritalarında bu yasak bölgeler 
belirlenecek. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman me
sele yok. 

BAŞKAN — Şimdi «Bakanlığın da uygun görü
şü alınarak tespit ve ilan edilen bölgelerde...» Evet, 
«seyre tahsisli bölgelerde...» Koyalım mı onu? «Han 
edilen bölgelerde...» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 
şekilde anlaşılıyorsa, o zaman mesele yok. 

BAŞKAN — «Tahsisli bölgelerde seyir evrakın
da gösterilen güzergâh üzerinde seyredebilir. Bu gü
zergâh üzerinde gümrük idaresi bulunmayan yer
lerde de gezi amacıyla yanaşabilirler ve demirleye
bilirler.» Nerede? Bu tespit ve ilan edilen bölgelerde. 
Çünkü başta iki nokta var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O seyir hattı üze
rinde; onun dışına çıkamaz. 

BAŞKAN — Fakat, Sayın Tümer'in dediği gibi, 
o seyir hattı üzerinde de bir yasak bölge varsa, onu 
zaten belirleyecek yukarıda, değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, seyir evrakında belli 
olur. 

BAŞKAN —Belli olur. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, eğer gereki
yorsa efendim, Deniz Kuvvetleri Komutanımızın en
dişesini gidermek için bir tavzih de yapabilirim ken
disine. Yalnız, tabiî (d)'nin 2 nci fıkrasını Bakanlar 
Kurulunun tespit etmesine imkân yok; hangi koya 
girer, hangi koyun dışına çıkar?... 
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• BAŞKAN — O zor, çok zor o. Sonra, bir fır
tına çıkar, orada da bir koy görür, orası mahfuz
dur; «Şuraya gireyim de şu fırtınayı atlatınçaya ka
dar kalayım» <ia diyebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «... yerlerde belirle
nen yasak bölgeler dışında, gezi amacıyla yanaşabilir 
ve demirleyebilirler.» Olur mu efendim? 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Olabilir. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «... yerlerde, bu gü
zergâh içerisinde gümrük idaresi bulunmayan yerler
de, yasak bölgeler dışında gezi amacıyla» yahut da 
«yasak bölgeler dışındaki yerlerde...» 

BAŞKAN — Ben onu dedim işte; «yasak böl
geler dışında.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Tamam efen
dim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yasak bölge» de
nince, belki o yasak bölgenin dışında da yasakla
mak istediğimiz yer olabilir. «Yasaklanan bölgeler 
dışında...» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir sağlık ne
deniyle de yasaklanabilir efendim, zehirli bir şey 
dökülmüştür. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, kanunu, tabiî biz 
bunu tercüme ettirip yurt dışına da göndereceğiz, ya
bancılara vesaireye. Zaten Genelkurmay Başkanlığı
nın görüşü alınırken, yasak bölge olursa, zaten ver
mezler. Yani buraya acaba «yasak» kelimesi girmese 
daha mı iyi olur? «Tespit edilen bölge» derken, Ge
nelkurmay, sakıncalı ise zaten orayı serbest bölge 
olarak vermeyecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Zaten o gibi, o turistik bölgelerde 
böyle yasak bölgemiz pek yok bizim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Yok. 

BAŞKAN — Çanakkalede var, İstanbul Boğa
zında var. Oralar da belli zaten; oralara da işaret, 
şamandıra filan koyuyoruz değil mi, aynı karada 
olduğu gibi?... 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Yeni çıkan 
kanunda hele daha çok belirleyici işaretler koyuyo
ruz. 

BAŞKAN — Belirleyici işareti görünce zaten gi
remez. 
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(a) fıkrasındaki «yabancı limanlardan gelip Türk 
limanlarına giren» ibaresindeki «Türk karasularına» 
ifadesini «Türk limanlarına» şeklinde düzelteceğiz. 

Bir de (c) fıkrasında, «yatlara Türk limanlarında 
yapılan sıhhî muamele, yabancı bir limana uğra* 
madıkları sürece bir yıl geçerlidir ve bu teknelere» 
denmiş; «bu yatlara» olacak; veyahut tekrarlamaya
lım; «bunlara» dersek anlaşılır o, «... bunlara vize 
uygulanmaz. Ancak ölüm ve bulaşıcı hastalık halinin 
liman başkanlığına veya en yakın mülkî idare amir
liğine bildirilmesi zorunludur,» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Son bir ila
vem daha var Komutanım. 

BAŞKAN — Bu aynı maddede mi? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hayır efen

dim. Yani bu 28 inci maddede, bütün yabancı özel
likteki yatların bir Türk limanından kalkıp diğer bir 
Türk limanına seyretmesi hususu da var. Esasen, za
ten zorlayan nokta bu. Halbuki, bu 28 inci madde
nin içerisinde ben bunu sağlayan bir maddeyi göre
medim. Yani, «Bir Türk limanından diğer Türk li
manına giden» cümlesi de bir yere sığmalı, girmeli 
diye düşünüyorum. Bu (a) fıkrasında, «Türk limanla
rına geliş veya yabancı limanlara gitmek üzere çıkış 
için, hudut kapılarından giriş çıkış yapması esastır, 
prensibini getirdik. Fakat iki Türk limanı arasında se
yirde - çünkü girdikten sonra gerekli bütün belgeleri 
alacak - biraz evvel izah edildiği gibi, mesela İzmir 
Limanından kalkacak, Marmaris'e kadar gidecek; bu 
halde mutlaka her seferinde bir gümrük girişi çıkışı 
yapması gerekiyor. Halbuki, anafikrimiz bu değildi 
efendim, yat turizminden. Benim anladığım kadarıy
la, bunlara istedikleri gibi, o ilk aldığı müsaadeyle, 
bundan sonraki maddede belirttiğimiz onarım yapma, 
kışlama vs. müsaadesini verdik; fakat yaz süresince 
vermedik. 

Binaenaleyh, bir yere girmesi lazım gibi geldi 
bana. 

BAŞKAN — (c) fıkrasında yok mu? «Yatlara 
Türk limanında yapılan sıhhî muamele...» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız sıhhî 
muamele var efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 27 nci mad
dede var : Yabancı bayraklı yatların Türk sahillerinde 
ve Türk limanları arasında turizm amacı ile kulla
nılmasına ilişkin esaslar...» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu tabiî, işlet
mecilikle ilgili bir maddenin içinde ve esasları da da
ha belli değil. Yani, acaba orada mı belirtilecek? 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, bir kere Türk 
limanları arasında işletmeye müsaade etmişler. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu, 
yat işletmeciliği ile ilgili başlık. Halbuki burada, ka
rasularında seyir esasları var. Binaenaleyh, buraya 
girmesi gerekirdi gibi geldi bana, 28 inci maddeye. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk îşleri, Kanunlar ve Kararlar Tet
kik Dairesi Başkanı) — Sayın Başkanım, iki liman 
arasındaki işletmecilik 27 nci maddenin (b) fıkrasın
da var. Burada karasularında seyir halinde bulunan 
gemilerin riayet etmesini içeren koşullar var. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — îşte, bir Türk 
limanından diğer bir Türk limanına giderse, bu, ka
rasularında seyir demektir; ama bu prensibe göre, 
mutlaka her seferinde bir giriş çıkış yapması esasını 
getiriyoruz, eğer yanlış düşünmüyorsam. 

BAŞKAN — Peki, mesela Antalya'dan kalktı, 
İzmir'e geldi... 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Antalya'dan 
tekrar çıkış belgesi alır. öyle oldu mu, bir daha uğ
ramayacak bu şartlarda, eğer bunu aynen bırakır
sak. 

BAŞKAN — Niye uğrayamasın? 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Çünkü, ikinci 

kullanan için ne zaman kullanılacağı hususu... 

BAŞKAN — Koyduk ya (b) fıkrasında i «Yaban
cı bayraklı yatların Türk sahillerinde ve Türk liman
ları arasında turizm amacıyla kullanılmasına ilişkin 
esaslar ihtiyaca göre Bakanlar Kurulu kararıyla be 
lirlenir» dedik. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani, bu yat iş
letmeciliği olunca, ben sadece işletmecilerin usullerini 
belirler gibi anladım efendim. 

BAŞKAN — Belki başlık yanlış. Yani, «nasıl 
oradan kalkacak, nasıl gidecek?» vs. ; Bakanlar Ku
rulu bunları tespit edecek? Aranılacak çıkış belgesi 
alacak mı almayacak mı? Eğer çıkış belgesi almazsa, 
Antalya'ya geldi; oradan kalkacak, İzmir'e gidecek. 
Biz istiyoruz ki, hiçbir şey yapmasın, kalksın git
sin; değil mi? 

Peki, bu İzmir'de nereden anlaş lacak; bu acaba dı
şarıdan mı geliyor, Antalya'dan mı geliyor? Onun sö
züne mi itimat edecekler? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Giriş lima
nında alacağı belgeyi göstermek mecburiyetindedir. 
Yani hangi limana girse, Antalya'dan aldığı o ilk bel
geden başka bir daha hiçbir belgeye lüzum gösterme-

I yecek. Mesela Bodrum'a da girecek, Bodrum lima
nında gelip bakacaklar, «tamam» diyecekler. Halbu
ki öbür türlü... 

BAŞKAN — İşte bu (b) fıkrası onu kapsıyor gibi 
geldi bana. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Kapsıyorsa 
I mesele yok efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 28 inci maddenin (b) 
fıkrası da aynı şekildedir efendim. Diyor ki, bu ka
yıt işleri için : «İlk vardıkları Türk limanında veya 
k şlamak üzere kalınan son bağlama yerinde turist 
ve gemi adamlarının yapacakları beyan, sonradan uğ
radıkları Türk limanlarında da geçerlidir.» 

Burada, ilk limana girdikten sonra kaydını yap
tıracak, Türkiye'de kaldığı müddetçe, Türk karasu
ları içinde kaldığı müddetçe bu ilk yaptığı müracaat 

I cari olacaktır; ta ki, bizim karasularımız' terkedin-
ceye kadar. 

BAŞKAN — Tabiî... «Yabancı bayraklı ve ya
bancı limanlardan gelen veya Türkiye'de kışlayan yat
lar için 1615 sayılı Gümrük Kanununun 34, 35 ve 41 
inci maddeleri uyarınca ilk vardıkları Türk limanın-

I da veya kışlamak üzere kalınan son bağlama yerin-
I de turist ve gemi adamları için yapacakları beyan 

sonradan uğradıkları Türk limanlar nda da geçerli
dir.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Komutanım, 
bu, «Gümrük Kanununun 34, 35 ve 41 inci madde
leri uyarınca» diyor. Onlar teker teker yalnız yaban
cılara mı uygulanıyor yahut yalnız Türklere mi uy
gulanıyor? Bu hususta inceleme yapamadığım için bir 
endişem var. 

BAŞKAN — Ben de bilemiyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî, Türk bayraklı 

I yatlar için... 
BAŞKAN — O yok zaten, o yok. Eğer Türk iş-

I letmeciliği ise... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — istediği yerlerde, çe
şitli yerlerde kalabilir. Onun için bir tahdit yok. Bu, 
daha çok, yabancılar için... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 27 nci madde
nin... 

BAŞKAN — Orada olması lazım; çünkü gayet 
açık : «Yabancı bayraklı yatlar n Türk sahillerinde 
ve Türk limanları arasında turizm amacıyla kulla
nılmasına ilişkin esaslar ihtiyaca göre Bakanlar Ku
rulu kararıyla belirlenir.» 
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Biz, ona niye «ihtiyaca göre» diyoruz? «Bakan
lar Kurulu kararıyla belirlenir» desek olmaz mı? «İh
tiyaca göre» ne demek? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — «Gerektiğinde» anlamında 
Sayın Başkanım. Çünkü, yabancı bayraklı yatların 
gelmesi ekonomik olabilir veya olmayabilir. Bu ihti
yaç Bakanlar Kurulu... 

BAŞKAN — İyi ya; o, Bakanlar Kurulu kara
rında belirlenir, orada zikredilir. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bir defa belirlenir, tabiî za
man zaman da olabilir, her sezon sonundaki değer
lendirmelere göre. 

BAŞKAN — Yani, «İhtiyaca göre» lafı fazla ora
da, hiç lüzum yok. Neyse, o öyle kabul edildi. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Komutanım, 
beni yanıltan, işletmecilik. Maddeyi okursak : «Ger
çek veya tüzelkişiler Bakanlıktan gerekli belgeyi al
mak kaydıyla yat işletmeciliği yapabilir.» (a) fıkrası 
böyıe. Beni yanıltan bu nokta. 

BAŞKAN — Doğru, (a) fıkrası öyle; ama (b) fık
rası ayrı bir fıkra, işletmecilikle bir alakası yok on
ların, esasında. 

KURMAY YARBAY DİNÇER INOE (İhtisas 
Komisyonu Proje Yetkilisi) — Sayn Başkanım, 28 
inci maddede yerini alsa belki daha iyi olur. 

BAŞKAN — Daha iyi olur. işletmecilikle bir ala
kası yok (b) fıkrasının. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Uygun görür
seniz, o zaman (b) fıkrasını buradan alalım, önümüz
deki metnin uygun bir yerine monte edelim; o za
man daha rahat olur. 

BAŞKAN — O zaman, «Karasularında seyir esas
ları» kısmına girer. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Bakanlar Ku
rulu da onu tespit eder. 

BAŞKAN — O zaman, 27 nci maddenin tekriri 
müzakeresini yapacağız. 

28 inci madde görüşmelerini tamamlamadan, 27 
nci madde üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanımı
zın bir tekriri müzakere teklifi var. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi, (a) ve (b) fıkrası olarak, iki fık
ra halinde kabul etmiştik; (a) fıkrası işletmeciliği ilgi
lendiriyor; ama (b) fıkrası işletmeciliği değil seyir I 
esaslarını ilgilendirdiği için, bu (b) fıkrasının bura- | 
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dan kaldırılarak, şimdi konuşacağımız 28 inci madde
nin bir yerine konulmasını teklif ediyorlar efendim. 

Bunun üzerinde söz almak isteyen var mı? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkan m, izin ve
rirseniz arz edeyim : Malumları, 27 nci madde, Türk 
bayrağı çekmek veya Türk bayrağı çekmeden yaban
cı bayrak altında yat işletmeciliğinin Türkiye'de ya
pılmasına ilişkindi. Türk bayrağı çekilmeden veya 
Türk bayrağı çekmek suretiyle... öyle düzenleniyor
du kendi içinde. Onu diğer madde içine alabiliriz. 
Ancak, «İşletmecilik» başlığı altmda, hem Türk bay
rağı çekilmek suretiyle yapılan işletmeciliği, hem de 
Türk bayrağı çekilmeden yabancı bayrak altında iş
letmeciliği kaps yordu ve madde maüabı da «Yat 
işletmeciliği» olarak... 

BAŞKAN — Ama, yat işletmeciliğinin (b) fıkra
sıyla hiçbir alakası yok. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, yabancı 
bayraklı yatların Türk sahillerinde ve Türk limanlan 
arasında turizm amacıyla kullanılmasına ilişkin esas
lar ki... 

BAŞKAN — Kullanılmasına ilişkin işletmecilikle 
mi, yoksa gidip gelmesiyle mi ilgili? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — işletmecilik bu Sayın Baş
kanım. 

Yabancı bayraklı yatlar Türkiye'de yabancı bay
rakla kullanılabilecek, işletmecilik yapabilecek, örne
ğin, bir Fransız yat şirketi Türk bayrağı çekmeden 
Türk sahillerinde çalışmak istiyorsa ve bunu da Ba
kanlar Kurulu belli ödentiler karşılığı uygun görü
yorsa, müsaade edecek; kendi yatlarımız ve Türk bay
rağı çekilmiş olan diğer yatların, yat turizminin ihti
yaçlarını karşılamadığı müddetçe. 

BAŞKAN — Olmuyor ki bu. «Yabancı bayraklı 
yatların Türk sahillerinde ve Türk limanları ara
sında turizm amacıyla kullanılmasına ilişkin esaslar, 
ihtiyaca göre, Bakanlar Kurulunca belirlenir.» 

Türk sahillerinde kullanılmasını anladım; o, işlet
meciliğe girer; ama limanlar arasında işletmecilik ise, 
o zaman Deniz Kuvvetleri Komutanının dediği hu
susu 28 inci madde kapsamıyor, 27 nci madde kap
sıyor dedik; eğer işletmecilikse, doğrudur söyledik
leri. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Ben, 27 nci 
maddeyi işletmecilik gibi anladığım için, Albayımın 
söylediği gibi anladığm için, böyle düşünmüştüm. 
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BAŞKAN — öyleyse, o zaman 28'de ona ait bir 
fıkra yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu (b) fıkrası, 28 inci 
maddenin sonuna kayabilir. Bu (b) fıkrasıyla, (c) fık
rasındaki yabancı bayraklı gemileri birbirleriyle ka
rıştırmamak lazımdır. 

Demin de Albayımın izah ettiği gibi, dışarıdan 
Fransız bandrasıyla on tane yat getirilecek, Türki
ye'de turizm işletmeciliği yapılacak, yat işletmeciliği 
yapılacak. Binaenaleyh bu on tane yat bunun kap
samına girer. Yukarıda ise, doğrudan doğruya bir 
Fransızın, bir Amerikalının yatının belli bir süre 
Türkiye'ye gelip konaklaması ve Türkiye'yi gezmesi-
dir; diğeri, yat işletmeciliği maksadıyla dışarıdan ge
tirilecek on, onbeş tane tekneyi kapsar. Öbürü misa
fir olarak, turizm maksadıyla gelip gidiyor. 

BAŞKAN — İşte, onu nereye koyalım? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunu (c) fıkrası 
olarak 28 inci maddeye ekleyelim. 

BAŞKAN — Yani (b) f krasında, «Yabancı bay
raklı ve yabancı limanlardan gelen veya Türkiye'de 
kışlayan yatlar için 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
34, 35 ve 41 inci maddeleri uyarınca ilk vardıkları 
Türk limanında veya kışlamak üzere kalınan son bağ
lama yerinde turist ve gemi adamları için yapacakları 
beyan, sonradan uğradıkları Türk limanlarında da 
geçerlidir» denilmektedir. 

«34, 35 ve 41 inci maddeleri uyarınca» ne demek
tir? Bunları bilmiyoruz. 

KURMAY YARBAY DİNÇER İNCE (İhtisas 
Komisyonu Proje Yetkilisi) — Arz edeyim Sayın Baş
kan m. 

Gümrük Kanununun 34 üncü maddesi; «Yaban
cı limanlardan gelip Türk limanlarına veya gümrük
lerine girecek gemiler, gümrük denetlemesi yapılmak 
üzere belirli yerlerde durur veya yol keserler. 

Yabancı limanlardan gelen, Türkiye'den yabancı 
limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az 
altı saat evvel sahip veya acentesi tarafından gümrük 
idaresine bilgi verilir. 

Gemi kaptanı, gümrük memurlarına geminin tas
dikli jurnalini, orijinal manifestosunu, kumanya ve ya
kıt ile gemi adamlarına ait eşya listesini gösterirler. 

Kaptanlar, manifesto harici olarak alınmış veya 
manifestoya dahil edilmeksizin taşınması âdet olun
muş eşyayı da araştırmadan önce memurlara beyan 
ederler. Kaptanlar, geminin envanter defterleriyle pla-
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j nını da lüzumu halinde gümrük memurlarına göste-
I rirler. 

Türk limanlar yla yabancı limanlar arasında sefer 
yapan gemiler Türk limanlarında gümrük denetle
mesi altındadır. Gemi adamlarıyla yolcuları ve gemi
lere girip çıkacak görevli ve görevsiz kimseler gidiş 
ve gelişlerinde ancak gümrük yolcu salonlarından ve
ya gümrük denetlemesi altındaki iskelelerden geçebi
lirler.» 

BAŞKAN — Gemiler için bu? * 
KURMAY YARBAY DİNÇER İNCE (İhtisas 

Komisyonu Proje Yetkilisi) — Evet. 
35 inci madde, manifesto ile ilgili Sayın Başka

nım : «Yabancı limanlardan gelen gemilerin kaptan
ları veya acenteleri geminin Türk limanında yukarı
daki maddeye göre yapılacak gümrük denetlemesin
den itibaren en geç 24 saat içinde o limana çıkarıla
cak eşyanın asıl manifestosu ile Türkçe 2 örneğini güm
rük idaresine verirler. 

Asi manifesto verilmediği takdirde bu asıl mani
festo gösterilir ve tarafından tasdikli... 

BAŞKAN — Ne alakası var şimdi bunun? Konu
muz yatla ilgili. 

KURMAY YARBAY DİNÇER İNCE (ihtisas 
Komisyonu Proje Yetkilisi) — Sayın Başkanım, za
ten şikâyet buradan geliyor. 

Yatlara da, aynen bu gemilere uygulanan şu iş
lemler uygulandığı için, böyle bir maddenin getiril
mesine gerek hissedildi. 

BAŞKAN — Yine bunları yürürlükte bırakıyor
sunuz, «Gümrük Kanununun 34, 35 ve 41 inci mad
deleri uyarınca» diyorsunuz. Buna göre 6 saat ev
vel bildirecektir. 

KURMAY YARBAY DİNÇER İNCE (ihtisas 
Komisyonu Proje Yetkilisi) — ilk liman için yapıla
cak, diğerleri için geçerli olacak Sayın Başkanım. 

Şu anda her liman için bunu arıyorlar. 

BAŞKAN — «ilk vardıkları Türk limanında veya 
kışlamak üzere kalınan son bağlama yerinde turist 
ve gemi adamları için yapacakları beyan, sonradan 
uğradıkları Türk limanlarında da geçerlidir» denilmek
tedir. 

41 inci madde ne diyor? 
KURMAY YARBAY DİNÇER İNCE (ihtisas 

Komisyonu Proje Yetkilisi) — «Kısıntılar» başlığını 
taşıyor Sayın Başkanım. 

40 inci madde dışında kalan gemilerin Türkiye 
limanları arasında - ki, Marmara Denizi dahil - sefer 
ve nakliyatı gümrükçe denetlenir. Bunlar, Bakanl ğın 
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tayin edeceği şartlar ve vereceği izin ile Türk liman
ları arasında yabancı eşyayı aktarma suretiyle taşıya
bilirler. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, arz edeyim. 

Bu sayılan üç madde; ilk vardıkları Türk limanın
da veya kışlamak üzere kalınan son bağlama yerinde 
yapılacakları kapsıyor. 

Yalnız, istisna getirdiğimiz, bundan sonrakiler için
dir. Yani, turist ve gemi adamları için yapacaklar 
beyan kısmı, yalnız sonradan uğradıkları limanlarda 
geçerli oluyor. Halbuki, bunun dışında, saydığımız 
Gümrük Kanununun 34, 35 ve 41 inci maddelerinde 
sayılan turist ve gemi adamları için yapacakları be
yan dışındaki bütün muamelelerini, her limana giriş 
çıkışta yapması lazmdır. Yani esasında demin dedi
ğim gibi, bir Türk limanından diğer bir Türk lima
nına girdiğinde bu uygulanamaz. 

KURMAY YARBAY DlNÇER İNCE (ihtisas 
Komisyonu Proje Yetkilisi) — Sayın Başkanım, bu 
konu yönetmelikler bölümünde. Gerek yat işletme
ciliği, gerek yat limanı işletmeciliği, gerekse 28 ve 29 
uncu maddelerin uygulanmasına ilişkin teferruatın dü
zenlenmesi için Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
girecek, bir yönetmelikle düzenlenmesi önerilmiş. 

BAŞKAN — Yönetmelik buna aykırı olamaz. 
Öyle şey olur mu? 34, 35 ve 41 inci maddenin dışı
na çıkamazsın; aynen onları bildirecek. 

KURMAY YARBAY DÎNÇER İNCE (İhtisas 
Komisyonu Proje Yetkilisi) — Sayın Başkanım, ayrı 
bir tanım getirdiğimiz için, yat tanımı getirdiğimiz 
için, bundan sonra bunlar gemi gibi işlem görmeyeceği 
için, yeniden belirlenen esaslar dahilinde bu denetle
meler sürdürülecektir. 

BAŞKAN — Öyle şey olur mu? 
«Türkiye'de kışlayan yatlar için 1615 sayılı Güm

rük Kanununun 34, 35 ve 41 inci maddeleri uyarınca 
ilk vardıkları Türk limanında veya kışlamak üzere 
kalınan son bağlama yerinde turist ve gemi adam
ları için yapacakları beyan - yalnız onlar için yapa
cakları beyan - sonradan uğradıkları Türk limanla
rında da geçerlidir» denilmektedir. 

Ne geçerlidir? «Yalnız turist ve gemi adamları 
için yapacakları beyanlar.» öteki eşya, kumanya gibi 
şeyleri tekrar bildirecek. 

Sen onu yönetmelikle bozamazsın, yönetmelik ka
nuna aykırı olmaz. Yönetmelik, kanunun uygulanma
sını açıklar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde şöyle diye

lim efendim, müsaade ederseniz : «Turist ve gemi 
adamları» ibaresini çıkaralım; «Bu maddelere göre 
yapacakları beyan sonradan uğradıkları limanlar için 
de geçerlidir» diyelim. 

BAŞKAN — Tamam, o zaman olur. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 34, 35 ve 41 inci 
maddedeki bütün muamelatı bir kereye mahsus ol
mak üzere yapacak, bundan sonraki limanlarda da 
aynı muamele geçerli olacak. 

BAŞKAN — O halde 27 nci maddede bir deği
şiklik yapmaya gerek yok. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bu şartlar alt nda yok Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde tekriri müzakere ile bu (b) 
fıkrasını buradan çıkartacaktık. 

Ben şimdi bunun metinden çıkıp çıkmamasını oy
layacağım : (b) f krasının buradan çıkmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Binaenaleyh, 27 nci madde, olduğu gibi, yani de
minki şekliyle kalacaktır. 

Şimdi 28 inci maddeye tekrar geliyoruz ve (a) 
fıkrasından görüşmelere başlıyoruz : 

(a) fıkrasında, «Yabancı limanlardan gelip Türk 
limanlarına giren veya yabancı limanlara gitmek 
üzere Türk karasuları dışına çıkan yatların hudut ka
pılar ndan giriş ve çıkış yapmaları esastır» denilmek
tedir. 

Burada «karasuları» ibaresi, «limanlara» olarak 
düzeltildi. 

(b) fıkrasında, «Yabancı bayraklı ve yabancı li
manlardan gelen veya Türkiye'de kışlayan yatlar için 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 34, 35 ve 41 inci 
maddeleri uyarınca ilk vardıkları Türk limanında ve
ya kışlamak üzere kalınan son bağlama yerinde ya
pacakları beyan, sonradan uğradıkları Türk limanla* 
rında da geçerlidir» denilmektedir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LlYAOĞLU — Sayın Başkanım, acaba «beyan» ye
rine, «yapılacak işlemler» dense daha iyi olmaz mı? 

Orada «beyan»la kastedilen bir şey yapacak ki, o 
da işlem olacak. 

BAŞKAN — «...yerinde yapacakları beyan ve iş
lemler» denirse, şöyle oluyor : «34, 35 ve 41 inci 
maddeleri uyarınca ilk vardıkları Türk limanında ve
ya kışlamak üzere kalınan son bağlama yerinde ya
pacakları beyan ve işlemler sonradan uğradıkları Türk 
limanlarında da geçerlidir.» 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «uğradıkları» değil de, * 
«uğrayacakları» desek olmaz mı? 

BAŞKAN — O da olur1, «uğrayacakları» da olur. 
Ondan sonra (c) fıkrasında, «Yatlara Türk lima

nında yapılan sıhhî muamele yabancı bir limana uğ
ramadıkları sürece bir yıl geçerlidir ve bunlara vize 
uygulanmaz. Ancak ölüm ve bulaşıcı hastalık halin
de liman başkanlığına veya en yakın mülkî idare 
amirliğine derhal bildirilmesi zorunludur.» 

BAŞKAN — O zaman, şöyle düzenleyelim : 
«en yakın liman başkanlığına veya mülkî idare amir
liğine derhal bildirmesi zorunludur.» 

(d) fıkrasında bir değişiklik yok sanıyorum; bir 
defa okuyalım : 

«d) Yabancı bayraklı yatlar ile yabancıların kul
landıkları yatlar; Bakanlar Kurulunca, Genelkurmay 
Başkanlığının da uygun görüşü alınarak tespit ve ilan 
edilen bölgelerde : 

(1) Seyir evrakında gösterilen güzergâh üzerinde 
seyredebilirler. (1) de bir değişiklik yok. 

(2) Bu güzergâh üzerinde yasaklanan bölgeler dı
şında gezi amacıyla yanaşabilirler ve demirleyebilir
ler.» 

«...Gümrük idaresi bulunmayan yerler...» çıkıyor, 
değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreleri) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz, şöyle desek: «Bu güzergâh üzerinde 
gümrük idaresi bulunmayan yerlere ve başkaca bir 
tahdit bulunmaması kaydı ile...» 

Yani; «yasak» demeyip de, başka bir kayıt ko
yalım. 

BAŞKAN — Yani «yasak» kelimesini kullanma
yalım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Bakanın söy
lediği doğrudur, ecnebiler açısından da doğrudur. 
Daha yukarıda da Genelkurmay Başkanlığı tarafın
dan tespit ve ilan edileceği hükmü yer alıyor. Bura
da, «başkaca bir tahdit bulunmaması kaydı ile gezi 
amacıyla yanaşabilirler ve demirleyebilirler» diyelim. 

Seyir evrakı üzerinde ise; güzergâh üzerine me
sela «buraya yanaşmıyacaksın» diye belki, liman re
isi, verilen talimat üzerine bir işaret koyabilir. 

BAŞKAN — 28 inci maddeyi, yapılan düzeltme
lerle bir daha okutuyorum: 

«Karasularında Seyir Esasları: 
MADDE 28. — a) Yabancı limanlardan gelip 

Türk Limanlarına giren veya yabancı limanlara git
mek üzere Türk karasuları dışına çıkan yatların hu
dut kapılarından giriş ve çıkış yapmaları esastır. 

b) Yabancı bayraklı ve yabancı limanlardan ge
len veya Türkiye'de kışlayan yatlar için, 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 34, 35 ve 41 inci maddeleri 
uyarınca ilk vardıkları Türk Limanında veya kışla
mak üzere kalınan son bağlama yerinde, yapacakları 
beyan ve işlemler, sonradan uğrayacakları Türk Li
manlarında da geçerlidir. 

c) Yatlara Türk limanında yapılan sıhhi mua
mele, yabancı bir limana uğramadıkları sürece bir 
yıl geçerlidir ve bunlara vize uygulanmaz. Ancak 
ölüm ve bulaşıcı hastalık halinin en yakın liman baş
kanlığına veya mülkî idare amirliğine derhal bildi
rilmesi zorunludur. 

d) Yabancı bayraklı yatlar ile yabancıların kul
landıkları yatlar; Bakanlar Kurulunca, Genelkurmay 
Başkanlığının da uygun görüşü alınarak tespit ve 
ilan edilen bölgelerde: 

(1) Seyir evrakında gösterilen güzergâh üzerinde 
seyredebilirler. 

(2) Bu güzergâh üzerinde gümrük idaresi bulun
mayan yerlere de, başkaca bir tahdit bulunmaması 
kaydı ile gezi amacıyla yanaşabilirler ve demirleye
bilirler.» ' 

BAŞKAN — Bu son şekil üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Bu şekliyle 28 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yatların Türkiye'de Kalış Süresi ve Kabotaj Hak

ları : 
MADDE 29. — Yabancı bayraklı yatlar bakım, 

onarım, kızaklanma ve kışlamak amacı ile, Tiirkiye'-

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı) 
— Sayn Başkanım, «en yakın» tabiri, seyir ha
linde giden bir geminin, ölüm ve bulaşıcı hasta
lık halinde en yakın limana uğraması mecburiyeti
ni getiriyor. «En yakın» tabirini oradan çıkaracak 
olursak, o zaman gittiği limana derhal haber vere
ceği manası çıkabilir. 

Mülkî idare amirliğinde «en yakın» tabirini kul
landık. Limanda da «en yakın» tabirini kullanmaz
sak, gemi seyrine devam eder ve varacağı limanda 
bunu bildirmek isteyebilir. 

Bulaşıcı hastalık vardır; ya en yakın limana uğ-
ramalt veya geri dönmelidir. 
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de iki yıla kadar kalabilirler. Bu süre Bakanlar Ku
rulunun belirleyeceği esaslara göre uzatılabilir. 

Özellikleri Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlıkça müş
tereken belirlenecek Türk Bayraklı yatlar; Türk ve 
yabancı uyruklu kişilere gezi, spor ve eğlence ama
cıyla kullanılmak üzere kiraya verilebilir. Bu şekilde 
kiralanan yatların ticari amaçlı kullanımı yasaktır. 

Yabancı bayraklı yatların, gezi, spor ve eğlence 
amacı ile kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaz. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı? 

Buyurunuz. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Efendim, ge
çen seferde arz etmiştim; «Yabancı bayraklı yatların, 
gezi ve spor amacı ile» diyelim ve «eğlence» kelime
sini oradan silelim. 

Bir de, demin belirtilen ve toplu halde gelen yat
ların kullanılmasıyla ilgili hüküm belki yönetmeliğin 
içerisinde bulunabilir; ama yabancı bayraklı yatların 
«bu amaçla kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaz» 
dan sonra «bu gibi tekneler herhangi bir Türk lima
nında kaptan, mürettebat ve yolcularını değiştirebi
lirler» kaydını koyarsak -belki bunu başka bir yere 
de koyabiliriz- o takdirde turizm işletmeciliği çok da
ha rahat yürür. 

Meselâ şöyle arz edeyim: 8 tane tekne anlaşma 
yaptı; tekneleri kullananlar Marmaris'ten aldılar ve 
Kuşadasına kadar gittiler diyelim. Kuşadasında tek
neyi terk ettiler, süreleri doldu ve ayrıldılar. Şimdi, 
işletmeciliği yapan adamlar yeniden bunu kullana
bilmek için, ilk belgeyi alırken uyguladığı kaptanı ve 
gemi adamını mutlak surette her seferinde karadan J 
götürüp, bu tekneleri tekrar teslim almaları gerekir, j 
Yani, turizm işletmeciliği hasmından bir sıkıntı ya
ratabilir. 

Bunlar, belgesi yelkenci olanlar tarafından zaten 
kiralanabiliyor. Binaenaleyh, bu gibi mürettebatı ikin
ci bir yerden kiraya verebilmek, ikinci bir turizm iş
letmeciliği yapabilmek için, böyle bir maddenin bu
lunmasında yarar vardır diye düşündüm. 

BAŞKAN — Yani, bir yere götürdüğü zaman, 
mevzuata göre tekrar aynı kişinin mi getirmesi lazım? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Mevcut mev
zuata göre herhalde öyle olması lazım. Kaptanını de
ğiştiremez, yabancı bayraklı olduğu için. 

BAŞKAN — 3 üncü fıkradaki «eğlence amacı» 
kelimesinin kalmasında bir mahzur yok. O mühim 
«teğil de, şimdi o fıkranın sonuna ne ilave edeceğiz? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu tahdit bir 
mahzur yaratır mı? Çünkü turizm işletmeciliği ola
rak yeni bir sistem gelecek. 

BAŞKAN — «Yabancı bayraklı yatların, gezi. 
spor ve eğlence amacı ile kullanılması yolcu taşıma
cılığı sayılmaz» dan sonra ne gibi bir ilave yapaca
ğız? 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — «Bu gibi tek
neler herhangi bir Türk limanında kaptan, mürette
bat ve yolcularını değiştirebilirler.» 

BAŞKAN — Bu hiç mevzubahis oldu mu?.. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, plan tatbi
katı esnasında buna ilişkin bir madde koymamayı 
görüştük. Çünkü tek kişilik, iki kişilik yatlarda -Sa
yın Komutanım daha iyi bilecekler- bunların da ken
dilerine özgü özellikleri var. Eğer örnek verirsem, 
Jip veya ağır vasıta veyahut motosiklet gibi kendi
lerine özgü bir özellikleri ve tüzüğü var. Bu yapı
lacak kanunda, tabiî bazı istisnalar getirilirse, biri 
diğerini de getirir diye, buna ilişkin hiçbir istisna ge
tirmeyelim; Gemi Adamları Tüzüğü ile ilgili esaslar
da, bunlar da beraber getirilir diye kararlaştırılmıştı 
t zaman. 
BAŞKAN — Evet, bu maddede yeri yok bunun. Ka
lış süresi ve kabotaj haklarıyla ilgili bir madde bu. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bakanlar Kurulunca kabul 
edilecek bir yönetmelikte düzenlemek mümkündür. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman, ilk 
verilecek bir belgede yahut bir anlaşmada bu konu
ya temas edilen bir nokta olursa o zaman halledilir 
efendim. 

BAŞKAN — Yani bu maddede yeri değil. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Olur efendim 
hay hay. 

BAŞKAN — Başka efendim, 29 uncu madde 
üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 

29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Denetleme ve Cezalar 
Denetleme Yetkisi : 
MADDE 30. — Belgeli yatırım ve işletmelerin 

belgeye esas olan vasıflarını muhafaza edip etmedik
lerini denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. 
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BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Cezalar : 
MADDE 31. — a) Bu Kanuna ve bu Kanunun 

uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde gösterilen ko
şullara uymayan belgeli yatırım ve işletmelere, diğer 
mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
aşağıdaki maddelerde belirtilen cezalar uygulanır. 

b) 33 üncü maddedeki para cezaları, denetleme 
elemanları tarafından tayin edilir ve 7 gün içinde 
ödenmesini teminen, ilgili işletmeye ve mahallî mal 
müdürlüğüne ceza tutanağı verilir. 

Yukarıdaki süre içinde ödenmeyen para cezaları, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

İtiraz veya iptal davası para cezasının tahsilini 
durdurmaz. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Uyarma Cezası : 
MADDE 32. — Turizm yatırım ve işletmelerinin 

idare ve işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve 
eksiklikler için, belge sahibine denetimi yapan ele
manlar veya Bakanlıkça uyarma cezası verilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 

Para Cezaları : 
MADDE 33. — Para cezalan aşağıda belirtilen 

durumlarda ve miktarlarda uygulanır. Bu miktarları 
iki misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

a) Uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin 
yapılmaması veya ikinci uyarma cezasını gerektiren 
aynı veya ayrı fiillerin veya bir denetleme sırasında 
uyarma cezasını gerektiren birden fazla fiilin tespiti 
ile bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenen 
bilgilerin süresi içinde verilmemesi veya yanıltıcı 
bilgi verilmesi halerinde, beş bin liradan elli bin li
raya kadar para cezası, 

b) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uy
gulanması halinde, fazladan alınan ücretin on misli 
para cezası, 

c) Bakanlığa haber vermeden ve Bakanlıkça uy
gun görülmeyen nedenlerle bir yıl içinde işletmenin 
bir kısmının veya tamamının otuz günden fazla sü
reyle kapalı tutulması halinde, elli bin lira para cezası, 

d) Ülke turizminin itibarını zedeleyen durumlar
da ve müşterinin mal veya can güvenliğinin sağlan
masında ağır kusur ve ihmalin tespiti halinde, yirmi 
bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası, 

e) İşletmede, işletme sahip veya sorumlusunun 
katkısı, kusuru veya ihmaliyle suç işlendiğinin tespiti 
halinde, özel hükümler saklı kalmak kaydı ile yir-
mibeş bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası, 

if) Bir yıl içinde aynı veya ayrı nedenlerle en az 
iki defa para cezası almış olup, yeniden cezayı ge
rektiren bir fiilin tespit edilmesi halinde, yüz bin lira 
para cezası, 

BAŞKAN — Bu «onaylı fiyat tarifelerinin üze
rinden fiyat uygulanması halinde, fazladan alınan 
ücret» için bir hüküm koymadık da, «Fazladan alı
nan ücretin on misli» dedik. 

Bana bu biraz az geldi. Mesela, 10 lira fazla al
mışsa bir müşteriden, karşılığında 100 lira alacağız. 
Kaç kişiden acaba 10 lira fazla aldı bilemiyoruz ki. 
Bir kişi yakaladık, o bir kişi razıdır 100 lira verme
ye veyahut 100 lira fazla aldı, 1 000 lira verecek. O 
güne kadar 20 kişiden 100 lira fazla almışsa, 20 bin 
lirayı zaten almıştır o. 

Buna niye 10 misli dedik? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — Sayın Başkanım, belki asgarî bir 
hudut konabilir; 20 bin liradan aşağı olmamak üze
re veya 10 bin liradan aşağı olmamak üzere denebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu
nun bir özelliği var; hata müessesenin olmayabilir de, 
müessesede çalışan kişinin olabilir, garsonun hata
sı olabilir yahut onun suiistimali olabilir. 

BAŞKAN — Zaten müessesenin sahibi hep onun 
üzerine atacaktır, «o yapmıştır» diyecektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O bakımdan efen
dim, gerçekten, müessesenin yaptığı kusurun, pis ya
tak, falan gibi, sonuçta müesseseyi bağlaması lazım. 

BAŞKAN — 20 misli falan diyelim. Çok az geldi 
bana 10 misli; ötekiler çünkü çok büyük rakamlar. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Böyle müesseselerin 
tabiî fazladan alacağı ücret de 10 liradan çok fazla 
olacaktır. Bir porsiyon yemek bin lira olunca, bin li
radan alacağı yüzde de ona göre olacaktır. 

BAŞKAN — Zaten Bakanlık da böyle arzu edi
yor değil mi? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI tLHAN EV-
LÎYAOĞLU — Evet Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi ne uygulanıyor? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Efendim, şimdi bir şey uygulamıyo
ruz. Ancak tabiatıyla uyarma cezası veriliyor. Üç 
defa uyarma cezası vermeden kapama imkânımız da 
yok; para cezaları yok zaten. 

BAŞKAN — Şimdi böyle bir şey yok demek. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Peki kalsın, ne yapalım. 
33 üncü madde üzerinde başka söz almak iste

yen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Turizm Yatırımı veya Turizm İşletmesi Belgesi

nin İptali : 
MADDE 34. — Turizm Yatırımı veya Turizm İş

letmesi Belgesi aşağıdaki hallerde Bakanlıkça iptal 
edilir. 

a) 33 üncü maddenin (f) fıkrasında belirtilen ce
zayı takiben tekrar para cezasını gerektiren bir suçun 
işlenmesi, 

b) Bakanlıkça kabul edilebilir bir neden olmak
sızın, verilen süreler içinde tesislerin yapımına başlan
maması veya işletmeye açılmaması, 

c) Bakanlığın onayı alınmaksızın, belgeye esas 
yatırım veya işletmenin tümünün veya bir kısmının 
devredilmesi veya kiraya verilmesi veya ortaklık statü
sünün, unvanının veya işletme konularının değiştiril
mesi veya tesisin tadili, 

d) 33 üncü maddenin (e) fıkrasındaki şartların 
tahakkuku ve tesisin açık kalmasının ülke turizmi veya 
can güvenliği yönünden sakınca yaratması, 

e) Gerek turizm işletmeciliği, gerek genel sağlık 
açısından tesis vasıflarının önemli derecede yitirilmiş 
olduğunun tespiti, 

f) Yatırım veya işletme döneminde, tesisin bel
gelendirme için gerekli vasıfları yitirmiş olması. 

BAŞKAN — (c) fıkrasının sonundaki, tesisin ta
dilinden kasıt nedir? Mesela bir oda falan ilave et
tiği zaman, onu tadil mi kabul edeceğiz; yoksa, kul
lanılış maksadının tadili midir? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Efendim, Bakanlıktan tadil için bel
ge alması lazım gelir. Bakanlığa, tadilatı tasdik ettirT 

mesi lazım gelir. Bunlar planlarına uygun mudur? 
BAŞKAN — Yani, imar da dahil bunun içine de

ğil mi? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Tabiî. Bunlar zaten belli imar pla
nına uygun değilse, Bakanlıktan belge alması müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Hayır, onu söylemiyorum. Tesisi 
yaptı; ondan sonra garaj için oraya bir ilave yapmak 
gerekti, ufak bir ilave; onu tadil mi kabul edecek
ler; bunun için tesisi hemen gelip kapatacaklar mı? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Efendim, tabiî onun da müsaadesini 
alması gerekir. 

BAŞKAN — Peki. 
34 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum : 
Cezalara İtiraz ve Dava Açılması : 
MADDE 35. — a) Bu Kanuna göre verilecek 

uyarma cezası kesindir. 
b) Denetleme elemanlarınca verilen para cezala

rına karşı, 7 gün içinde Bakanlığa itiraz edilebilir. 
Bakanlık, itiraz üzerine, denetleme elemanlarınca 

verilen para cezalarını, aynen veya değiştirerek veya 
kaldırarak, en geç bir ay içinde karara bağlar. 

c) Para cezalarına ilişkin Bakanlık kararına ve 
diğer cezalara karşı, belgeli işletmenin bulunduğu 
yargı çevresindeki idare mahkemesi nezdinde iptal 
davası açılabilir. 

BAŞKAN — Bakanlığa verilen para cezalarını 
değiştirme, kaldırma yetkisi, başka bir heyet gönderi
lerek mi olacak; yoksa aynı elemanlar mı yapacak. 

«Bakanlık, itiraz üzerine denetleme elemanların
ca verilen cezaları aynen veya değiştirerek veya kal
dırarak en geç bir ay içinde karara bağlar» diyor. 

Bu bana biraz garip geldi. Şimdi bir denetleme ele
manı para cezası kesti; raporunu verecek her halde; 
o da itiraz edecek. Müessesenin sahibi dişli bir adam-
sa, «Ben sana gösteririm, ben bunu kaldırtayım da 
görürsün sen» falan deyip Başbakanlıktan yahut da 
tanıdığı bir bakan vasıtasıyla bu cezayı kaldırttı. Çün-
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kü öyle bir madde ki bu, Bakanlığa her türlü yetkiyi 
veriyor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVClL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, yönetmeli
ğin ilgili maddesinde belirtildiği üzere; bu kanunun 
uygulanmasında cezalarla ilgili usul ve esaslar bakan
lık bünyesiuds eeza uygulamasını karara bağlayacak 
kurullardan oluşturulacak. Bu cezalar bu kurula gele
cek; bu denetleme elemanları bu kararları doğru mu 
verdi, yanlış mı verdi; bunların bir kurul marifetiyle 
tetkik edilerek, elemanlara güvence verilmesi ve ay
rıca onların da denetim sicillerinin tutulması, fişle
rinin kontrol edilmesi doğru karar vermelerinin sağ
lanması içindir. 

BAŞKAN — Peki. 
35 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
35 inci maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 

Diğer cezalar : 
MADDE 36. — a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi 

hükümlerine aykırı davranışların tespiti halinde; üç 
aydan onsekiz aya kadar hapis veya ellibin liradan 
yüzbin liraya kadar ağır para cezası veya her ikisine 
birlikte hükmolunur. 

b) Bu Kanunun 29 uncu maddesinin 2 nci fık
rasına aykırı hareket edenler ellibin liradan yüzbin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Tekerrüründe ceza iki kat artırılır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yönetmelikler : 
MADDE 37. — Bu Kanunun yayımından itiba

ren bir yıl içinde; 
a) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girecek 

yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar : 
(1) Turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm 

merkezlerinin belirlenmesi için çalışma gruplarının 
oluşturulması, Bakanlık ile ilişkileri, görev ve yetkile
ri ile çalışma şekline ilişkin konular, 

(2) Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgele
rinin verilmesi, bu işletmelerin yönetim, personel ve 
işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fizikî 
şartlar ve diğer konular. 

(3) tnsan ve çevre sağlığı ile can ve mal güven
liği de dahil olmak üzere; belgeli yatırım ve işletme
lerin belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, te
mizlik, intizam, servis, idare ve işletme tarzları ile di
ğer hususların denetlenmesine ve denetleme eleman
larının niteliklerine, atanmalarına ve yetkilerine ait 
konular, 

(4) Yat limanı ve yat işletmeciliği ile bu Kanu
nun 28 ve 29 uncu maddelerinin uygulanmasına iliş
kin hususlar. 

b) Bakanlık ile ilgili diğer bir bakanlıkça müş
tereken hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenecek hu
suslar : 

(1) Maliye Bakanlığı ile; 
a) Bu Kanun uyarınca verilecek para cezalarının 

tahsili ve Turizmi Geliştirme Fonuna yatırılmasına 
ilişkin konular, 

b) Turizmi Geliştirme Fonunun kullanılması ve 
denetimine ilişkin konular. 

(2) İçişleri Bakanlığı ile; 
Belgeli işletmelerin 2007 sayılı Türkiye'de Türk 

Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hak
kında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştı
rılabilecek yabancı kişilerin meslek ve niteliklerine iliş
kin konular. 

(3) İmar ve îskân Bakanlığı ile; 
Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde imar 

planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin ko
nular. 

c) Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerle dü
zenlenecek hususlar : 

(1) Belge sahiplerinin Bakanlıkla, birbirleri ve 
müşterileriyle karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile bu 
ilişkilerde uymak zorunda oldukları konular, 

(2) Bu Kanunun uygulanmasında cezalarla ilgili 
usul ve esaslar ile Bakanlık bünyesinde ceza uygula
malarını karara bağlayacak kurulların kimlerden olu
şacağı ve ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin 
hususlar, 

(3) Bu Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyu
lacak diğer konular. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Başkanım, izin verirseniz, şekil bakımından bir 
husus var; uygulamacıyı yanıltabilir. 
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Burada bentler ve alt bentler var, aynı harfleri ta
şıyor. Mesela; başta (a) var, sonra, (a) fıkrasının, 1, 
2, 3 bentleri var, (b) var, onun alt bentleri var. O 
bakımdan 8 inci maddede yapıldığı gibi; baştaki (a)'ya 
büyük (a) dersek. 

BAŞKAN — Evet, büyük (a) olmasında fayda var. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Birincisi büyük (a) olacak efendim; 1, 2, 3, 4,'den son
ra büyük (b) olacak; sonra gelen 1, 2, 3,'den sonraki 
(c), büyük (c) olacak. 

BAŞKAN — Tamam o büyük (c) olacak, yanlış 
yapılmış. 

37 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 38. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini 

Teşvik Kanunu ile 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
12 nci maddesinin Türkiye Turing ve Otomobil Ku
rumunun triptik veya gümrük geçiş karnelerinin ve
rilmesine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — 6086 sayılı Turizm En

düstrisini Teşvik Kanunu uyarınca alınmış olan Tu
rizm Müessesesi Kuruluş Belgesi ile Turizm Mües
sesesi tşletme Belgelerinin bu Kanunun 37 nci mad
desi (a) fıkrası (2) bendinde sözü geçen yönetmeliğin 
yürürlüğe girişinden itibaren en geç üç yıl içinde de
ğiştirilmesi zorunludur. Değiştirme işlemleri her tür
lü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — «...Bu konunun 37 nci maddesi (a) 
fıkrası» deniliyor; - o (a) kerre içinde değil, büyük 
(A) şeklinde olacak. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
tzin verirseniz, (2) bendinde şeklinde ifade edilmiş; 
ona da «2 numaralı bendi» dersek efendim daha açık
lık getirmiş oluruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Geçici 1 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Ka

nununun 12 nci maddesinin 1 (a) fıkrasına göre, Tür
kiye Tufing ve Otomobil Kurumunun veya onun ke
falet ettiği ecnebi kurumların verecekleri triptik veya 
gümrük geçiş karnelerinin kabulüne, bu işlemler T.C. 
Turizm Anonim Şirketi tarafından yürütülmeye baş
lanıncaya kadar devam olunur. Bu hizmetlerin yürü
tülmesi en geç 1.1.1983 tarihine kadar T. C, Turizm 
Bankası Anonim Şirketine devredilir. Devir esasları 
Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Hizmetlerin Türkiye Turing ve Otomobil Kuru
munca yürütülmesi sırasında bu gelirlerden adı geçen 
Kuruma Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda pay 
verilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen?.» Buyursunlar Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, Turing Otomobil 
Kulübünün 1.1.1983 tarihi itibariyle tamamen bütün 
gelirleri ve işlemleri Turizm Bankasına geçiyor. Efen
dim, ben bugün uzun uzun tetkik ettim, dosyaları in
celemedim. Bu kulübün Devlete şu anda 2 milyara 
yakın, teminattan doğan borçları var. Bunların takip 
ve tahsilinin Turing Kulübünce yapılması gerekiyor. 

BAŞKAN — Borcu olan kim? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Efendim, Yurda giriş yapan arabala
ra kefalet ettiği için şu anda Turing Kulüp borçlu gö
rünüyor, 

Yurt dışından gelen arabaların belirli bir müddet 
içinde yurt dışına çıkmaları gerekiyor; ama bugüne 
kadar çıkmayan birçok arabanın gümrük vergisinden 
dolayı Turing Otomobil Kurumu bir teminat vermiş 
durumda. Tabiî aslında bu arabalar ya dışarı çıkacak
tır veya bu vergiler Devlete yatacaktır. Bunların ta
kip ve tahsili büyük zaman alacaktır. 

İkincisi de, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Banka
sının beynelmilel otomobil kulüpleri ile ve federasyon
larla bir anlaşma yaparak bu triptik işlemleri üzerine 
alması gerekiyor. 

Ben bugün kendileri ile görüştüm, şunu söylediler: 
Tabiî bunlar teşekküllerin yönetim kurullarından ge
nel kurullarından karar almalarım gerektirecektir. Bu 
işlemlerin çoğu da mart ayı veya nisan ayı işlemleri 
içinde yapılır. Bu işlemler, belki 1.3.1983'e kadar ye-
tişmeyebilecektir. Tabiî bu tarih en geç olduğuna gö
re, önerimiz şudur efendim: Bunu biraz daha uzata
rak 1.1.1984'e kadar en geç süre tanıyalım; ama işlem-
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ler yıl içinde altı ay, beş ay, bir sene sonra bittirilirse, 
Otomatikman Turizm Bankasının devreye girmesi ge
rekecek. Şayet işlemler şu veya bu şekilde uzarsa, o 
zaman triptik işlemler sahipsiz kalabilir endişesi var
dır. Zaten hemen altındaki madde ile de bu gelirlerin 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek bir yönetmelikle ne 
şekilde dağıtılacağı belli olacaktır, Bu müddet zarfın
da belki Turing Kulübe % 20-25 civarında bir pay 
verilebilir. Eğer müddeti içinde Turizm Bankası bu 
kulüplerden yetkiyi alamaz ise, triptik işlemlerin sa
hipsiz kalacağı endişesi var. Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz?. Yani «en geç 
denildiğine» göre ondan evvel de olur sanıyorum. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Bakan, («bir yıl daha 
uzatalım» derler. Tabiî «en geç» tabiri var. 

BAŞKAN — Bu kolay bir iş değil; daha önce Ba
kanlar Kurulu tespit edecek, ondan sonra Turizm Ban
kası toplanacak ayrı bir teşkilat kuracak... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bu rakamı daha önce Turizm 
Bankası ve Turing Otomobil Kurumu ilgilileriyle tes
pit etmiştik. Sayın Bakanımın belirttikleri gibi bir ih
timal her zaman varittir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Dememiş ki, «filan, filan tarihine ka
dar»; «en geç» demiş. Bu ifadeden, ondan evvel de 
olabilir manası çıkar. 

Geçici 2 nci madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. Yoktur. 

O halde geçici 2 nci maddeyi «en geç 1.1.1984» 
olarak düzeltilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3 — Bu Kanunun 4 ve 37 nci 

madde (A) (1) bendi esaslarına göre Turizm Bölgeleri, 
Turizm Alanları ve Turizm Merkezleri ilan edilince
ye kadar; Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kuru
lu, bu Kanunun uygulanması içlin Turizm Alanı ve 
Turizm Merkezlerini ilan etmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz almak 
isteyen?. 

Buyurunuz Sayın Bakan; 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, «Bölge» tabiî, ge
niş bir saha oluyor. Bu da Bakanlar Kurulu tespit 
edinceye kadardır. 

İzin verirseniz, burada «Turizm alan ve merkez
leri» yerine «Bölge ve merkezleri» diyelim; «alanlar» 
tabiri belli olmayabilir, «alanların» buradan çıkarıl
ması şeklinde düzenleyelim efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, «Turizm bölgesi ve turizm 
merkezleri mi» diyeceğiz? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Evet efendim; ilan edilinceye kadar. 

BAŞKAN — «Turizm İşleri Yüksek Koordinas
yon Kurulu bu kanunun uygulanması için turizm ala
nı ve turizm merkezlerini ilan etmeye yetkilidir» de
nilmiş. Yani siz «alan»'ı silip, «bölge»'yi mi yazmak 
istiyorsunuz? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Hayır efendim. Biz, «bölge» denil
sin istiyoruz. Onu arz etmiştik. 

BAŞKAN — Yani, «Bu Kanunun uygulanması 
için turizm bölgesi, turizm alanı ve turizm merkezleri 
mi denilsin istiyorsunuz? Ama, bölgenin içerisinde 
mühim olan, alanla, merkezlerdir; esas olan onlardır, 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bölge, çok 

büyük bir alanı kapsıyor, malumlarınız. Bu geçîci dö
nemde sadece alanları ve merkezleri ilan etmek sakın
calı olabilir. Bölge için büyük hazırlıklar da var; ma
lumunuz Bakanlar Kurulunca yönetmelik esaslarına 
göre yapılacak ormanların amenajman planlarının ya
pılması, hazırlanması, arazi istimlakini kapsayan ha
zırlıklardır bunlar. 

BAŞKAN — Halbuki, alan, küçük bir yerdir. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Alan küçük bir yerdir. 
BAŞKAN — Burada ilan eder bölgeyi, sonra Ba

kanlar Kurulunda değiştirmek gerekebilir., 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan; «bölge» dersek, 

çok geniş bir yeri kastedebiliriz. Yüksek Koordinas
yon Kurulu, bakarsınız bunu atlayabilir; sonradan Ba
kanlar Kurulunda değiştirmek gerekebilir. 

Zaten dün de bunun üzerinde konuştuk, anlaşılma
yan bir yan yoktu. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, tabiî takdir Yüce 
Heyetinizin. 

BAŞKAN — Bizim için mühim olan, alan ile 
merkezlerdir. 

Geçici 3 üncü madde üzerinde başka söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — 3222 sayılı Telsiz Kanu

nunda bu konuda yeniden düzenleme yapılıncaya ka-
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dar, Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve 
Bakanlıkça müştereken belirlenecek esaslar dahilinde, 
yatlarda telsiz ve teçhizatı bulundurulabilir ve kulla
nılabilir. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?. Yoktur. 

Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca çıkarıl

ması gereken yönetmelikler yürürlüğe girinceye ka
dar, aynı konularda 6086 sayılı Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanunu uyarınca çıkarılmış bulunan tüzük 
ve yönetmelikler ile anılan Kanunun 11, 12 ve 13 
üncü maddelerinin bu kanuna aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz al
mak isteyen?. Yoktur. 

Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 6. — Devletin hüküm ve ta

sarrufu altında bulunan yerlerde yapılmış belgeli fa
al turizm işletmelerine, ait, bu Kanunun 6 ncı mad
desine uygun yapıların yıkım kararlarının uygulan
ması, bu Kanun uyarınca çıkarılacak Yönetmelik 
yürürlüğe girinceye kadar ertelenir ve Yönetmeliğe 
uygun tesislere yıkım kararı uygulanmaz. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde hakkında söz 
almak isteyen?. 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, bu konuda bir ya
zılı önergemiz var. 

ıBAŞKAN — Geçici, madde 6 üzerinde Bakanı
mızın bir önergesi var; onu okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan Turizmi Teşvik Kanu

nu Tasarısının Geçici 6 ncı maddesinin aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini arz ederim. 

İlhan EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

GEÇİCİ MADDE 6. — Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındaki arazilerde, bu Kanunun yayımı ta
rihinden önce turizm müessesesi işletme belgesini ha
iz faal turizm işletmelerine ait tesisler hakkında alın
mış olan yıkım kararlarının uygulanıp uygulanma
ması Bakanlık ile İmar ve İskân Bakanlığı arasında 
1982 yılı sonuna kadar müştereken kararlaştırılır. Bu 
karar verilene kadar yıkım işleri durdurulur. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde 
olan ve halen yıkımlarına ilişkin başvurulan işlem
de bulunan turizm müessesesi işletme belgesini haiz 
faal turizm işletmelerine ait tesisler hakkında yürütü
len yasal ve idarî işlemler, bunların yıkılıp yıkılma
ması hakkında yukarıda belirtilen şekilde karar ve
rilinceye kadar durdurulur. 

BAŞKAN — Kaç tane var böyle 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV

LİYAOĞLU — Efendim arz edeyim. 
Evvela geçici 6 ncı maddede, «turizm işletmeleri» 

denilmiş. Aslında «turizm işletmeleri» değil, bu iş
letmelere ait tesislerdir. Keza bu işletmeler, malumu
nuz, zaten şahısların özel mülküdür. Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olan yerler değildir. O nedenle, 
birincisi budur efendim. 

Halen bu konuda Bakanlığımıza intikal etmiş ye
di, sekiz tane talep vardır : Kuşadası'nda vardır, Ay
valık'ta vardır... Bunlar tabiat'iyle denize yapılmış 
merdiven, geçit veya iskele şeklindedir ve mahkeme
ce yıkım kararları alınmıştır. Maliye Bakanlığına 
- Emlak işleriyle ilgili olduğundan - biz yazılı müra
caat ettik; Fakat «mahkeme kararı olduğu için, bun
ları uygulamazsak sorumlu oluruz» dediler. 

Ola ki, bu kanun çıktıktan sonra daha da bü gi
bi durumlar olabilecektir. Onlara da ikinci paragraf
ta bir imkân getirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yalnız, burada birinci fıkrada, «Te

sisler hakkında alınmış olan yıkım kararlarının uygu
lanıp uygulanmaması iBakanlık ve İmar ve İskân Ba
kanlığı arasında 1982 yılı sonuna kadaı müştereken 
kararlaştırılır deniyor. Yani, bir mahkemenin verdi
ği kararı uygulayıp uygulamamaya bu iki bakanlık 
karar verecek. Bu karar verilene kadar yıkım işle
mi durdurulacak. Bu hususa ne diyorsunuz? 

KiÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Efendim, kanunla bir işlem dur
duruluyor; ama geçici bir şekilde durduruluyor. Yıl-
sonuna kadar İmar Bakanlığı ki, imar planına uygun 
olup olmadığı açısından olduğu kadar, kendi İmar 
'Kanunu yönünden müşterek kuruluşların da görüşü 
alınarak bir karara varmak ve ola ki, hepsini birden 
durdurmanın da belki birtakım mahzurları olabilir 
diye düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Bu yalnız merdiven falan gibi bir 
şey midir, yoksa tesisin kendisini de yıkma kararı var 
mı? 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Hayır, tesisin kendisi için yok Sa
yın Başkanım. 

Zaten, tesisler imar planına uygan; belgeli olarak 
yapılmıştır. Bunlara belge alınırken, bu tarz müşte
milat olarak denizin veya plajın yanına bir ek olarak 
alınmışlardır. Bunlar kamunun tasarrufu altında ol
duğu için, herkesin kullanmasına açık olduğu için, 
bunlar hakkında tabiatıyla yıkım kararı almıyor. 

'BAŞKAN — Biraz evvel sormuştum, yanına ufa
cık bir şey parasa ne yapılacak? «(Kapatılma kararı 
verilir» dendi. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Bunlar tadildir. 

BAŞKAN — İşte bu da 'bir tadil. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 

EVLİYAOĞLU — Yalnız bunlar belgeli; belgeyi 
alırken bu müsaadeyi almış zaten. 

BAŞKAN — Almışsa, nasıl yıkım kararı verili
yorlar? 

(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Mahkemelerden alınan kararlar 
İmar Kanununun ek 7 ve 8 inci maddelerine göre
dir. îmar 'Bakanlığından yetkili arkadaşlarımız bura
da: sanırım geniş bilgi vereceklerdir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERAL EKE (İmar ve İskân Bakanlığı Temsilci

si) — Efendim, 6785 sayılı İmar Kanununa 1605 sa
yıyla iki madde eklenmiştir; ek 7 ve 8 inci maddeler, 
Bunlardan ek 7 nci madde, deniz ve kıyılarla ilgili 
olanıdır. Bundan, kıyıların kamu yararına kullanıl
ması için belli bir şerit dahilinde «amuya açık olma
sı amaçlanmaktadır. Böylelikle, «Bu kıyıda ancak ka
mu yararına iskele, dalgakıran, çekek yeri gibi tesis
ler yapılabilir» hükmü getirilmektedir. 

Yalnız bu maddede bir ilave hüküm de, bunla
rın özel mülkiyete konu olamayacağı hükmüdür. Bu
rada bir çelişki var. Şöyle ki: Bu tesisler yapılabili
yor kıyıda, ancak herhangi bir özel mülkiyete konu 
olamıyor, Devletin tasarruf ve hükmü altında olduğu 
için. Bu nedenle biz bunları imar planlarında hiç 
göstermemeyi yeğlemek durumunda kalmaktayız. 
Yeni yasa buna bir çözüm getirmektedir; tapu kay
dı aranmaksızın bu tür yapıların yapılabilmesine. 

Bu nedenle biz bunları imar planlarında göster
mediğimiz için veya göstersek bile özel mülkiyete 
konu olmadığı için şimdiye kadar bunların yıkılma
sı gerekmekteydi; sadece bir merdiven veya iskele bi-

— 372 

le olsa, bir turizm tesisine ait olduğu vakit bir sorun 
halinde ortaya çıkıyordu. Bunların yıkım karan ve
yahut hangilerinin yıkılıp yıkılmaması konusunda son 
getirilen geçici madde bir esneklik tanımaktadır. 
'İmar ve İskân Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakan
lığı müştereken İmar Hukukuna ve bu yeni yasa ile 
tanınan hükümlere göre korunması gereken ve yıkıl
masından vazgeçilebilecek müştemilat veya tesise yar
dımcı yapıları koruma kararı alabilir; ?ma bunun dı
şında, İmar Hukukuna aykırı olan ve - yapının ken
disinin - kıyı kenarı çizgisini aşarak kıyıya tecavüz 
eden yapıların korunması tabiî ki, söz konusu olma
yacaktır. Bu detayın araştırılması için iki (Bakanlığın 
işbirliği yararlı olacaktır. Onun için Sayın Kültür ve 
Turizm Bakanımızın verdiği önergeyi Bakanlığımız 
adına biz de olumlu karşılıyoruz. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
!BAI$KAN — Teşekkür ederim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 

EVLİYAOĞLU — Sayın Başkanım, bir misal vere
yim: Marmaris Tatil Köyü 600 yataklıdır, % 85'i ya
bancı turistlere açıktır. Sahilde bir gece kulübü var
dır; kumsal üzerine yapılmıştır diye yıkım kararı alın
mıştır. Halbuki, oranın yegâne eğlence yeridir ve bu 
yıkılacaktır. Keza eskiden İmbat Oteli'nin denize gel
meyen yeri veya küçük kayıkların, motorların ya
naşması için konulmuş olan iskeleler yıkılacaktır; bun
ların yıkım kararları alınmıştır. 

BAŞİKAN — IBuyurun. 
ORGENERAL NBODET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yıkımı nasıl er
teleyecekler?. 

BAŞKAN — ©en de onu düşünüyorum. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) .— Mahkeme karar ver
miş. Mahkemenin üzerinde, «©en senin kararını uy
gulamayacağım» şeklinde bir tatbikat yoktur. Belki 
temyize falan gider, böyle bir şey olur; ama iki Ba
kanlık kalkıp, alınmış bir kararı nasıl uygulamaz? 

BAŞKAN — Mevcut bir kanunu yürürlükten kal
dırmıyoruz; yani, «Kıyıya şu kadar mesafede tesis ya
pılamaz» hükmü yürürlükte; mahkeme kararını ona 
göre vermiş. Muayyen bir zaman için, bir sene için 
belki durdurabiliriz. Niçin durdururuz? Belki o ka
nunda bir tadil yapacağız veya yeni yasa getireceğiz; 
o olabilir. 

HAfKİM TUĞGENERAL MUZAFFER (BAŞ-
KAYNAK l(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Mahkemeden verilmiş bir karar, 
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Yargıtayın onayından geçmiş, infaz safhasında. Onun 
yerine getirilip getirilmemesi konusunda - hani, 1982 
yılı sonuna kadar bıraktık diyebilirz de - infaz edip 
etmeme kararını iki Bakanlığa bırakmamak gerekir. 

BAŞKAN — O zaman mahkemelere ne gerek 
var? Mahkeme, «Ben mevcut bir kanunu tatbik et
tim» diyecek. Eğer, o kanunu tadil etmeye niyetimiz 
varsa, bunu bir sene müddetle erteleyebiliriz, o yet
kimiz var, 'bir sene müddetle durdurabiliriz. Nitekim, 
gecekonduların yıkımını da öyle durdurttuk, «Yeni 
bir karar alıncaya kadar» dedik. Bu usul, hukukun 
prensiplerine aykırı olur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu yıkım ka
rarı mutlaka mahkemeden mi alınır efendim? Me
sela belediye kendi imkânlarıyla, belediye zabıtasıyla 
yıktıramaz mı? Yani bu gibi durumlar belediyenin 
yıkım kararlan için geçerli olabilir de, mahkemeden 
alınacak kararlar için geçerli olamayabilir. 

BAŞKAN — Zannediyorum konunun esası şu
dur: Eğer şahıs, mülkiyetinde bulunan bir yere bu 
ilave tesisi yapmışsa belediye yıktırıyor, ama kamuya 
.ait araziye yaptırılmışsa, mahkemeden karar almıyor. 
Onun için, «Kamuya ait arazi» diye başlıyor burada. 

HÂÎKiÎM TUĞGENERAL MUZAFFER ©AŞ
KA YNAK l(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Mahkeme yıkım kararı vermiş ve ka
rar kesinleşmiş. Karar yerine getirilecekken, kararın 
yerine getirilip getirilmemesine iki Bakanlık karar ve
recek; mahkemenin kararını dikkate almama, uygula
mama kararı alacak bu durumda. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 6 ncı mad
de görüşülürken bu konu geçmişti ve Sayın Bakanı
mın önerileriyle daha önceki haliyle geçti; daha ön
ce okunan haliyle, «6 ncı maddeye uygun yapıların 
yıkım kararlarının uygulanması» diyordu. Bu, sa
dece 'bölge, alan ve merkezlere inhisar etmekteydi 
ve Sayın IBakanım bunu verirken 6 ncı maddedeki 
tadilatı da 'beraber vermişti, tik okunan haliyle - şu 
anda sıra sayısında basılı haliyle - uyguanamaz bir 
haldedir bu 6 ncı madde. 'Bunun üzerine bu getirildi. 

Dün de arz etmiştik; tabiî, yıkım kararlan ülke 
çapında bir konu; zaten sıkıyönetim komutanhkla-
rınca uygulanmaması diye bir karar çıkmıştır malum
ları ve uygulanmamaktadır. 

Danışma Meclisinde de imar mevzuatında affa 
ilişkin yeni bir kanun var. Dün de zatı âlilerine sun
muştum; bu kanunun kapsamı içinde konunun çö

zümlenmesi en kalıcı çözüm olacaktır ve bu 6 ncı 
geçici maddeye hiç gerek olmadığını arz etmiştim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLİYÂOĞLU — Sayın Başkanım, hiç olmazsa bu 
kanun çıkıncaya kadar bunların yıkılmaması için bir 
yıl ek süre tanıyalım. 

BAŞKAN — Yönetmeliğe değil. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 

lEVLİYAOĞLU — Yönetmeliği kaldıralım. 
BAŞKAN — Olmaz. 
«...Uygulanması, bu kanun yürürlüğe girinceye 

kadar durdurulur» veya, hangi kanundur bilemiyo
rum Danışma Meclisinde konuşulan, «O kanun çı
kıncaya kadar» demek lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu. 

BAŞKAN — O, gecekondularla "lgili. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — «Şu kadar ay 

ertelendi» diyelim. O zamana kadar nasıl olsa ilgili 
kanun çıkacak. 

BAŞKAN — «1982 yılı sonuna kadar» diyelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Bir yönetmeliğe is
tinaden geri bırakalım deniyor ki, daha makul. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — «dBu yıkım 
kararlarının uygulanması 1982 yılı sonuna kadar er
telenir» denmelidir. 

HAİKİM TUĞGENERAL MUZAFFER İBAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — IBvet, o zamana kadar da gerekli 
mevzuatta değişiklik yaparız ve yönetmeliğe uygun 
tesislerde hiç değişiklik olmayacak, diğerlerinde yı
kım kararı uygulanacaktır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ertelenme manası 
üzerinde de durmak lazım niye erteleniyor? Şu halde 
ancak; yeni bir mevzuata göre erteleyebiliriz. 

BAŞKAN — Onu belirtmeye gerek yok bence 
«1982 yılı sonuna kadar ertelenir» denir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLIYAOĞLU — Sayın Başkanım, izin verirseniz, 
İşletmelere ait tesisler» denilmiş; onu düzeltelim. 

BAŞKAN — «Tesisler» o doğrudur efendim. «İş
letmelere ait» değil de, «İşletmelerine ait tesisler» 
doğrudur. 

«Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde yapılmış, belgeli faal turizm işletmelerine 
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ait tesisler, bu kanunun 6 ncı maddesine uygun yapı
ların yıkım kararlarının uygulanması 1982 yılı sonu-
ne yıkar; ne yapalım? 

KÜLTÜR VE TURİZM. BAKANI İLHAN 
EVLtYAOĞLU — Yönetmelik çıkarılacak.. 

BAŞKAN — Yönetmelik de düzenleyemez bu
nu. 

Evet, şimdi turizm mevsimine giriyoruz, o za
mana kadar çıkarsa çıkar, çıkmazsa önümüzdeki se
ne yıkar; ne yapalım? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAM İLHAN 
EVLtYAOĞLU — Bakanlığımız ne yapsın? Kanu
nen yıkılması lazım. 

BAŞKAN — Yapmamaları lazım esasında. Mü
saade atacaktı, gelecekti, «Şuraya şunu yapacağım» 
diyecekti; ondan sonra yapacaktı. Belki buna ait ek 
bir kanun çıkarması gerekir İmar ve İskân (Bakanlığı. 

Yani, böyle bir merdiven için, sandal yanaşması 
için yapılacak tesislere de müsaade etmek gerekir. Bu 
gibi turistik tesislerde sandalına nereden binecek? 
Kumsala mı yanaşacak? Eğer bunları da yıktırıyor-
larsa, bunlara ait bir usul getirmek lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — O zaman yasal bir düzenlemeye ih
tiyaç var. 

BAŞKAN — Evet yasal düzenlemeye ihtiyaç var. 
Kayalıktan hakikaten, inenler var. Ben kaç yer

de gördüm. Bizim tesislerde bile böyle yerler var. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — Hep

sinde var efendim. 
BASK AN — ©unların hepsinde var. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Halihazırda var; 
ama onlar izinli yapılar. 

BAŞKAN — IBir kanuna istinat etmesi lazım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — öyleyse kanun 
yapmak lazım bu, büyük bir ihtiyaç efendim. 

'BAŞKAN — İzmir'de bilirim; Narlıdere'de yo
lun kenarı denizdir; yolun bu tarafında ev vardır. 
Adam evinin karşısına gelen kısma 20 metre iskele 
yapmış, üzerine de köşk yapmış, zengin adam.. Son
ra onu yıktırdılar. Olur mu 'böyle şey? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İstanbul'da da çok. 
var. Evinin, bahçesinin önünde yapmış. 

BAŞKAN — Hayır, deniz kenarında değil ev. Ev 
denizden bu tarafta, yolun bu tarafında. Yoldan de-
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nize girecek. Onun yanında büyük bir iskele yapmış. 
iskelenin üzerine de bir köşk yapmış. Bunlara da mü
saade etmemek lazım. 

Evvela bu önergeyi oylayacağım efendim. 

Geçici 6 ncı maddenin değiştirilmesiyle ilgili ola
rak Sayın Bakan tarafından verilen bu önergeyi ka
bul edenler.. Etmeyenler.. IKabul edilmemiştir. 

Şimdi, esas tasarı metnindeki geçici 6 ncı madde
yi o değişikliğiyle okuyunuz efendim. 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan yerlerde yapılmış, belgeli 
faal turizm işletmelerine ait tesisler bu kanunun 6 
ncı maddesine uygun yapıların yıkım kararlarının uy-, 
sulanması 1982 yılı sonuna kadar ertelenir.» 

BAŞKAN — Bunun üzerinde söz almak iste
yen? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLtYAOĞLU — Sayın Başkanım, acaba burada 6 
ncı maddeye gerek var mı 

!Biz bu maddenin şöyle olmasını öneriyoruz efen
dim: «IDevletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde yapılmış, belgeli faal turizm isletmelerine ait 
tesisler hakkında alınmış olan yıkım kararlarının 
uygulanması 1982 yılı sonuna kadar ertelenir.» 

BAŞKAN — «Turizm bölgelerinde ve turizm 
merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altında
ki yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu 
yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve 
tesisler, bu kanunun 3 üncü maddesindeki belgelere 
sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın, 8 
inci maddedeki koşullara uygun olarak, imar planla
rına göre yapılabilir ve işletilebilir.» 

Eğer biz bunu demezsek, tüm tesisleri kapsar. 
«Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer
lerde yapılmış, belgeli faal turizm işletmeleri...» de
niyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANİ İLHAN 
EVLtYAOĞLU — Sayın Başkanım, kanun daha son
ra yürürlüğe girecek; ona göre tespit edecek 6 ncı 
madde; ama şu anda alınmış kararlar var, zaten bun
dan sonra alınacak kararlara da şamil olmadığına 
göre, «Alınmış olan yıkım kararlarının bir yıl erte
lenmesi» diyoruz. 

BAŞKAN — Bu kanunu çıkarmasaydık, bunlar 
yıkılacaktı... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 
EVLtYAOĞLU — Evet, zaten bekliyorduk. 

BAŞKAN — Yani, bunun içinde koruyacağımız 
birkaç kişi varsa, ziyanı yok, damları yıkılsın. Bence, 
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turizm bölgesi, turizm merkezi falın olanlarda buna 
dikkat edeceğiz. Onlar için muafiyet getiriyoruz; yok
sa, her yere değil. 

«6 ncı ^maddesine uygun yapılarm» diyoruz za
ten. , 

KÜLTÜR VE TURİZM BAiKANI İLHAN 
EVLÎYAOĞLU — Efendim, henüz turizm bölgeleri, 
turizm alanları ilan edilmedi. 

BAŞKAN — Ama, Yüksek Turizm 'Kurulu he
men ilan edecek. 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI İLHAN 
EVLÎYAOĞLU — Efendim, orada turizm merkez 
ve alanları var, malumuâliniz. (Bölge tabirini de bu
raya koymadık. Şimdi, o kararlar çıkıncaya kadar 
bir zaman geçecek ve yıkım kararları her an yapıla
bilecektir. 

BAŞKAN — Evet, zaten bizim aldığımız bir yı
kım durdurma kararı var; ona istinaden, yapamaz
lar onu. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Aslında yapılmaması lazım
dır. 

BAŞKAN — Aslında yapılmaması lazım. Şimdi
ye kadar yıkılsa, yıkılırdı zaten. 

Başka söz almak isteyen?.. Yoktur. 
ORHAN DÜLGERLER ([Kanunlar Müdürü) — 

Sayın Başkanım, demin biz «Tesisler» dedik onun 
«Tesisler hakkında» olması lazım. 

BAŞKAN — «Tesisler hakkında» olacak: «İşlet
melerine ait tesisler hakkında bu kanunun 6 ncı mad
desine uygun yapıların yıkım kararlarının uygulan
ması, 1982 yılı sonuna kadar ertelenir.» 

Efendim, geçici 6 ncı maddeyi oyluyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu, geçici 6 ncı maddenin son satırı «Uygun olan» 
olarak mı «uygun olmayarak» olarak mı okundu? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Uygun yapıların» 
efendim. 

BAŞKAN — Uygunsa niye yıkılsın o? 
KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL ((İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, arz etmiş
tim; zaten dün 6 ncı maddedeki değişikliğe göre bu
nu getirmişlerdi; aslında arzu ettikleri bu değildi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Uygun olmayan» 
idi. Yani 6 ncı maddeyle intibak etmeyen yapılarla 
ilgili yıkım kararı olacaktır. «Uygun» deyince müs
pet mütalaa edilir. 

BAŞKAN — Esasında bu maddeye gerek yok. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) —- Çıkartalım Sayın 
Başkanım bunu. 

BAŞKAN — «Yıkımı durdurulur» diye karar 
verdik zaten, o hâlâ yürürlüktedir, Milli Güvenlik 
Konseyi Kararı olarak verdik; «Yıkılmayacaktır hiç
bir şey» dedik ve bundan dolayı da yıkmıyorlar. 
Yoksa, şimdiye kadar yıkılırdı bunlar. Alınan karar
lar dahi bugüne kadar uygulanmadı. Ne gecekondu
lar, ne diğerleri hiçbirisi yıkılmadı; yıkımlar durdu
ruldu. Bu durdurulanların arasında bunlar da var 
esasında. 

'Bu maddeye gerek bile yok; ama kondu. «Uygun 
olmayan» dersek, her şeyi bunun içine sokarız o za
man. «'Uygun olmayan» dersek, o da çirkin geliyor 
kulağa. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Çıkaralım en iyisi efendim. 

BAŞKAN — Yani o 6 ncı maddenin son satırın
da; «Uygun olarak» dememizden kasıt; turizm böl
gesinde, turizm alanında, turizm merkezlerinde bir 
bina yapılmış kamu arazisi üzerinde, bunun müştemi
latıdır kastedilen. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle diyelim Sayın 
Başkanım; «Uygun» demeyelim de; «6 ncı madde 
kapsamındaki yapıların yıkımı» diyelim. «Uygun ola
rak» deyince bir terslik oluyor efendim. 

BAŞKAN — O halde siz bir tekriri müzakere ta
lebinde bulunuyorsunuz; şimdi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Arz ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim gerçi maddeyi oyladık; 
ama bir teknik hata cjlduğunu ileri sürüyorlar. 

Geçici 6 ncı maddenin bir daha görüşülmesini 
teklif ediyor Genel Sekıjeterimiz. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum efendim: Ka
bul edenler.. Etmeyenle)".. Kabul edilmiştir. 

Şimdi geçici madde 6'yı kabul edilen şekliyle bir 
daha okur musunuz. 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunun yerlerde yapılmış, belgeli 
faal turizm işletmelerine ait tesisler hakkında bu Ka
nunun 6 ncı maddesi]ıe uygun yapıların yıkım ka
rarlarının uygulanması 1982 yılı sonuna kadar erte
lenir.» 

BAŞKAN — Evet, ııimdi ne diyorsunuz? 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, şöyle ola
bilir: «Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde yapılmış belgeli faal turizm işletmelerine ait 
tesisler hakkında bu 'Kanunun 6 ncı maddesi kapsa
mına giren yapıların yıkım kararlarının uygulanması 
1982 yılı sonuna kadar ertelenir». 

BAŞKAN — Var mı efendim bunun hakkında bir 
diyeceğiniz? 

'KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Yok efendim. 

BAŞKAN — O halde bu şekliyle bir daha oku
yunuz efendim. 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan yerlerde yapılmış, belgeli 
faal turizm işletmelerine ait tesisbr hakkında, bu 
Kanunun 6 ncı maddesi kapsamına giren yapıların 
vıkım kararlarının uygulanması 1982 yılı sonuna ka
dar ertelenir.» 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı maddeyi bu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi 39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük : 
(MADDE 39. — IBu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN,— 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

40 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 40. — IBu 'Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

ıBAŞIKAN — 40 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyluyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, hayırlı uğurlu olsun. 
15 dakika sonra toplanmak üzere birleşime ara 

veriyorum. 

Kapanma Saati ; 18.15 

»>••« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.30 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv.K.K. ve Milî GüvenHik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J.Gn.K, ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Efendim, ikinci oturumu açıyorum. 

H. — KANUN TASARI VB TEKLİFLERİ (Devanı) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangla
deş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dakka'da 
İmzalanan «Kültür Anlaşması» nın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D, Mecli

si : 1/23; M. G. Konseyi : 1/338) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 58; M. G. Konseyi S. Sayısı : 366) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin altıncı sırasında, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Bangladeş Halk Cum-

(1) 366 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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huriyeti Hükümeti Arasında Dakka'da İmzalanan 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisinde 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 366 S. Sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve ilk sözü, izahat vermek üzere İhtisas Komis
yonu Başkanına veriyorum, 

Buyurun. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Yüksek malumları olduğu 
üzere, Bangladeş 1947 tarihinde istiklalini kazanan 
Pakistan'ın doğu kanadı olarak İngiliz idaresinden 
çıkmış ve 1971 yılında da bağımsızlığını kazanmış
tır. 

Türkiye'nin 1974 yılında Banladeş'i tanımasından 
sonra, 1976 yılında Ticaret, 1979 yılında Teknik ve 
Ekonomik İşbirliği ve 1981 yılında da, Sayın Dışiş
leri Bakanımızın Bangladeş'e yaptığı resmî ziyaret 
sırasında ıbu Kültür Anlaşması imzalanmıştır. 

Bu anlaşmayla, Türkiye Cumhuriyeti ile Bangla
deş Halk Cumlhuriyeti arasında, mevcut dostluk ve 
kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi için kültür, 
sanat, bilim ve teknoloji alanlarında ilişkilerin geliş
tirilmesi amacıyla bilim adamı, araştırmacı, yazar, 
gazeteci ve sanatçı değişimi, sergiler düzenlenmesi, 
sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve karşılıklı 
burslar verilmesi öngörülmektedir. 

Bu tasarıyla, ıbu anlaşmanın onayı tensiplerinize 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Dışişleri Bakanlığımızın söyleyeceği bir şey var 

mı?.. 

ORHAN KULİN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Bu anlaşma Bangladeş'le olan yakın ilişkileri
mize dalha yeni bir boyut kazandıracak, kıymetli bir 
anlaşma olacaktır Sayın Başkanımı., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efen

dim?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 imci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ite Bangladeş Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dakka'da İmzala
nan «Kültür Anlaşması» nın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Daür Kanun Tasansı. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
9 Mart 1981 tarihinde Dakka'da imzalanan «Kültür 
Anlaşması», nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe gider. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerimde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimizin yedinci sırasına geçiyoruz. 
7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangla

deş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/30; M. G. Konseyi : 1/342) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 57; M. G. Konseyi S. Sayısı : 367) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin yedinci sırasında, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Bangladeş Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim ve 
Öğretim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisinde Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 367 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini aldılar. 

(1) 367 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum ve 
ilik sözü, izahat vermek üzere ihtisas Komisyonu 
Başkanına bırakıyorum. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türk -
Bangladeş Askerî Eğitim, İşbirliği Anlaşması Sayın 
Dışişleri Bakanımız tarafından Bangladeş'e yapılan 
bir ziyaret sırasında 1981 yılında imzalanmıştır. 

İslâm ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek ve çe
şitlendirmek yönündeki siyasete uygun olarak yapı
lan çalışmalardan olan ıbu anlaşma 20 maddeden oluş
maktadır 

Anlaşma, askerî işbirliği alanındaki ilişkileri dü
zenlemek ve fbu çerçevede her ilki ülkenin sahip oldu
ğu askerî eğitim 'becerisinden yararlanılması, karşı
lıklı olarak birbirlerinin askerî personelinin eğitilme
si amacını gütmektedir. 

Anlaşma metni, her iki Devletin Silahlı Kuvvet
lerinde eğitim ve öğretim görecek veya eğitici, öğre
tici, danışman ve gözlemci olarak bulunacak askerî 
personel ve bunların yakınlarının uyacağı statüleri 
tespit etmekle, andan personel ve ailelerinin tabi ola
cağı gümrük, disiplin, yargı, özlük haklarıyla, idarî 
konulardaki esasları açıklamaktadır. 

Tensiplerinize arz öderim. 

BAŞKAN — Zaten bunu Genelkurmay Başkan
lığı hazırladı. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim ve 
öğretim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğunla Dair Kanım Tasarısı. 

MADDE 1. — 1Q Mart 1981 tarihinde Dakka'da 
imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşması» 
nın Onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci madfde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunun 'hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzeninde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimizin sekizinci sırasına geçiyoruz. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cum
huriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin 
Tazminine İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire' 
de İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/17; 
M. G. Konseyi : 1/343) (D. Meclisi S. Sayısı : 62; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 368) (1) 
. BAŞKAN — Gündemimizin sekizinci sırasında, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti 
Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tazmi
nine İlişkin, 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire'de İm
zalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 368 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkam ve Bakanlık temsilci

leri yerlerindeler. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo* 

rum ve ilk sözü izahatta bulunması için Komisyon 
Başkanına bırakıyorum. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Mısır'da 
1952 yılında vuku bulan ihtilalden sonra çıkarılan ka
nunlarla, Mısır'da bulunan tüm hak ve menfaatler 
genel kısıtlamalara tabi tutulmuştur. 

Buna göre, ödenecek tazminat için 15 bin ila 30 
bin Mısır Liralık sınırlar tespit edilmiş ve bu meb-

(1) 368 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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lağ karşılığında 15 yıl vadeli bonolar verilmişse de, 
bu bonolar ödenememiştir. 

Ayrıca, Mısır Hükümetleri, zamanımıza kadar 
15 ülkeyle Akili anlaşmalar yaparak, bu tavan sınır
ları kaldırmış; ancak, 8-10 yıllık vadeler ve tahak
kuk eden tazminatın yansının hak sahibine verilmesi 
şeklinde de kısıtlamalar konmuştur. 

Mısır'ın, Osmanlı toprakları arasında bulunması, 
Türklerin Mısır'da küçümsenemeyecek miktarda ara
ziye sahip olmalarına ve Türkler tarafından Mısır'da 
ıkurulmuş birçok vakıflarda hak ve hisse sahibi olma
larına yol açmıştır. 

Anlaşmaya göre, Mısır Arap Cumhuriyetince çı
karılan birtakım kanunlarla hakları haleldar olmuş 
bulunan Türk gerçek ve tüzelkişileri için, tahakkuk 
eden tazminatın % 35'i tenkis edilecek, geri kalan 
% 65'i Mısır Merkez Bankasında açılacak hesaba ya
tırılacak, buna mukaıbil ödenecek tazminat her türlü 
resim, vergi, harç ve transfer kesintilerinden muaf 
tutulacaktır anlaşmaya göre ve tazminatlar da dört 
yıl içinde ödenmiş olacaktır. 

Haksızlığa uğrayan birçok vatandaşımızın hakla
rının iadesi açısından şümullü ve nihaî bir tasfiyenin 
yapılması bu anlaşmayla amaçlanmaktadır. 

Tensiplerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığımızın söyleyece
ği bir şey var mı efendim?.., 

ORHAN KULİN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Efendim, bu anlaşmanın onaylanmasıyla ka
muoyumuzun bir kesiminde büyük bir rahatlama ola
cak ve inşallah gerekli çalışmalar neticesinde dört yıl 
sonunda hakiki hak sahipleri tatmin edilecek ve Mı
sır ile aramızda olan bir mesele de kapanmış olacak
tır, I 

Bu bakımdan çok faydalı bir anlaşma olarak gö
rülmektedir. I 

BAŞKAN — Faydalanacakların sayısı ne kadar? | 

ORHAN KULİN (Dışişleri Bakanlığı Temsıilci- ' 
si) — Efendim, 'bugüne kadar biz bu çalışmalarımızı 
devam ettiriyorduk. Zatı âlinize arz ettiğim bu dos- | 
yada, bize gelmiş olan müracaatların listesi var. Dak- : 
tilo sayfasıyla 167 sayfalık bir listedir Sayın Başka- j 
nım. I 

Bunun yanında, tabiî, vakıflardan da bak iddia 
edenler ve hak öne sürenler vardır. Biz şimdiden Ta- | 
pu Kadastro Genel Müdürlüğüyle işbirliği halinde, j 
anlaşmanın imzalanması döneminden itibaren Mısır' I 
dan temin ettiğimiz Türkçe ve Arapça beyannamele- \ 
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ri hazırlatarak vatandaşlarımıza müracaatlarım yap
malarını temin etmiş bulunuyoruz. Bu müracaatlar 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde birikmiştir. 
Bu maksatla da, Başbakanlığın da onayıyla Bakanlık 
bünyesinde dört kişilik bir Arapça Tercüme Bürosu 
kurdurmak üzereyiz, ki vatandaşlarımızın müracaat
ları suhuletle ve süratle neticelenebilsin ve sonuç da 
alınabilsin diye. 

Çalışmalarımızı, anlaşmanın onaylanmasından son
ra sürdürmeye devam edeceğiz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ORGENERAL SEDAT OELASUN — Bu anlaş
ma acaba Mısır Meclisince onaylandı mı? 

ORHAN KULlN .(Dışişleri Bakanlığı Temsilci-, 
si) — 'Mısır Meclisi efendim, 16.9.1981'de bu anlaş
mayı onayladığını bize bildirdi. Aynı zamanda bu 
anlaşmanın usul bükümlerinden önemli bir tanesi de, 
Mısır Hükümetinin bu konudalki iyi niyetini belgele
yen yanıdır. 

Uygulama Protokolünün 14 üncü maddesi gere
ğince Türk ve Mısır makamları nezdinde vatandaş
larımızın müracaatlarını takip edecek ve Mısır ma
kamları bunun süratlendirilmesini temin edecektir ki, 
bu Mısırlıların iyi niyetini gösteren bir husus olmak
tadır efendim. 

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

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti 
Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Taz
minine İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire'de 
İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır 
Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Men
faatlerinin Tazminine İlişkin 4.6.1981 tarihinde Ka
hire'de İmzalanan Anlaşma ile eklerinin onaylan-
sı uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu >Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
Bugün için görüşülecek başka bir konu bulun

madığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.43 

ı>m<t 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

98 İNCİ BİRLEŞİM 

12 Mart 1982 Cuma 

Saat : 14.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Mehmet Ali Ağca Hakkındaki Ölüm Cezası 
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkere
si ile Danışma Meclisince kabul olunan metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 3/4; M. G. Konseyi : 3/149) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 76; M. G. Konseyi S. Sayısı : 371) 

2. — Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Ne
cati Vardar haklarındaki ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ile Danışma 
Meclisince kabul olunan metin ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
3/22; M. G. Konseyi : 3/150) (D. Meclisi S. Sayısı : 
80; M. K. Konseyi S. Sayısı : 372) 

3. —• 13.5.1971 gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 18 inci Madde (n) Bendinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisin
ce kabul olunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
2/21; M. G. Konseyi : 2/86) (D. Meclisi S. Sayısı : 
84; M. G. Konseyi S. Sayısı : 373) 

4. — 2336 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununun 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince kabul 
olunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/61; M. 
G. Konseyi : 1/292) (D. Meclisi S. Sayısı : 39; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 369) 

5. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/207) (S. Sayısı : 261) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangla
deş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dakka'da 
İmzalanan «Kültür Anlaşması» nın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mecli
si : 1/23; M. G. Konseyi : 1/338) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 58; M. G. Konseyi S. Sayısı : 366) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangla
deş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/30; M. G. Konseyi : 1/342) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 57; M. G. Konseyi S. Sayısı : 367) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cum
huriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin 
Tazminine İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire' 
de İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/17; 
M. G. Konseyi : 1/343) (D. Meclisi S. Sayısı : 62; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 368) 

9. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız
landırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 292) 

10. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) 

11. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
12. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

14. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

15. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

16. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/251) 

17. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 371 

Mehmet Ali Ağca Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metin ve Milli Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi : 3 / 4 ; M. G. Konseyi : 3 /149) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 76) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Md. : 06-117 (3.14) 01-291 
4 Mart 1982 

Konu : Ölüm cezası. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 3 Mart 1982 tarihli 62 nci Birleşiminde görüşülerek acile oy ite kabul 
edilen, Mehmet Ali Ağca Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkanveküi 

Danışma Meclisi Başkam V. 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301 - 08043 

4 Haziran 1981 

Konu : Ölüm Cezasına hükümlü Mehmet Ali Ağca. 

MİLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Taammüden adam öldürmek suçundan dolayı İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No. lu Askeri Mahke
mesinden verilen ölüm cezası, Askeri Yargıtay 1 nci Dairesinin 20.8.1980 gün ve 1980/279-290 sayılı ilamı 
ile onaylanan Mehmet Ali Ağca hakkında düzenlenen soruşturma dosyası ve Milli Savunma Bakanlığının 
29.5.1981 günlü 1981/1910-4 sayılı yazısının bir örneği ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 10 Mart 1982 
Esas No. : 3/149 
Karar No., : 45 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 3.3.1982 tarihli 62 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, Mehmet Ali Ağca Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Danışma 
Meclisi Adalet Komisyonu Raporu Komisyonumuzca incelendi. 

Tasarının tümü ve maddeleri, Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen benimsenmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
İlhan KÖSEOĞLU Engin DOĞU N. Yüksel TALAYMAN 

Hâkim Albay Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 
Kanunlar P. A. Gn. Md. Kanunlar P. A. Gn. Md. 

Baş. Müş. Baş. Yrd. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 371) 





DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞI METİN 

Mehmet Ali Ağca Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay Birinci Dairesinin 20.8.1980 tarih ve 1980/279 Esas, 1980/290 Karar sa
yılı ilamıyla kesinleşen, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin 28.4.1980 tarih 
ve 1980/418 Esas, 1980/207 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan sicilli nüfusta Malatya İli, Hekimhan İlçesi, îsmailli Köyü, Hane 201, 
Cilt 25/3, Sahife 9 da kayıtlı iken nakli hane ile halen Malatya İli Merkez İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, Hane 
260, Cilt 66/3, Sahife 60 da kayıtlı Ahmet oğlu Müzeyyen'den olma, 1958 doğumlu Mehmet Ali Ağca hak
kındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

M * GüVenlik Kotoseyi (S, Sayısı : 371) 

I 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Mehmet Ali Ağca Hakkındaki ÖHim Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen ka'but edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

* • » 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 371) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 372 

Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Varcjar Hakla
rındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 3 / 2 2 ; 

M. G. Konseyi : 3 /150) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 80) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 Mart 1982 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-135 (3J22) 01-309 

Konu : Ölüm cezası. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 4 Mart 1982 tarihli 63 ncü Birleşiminde görüşülerek açık oya ile ka
bul edilen, Seyit KONUK, ibrahim Ethem COŞKUN ve Necati VARDAR Haklarında ölüm Cezalanmn 
Yerine Getiribnesine Daür Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : ÖYGM. = 301-12569 27 Ekim 1981 

Konu : ölüm cezası. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasayı ihlal suçundan dolayı İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No lu Askeri Mahkemesince verilen ölüm 
cezası, Askeri Yargıtay 3. Dairesinin Uanu ile onaylanmış bulunan, aynca sanık vekillerinin Tashihi Karar isteği 
Asi Yargıtay Başsavcılığının 2CKİÛ.1981 gün ve 1981/4702-1981/İ629 saydı yazısı ile kabul edilmeyen Seyit KO
NUK, İbrahim Ethem COŞKUN ve Necati VARDAR haklannda düzenlenen dosya ve Mim Savunma Ba
kanlığının 26.10.1981 gün ve 1981/3394-5 sayıh yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim^ 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/150 
Karar No. : 44 

10 Mart 1982 

MİLLİ GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANLIĞINA 

Danışıma Meclisli Genıel Kurulunun 4.3.1982 tarıilıli 63 ndü Birieşimıiınfde görüşülerek açı<k oy ile >kaıbul 
edilen; Seyit KONUK, fomlhim Bfch'em COŞKUN ve Necati VARDAR HaiklarındaM Ölüim Cezalarının Ye
rline Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Dainışma Metlisi metni Komisyonumuzca incelendi. 

Tasarının tüımıü Ibenıimlsenımiş, ancalk 1 nci mıadderiin yazılış 'biçimli uygum görülmediğinden, madde her 
hükümlünün durumunu ayrı ayrı 'belirtir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yürürlük ve yiüirü'tmie (ilte İlgili 2 ve 
3 ncü ırnaddeller ise aynen (benıimsenirriiştör. 

Mili GüvenUk Koin'sdyMin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
İlhan KÖSEOĞLU 

HâMm Albay 

.Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı Kanunlar 
P. A. Gn. Md. Baş. Müş. 

Üye 
N. Yüksel TALAYMAN 

Adalet Bakanlığı Kanunlar 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 372) 

I 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Yardar Haklarındaki ÖUim Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay 3 ncü Dairelinin 22.9.1981 tarih ve 1981/315 Esas 1981/366 Karar sa
yılı ilamıyla kesitıİdşlen, izmir Sıkıyönetim Komıuıtanllığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin 7.5.!98ıl tarih ve 
1980/394 Esas, '1981/11501 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun II146/1 .nfcıi malddıe&i uyanınca öDüım ce
zasına malhlkûm le-diiimiş ibulunia'n, nülfüs kaykiıındla Tokat Merkez tlçe Günevi Köyü, Ö19, Cillit l'l 2, Sahilfe 073' 
de ıkayıitlı Ali Rıza oğlu Pemlbe'den olma 2.2.1958 doğumlu ISeyit Konıulk, Gaziantep itli İlsJahiye İliçesi Hürri
yet Mahallesi Hane 30, Cilt 010/01, Sahile 46'da kayıtlı 'Mustafa oğlu Bağdait'itain olma 16.1.11959 doğumlu İb
rahim lEltlhem Coşkun ve İzmir ili, Urla İlçesi, Yaka Mahallesi Hane 387, Olt OÖ8-05, Sa'hife 18'de kayıtlı Fev
zi oğlu Naldire'den olma 21.10.1960 doğumlu, Necati Vardar Ihalklarınidaiki ödüm cezaları yerime getirilir 

(MADDE! 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — (Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 372) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar Haklarındaki ölüm Cezalar mm Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — a) Askeri Yargıtay 3 ncü Dairesinin 22.9.1981 tarih <ve 1981/3115 Esas, 1981/366 Karar sa
ydı ilamıyla kesinleşen, tamir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin 7.5.1981 tarih ve 
1980/394 Esas, 19® 1/150 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 146/1 nci maddesi uyarınca ölüm ce
zasına "mahkûm edilmiş bulunan, Tokat Merîkez İlçe Günevi Köyü, Hane «0İ19, Oiıllt 1112 Saihife 073'"de kayıtlı 
Ali Rıza oğlu, Pemıbe'den olma 2.2.1958 doğumUu Seyit Konuk halkkındalfoi ölüm cezası yerine getirilir. 

b) (Askeri Yargıtay 3 ncü Dairesinin 22.9.1981 tarife ve 19811/315 Esals, '1981/366 Karar sayılı ilamıyla ke
sinleşen, İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri 'Mahkemesinin 7.5-1981 tarih ve 19801/394 Esas, 
1981/150! (Karar sayılı hükmü ile Türle Ceza Kanununun 146/1 nci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edlmiş 'bulunan, Gaziantep tlii, İslahiye lilçesi Hürriyet Mahallesi, Hane 30, Cilt »CUO/Oll, Saihife 46'da 'kayıtlı 
Mustafa oğlu, Bağdat'tan olma 16.1.1959 doğuımllu İbralhim Ethem Coşkun ıhakkındalki ölüm cezası yerine 
getirflir. 

c) Askeri Yargıtay 3 ncü Dairesinin 22.9.1981 tarih ve 1981/315 Esas, 1981/366 Karar sayılı ilamıyla 
kesinleşen, İzmir Sıikıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin 7.5.1981 tarih ve 1980/394 Esas, 
1981/150 Karar sayılı hükmü ilıe Türk Ceza Kanununun 146/1 nci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahlkûm 
edilmiş bulunan, İzmir İli, Urla İlçesi Yaka Mahaiösü Hane 387, Cilt 008/05, Saihife H8'de kayıtlı Fevzi oğlu, 
Nadire'den olma 21.10,1960 doğumlu Necati Vardar hakkınldatkıi ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. —Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen'kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışıma Meclisi metnıinin 3 ncü maddesi aynen kalbuİ edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi <S. Sayısı : 372) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 373 

1 3 . 5 . 1971 Gün ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci 
Madde (n) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik 
Conseyi Milli Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2 / 2 1 ; 

M. G. Konseyi : 2 /86) 

'Danışma Meclisi S. Sayısı : 84) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

'.anunlar Müdürlüğü : 06-745 (2/21) 00482 

4 Mart 1982 

Konu : Kanun Teklifi 

MtLLî GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 3 Mart 1982 tarihli 62 nci Birleşiminde göıüşiüerek İşaret oyu 8le 
dabıfl edilen, Hava Kuvvetleri Komutam ve MÜÜ Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKA-
YA'mn, 13.5.1971 Gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci Madde (n) Bendinin Değiştirilmesi 
lakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

GereginS arz ederilm< 
Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkam V, 

17 Şubat' 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«13.5.1971 gün ve 1402 Sayailı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci Madde (n) Bendindin Degiştiıitmesiiiıe ilişkin 
Kanun Tekflfifi» ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Tahsin ŞAHİNKAYA 
Orgeneral 
Hv. K, K., ve Milli 
Güvenlik! Konseyi Üyesi 

Bilindiği gibi 12 Eylül harekâtı, ilkesi ve milletiyle bir bütün olan Devletin varlığına yönelik anarşi ve 
terörü önleyerek can ve mal güvenliğini tesis etmek, Devletin otoritesini hakim kılmak, milli birliği koru
mak, sosyal barışı ve beralberligi sağlamak, sosyal adalete, k!iş;i hak ve hürriyeti ve insan haklanna dayalı, 
laik, Cumhuriyet rejimini sağlam temellere dayalı ve işlerli kılmak amacı ile gerçekle^irilmişjtir. 
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ilk hedef olarak seçilen anarşi, terör ve bölücülükle mücadelede etkili olabilecek güvenlik lcuvvetlerinıin 
tarafsızlığı, güvencesi ve yetkileri artırılmış, Sıkıyönetim Komutanlarına dtkin tedbirler alma olanakları 
sağlanmış, askeri mahkemelerinin hakim ve savcı mevcutları artırılarak yargının erkinliğini ve cezaların cay
dırıcılığını sağlayacak önlemlere öncelik verilmiştir. Olağanüstü şartların gereği olarak ve bu amaçla 19 
Eylül 1980 gün ve 2301 sayılı kanunla, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda yapılan değişiklikle, Sıkıyönetim 
Askeri mahkemelerinin görevlerine giren suçlardan Ötürü, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin veya Sıkı-
yönötim Komutanımın Adliye veya Diğer askeri mahkemelere gönderilmesini lüzumlu gördüğü davalarda 
verilen üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza hükümlerinin temiyiz edilemeyeceği ilkesi bentasenimiiş, buna 
göre de 2474 sayılı Kanunla para cezaları ve para cezası ile birlikte veya müstakil üç yıla kadar hürriyeti 
bağlayıcı ceza hükümlerinin temyiz olunamayacağı kabul edilmiştir, 

Aralıksız devam eden idari ve yasal düzenlemelerle huzur ve güvene yönelik hedeflere azimle ulaşılmış, 
özellikle terör ve anarşi ile mücadelede büyük başarılar sağlanmııştur. Bu arada bağımsız yargı organları iş-
ler hale getirilmiş, Devletin varlığına yönelik suçlara ilişkin örgültsel davalar hüküm ve temyiiz incelemesi 
aşamalarına ulaşmış, Askeri Yargıtay'ın kadrosu genişletilmiş, tetkik hakimleri ve savcı yardımcıları ile des
teklenmek suretiyle sağlıklı, daha süratli ve verimli çalışma koşuları gerçdkleştirilmişltür, 

Sıkıyönetime ilişkin yargı hizmetlerinde ulaşılan bu aşamada, fevkalade geçiş döneminin gereği olarak 
kabul edilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı cezalar yönünden üç yıllık temiyiz süresin'in, şartların elverdiği 
ölçüde daraltılarak istisnai olan bu hükmün altı aya (altı ay dahil) indirilmesi uygun1 görülmüştür. Altı 
aylık sürenin kabulü ile özellikle Sıkıyönetim Komutanları tarafından alınan tedbirlerin yaptırım maddesi 
olan 16 ncı maddeye aykırı fiillerde ceza etkinlik ve caydırıcılığı korunmuş ve Türk Ceza Hukukunun uzun 
ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar ayırımı ilkesine uygunluk sağlanmış olacaktır* 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile genel gerekçede belirtilen nedenlerle, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin gö
revine giren suçlardan öltürü Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerince veya Sıkıyönetim Komutanımın adliye ve
ya diğer askeri mahkemelere gönderilmesini lüzumlu gördüğü davalarda verilen para cezaları, para cezası 
ile birldıklte veya mustakilen verilen altı aya kadar (altı ay dahil) hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri ile bu 
cezaların neticesi olan veya bu cezalara bağlı veya müstakil veya fer'i mütemmim ceza hükümlefin'in dahi 
temyiz edilemeyeceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 2. — Usûl yasalarında, özellikle temyiz ve benzeri usul halklarına ilişkin hükümlerin, temyiz sü-
releri henüz dolmamış hükümlere uygulanması genel kaide olmakla beraber, ceza hükümlerinde istikrar 
ve eşitliğin korunması ilkesi de aynı ölŞüde gözönünde bulundurulması gereken hususlardandır!. 

Bilindiği gibi temyizi mümkün olmayan hükümlerin, Sıkıyönetim Komutanımca veya Askeri Mahkeme* 
nin nezdinde kurulduğu komutan veya kurum amiri veya il savcılarınca temiyiz edilmesi mümkün bulun
maktadır. Hükümlerin aynı tarihlerde verilmesine rağmen, kararların yazılıp maddede sözü edilen ilgililer
ce görülmesi, temyiz sürelerinin farklı tarihlerde başlayıp, farklı tarihlerde sona ermesi daima mümkün bu
lunmaktadır. Uygulamada yazışma süre farkından dolacak farklılığın, hakkın özüne ötkilli olmaması ve fark
lı sonuçlar doğurmaması bakımından, bu madde ile hükiümlîerin temyiz edilip edilmeyeceğinin hükmün veril
diği tarihte yürürlükte olan kanun hükmüne göre belirlenmesi ilkesi benimisenmliş'tir. Daha açık bir anlatım
la bu kanun hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önıce verilmiş mahkumiyet hükmündeki hürriyeti 
bağlayıcı ceza üç yıla kadar ise temiyiz olunamayacaktır. Ancak üç yıldan fazla ise temyiz edilebilecektir. 
Para cezaları, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte verilen para cezaları mütemmim veya fer'i ceza hükümleri 
hakkında temiyiz edimezlik ilkesi aynen benimsendiğinden bu konuda ayrı bir açıklamaya gerek görülme
mektedir, 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. — Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine ilişkindi^ 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 373) 
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MüR Smunmia Komisyona Rapora 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/86 10 Mart 1982 
Karar No. : 45 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şalhıinkaya tarafından ha
zırlanan «13 , 5 . 1971 gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci madde (n) bendinin değiştirilmesi 
hakkımda kanun teklifi», ilgili MMi Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzca görü
şülmüştür. 

Kanun teklifi Danışma Meclisinden geçen şekliyle müzakere edilerek tümü benimsendikten sonra mad
delerin görüşülmesine geçilmiş ve teklifin 1 nci madde si Danışma Meclisinden geçen şekliyle aynen benim-
senmıilştir. 

Komisyonumuzca; Danışma Meclisince değiştirilen teklifin 2 nci maddesinin uygulamaya ilişkin oluşu 
nedeniyle düzenlemenin geçici madde şeklinde yapıl masının ve bu kanunla altı aydan fazla süreli hürriyeti 
bağlayıcı cezalar için temyiz yolu açık tutulduğundan, kanunun yürürlüğünden evvel verilmiş bulunan hü
kümler hakkında ve ilgililerin temyiz hakkı yönünden uygulanacak esasların da açıkça belirtilebilmesi için 
bu maddemin yeniden düzenilenımesi cihetine gidilmiştir. 

Bilindiği üzere, 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesinde «temyiz istemi karar veya hükmün tefhiminden, 
tefhim sanığın yokluğunda yapılmış ise tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde olur» hükmü yer almaktadır. 
Bu kanunun 1 nci maddesi ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci madde (n) bendi, temyiz hakkı 
bakımından değiştirildiğine göre kanunu yürürlüğe girdiği tarihten evvel verilmiş olupta üzerinden he
nüz bir hafta geçmemiş bulunan hükümlerden, evvelce temyiz hakkı bulunmayanlara da aynı ölçüler içinde 
temyiz hakkı tanımak hukuk prensiplerine uygun ola çaktır. Bu bir haftalık süre hükmün verildiği tarihe 
göre 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesindeki normal temyiz süresi için öngörülen şekilde hesaplana
caktır. Ancak, bu şekilde tespit edilecek bir haftalık süre içinde verilmiş bulunan hükümler için evvelce 
temyiz hakkı olmadığından bu hakkın kullanılabilmesi - 'bakımından kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren yeniden bir haftalık bir süre tanınmıştır. 

Kendilerine hüküm tefhim edilmiş olanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde, 
tefhim yokluklarında yapılmış ise tebliğinden itibaren bir hafta içinde temyiz hakkını 'kullanacaklardır. Ev
velce kendilerine hüküm tefhim edilmemekle beraber tebliğ edilmiş olanlar da kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir hafta içinde bu haklarını kullanabilecekleridir. 

Bu kanunla değiştirilen 18 nci maddenin (n) bendinde Sıkıyönetim Komutanının ve bu komutanlıkça 
gönderilen davalarda ise yetkili komutan veya kurum amiri veya il savcısının temyiz hakkı esasen mevcut 
olduğundan evvelce bir haftalık süre içinde verilmiş ihüküımfer için (n) bendinin bu hükümleri gözönünde 
bulundurarak yallnızca bu foentde sayılan diğer ilgililere temyiz için halk (tanınmıştır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel ve bir haftalık süre dışında verilmiş bulunan hükümler için 
değişiklikten önceki 18 nci madde (n) bendi hüküm lerinin uygulanmasına devam olunacaktır. 

Teklifin 3 ve 4 ncü maddeleri 2 ve 3 ncü maddeleri, olarak aıynen benimsenmiştir. 
Kanun teklifi ve raporumuz Milli Güvenlik Konse yinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Edip GÜLTEKİN 

Hâkim Tuğgeneral Hâk. Kd, Albay Hâk. Kd. Albay 

Üye Üye 
Ersin ESEROL M, Tevfik ODMAN 
Hâk, Yarbay Dz< Hâk, Ön. Yüzbaşı 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 373) 



_ 2 | _ 

TEKLİF 

13 . 5 * 1971 İGün <ve 1402 Sayıl» 
Sıkıyönetimi Kanununun 18 nd 
Madde <n) Bendinin Değiştirilme

si Hakkında Kanun Tekîlifi 

MADDE 1. — 13.5.1971 gün ve 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
18 nci maddesinin 8.6.1981 gün ve 
2474 sayılı Kanunla değişik (n) ben
dinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Para cezaları, para cezası ile bir
likte veya müstakil 6 aya kadar (altı 
ay dahil) hürriyeti 'bağlayıcı ceza 
hükümleri ve bu cezalara bağlı ve
ya müstakil veya neticesi olan fer'i 
ve mütemmim ceza hükümleri tem
yiz olunamaz. 

DANIŞMA MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

13 . 5 . 1971 Gün ve 1402 Sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun 18 nci 
Madde (n) Bendinlin Değiştirilme

si Hakkında Kanun TekMi 

MADDE 1. — 13.5,1971 gün 
ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun 18 nci maddesinin 8.6.1981 
gün ve 2474 sayılı Kanunla de
ğişik (n) bendinlin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Para cezaları, para cezası ile bir
likte veya müstakil 6 aya kadar (altı 
ay dahil) hürriyeti bağlayıcı ceza 
hükümleri ve bu cezalara bağlı ve
ya müstakil veya neticesi olan fer'i 
ve mütemmim ceza hükümleri 
temyiz olunamaz.» 

. MİLLÎ SAVUNMA 
KOMİSYONU METNİ 

13 . 5 , 1971 «Gün ive 1402 Saayih 
Sıkıyönetim Kanununun 18 nci 
Madde ı(n) Bendimin değiştirilme

di Hakkında Kanun Teklifli 

MADDE 1. — Danışma Mecli
si metninin 1 nci maddesi aynen 
'kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
verilmiş bulunan hükümlerden; 

a) Verildiği tarihten itibaren he
nüz bir hafta geçmemiş olan hü
kümleri; sanık, müdafii, müdahil, 
görevli savcı veya askeri savcı Ka
nunun 1 ncli maddesi esaslarına gö
re temyiz edebilir. 

Bunlar; 

1, Hüküm kendilerine tefhim 
veya tebliğ edilmiş ise kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten Mfearen, 

2. Hüküm kendilerine 'tefhim 
veya tebliğ edilmemiş ise hükmün 
tebliği tarihinden itibaren, 

Bir hafta içerisinde temiyiz iste
minde bulunabilirler. 

b) ı(a) bendinde 'belirtilen bir 
haftalık süreden önce verilmiş, bu
lunan hükümler hakkında, hükmün 
verildiği tarihte yürürlükte bulunan 
18 nci maddenin (n) bendi hüküm-
lerin'in uygulanmasına devam olu
nur. 

Milli Güvenlik' Konseyi (S. Sayısı : 373) 
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MADDE 2. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten evvel veril
miş olan hükümler hakkında; hü
küm verildiği tarihte yürürlükte bu
lunan 18 nci maddenin (n) bendi 
hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

•MADDE 4. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

— 5 — 

(Danışma (Meclîsinin 
Kabul Ettiği Metiin) 

MADDE 2. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten evvel veril
miş ve kesinleşmiş olan hükümler 
hakkında; hükmün verildiği tarih'te 
yürürlükte (bulunan 18 nci madde
nin (n) bendi hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürıMir. 

• ı * • » • ı 

(Milli Savunma 
Komisyonu Metni) 

MADDE 2. — Danışma Mecli
si metninin 3 ncü maddesi 2 ncî 
madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Danışma Mecli
si metninin 4 ncü maddesi 3 nevi 
madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 373) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 369 

2336 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 14 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi Milli 
Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/61; M. G. Konseyi : 

1/292) 
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 39) 

TC 
Danışma Meclisi 24 Aralık 1981 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-111 (1161)/Ol-287 
Konu : Kanuni Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurutanın 23 . 12 . 1981 tarihli 23 ncü Birleşiminde görüşülietrek işaret oyu 
ile kabul edilen, 2336 Sayılı Gülhane Askeri Tsp AikademisJ Kanununun 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 30 Ekim 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 101-976/06225 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ] BAŞKANLIĞINA 

Mili Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26 . 10 . 1981 ıtarfl-
hinde kararlaştırılan «2336 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 14 ncü Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi eki olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
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GENEL GEREKÇE 

2336 sayılı Gülihane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 14 ncü maddesinde adı geç/en Akademi öğretilir 
üyeleri ile uzman ve başasistan durumunda olanlara, Gülhane Askeri Tıp Akademıisinddci ihtisasları süre 
since asistanlara, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun hükümlerine göre tazminat verileceği kaibu 
edilmiş bulunmaktadır. 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası bütün öğretim üyelerine 
esas görevi üniversitede olan öğretim görevlilerine, asistanlara ve diğer öğretim yardımcılarına iş Güçlüğü, 
iş Riski ve Teminindeki Güçlük Zammı olarak her türlü yanödeme hesaba katılmaık'sıziın görev aylık dere
celeri karşılığı aylıklarının % 40'ı oranında her ay ek ödemede bulunacağını hükme bağlamıştır. 

Bu ilki maddemin incelenmesi sonunda 2336 sayılı Kanuna tabi olan personelin bu Kanunun atıfta bulun
duğu 1765 sayılı Kanunun lı6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca almış oldukları ödeneğin, 926 sayıl 
Kanunun Ek - 3 ncü maddesine göre yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararnamelerinde öngörülen IJÎ 
Güçlüğü, tş Riski, Temininde Güçlük Zammı ve Mali Sorumluluk Tazminatlarıyla aıynı nitelik ve aynı ama
ca yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle uygulamada mükerrer ödeme gibi karışuklıklara meydan 
vermemek: için 2336 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde değişiklik yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu Ka
nun değişikliği Kanunun amacına uygun olarak yapılan uygulamaya açıklık kazandırmaktadır. Esasen Ma
liye Bakanlığı sözkonusu personele 926 sayılı Kanunun Ek - 3 ncü maddesine göre çıkarılan Bakanlar Kuru
lu Kararnamelerinde öngörülen iş Güçlüğü, iş Riski, Temininde Güçlük Zammı ve Mali. Sorumluluk Taz
minatlarını ödememektedir. Aksi hallide sözkonusu personele mükerrer ödeme yapılmış olacaktır ki, bu durum 
hakkanliyet kurallarına uygun düşmeyeceği gibi Hazineninde zararına olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

L Tasarının 1 nci maddesiyle 2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 14 ncü maddesi 
değiştirilmekte ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri ile uzman ve başasistan durumunda olan
lara ve Gülhane Askeri Tıp Akademlisindeki ihtisasları süresince asistanlara 1:765 sayılı Üniversite Perlsionel 
Kanununun 16 ncı maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkrasında öngörülen taızminaıtlairın ödeneceği, 926 sayılı 
Kanunun Ek - 3 ncü maddesine göre çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararnamelerinde öngörülen iş Güçlüğü, 
iş Rislki, Temininde Güçlük Zammı ve Mali Sorumlulıuk Tazminatlarının ödenmeyeceği hükme bağlanmak
tadır. 

2. ,Bu madde yürürlüğe ilişkin olup, yürürlük tarihini 2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu
nun yürürlük tarihine götürmektedir. Uygulamada yanlışlıklara meydan vermemek için yürürlük tarihi geri
ye götürülmüştür. 

3. ıBu maidde yürütmeyi düzenlemektedir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S; Sayısı : 369) 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. .-1/292 4 Mart 1982 
Karar No. : 44 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23.12.1981 tarihli 23 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen «2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp AkademM Kanununun 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile Gerekçesi Komisyonumuzca incelendi. 

Tasarının ttümü kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Danışma Meclisince kabul edilen metnin 1 nci maddesiyle değiştirilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ka
nununun 14 ncü maddesinin atıfta bulunduğu 1765 sayılı ÜniverslJte Personel Kanununun 1'6 nci maddesi
nin 2 noi fıkrası 12.2J1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış ve anılan fıkrada yer alan ida
ri göreve dayalı ek ödeme konusu maddeye eklenen ek fıkralardan 1 nci ek fıkraida düzenlenmiş olması nazara 
alınarak anılan değişiklik paralelinde madde redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Keza 31.1*2.1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tazminat ödenmesinde gözöriünde bu
lundurulacağı belirtilmek suretüyle serbest mesleklerini icra edenlere yan ödemelerin verilmeyeceği (tekrar vur-
gulanmı'şitır. 

Ayrıca tazminatların 16 nci maddede belirtilen esaslara göre ödeneceği belirtilmek suretiyle kayıtsız şartsız 
ödemenin yapılması İhtimali önlenmiştir. 

14 ncü madde altıfında tazminatlardan söz edilmesine rağmen 1765 sayılı Kanunun 116 nci maddesinde ek 
ödemeler düzenlenmiş ise de vaki uygulamada bugüne kadar bir tereddüt doğmamış olması, ek ödemelerin 
tazminat kapsamı içinde mütalâa edilerek işlem görmekte olması nazara alınarak maddede yer alan tazminat
lar kelimesinin ek ödemeler olarak değişltlirilmıesine gerek duyulmamıştır. 

Metriin 2 nci maddesi yürürlüğe ilişkin olup 1 nci maddeyle değiştirilen '14 ncü maddenin 1 ndi fıkrası 
1 Mart 198'2 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe konulmaktadır. Anılan fıkrada iş güçlüğü, iş riski ve temi
nindeki güçlük zamları karşılığı yapılan ek ödeme, idari görev karşılığı olan ek ödeme ve tam gün çalışına kar
şılığı yapılan ek ödeme düzenlenmektedir. Bu ödemelerin tümünün yürürlüğünün 2336 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği 11 Kasım 1980 tarihine goMrülmesi halinde personel aleyhine özellikle idari görevle ilgili ek 
ödemeler yönünden sakınca yaratacağı cihetle Danışma Meclisi Metninde kabul edilen yürürlük tarihine Ko
misyonumuz katılarnamışitır. Maddenin 2 nci fıkrası için metindeki yürürlük tarihi Komisyonumuzca da ay
nen benimsenmiştir. 

Yürütmeye ilişkin 3 ncü madde Komisyonumuzca aynen bemmsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

IBaşkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK hmet ONUR Feridun BALATLIOĞLU 

(Hakim Tuğgeneral Hâkim Albay Hakim Albay 

İÜye 
Ergüder TAŞPINAR 

Malîye Bakanlığı 
Devlet Bütçe Uzmanı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2336 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 14 noü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp Aka'demisi Kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 14. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi Öğretim Üyeleri ile uzman 'başasistan durumunda olanlara 
ve Gülihane Askeri Tıp Akademis'indeki ihtisa'slan süresince asistanlara; 1765 sayılı Üniversite Personel Ka
nununun 16 ncı maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında öngörülen tazminatlar ödenir. 

Ancak bunlara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, te
mininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı ödenmez.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 11 Kasım 1980 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Balkanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Ta. Balkanı 
% Evîiyaoğîu 

T. Ozal 
Adalet Bakam 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Es ener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. §. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5.. Side 

Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Güm. ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakam 
Ş. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Balkanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

26 . 10 . 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N.; Özgür 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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DANIŞMA MECLtStNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2336 Sayılı Güllüme Askeri Tıp Akademisi Kanunu
nun 14 ııcü Maddesinin DıegiştârluııesS Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 14. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Öğretim üyeleri ile uzman ve başasistan durumunda 
olanlara ve Gümane Askeri Tıp Akademislindeki ihti
sasları süresince asistanlara; 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun 16 ncı maddesinin bir, iki ve 
üçüncü fıkralarında öngörülen tazminatlar ödenir. 

Ancak bunlara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, 
temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı 
ödenmez.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 11 Kasım 1980 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

5 — 

] MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2336 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu
nun 14 ncü Maddesinin DeğLşiIrüınesli Hıkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştik". 

Madde 14. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi Öğ
retim üyeleri ile uzman ve başasistan durumunda olan-

I lara ve Gülhane Askeri Tıp Akademis'indeki ihtisasla-
j rı süresince asistanlara; 31.12.1980 tarih ve 2368 sa

yılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü saklı kalmak üze-
re 1765 sayılı. Üniversite Personel Kanununun 16 ncı 
maddesinin birine1! ve üçüncü fıkraları ile bu maddeye 

I 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun 17 nci madde
si ile eklenen fıkralardan birinci ek fıkrada öngörülen 
tazminatlar anılan maddede belirlenen esaslara göre 
ödenir. 

Ancak bunlara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, 
temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı 
ödenmez. 

MADDE 2. — Bu Kanunun 1 nci maddesiyle de
ğiştirilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrası 1 Mart 1982 tarihin
den, ikinci fıkrası 11 Kasım 1980 tarihinden geçerli 

i olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi Metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

*" • * 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 261 

Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(1/207) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 27 Temmuz 1981 
Başkanlığı 

Sayı : 101-778/05304 

M İ L L Î G Ü V E N L İ K K O N S E Y İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Tur izm Ye Tan ı tma 'Bakanlığınca nazır lanan ve Raşbafkanffiığınıza arzı Balkanlar Kıuruluııca 1 3 . 7 . 1981 ta 
rihinde kararlaştırı lan «Turizmi Teşvik K a n u n Tasarısı» ffle gerekçesi fllişfflk o larak gonderîlnııiştlir. 

Gereğini emirlerine ara ederimi. 
Bülend Ulusu 

GENEL GEREKÇE 

Turizm : ekonomik, sosyal, kültürel, politik, teknolojik ve benzeri faktörleri ihtiva eden, yer yüzünde yaşa
yan her dürt kişiden en az birinin katıldığı, petrolden sonra dünya ticaretinde ikinci sırayı alan, devletin, po
litikacıların, bilim va iş adamlarının, eğitim ve kitle yayın organlarının ve halkın yoğun biçimde ilgilendikleri 
veya ilgilenmek zorunda oldukları önemli bir sektördür. 

Uluslararası istatistiklere göre, turist sayısı sön 7 yılda % 34.4 oranında artış göstermiş, 1979 yılında 270 
milyon kişi turizm amacıyla ülkesi dışına çıkmış ve 77 milyar ABD dalan harcanmıştır. 

Doğal olarak, bu genel tablo içinde ülkeler turizme verdikleri önem oranında pay almaktadırlar. 
1979 yılı verilerine göre, turizm alanında gelişmiş Akdeniz ülkelerinin de ülkemizin uluslararası turizmden 

aldıkları pay şöyledir : 
Turizm Geliri 

Turist Sayısı (Milyon Dolar) Yatak Sayısı 

İtalya 
İspanya 
Fransa 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Türkiye 

48 700 000 
38 902 034 
28 000 000 
2'2 217 443 
5 232 973 
1 523 658 

8 185 
6 4841 

6 826 
1 900 
a em 

2811' 

1 535 425 
976 657 
913 128 
267 600 
265 532 

55 000 

Türkiye 1979 yılında İtalya'nın 27'de, Yunanista 'nın ise 6'da biri oranında gelir sağlayabilmiştir. 

Bu rakamlar da göstermektedir k i ; zengin bir tur izm potansiyeline salhip olmasına karşılık ülkemiz, henüz 
uluslararası turizmden gerekli payı alabilecek düzeye ulaşmış, dünya 'turizminde layık olduğu yeri atabilmiş 
değildir. 

Son yıllarda, yurdumuza dönük dış turizm talebinin göstermiş olduğu gelişim ve iç turizm hareketinde gö
rülen hızlı artış önemli bir potansiyel yaratmış, ancak turizmin bir bütün olarak ele alınması, plan politika 
ilkelerinin uyumlu bir şekilde tespiti ve ilkeler doğrul tusunda işbirliğine dayalı ve devamlı b i r uygulamanın 
sağlanamamış olması nedeniyle turizm kaynaklarımız ülke kalkınmasına dünyadaki örnekleri ölçüsünde olum
lu katkı larda bulunacak düzeyde değerlendirilememiştir. 
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Gerçekten de turizm sektörünün arz ettiği imkânlardan, milli ekonomi bakımından ne derecede yararlanıla
cağının dikkatle hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamalarda turizmin gelişmesinin vaadettiği imkânların dik
kate alınması gereği kadar, değerlendirilmeleri de önem taşımaktadır. Diğer bir deyişle, optimal yatırım mik
tarı ile bu yatırımların en yararlı nitelik, nicelik ve yörede oluşmasını sağlayacak teşvik tedbirlerinin alınma
sında. 

Bu zorunluluk turizm olayının sadece döviz sahasındaki yerinin belirlenmesi ile bile kendini gösterecek ka
dar açıktır. 

Dış turizm talebi büyük miktarlarda tüketim malımızın yurt içinde ihracına imkân hazırlamaktadır. Ya
bancının seyahat acentasına ödediği komisyon, taksi şoförüne verdiği ücret, içtiği şarap, satın aldığı giyim eş
yası, ulusal ekonomimiz açısından da bir kazanç olmaktadır. Şöyle ki, litresi 25,— liradan ihraç edilen şarabı
mızın yabancı bir ziyaretçiye 200,— ila 800,— lira arasında otel ve lokantalarda satılabilmesi mümkün olabil
mektedir. Yani 0,25 Dolara ihraç edilen bir malın Türk lökantasmdaki fiyatı 2 - 8 Dolara kadar çıkabilmekte
dir. Bir deri ceketi ihracında üzerine eklenen çeşitli vergi ve kârlar nedeniyle kendi ülkesinde edinemeyen ya
bancı, aynı ceketi ihraç fiyatının üstünde bir bedelle Kapahçarşıdan almaktadır. Ancak, turizmin neden ol
duğu bu satışlar ihracatta vergi uygulamalları nedeniyle ödemeler bilançomuzun ihracat kalemleri arasında yer 
aldığından, turizm açısından yapılan değerlendirmelerde gözden kaçmaktadır. 

Yukarıda arz edilmeye çalışılan gerçek, önce Romanya daha sonra da Bulgaristan tarafından en rasyonel 
biçimde uygulanmıştır. Özel Kambiyo rejimi içinde olan bu ülkeler bir yandan serbest döviz ihtiyaçlarını kar
şılamak, diğer yandan ihraç konusu gıda maddelerini yüksek fiyatlarla değerlendirebilimek için uluslararası 
turizmi çok etkili bir araç olarak kullanmayı başarmışlardır. 

İşletme döneminde hemen akla geliveren bu bir iki olay yanında yatırım aşamasındaki döviz tablosuna 
da bir göz atmakta da yarar bulunmaktadır. 

Yapılan çalışmalara göre turizm yatırımlarının yapım dönemlerinde yurt dışından getirtilecek malzeme 
ihtiyacının yatırım tutarının % 3'ü ila % 5'i arasında kalmakta, yabancı sermayeli bir işletmenin ise sağladığı 
dövizin en çok % 18 - 24'ünü, kâr payı, dış kredi faizi, yabancı personel giderleri ve ithal işletme malzemesi 
ihtiyacı için geri götürebilmektedir. O hailde böyle bir işletme en az net % 76 - 82 döviz kazancı sağlamak
tadır. 

Uluslararası turizmin yanısıra, iç turizm hareketi de milli gelirin dengeli dağılımına yardımcı bir faktör ol
maktadır. Bu yolla yurdun çeşitli yerleşme merkezlerinden gelen kişiler daha ücra noktalarda talep yaratmakta, 
o yöre halkına yeni yeni gelir sahaları açmakta ve ürettikleri mallar, aracıya satış fiyatının çok üstünde ta
lep bulmaktadır. Böylece bir başka yörede meydana gelen tasarruf, bir diğer yörenin hayat standardını yük
seltmekte ve ürününe değer kazandırmaktadır. 

Özetle uluslararası turizmin ulusal ekonomi üzerindeki etkisi ödemeler bilançomuzda turizm geliri olarak 
görülen meblağın çok üstündedir. Hele bu gelirin diğer bir ekonomik bünyede gerçekleştirilen tasarrufun 
ekonomik bünyemize ilavesi olduğu ve böyle bir dış gelirin hızlandıran etkisi dikkate alınırsa değerlendir
memiz daha gerçekçi olacaktır. 

Turizm olayının yukarıda özetlenmeye çalışılan ekonomik yararının yanı sıra olumlu sosyal •etkileri ol
duğu da tespit edilmiş bir gerçektir. Turizm olayının esasını insan unsuru ve insan toplulukları oluşturmak
tadır. Turizm bir sosyal olay olarak insandan insana, insandan topluma doğru bir olaydır. Turistler başka yerlere 
gitmekle buralarda yeni insanlarla, toplumlarla temasa geçmekte, yeni yeni sosyal ilişkiler kurmaktadır. /Turist
ler bir yandan gittikleri yerleri psikososyal açıdan etkilemekte, diğer yandan bu yerlerden kendileri de etkilen
mektedir. Bu iki yönlü ilişkiden, turizmin bir kültür taşıyıcısı olarak insanlar ve insan toplulukları arasındaki 
bağları güçlendirme, insanların birbirlerini daha iyi ve daha fazla anlama fonksiyonları açık olarak görülmek
tedir. Böylece değişik kültür ve davranışlarla ilişki, belli yörelerde kalmış insanlarımızın görüş açısının genişle
mesinde önemli bir etken olmaktadır. Dünyada başka davranışlar, inanışlar ve terbiye anlayışlarının bulun
duğu idrak insanların herşeyden önce hoşgörü duygusunu geliştirmekte ve birarada yaşama anlayışını daha da 
yerleştirmektedir. 

'Milli kültür, sanat ve özelliklerimizin diğer ülkelerde tanıtılması ile Türkiye ve Türk'lerle ilgili imajın ger
çekçi olabilmesini sağlamak için önemli fedakârlıklar yapılmaktadır. Yurdumuza gelen yabancı, dışarıda an-
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latılmaya çalışılanı bizzat görmekte ve bilinçlenmektedir. Aynı kişiler kültür, sanat ve yaşayış değerlerimizi 
beraberlerinde yurt dışına götürerek tanıtma çabamıza yardımcı olmaktadırlar. 

Günümüz Avrupa moda çevrelerinde Türk motifle'i aranan unsurlar olmuşlardır. Şiş kebap, dolma ve hel
vanın Yunan, Bulgar veya israil mutfağına ait lezzetler olmadığı artık bilinebilmektedir. 

Yukarıdanberi sunulmakta olan gelişmeler ve ülkemiz turizminin içinde bulunduğu durum faaliyetin yeni
den düzenlenmesinin ne kadar önemli bir gereklilik haline geldiğini ortaya koymak açısından gerçekçi bir yak
laşımdır. 

Turizmin geliştirilmesi açısından yasal düzeyde tedbirler alınmasını gerektiren bu zorunluluklar, devletin, ka
mu ve özel sektörün işbirliği ve koordinasyon içinde çatışmalarını da gerektirmektedirler. 

Halbuki, turizm kesiminde mevcut yasal düzenlemelerin dünya turizminin hızlı gelişmesine ayak uydu
ramadığı ve Türk turizminin de aynı hızla gelişmesine imkân vermeyen eski ve etkisiz düzenlemeler haline 
dönüştüğü öteden beri kabul edilmektedir. 

Bu mevzuatın içinde, devlet adına turizm kesiminin sorumluluğunu büyük ölçüde taşımakta olan Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı da kesimin plan hedeflerine uygun gelişimini ve turiste hizmet veren işletmele
rin milli ekonomi açısından en,yararlı seviyede işletilmelerini sağlayacak yetkilerden yoksun bulunmakta
dır. 

Turizm sektörü, kamu yönetimi içinde bir Bakanlık olarak ilk defa 1957 yılında kurulan Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığı olarak yer almış 1963 yılında ise 265 sayılı Kanunla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ku
rularak Kuruluş Yasasının 2 nci maddesiyle «Turizmi ulusal ekonominin verimli bir sektörü haline getir
mek için yurdun turizme elverişli bütün olanaklarım değerlendirme» görevi bu Bakanlığa verilmiştir. 

Diğer taraftan, 1953 yılında yürürlüğe girmiş olan 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunuyla da 
endüstri içinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Ancak bu düzenlemeler, gerek kamu, gerekse özel kesim arasında düzenli ve sürekli bir işbirliğini ve 
çoğu kez Bakanlıklarüstü bir koordinasyonu zorunlu kılan turizm kesiminin gelişimi açısından sektörün 
sorumluluğunu taşıyan Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, bu sorumluluğun gerekli kıldığı yetki ve imkân
larla donatılması için yeterli olamamıştır. 
- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bugüne kadar, bu hizmetler manzumesini koordine etmek bakımından sa

dece ricacı bir kamu kuruluşu olarak kalmıştır. Oysa turizm, ekonomik, sosyal, kültürel, politik, eğitim ve 
teknolojik değişikliklere hızla ayak uydurabilecek, kararların en seri şekilde alınarak uygulanabileceği dina
mik bir yapıya ve ortama kavuşturulması gereken bir sektördür. Bu bakımdan sektörün koordinasyonu, iş
birliği teşviki ve denetimi için her türlü imkânı verecek, yeni bir anlayışla hazırlanan, köklü tedbirlerin 
alınmasını ve günümüze kadar olanın da ötesinde devletin önemli sorumluluklar yüklenmesini öngören ya
sal, idari ve düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Turizmin, fertlerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılaması ve modern toplumun sosyal ve ekonomik 
hedeflerine uygun olarak gerektiği ölçüde gelişebilmesi için, boş zamanları, nüfus artışı, dünya ekonomisi
nin gelişimi, kültür ve eğitimin yaygınlaştırılması gibi sosyal ve ekonomik faktörler arasında mevcut ilişki
leri ve bunların birbirlerine ve turizme olan etkilerini düzenlemek ve değerlendirmek devletin yeni bir so
rumluluğu olarak kabul edilmektedir. 

Bu sorumluluğun sadece, turizmin ekonomiye katkısının arttırılması değil, sosyo - kültürel sorunlara da 
çözüm bulunması için bir araç olarak değerlendirilmesi, ona daha önemli bir nitelik kazandırmaktadır. 

Turizmin milli ve uluslararası fonksiyonlarının gelişmesinde bir başka önemli faktör de «arzın en iyi 
şekilde yönetilmesi») ilkesinin gerektirdiği tedbirlerin mutlaka alınması zorunluluğudur. 

Turistik arzın Türk ekonomisi içinde önemli bir dinamizme kavuşabilmesi için : 
1. Turizme elverişli kaynakların tespiti, planlanması, turizm işletmelerine tahsisi, 
2. Sektörün finansman gereklerinin iç ve dış kaynaklardan yeterli ölçüde sağlanması, 
3. işletmelerin çalışmalarını zorlaştıran faktörlerin giderilmesi, 
4. Ulaşım hizmetlerinin turizmin gerekleri de dikkate alınarak yönetilmesi ve geliştirilmesi, 
5. Turizm eğitiminin bütünü ile ele alınması, 
6. Tanıtma ve Pazarlama faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, konularında öncelikle tedbirler alınması zorun

lu hale gelmiştir. 
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Gerek bu tedbirlerin gerekse milli, bölgesel ve yöresel gelişme stratejilerinin tespit ve uygulanmalarında, 
turistik arzın, ülke içinde apayrı bir alan oluşturmadığı, milli hayatın tüm diğer sektörleri ile dengeli bir 
bağımlılık halinde bulunduğu hususu bir ilke olarak benimsenmeli ve gözönünde bulundurulmalıdır. 

Turizmin ekonomi içinde verimli sektörlerden biri olduğu ne kadar gerçek ise kişilerin turizm olayına ka
tılmaları ile çevrelerini tanımaları ve milli bilinç ve dayanışma hislerinin artması da o kadar gerçektir ve 
devletlerin turizm faaliyetini teşvik etme zorunluluğu bu iki önemli kriterden kaynaklanmaktadır. 

Yukarıdan beri sunulmakta olan gelişmeler ve ülkemiz turizminin içinde bulunduğu durum, turizm yatı
rım faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesinin ne kadar önemli bir gereklilik haline geldiğini göstermektedir. 

Gerçekten de aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanan yatırımları azaltıcı faktörler, toplam yatak ka
pasitesinin talep artışını karşılayacak bir seviyeye gelmesini önlemiş, neticede milli ekonomi önemli sayıla
cak bir gelir diliminden mahrum kalmıştır. 

Yatırımları yavaşlatıcı en önemli faktörler şöylece sıralanabilir : 
1. Arazi sorunu; 
2. Finansman sorunu; 
3. Teminat sorunu; 
4. Günün gereklerine uygun işletme ve pazarlama sorunu; 
5. Bürokratik engeller; 
6. Politik etkenler; 
7. Petrol buhranı; 

Bu faktörleri sırasıyla incelemeye çalışalım : 

1. Arazi sorunu : 
Sahillerimizle turizm önemi olan yörelerimizde spekülatif çalışmalar arazi fiyatlarındaki yükselmeyi ol* 

ması gerekenden çok daha hızİandırmuş bulunmaktadır. Fiyatlar, özellikle herhangi bir yatırım projesini 
bilinmesi halinde büyük sıçramalar göstermekte ve bu hal yatırımı güçleştirmektedir. Yatırım ekonomik bir 
olaydır ve karlılıkla büyük ölçüde ilişkilidir. Maliyetlerdeki gereksiz yükselmeler bir yandan karlılığı düşü
rerek yatırım eğilimini yavaşlatırken, bir yandan da tüketiciye akseden fiyatları yükselterek hem tüketici, 
hem yatırımcı için olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Bu sorunun çözümü (yürürlükteki hukuk düzeni) kamu 
arazilerinin kullanımı ve zorunlu hallerde kamulaştırma formüllerini geliştirmiştir. Büyük projelere kamu 
arazilerinin tahsisi, bir yandan ilk yatırım giderlerini azaltırken, diğer yandan özel arazi sahibinin insafsız
ca bile diyebileceğimiz talepleriyle karşı karşıya kalmayı ve bu yüzden bazı çok önemli yatırımların imkân
sız hale gelmesini önlemektedir. 

Kamu arazileri Orman ve Milli Emlak Genel Müdürlükleri tasarrufunda bulunmaktadır. Son gelişmeler
le Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı île Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü yeni unsurlar olarak belirmiştir. 
Milli Emlak ve Orman Genel Müdürlüklerinin uygulama metot ve şartları ayrıntıları ile incelenmiş, karşılaş
tırılmış ve elde edilen bilgiler bir rapor içinde toparlanmıştır. Rapor sonuçlan maalesef cesaret verici ol
maktan çok uzaktır. Gerçekte her iki kuruluşumuzca da benimsenmiş usuller çağımızın proje geliştirme ve 
oluşturma anlayışı ile modem yatırım şartlarına tam bir terslik içindedir. Mesela, yatırımcı bütün idari for
malitelerle proje hazırlıklarını tamamlamadan yatırım için düşündüğü arazinin tahsis edilip edilemeyeceğini 
bilmemekte, eğer tahsis edilirse yıllık ücretin ne olacağını bilmemekte, yatırım tamamlandıktan sonra ise 
ilk beş yıl geçince idarenin yeniden gözden geçireceği ücretin ne olacağı konusunda hiç bir işarete sahip ol
mamaktadır. Günümüzde ciddî bir yatırımcının kendisine verilip verilmeyeceğini bilmediği bir arazi üzerin
de proje geliştirmesi ve projenin '% 3 - % 6'si olan birkaç milyonu gözden çıkarması, hele ilk beş yıllık 
işletme döneminden sonra tamamen idarenin takdirine kalmış, yeniden ücret ayarlamasına güvenmesi bekle
nemez. Bu halde gelebilenler, işlerini örtülü harcamalarla halledebileceklerine inananlardır. 

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün arazi tahsisinde 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu, uy
gulaması da diğer ilginç bir yaklaşımdır. Kullanımın farklılıklarını dikkate almadan sadece yıllık kira mik
tarına bakarak tercih, makro düzeyde milli çıkar tercihi yapması gereken rasyonel bir kamu yaklaşımı olarak 
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nitelendirilememektedir. Mesela, bir arazi üzerine otlak olarak kullanmak veya turistik kompleks yapmak 
için iki ayrı talep varsa ve otlak olarak kullanacak talep sahibi ihalede diğerine nazaran biraz daha yüksek 
teklifte bulunmuşsa tercih ne olacaktır. 

Konu ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmuş, yürürlükteki mevzuat içinde kısa vadede getirilebilecek çö
züm tasarıdaki gibi düşünülmüştür. Bu konuda ilgili bakanlıkların hızlandırıcı yardımlarına da ihtiyaç gö
rülmektedir. 

Turizm yatırımları için elverişli araziler büyük ölçüde kamu, kısmen ise özel mülkiyette bulunmaktadır. 
Bu halde potansiyel sahanın gereğince değerlendirilebilmesi mülkiyet bütünlüğü ile kabul olmakta ve tutar
lı bir projenin gelişmesi halinde özel mülkiyetteki parçanın da kamulaştırılmasında zorunluluk bulunmakta
dır. 

Özetle kamu arazilerinin turizm amaçlı tahsisi usullerinde günümüz gereklerine paralel hir düzenlemenin 
en kısa zamanda gerçekleştirilmesi zorunluluğu belirmiştir. Bu düzenleme ile uygulamaya yeknesaklık, ber
raklık, hız ve prensip getirilmesi sağlanabilecektir. 

2. Finansman Sorunu : 
Turizm yatırımlarının yüksek talep potansiyeline rağmen gereken düzeye ulaşamamasının önemli bir nede

ni de finansman sorunudur. Düşük karlılık özel yerli sermaye akımını oldukça yavaşlaltmakta, gelenler ise 
işletme kârlılığımdan çok diğer yan faktörler etkisi ile yatırıma yönelmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi 
etkili teşvik tedbirlerinin yanısıra ucuz kredi imkânlarının arttırılmıası ile mümkün görülmektedir. Şu kadar 
ki, yabancı sermayenin tedirginliği, yerli sermayenin daha kârlı yatırım alternatiflerine sahip olması, kamu 
yatırımlarının gerekli fon ve teşebbüse sahip olamamaları, turizm yatırımlarına sermaye akımım çok alt 
düzeyde tutmaktadır. Gerçekleşen yatırımlarda ise, prestij, bloke para kullanımı, diğer bazı ticari faaliyet
leri daha verimli kılma gibi yan faktörler ağırlık taşımaktadır. 

3. Teminat Sorunu : 
©ir yandan her proje için ayrı tüzel kişiliği olan şirketleşmeye gitme eğilimi, diğer yandan kamu arazi

sinin turizm amaçlı projelere tahsisi uygulamaları, kredilendirmede teminat sorununu yaratmıştır. Bilindiği gi
bi, orta ve uzun vadeli proje kredilerinde krediyi alandan gayrimenkul ipotek teminat aranmaktadır. Yeni 
girişimlerde tesisin kuruluş yeri olan arazi şirket mülkiyetinde olsa dahi arazi değerinin toplam projenin % 
15 - 50'si olması ve en az % 125 teminat marjı aranması nedeniyle talep edilen teminatın bulunması önemli 
güçlükler arzetmektedir. Eğer proje sağlanan üst hakkı ile kamu arazisi üzerinde kurulacak ise, sorun daha 
da önem kazanmaktadır. Bu halde girişimciler çağımız şartlarına uygun teminat sistemleri uygulayan dış kre
di kaynaklarına yönelmek veya bir kısım ortakların şahsi imkânlarından yararlanmak zorunluluğunu duy
maktadırlar. 

.4. İşletme - Pazarlama Sorunu : 
Günümüz turizm endüstrisi şartlarına uygun işletmecilik ve pazarlama oldukça farklılık arzetmektedir. 

Tesisin kurulmasından sonra müşteri beklemesi dönemi çok gerilerde kalmıştır. Bugünün işletmeoisi memnun 
ettiği müşterinin yeniden aynı yere tatile gelmesini sağlayarak turizm potansiyelindeki gelişmenin en 
önemli faktörüdür. Şu kadar ki, doluluğu artırıcı ve mevsimi azaltıcı en önemli tedbir, bilinçli bir pazarlama 
ilişkisinin kurulabilmesidir. Yerli girişimcilerimizden pek çoğu pazarlama imkânlarından mahrum oldukları 
için, girişimleri istenen başarıya ve kârlılığa ulaşamamaktadır. Bu nedenle, bilhassa dış pazarlama ko
nusunda turist ihraç eden ülkelerin uzman kuruluşlarıyla işbirliği zorunlu görülmektedir. 

5. (Bürokratik Engeller : 
Turizm yatırımcısı diğer sektörlere oranla daha fazla kamu kuruluşuna başvurmak zorunda kal

maktadır. Meselâ, ilk akla gelebilenler Belediye, İmar ve îskân, Turizm ve Tanıtma, Sanayi ve Tekno
loji Bakanlıkları T.C. Turizm Bankası A. Ş. dir. Bu listeye alt yapı ihtiyaçları için ilişki kurulması zorunlu 
kuruluşlar da eklenecektir. Yabancı sermaye yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilâtı da ilgili kuruluşlar 
listesine katılmaktadır. Çeşitli kamu kuruluşlarının projeye değişik yönlerden bakışları azaltılmalı, Turizm 
Belgesi ile Teşvik Belgesinin aynı kuruluş tarafından düzenlenmesi imkânı yaratılmalıdır. 
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6. Politik Etkenler : 
Turizm sektöründe talep, çeşitli psikolojik faktörlerle büyük elastikiyet göstermektedir. Meselâ, bir ko

lera haberi o mevsime ait talepte büyük düşmeler yaratabilmektedir. Aynı şekilde yurt içinde veya çevrede 
beliren olumsuz politik gelişmeler, işlemekte olan tesisler kadar yatırımcıyı da etkilemekte ve ürkütmektedir. 
Kabul etmek gerekir ki, son yıllarda Orta Doğu savaşlarıyla yurdumuzdaki politik dalgalanmalar dışarıda 
oldukça abartılmış ve turizm alanında rakibimiz olan ülkeler bu yolda ihmal edilemeyecek çaba göstermiş
lerdir. 

7. Petrol Buhranı : 
Geçtiğimiz yılların önemli olaylarından biri olan petrol kısıtlaması ve fiyat artışı, bir yandan turizm ha

reketlerini yavaşlatırken öte yandan turizm yatırımlarına hazırlanan kuruluşları da ciddi bir düşünceye 
sevketmiştir. Petrol buhranının turizm hareketi ve yatırımlarına etkisinin petrol kısıtlamasının yaratmış 
olduğu buhranın atlatılması ile kalktığı, fakat fiyat artışlarının olumsuz ekonomik etkiler yaptığı görül
mektedir. Anılan artışlar marjinal talep sahibinin tatiJ tercihini değiştirirken, biryandan da tatilde sarfedece-
ği bir miktarı, artan fiyat yoluyla petrol üreticilerine devretmesine yol açmaktadır. 

Yukarıda işaret edilen konuların çözümlenmesinin imkânsız gerçekler olarak kabul edilemeyeceği 
açıktır. Genellikle kısa vadede alınacak tedbirler ve sağlanacak koordinasyonlarla sorunların büyük ölçüde 
çözümlenmesi için akla ilk gelen tedbirler şöylece sıralanabilir. 

1. Etkili Teşvik Tedbirleri : 
Daha önce de belirtildiği gibi, turizm yatırımlarında rantabilitenin diğer sektörlere oranla düşüklüğü teşvik 

politikasının düzenlenmesinde bu sektöre ağırlık verilmesini zorunlu kılmaktadır. Son yılların teşvik uygu
lamaları incelendiğinde turizm sektörünün yetersiz teşvik kapsamı içine büyük ölçüde konaklama tesislerinin 
alındığı görülecektir. Halbuki turizm olayım yan gelirleri sağlayıcı tesis ve hizmetlerden ayrı düşünmek müm
kün görülmemektedir. 

Daha etkili teşvik tedbirlerinin ne olabileceği tasarıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Burada özetlemek ge
rekirse vergi, resim, harç istisnaları, turizm öncelik, yörelerine geri kalmış yörelere ilişkin teşvik unsurlarının 
uygulanması gibi tedbirlere ağırlık verildiği belirtilebilir. 

2. Kamu Arazisinin Tahsisinde Açıklık : 
Kamu arazisi tahsisindeki zorlukların giderilmesi mevcut hukuk düzeni içinde ilgili kuruluşların, sorunun 

yurt ekonomimiz açısından arz ettiği önemi benimseyerek, yalnızca gelenek nedeni ile sürdürülen uygulamayı 
belli müştereklerde buluşacak yönde değiştirmelerindedir. 

IBu amaçla Tasarıda önerilen çözümlerin ilgili kuruluşlarca uygulanması halinde; girişimcinin araziye iliş
kin ücreti önceden bilmesi, yıllık kullanım ücretlerinde yapılacak artışların hangi kriterlere göre olacağı, ilk 
işin süresinin sonunda uzatma şartlarının ne olacağı veya tanınan sürenin sonunda kurulu tesislerin hangi sta
tüye tabi olacakları bilinebilecektir. 

3. Kredilendirme ile İlgili Tedbirler : 
Turizm projelerinin kredilendirilmesinde üç önemli sorun; fon, kredi maliyeti ve teminat olarak belirmek' 

tedir. 
Kredi fonlarının arttırılmasında iç kaynaklar kadar uluslararası kuruluşların proje ve program kredilerin

den yararlanma imkânlarının artırılabilmesi için Maliye Bakanlığı'nm yardım ve desteğine büyük ölçüde gerek 
olacaktır. 

Turizm sektöründeki kârlılık oranlarıyla kredi maliyeti arasındaki fark oldukça azdır. Bu halin yatırımı 
yavaşlatıcı etkisinin giderilmesi için banka muamelelerinde vergi, resim, harç istisnasının (diğer pek çok 
yatırımda olduğu gibi) turizm kredilerinde de uygulanması ve uygulanan faiz farklılaştırması sisteminin 
turizm yatırımlarında uygulama imkânının yasal temele 'bağlanması gereklidir. 

Krediledirmede teminat sorunu yukarıda arz edilmişti. Kamu arazilerinin turizm amaçlı tahsisinde üst 
hakkının hukuki formül olarak uygulanması halinde tesis edilen hakkın tapuya tescili ve müstakil bir ayni 
hak haline getirilmesi ve dolayısıyla da ipotek edilebilmesi Tasarı ile mümkün olabilmektedir. 
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Gelişmiş ülkelerde «Proje teminatı» veya «İşletme relini» deyimleri de kredi literatüründe uygulama ( 
imkânına kavuşmuş bulunmaktadır. 

Bu unsurların kredi sisteminde kullanılmaları, şüphesiz bankalarin bu konuda gereğince hazırlıklı olma
ları ve kredi kararlarında yalnızca objektif teknik değerlendirmelerim etkinliği ile mümkün olabilmektedir, 

özetle, Yurdumuzda son yıllarda, önemli ölçüde artan iç* ve dış turizm hareketinin' ulusal ekonomimiz 
üzerinde yarattığı olumlu etkilerin gereğince artmasını sağlamak, talep potansiyeline uygun arzın hazırlan
masıyla mümkün olabilecektir. Mevcut tesislerin talebi karşılayamaması bir yandan ekonomimizi hazır bir 
kaynaktan mahrum ederken, diğer yandan karşılanamayan talebin rakip ülkelere yönelmesine ve pazar 
kaybetmemize yol açmaktadır. 

Potansiyel yatırım projelerinin biran önce oluşmalarını sağlamak amacıyla güçlüklerim giderilmesi yön
temleri ve yeni projeler geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin Tasanda yeraldıkları görülecektir. 

Son yıllarda yurdumuza dönük uluslararası turizm talebinin çok hızlı yükselmesine iç turizm talebinim 
de hızla artmasına karşılık, turizm arzının (yatak kapasitesinin) gerek nitelik, gerek nicelik yönlerinden talebe 
cevap verecek bir biçimde gelişme göstermediği bilinmektedir. Bu olay, makro açıdan ulusal ekonomimizin 
planlanmasında önemli ve etkili kararlara gerek göstermektedir. 

Mevcut yatak kapasitesi ile yeni ilâvelerin talep artışını karşılayamaması ulusal ekonomimizi önemli sa
yılacak bir gelir diliminden mahrum etmiştir. Arz-talep dengesizliğinin giderilmemesi halinde bu kaybın 
artacağı, potansiyel talebin başka ülkelere yöneleceği endişesi ile dünya turizm olayı içinde yatırımın yeri, 
özellikleri, sorun ve imkânları dikkate alınarak hazırlanan bu Tasarıda yararlı olacağına inanılan tedbirlere 
yer verilmiştir. Sorunun değerlendirilmesinde bir yatırım fikrinim doğuşu ile tesisin işletmeye açılmaları nok
taları arasındaki sürecin dört yıldan az olmadığı gerçeğimin hatırda bulundurulmasında yarar görülmektedir. 
Bu nedenle, Tasarımın bir am önce yasalaşması kaçınılmazdır. 

Arz edilmeye çalışımlan olumlu katkılar ve bunlara karşı ortada bulunan çeşitli olumsuzlukların gideril
mesi amacıyla hazırlanan «Turizmi Teşvik Kanunu» sektörün içinde bulunduğu darboğazlar ve sıkıntıları 
giderecek, sonuçta turizmin bir yandan ekonomik, sosyal ve kültürel yararlarını azamiye çıkaracak hüküm
ler getirirken, diğer yandan, özellikle turizmin vazgeçilmez unsurları olan doğal ve kültürel kaynakların kulla
nımı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları da asgariye indirecek hükümleri beraberinde getirmekte
dir. 

Bu Tasarıyla, turizm sektörünün işleyişini dinamik bir yapıya kavuşturmak, kuruluşlar arasımda etkim bir 
işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere; bir üst kuruluş olarak «Turizm Koordinasyon Kurulu»num oluştu
rulması öngörülmektedir. 

Turizm yatırımlarının belirli yörelerde yoğunlaştırılmasını sağlamak ve kaynakları ülke çıkarları doğrultu
sunda en verimli bir şekilde kullanmak amacıyla planlarının Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nca yapılabileceği, 
alt ve üst yapının kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilebileceği «Turizm Alanları ve Merkezleri» yemi 
kavramlar olarak bu Yasa Tasarısında yeralmaktadır. 

Bakanlar Kurulu Kararı ile sunulan tespit ve ilân edilecek turizm alam ve merkezlerimde, öncelikle gelişti
rilmesi gereken yerlerde, yine Bakanlar Kurulu Kararı ile faaliyete geçecek «Bölge Turizm İdareleri» planlama, 
yatırım ve işletmecilik konularımdan kamuya düşen görevleri süratle yerime getirebilecektir. 

Bölge - Turizm İdarelerinde oluşturulacak Bölge Turizm Koordinasyon Kurulları, adı geçen idarelerim 
görevlerimin gerekli kıldığı destek ve işbirliğini sağlayacaktır. 

Yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulamayan, ilgili kuruluşlar arasında yapılan yazışmalar ile çözüme ka
vuşturulamayacağı anlaşılan ve bu arada turizm sektörü açısından önemli bir teşvik unsuru olarak mütalâa 
edilen kamu arazilerinim turizm amaçlı yatırımlara tahsis edilmesini kolaylaştıran hükümler yine bu Yasa Ta
sarısının em önemli özelliklerimden biridir. 

Turizm yatırımlarının bürokratik engellerden arındırılarak, girişimcilerin çeşitli kamu kuruluşları arasın
da gidip, gelmelerini asgariye indirecek, önemli ölçüde kaymak ve zaman tasarrufu sağlayan hükümlerin özel
likle belirtilmesinde yarar görülmektedir. 

Bu yasa tasarısının getirdiği önemli yeniliklerden biri de sektörel yatırımların özendirilmesi hususunun 
belirli bir esasa bağlanmasıdır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 261) 
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Bilindiği üzere, turizm sektörü ekonominin diğer sektörleriyle birlikte Kalkınma Plan ve Yıllık Program-
larında düşünülmüş, hedef ve ilkeleri belirlenmiştir. Ancak, sektörel yatırımların yeterince özendirilememiş 
ve kaynakların ayrılmamış olması, ne yatak kapasitesi, ne döviz gelirleri, ne de yabancı turist girişleri hedef
lerinin gerçekleştirilmesin© imkân tanımıştır. 

Özel sektörün turizm alanında yapmamasının en önemli nedeni, diğer sektörlere kıyasla rantabilitenin 
çok düşük olmasıdır. Bu oran, yiyecek - içecek sanayiinde % 100'ün üzerinde iken, turizm sektöründe, en 
ideal işletmecilik düzeyinde, ancak % 8 ile % 15 arasında değişmektedir. 

Geliştirilmesi için ithalat oranının çok düşük olduğu, döviz getirme, istihdam yaratma, ulusal geliri artırma 
potansiyeli en yüksek olan böyle bir sektöre devletin katkı ve desteği kaçınılmazdır. Tasarıda yeralan teşvik 
hükümlerinin gerçekleşmesi halinde turizmin, ekonomik ve toplumsal kalkınmamıza katkıda ıbulunması büyük 
ölçüde sağlanabilecektir. 

Bir taraftan teşvik tedbirleri getirilirken, diğer taraftan hizmet standardının yükseltilmesi ve idamesi, buna 
paralel olarak da tüketicinin korunabilmesi amacıyla gerekli ve yeterli bir denetim ve ceza sistemi yeni esas
lara bağlanmaktadır. 

Yukarıdaki amaçlardan hareketle tasarı : 
1. Turizm kaynaklarının tespitleri ve bunların turizm olayı içinde kullanılmasını, 
2. Turizm yatırımlarının ve işletmelerinin yeni özendirici araçlarla etkili biçimde desteklenebilmesini, 
3. Turizm yatırımlarını yavaşlatan etkenlerin basitleştirilmesi ve işlek bir yatırım anlayışı getirilmesini, 
4. Turizm işletmelerinin ulusal ekonomimiz için önemli birer döviz kaynağı olmaları nedeniyle dış 

turizm gereklerine de uygun işletilmelerinin sağlanmasını, 
5. Turizm alan ve merkezlerinde, turizme ilgili, faaliyetleri hızlandırmak, amacı ile kamu idaresinin özel 

yetkilerle güçlendirilmesini, 
6. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının fiyat ve standart beraberliğini sağlayabilmesi için gerekli yetkilerle 

donatılmasını, 
7. Denetimi etkili kılacak yeni ve günün gereklerine uyan cezaların getirilmesini, 
8. Mesleki birlik, düzen ve dayanışmayı sağlayarak temsil görevini de yürütecek meslek birlikleri kurul

masını, 

Sağlayacak hükümler taşımaktadır ve ülkemiz turizminin bugün içinde bulunduğu olumsuz yapıdan kurta
rılması ile yukarıda anabaşlıkları verilen hususların gerçekleştirilmesi suretiyle, amaçlanan düzeye ulaşabilme
si için hazırlanan bu tasarının kanunlaşması zorunlu görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — «Amaç» başağımı (taşıyan bu madde ile, 'tasarımım düzenlemeyi öngördüğü hususların açık
ça betotitoesi düşümülmıüşitür. 

Madde 2. — Maıdidemıin (a) bemdli ile, turizmim u/lıuslıaraırasıı Idtesraıtürdie de kabul edülıem tannanıma 
yer verilmiştir. (b) ve (c) bentleri ile tasarıda getirilen /tıüm düzenlemelerin temel atadığı «Turizm Alanlar»» 
ve «Turizm Merkezleri» tanıırnlamınıştır. 

Şöyle ki, turizm yönünden önemli doğal ve/veya sosyo - kültürel değerlerim yoğunlaştığı alam ve mer
kezlenin önceden seçimli ve Bakamlar Kurulunca kabul ©diterek ilanı öle "bu sınırlı arazi böförnlerinira. özel 
bir yapıya kavuşturulması, kaymak k/ullamıımımda azami tasarrufum sağlanması, turizm yaltırımlıarımın etkinlik 
ve veriimllilliği'nlim artırulmaaısı, ki<tte turizmine cevap verebilecek kapasiteyi sağlayarak ulosliararaısı pazarlama 
kolayliıkıllanma ulaşıtoıası ve kamu kuruımları arasında yoğun işbirliğinin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

(d), (e) ve (f) bentlerinde lüuırizm teslisleri, turizm işletaıeteri ile usulüne uygum olarak Turizm ve Tamııtma 
Bakaınıkğındam belge allan yatanım ve işletmeler beMrienmıiştıir. 

Madde 3. — Bu maddede, çok yönlü bir sektör ölmaısı medeniyle, turizm sektörümün gerek duyduğu iş
birliği ve koordinasyon, özel yetkilerle domatılimıış bölge idaırderi bilgi aliış - verişi ve ımeslek mensuplarınım 
soruınllarıma sahip çıkacak kural ve birlikler düzenlemrnliştliır. 
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Madde 4, 5, 6. — Tasarının 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından verile
cek, 

— Turiizm Yatırımu 
— Turizm işletmesi ve 
— Hizmet Belgeleri 

düzenlenmektedir. 
Belgelendirme sektörde faaliyette bulunabilmek için bir zorunluluk olmamakla beraber, kanunda getirilen 

haklardan yarariaınaMlmenin tek şartı olması nedeniyle bir cazibe unsuru hüviyeti taşımaktadır. 
Turizm belgelerinin verümesinde turizm olayının içlinde cereyan ettiği işletme esas alınmıştır. İstetme

nin bu hüviyeti kazanabilmesi ise öncellikilıe bir yatırım aşamasına ve fizik bir yapının oluşmasına ihtiyaç gös
terecektir. İşte belgelendirme bu iki aşamanın gel/işlimi paralellinde «Turizm Yatırımı,» ve yatırımın bitmesin
den sonra fizik yapının insıan ve servis imkânları lilıe donatılmasından sonna da «Tuıriizm İşletm'esi» hallime dö
nüşmesi aşamalarımda 'ele alınmıştır. Böylelikle belgelerin niteliğine göre de yasadaki haklarım (teşvik tedbir-
lertinıin) hangilerimden yararlıanmliacağı ortaya çıkacaktır. 

Belgelendirme işlemleri ile belgeye konu olabilecek faaliyet daMaırının bir tüzükle ele adonıması ise, çok hız
lı bir gelişme içinde olan turizm sektöründe, bugünden kest'Mlıemeyecek işletmecilik alanlarımın duz>enlemelbil-
mesine imkân yaratacak bir esnekliğe sahip olunmasınla imkân yaratılması açısından düşünülmüştür. Böyle
likle, klasik turizm işletmeleri yanında zaman içlinde ortaya çıkabilecek yeni istetmelerin de belgelendirimesi 
ve teşvikine imkân sağlanacaktır. 

Turizm Hizmet Belgeleri, sektörün yapısı gereği bir işletme bazına itiyaç göstermeden yaipıllan turist reh
berliği gibi çalışmaları da kontrol altımda tutabilmek amacıyla verilecek belgelerdir. 

Sicil tutulması ile belgelerdeki gelişmeleri ve işletmelerin faaliyetlerini izleyebilmek açısından düşünülı-
müş, Sistemlin gereği olıan bir tamamlayıcı tedbirdir. 

Özetle, yasanın yürürlüğe girmesi lifle beşinci madde uyarınca çıkarılacak tüzükte belirlenecek yatırımların 
işletmelerin ve hizmetlerin tümü Turizm ve Tanıtma Bakanlığında bu tüzükte belirtilen niteliklere uymaları 
halinde bir belge sistemi altımda toplanabilecekler ve bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın sağlayacağı haklardan 
yaralanabilmek açışımdan bir ayrıcalık kaızanaoaklardıır. 

Ayrıca, bu Tüzükle, turizm olayınım amademanfları olıan kişiler, seyahat acenitaları ve diğer turizm işletme
leri arasındaki çok yönlü ilişkilerin düzenlenımesii de öngörülmüştür. 

Madde 7. — Maddeyle çok yönlü ve diğer birçok sektörü ilgilendiren yapısı nedeniyle, kamu kuramları 
arasında sağlanması zorunlu işbirliği vurguılanmış, bu işbirliği esaslarımın bir tüzükle düzenlenmesi öngörül-
müştür. 

Madde 8. — Bu madde ile, turizm açısından önemi dikkate alınarak doğal ve kültürel turizm değerleri
nin koırunması amaçlanmaktadır. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesi de en önemli turizm değerlerinden biri olan kıyılarımızın kamu ya
rarıma korunma ve kuDlanımıında etkinlik sağlamak üzere, mevcut mevzuattaki eksik veya esk'imişMklerİ gider-
mek ve bu Kamun maddesiyle bir yaradan kıyıların hangi kuilûlanımlıasra yasak, hangi kullaınımllaıra 'açık olduğu
mun ilkeleri belirlenlirken aynı konunun esaslarım daha aynnıtıtk olarak belirleyecek bir tüzüğe de yasal daya
nak ıhataırlıanması amaçlanmaktadır. 

Madde 10. — Sıcak ve soğuk imalden suyu kaynaklarınım sağlık turizminde değerlıemdiırilmesi için gerekli 
teknik işbirliğine yasal dayamak ve zorumiıuk sağlanması için bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Bu madde (üle ülke turizminin yaranma, ivedilikle düzenlenebilmesi gerek! 'yerlerin (harita 
çaİışmaÜlaırmın ömoellik alması, bu araıda ilgili kuruluşların diğer öncelikli çalışmaları dolayısıyla karşılaşulabile-
oek erteleme ve gecikme ihtimallllıeri nedeniyle, sektör sorumlusu Turizm ve Tamıtma Bakanlıığının doğrudan 
harita yaptırma .yetiksin© açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 12. — Genel olarak plan onaylarına çabukluk kazandırılması ve müımhasıran turizm açısmıdan ge-
lliştiriilıecıek olan «Turizm Merkezleri» ve «Turizm Alanları» (içlin mevzii imar pl&mlıarınıım onaıy ve denetimlinin 
sektör sorumlusu ve konuda uzmanlaşmış kadroilaro barnnıda/rıan Turizm ve Tanıtma Bakanlığının sorumlulu
ğuna verilmesinin ve turizm açışımdan önemli diğer alanlardaki düzenlemelerde de, turiizm sektörünüm ge-
reklerinlin gözönümde buflıuımduırulmasının sağlanması amacı i e bu madde dlüzeınlemımlişıtlir. 
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Madde 13. — Turizm gelişmesi için arazi vazgeoilmez bir unsurdur. Ülfeamiizde turizme elverişli arazinin 
önemli bir bölümü kamu kurumlarının elindedir. Turizmimizin ekonomiye kaıtlkıtonııraın yeterli düzeye gati-
ıtilmemesinin temel nedenleri arasında arazi soranları yer ailmakıtadmr. 

Yürürlükteki mevzuata göre, kamu arazilerinin turizm yatıranlarına tahsisi karışık ve zaman aîacı işlem
leri gerektirdiği gibi, çok defa tahsis timkânsızılıığryla da karşıljaşıtoaktadır. 

Turizme elverişli merkezlerin özelliklerine göre, toplıam yatırım içinde arazi % 15 ü/e % 50 arasımda de-
ğliısen önemli 'bir piaya sahiptir. 

Bir yandan turizm içtim keşlin gerekllıiliği, diğer yandan da kârlılık oranı, diğer sektörlere göre çok düşük 
olan turizm yatırımları içinde % 50/'ye uflıaşan payı nedenlıeriıylıe turizm alıan ve merfcezlıerindeki kamu 'arazi
lerinin yaitmırnlara talhsisinıde tek eklen yönetimin ve ödeme şartlarında sağlanacak kolaylığın uygulamaya 
konulabilmesi, tasarının bu maddesi ile imkân dahilime güdecektir. 

Madde 14. — Kamu mıüljküne tecavüz sebebiyle yıkılması gereken yapı ve tesislerden elverişli olanları
nım yıkılarak yok edilmesi yerine, turizm sektörün/e, 'dolayısıyla ulusal ekonomiye katkı sağlayacak ve hafanıı-
za h'izmet sunacak şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 15, — Bu madde, turizmin gerektliırdiıği yap ve 'teslislerin gerekli görülen hailîforde Turizm ve Tanıit-
ma Bakanlığınca yapıfaası veya yaptırılmıası imkânının sağl/animiası ve sektör içindeki kamu yatamlamınatn 
amaçlar doğrultusunda gerçekleşmesi için etkin bir koordinasyonu temin etmek üzere düzenlenmiştir. 

Madde 16. — Turizm ve Tanıtana Bakanll/ığıınca baJigetendiırilen yatırımlaran, projelere uygun olaraık 
gerçekleşmesini temin edid deınetiımlerin yapılması bu madde iılıe Bakanlığın yetkisine verilmektedir. 

Madde 17. — Turizmde yararlı kullanıma imkân veraoek eski yapılarım değerîendirillmesinde görevlin 
ağırlıkla Turizm ve Tanıııtma Bakanlığına verillmıesli ve 'bu tür yapıların sahiplerıkıiin, bu ulusal değeri/eni koru-
maılarını kolaylaştırmak üzere, çeşitli teşvik imkânılarından yararlandırılmaları bu madde lile sağlanmıştır. 

Madde 18. — Kamu kurum ve kuruluşlarının dündeki ticari turizm tesisleri ile dinlenme ve eğitim tesis
lerinin dağınıklıktan kurtaıralmıası istetme ve pazarlamada etkinlik sağlanabilmesi ficin yenli esaislıara kavuştu-
rutoasınıın ülıtoe turizmi yönlünden yaıraırfla sonuçlar sağlayacağı düşünülmüştür. 

Madde 19, 2/Q, 21. — Taşanımın 19, 20 ve 21 od maddelerinde, bu tasarıda yer alan teşvik hükümlleranıden 
yararlanabilmek açısından turizm sektörüne alit genel teşvik tablosunun program kararnıamıdlerine giriş usu
lü, öncelliklli yöreliere tanınan liımkânılıardaın ve sektörün nlite'lliği gereği birer iıhıraoatçı gibi döviz kazandııncı faa
liyetlerde bulunan turizm işletmelerinin bu açıdan haklarınım tanınması konulıan düzenJıenırriiştir. 

Teşvik 'tedbirleri maıddeleştirilıirfcen yatarım dönemlinde vergisel karakterli yüklerin limkânlar içinde azad-
tılmıasına ve kaynakların yatı/ramlara yönlendirilmesine özen gösteridımiştir. 

Ayrıca dövizin yatınım döneminde de yurda gelmesi, bunların yurt içi tasarruflarla birleşerek kuHıanılima-
sı imkânları yanında, işletme dönemlinde de ürünün ihraç imkânlarınım gelişmesi ve dış pazarliarda rekabet 
şartlarının oluşturulmasına çalıışıüimıştır. 

Madde 22. — Bu maddede, genel teşvik tablosunda yar allan teşvik tedbirlerinden, turizm işletmelerinin 
yararlanmasını sağlayacak Teşvik iBelgedıeriınıim 'düzenlenme esasları yer almaktadır. 

Turizm yatırım ve işletmeleri, Turizm ve Tanıtma Bafcanllağıınca verilen yatırım ve (işletme belgeleri ya
nında ıteşvik belgesi ve 21 nd maddede belirtilen ihracatçı nliltelliklıeri iılıe önemli ölçüde teşvik imkânlarından 
yararlanacaklardır . 

Madde 23, 24 ve 25. — Tasarlının «Muaflıklar» başlığı altındaki bu maddeleri (ile, turizm belgesine sa
hip olanların, yürürlükteki 6086 sayılı Kanunla ve diğer kanunlarda mevcut muaflıkları düzenlenmektedir. 

Madde 26. — 193 sayılı Kanunun ek ve değişikliklerinde belirtilen gerice 'yöreler üle turizm bakımından ön-
celli'klle gdftştMımesi öngörülen yöre allan ve merkezliler 'arasındaki farkla durum nedeniyle, söz konusu Ka
nunda yer alan yaitırım indirim oranlarının turizmde gerice yöre, alan ve merkez olarak kabul edilen yerler
de de uygulanması bu madde hükmünce mümkün olacaktır. 

Madde 27. — Tasarımın getirdiği en önemli yemliMkl/erden biri de vergi indirimi uygulamasıdır. Böylece 
Bakanlıktan belgeli istetmelerin geçmişe oranla daha kârlı bur şekilde çalışabilmeleri /imkânı doğacaktır. 
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M&ıdde 28. — Belgeli işDeDmelıeaıin gerek paızarilaırnia faafliyetkırini etkin blir sekide sürdüııehiılırnıeleıû, gerek 
sundukları hizmetlin stodaiKhııın adamesıi ve çeşitilıeaıddıtitebam/esıi açılarımıdan döviz kıulanmmıınıa ihtiyaç duy
dukları ve geçmiş yıterda, bunun sıkmalarını çekflikleııli bir gerçektik: Ülkeye döviz kazaııdırıoı hizmetleri ge
çen iş sahip veya işletliöleriiınıkı daha fazla döviz kazandırıcı fıaafliyetiende bulunabilmeleri içlin gerekli koşuib-
îamn sağlanması devletin en başıta gelen görevleri arasında ollmak gerekir. 

Bu madde ile hem bu ıımkân yaratıUrken hem de yurda resmi kanatandan daha fazla döviz girmesi sağ-
lıanmaş olacaktır. 

Madde 29. — Yetersiz iç kaynaklanın, dış kaynaklan" ile desteklenmesi amacıyla yabancı sermayeye, pay
larıma karşılık geri ödemıe ve paylarıma düşen kartalının cari kurdan transfer edîiebitaneai hususlarında garaıntti 
verdltmektediir. 

Mıadde 30. — Bu miadde hükmüne göre, beljgelii turizm yatırımları, gerektiğinde, kredi yönünden T C . Tu
rizm Bankası A,Ş. tarafından desteklıenıebilıecekıtiir. Bankanın finasman sorunu ilse yabancı kaynaklardan dö
viz kredisi sağlamak suretiyle çözümtenebiecektıir. 

Madde 31. — Diğer sektörlerde de uygulanmakta olan bu teşvik ıtedbiırüıeriıniin bir taraftan tuıniızm sıekıtö-
ründe faaliyet gösıteren belgeli işletonıelerıi de kapsama içinıe alacak biçimde genlişjletiîmesi amaçlaınııırken, diğer 
taraftan dıa işletme maiyetlerinin dlüşürüillmesd amaçlanmaktadır. 

Madde 32. — Turizm sıektörün'de faaliyet gösıteren lişletmıelerıin telefon ve toelex gibi haberleşme limkânıla-
nndan öncelikle yaraırlıanıdırılmalaıranı, hizmetlin en başta gelen gereği olanak görmek gerekmektedir. 

Artık günümüzde artan seyahat maliyetleri karşısında, iş münasebetleri büyük ölçüde haberleşme imkân
larıyla yürütülmekte ve ayrıntıları daha sonra yazıya dönüştürülen bir çok anlaşma bu yolla yapılmaktadır. 

Madde 33. — Pazarlama faaliyetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi ve yabancı ülkelerle rekabet 
edebilme koşullarının iyileştirilmesi amacıyla belgeli işletmeler yanında, yabancı hava ulaştırma şirketlerine 
bazı kolaylıkların getirilmesindeki zaruret açıktır. Mali desteğe ihtiyaç gösteren gerekli teşvik tedbirleri için 
yapılacak harcamalar Turizm Geliştirme Fonundan karşılanacaktır. 

Madde 34. — Ülkemize gelen turistlerin büyük bir kısmı havayolunu tercih etmektedir. Ancak halihazır 
alanlarımız turizm sezonundaki yoğun trafiği, özellikle charter inişlerini karşılayacak durumda değildir. Mev
cut hava alanlarına yenilerinin ilavesi ve bunların charter inişlerine de açık tutulması için gerekli tedbirlerin 
alınması yoluyla ülkeye daha çok turist çekilebilecektir. 

Madde 35. — Tasarrufların bir araya getirilmesiyle kurulacak turizm şirketleri yoluyla, turizm sektörüne 
yönlendirilebiimeleri ancak bazı teşvik tedbirlerinin getirilmesiyle mümkün olabileceğinden bu madde düzen
lenmiştir. 

Madde 36. — Ülkemizde turizm sektöründe istihdam edilecek nitelik ve nicelikli personelin bulunma
ması, yabancı yatırım ve işleticilerin taleplerinin yerine getirilebilmesi bakımından, belgeli tesislerde yabancı 
personel çalıştırılması uygulaması 6086 sayılı Kanunda olduğu gibi bu Kanunda da öngörülmektedir. Ancak 
bazı işletmelerin özelliği nedeniyle bu Kanunda öngörülen sınırlamaların üzerine çıkabilmek için Bakanlığı
mıza yetki verilmektedir. 

Madde 37, 38, 39, 40. — Turizm sektöründe finansman yetersizliği öteden beri bilinen bir gerçektir. Kal
kınma plan ve programlarında tespit edilen hedeflere, kamunun yetersizliği ve özel sektörün ilgisizliği nede
niyle ulaşılabilmesi hiçbir zaman mümkün olamamıştır. 

Turizm Geliştirme Fonunun kurulması ile özellikle turizm merkez ve alanlarında gerekli üst yapı yatırım
ları belirli oranlarda desteklenerek geliştirilebilecektir. 

Madde 41, 42. — Bu kanunla getirilen teşvik hükümlerinden ancak Bakanlıktan belgeli turizm yatırım ve 
işletmelerinin yararlanması öngörülmektedir. Bu hakların devamının da belirli esaslara bağlanması, devletin 
çıkarlarının korunması bakımından önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. Bu amaçla teşvik hükümlerin
den yararlanan bir yatırım veya işletmenin başka bir kişiye devri halinde öncelikle bu yatırım ve işletmenin 
aynı amacı ve nitelikleri korunması halinde mümkün olabilecektir. 

Ayrıca söz konusu yatırım ve işletmenin turizm amaçlı kullanımının sona ermesi ve bir yıl içinde tekrar 
turizm faaliyetine dönülmemesi halinde bu Kanunun ilgili maddeleri hükmü gereğince yararlanılan muafiyet 
ve kolaylıkların bu maddede öngörülen usul dairesinde mükelleleften geri alınması öngörülmektedir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 261) 
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Madde 43. — Turizm sektörünün özellikleri, gerek iş yeri ve gerekse iş kolları yönünden diğer sektörlere 
göre farklılıklar arz etmektedir. Örneğin, garsonun lokantada 8 saat aralıksız çalıştırılması, işin niteliği se
bebiyle imkân dahilinde değildir. Ayrıca turizm sezonunda işletmelerin sürekli hizmete açık tutulması ülke 
yararı bakımından zorunludur. 

Bu ve benzeri nedenlerle, turizm sektöründe çalışma esasları özel bir düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. 
Madde 44. — Turizm işletmeleri arasında haksız rekabeti önleyici tedbirler almak ve Turizm ve Ta

nıtma Bakanlığının tutacağı işletme sicillerinde kolaylık sağlamak amacı ile böyle bir düzenlemeye ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Madde 45. — Turizm ve 'Tanıtma Bakanlığından belge alan turizm yatırımlarının, her yatırımın duru
muna ve kuruluş yerinin özelliklerine göre, Bakanlıkça verilen uygun süreler içinde tamamlanarak zaman ve 
kaynak kaybına neden olmadan işletmeye açılmasını sağlamak amacı ile bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 46. — Ülkemizde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin önemli bir bölümünde görüldüğü gibi, 
işletmeden sorumlu bir kişinin zaman zaman işletmede bulundurulmaması sorunlar yaratmakta, müşteri ve 
denetleme elemanları yetkili bir muhatap bulamamaktadır. Bu madde ile, işletmelerde yönetim ve işletme
cilikten sorumlu olacak bir kişinin devamlı bulundurulması amaçlanmıştır. 

Madde 47. — Turizmin, amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi için gerekli teşvik ve desteğin sağlanması, ge
lişmelerin izlenmesi ve denetlenmesi konularında görevler yüklenmiş bulunan Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı, bu görevleri yeterince yürütebilmek için, sektörde faaliyet gösteren işletmelerdeki gelişme ve değişik
likleri bilmek zorundadır. Bu madde ile Bakanlığın sektördeki düzenlemeler için ihtiyaç duyduğu bilgilerin 
karşılamnası amaçlanmıştır. 

Madde 48. — Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sundukları mal ve hizmet fiyatları Dev
leti, iş sahiplerini ve müşterileri çok yakından ilgilendirmektedir. 

Bu madde, sektörün pazarlama özelliğine bağlı olarak fiyatların önceden tespit ve ilanını müşterilerin ko
runması amacı ile tarifelerin Turizm ve Tanıtmıa Bakanlığınca belirtilecek ilkölere göre hazırlanmasını ve 
uygulanmasını düzenlemektedir. 

Madde 49. — Gerek yatırım, gerekse işletme aşamasında çeşitli teşvik ve kolaylıklardan yararlanmaları 
öngörülen belgeli turizm işletmelerinin hizmet standar dinin yükseltilmesi ile, sürekli ve nitelikli hizmet verme
lerinin sağlanabilmesi, etkin bir denetleme sisteminin getirilmesi ile mümkün olabilir. 

Bu bakımdan, belgeli turizm işletmelerinin faaliyetlerine izin verilmesi ve bunların faaliyetten men 
edilmesi yetkilerinin Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca kullanılması, bu işletmelerin tesis ve hizmet standardı 
ile fiyat uygulamalarının yine aynı Bakanlıkça denetlenmesi zorunlu görülmüş, mevcut mevzuattaki belir
sizlikler nedeniyle halen belediyelerce de kullanılan yukardaki yetkilerin, sektörün özelliği nedeniyle, bel
geli turizm işletmeleri için belediyeler yerine, yetişmiş denetleme elemanlarına sahip bulunan Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığınca kullanılmasının daha etkili sonuçlar vereceği düşünülmüş ve bu madde düzenlenmiştir. 

Maddede, denetleme ve denetim elemanlarına ilişkin düzenlemelerin tüzükle yapılacağı da öngörülmüş
tür. 

Madde 50, 51, 52, 53, 54, 55. — Sektörde mal ve hizmet arz eden belgeli işletmelerin faaliyetlerini belir
li bir standarda uygun olarak sürdürmeleri, etkin teşvik imkanlarına paralel denetlemeye ve denetleme sonu
cunda görülecek düzensizliklerin süresi içinde giderilmesine bağlı görülmektedir. Bu da önleyici ve caydırıcı 
bir ceza sisteminin gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. 

Bu sistem içinde belgeli turizm yatırım-ve işletmelerine, bu Kanun ve buna dayanılarak yürürlüğe kona
cak tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymayan davranışlarının tespiti halinde, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
bünyesinde, ihtisas sahibi kişilerden oluşacak bir kurulca karara bağlanmak kaydıyla, süreli uyarma, mik
tarları 50'nci maddede belirlenen para cezaları, teşvik belgesinin 1 yıldan 3 yıla kadar geri alınması ve tu
rizm belgelerinin iptali cezalarının uygulanabilmesi öngörülmektedir. 

Para cezalarına karşı mahalli Sulh Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık tutulmuş, itiraz edilmemesi veya 
yargı kararı ile kesinleşen para cezalarının tahsilinden sonra yine turizm sektörünün gelişmesi için kulanıl-
mak üzere Tasarıda getirilen «Turizmi Geliştirme Fo nu»na aktarılması yoluna gidilmiştir. 

Ayrıca yukarıda sözü geçen cezaların uygulanması na ve para cezalarının tahsiline ilişkin usullerin bir tü
zükle düzenlenmesi gerekli görülmüştür. 
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Madde 56. — Özellikle turizm belgeli işletmeler ve genelde turiste mal ve hizmet sunan işyerleri, zaman 
zaman, tarife dişi ücret tahsili veya mal ve hizmetin değerinden daha yüksek fiyat uygulayarak, turistten 
haksız yere fazla para tahsili yoluna gitmektedirler. 

Ülkemizde bazı satıcılar, özellikle yabancı turistlere, pazarlık konusu olup sattıkları mallar yerine, daha 
düşük kaliteli malları da turist adreslerine göndermekte ve sonuç olarak aldatıldıklarını anlayan yabancılar, 
uğradıkları zararın tazminini Turizm ve Tanıtma Ba kanlığına başvurarak talep etmektedirler. 

Bu ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zararların tazminine, genel hukuk çerçevesinde aracı olmaya ça
lışan Bakanlık, bu madde ile yasal bir güce kavuşacak belgelerle tespit edilebilen zararların tazminini ilgili 
işletmelerden isteyerek hak sahiplerine ödenmesini sağlayabilecektir. 

Madde 57. — Deniz, göl ve akarsu kıyılarının, özelliklerini bozucu ve yıpratıcı kullanımı ile kum, çakıl 
ve taş ocaklarının izinsiz işletilmesi veya bu ocaklardan kaçak kum, çakıl ve taş alınması 9 ncu maddenin 2 
nci fıkrası ile yasaklanmıştır. Sayılan bu yasakların hilafına davranan hakkında yapılacak takibat ve uygula
nacak cezalar bu madde ile düzenlenmiştir. 

Madde 58. — Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, yat turizmi ve yat limanı işletmeciliğinin 
ne denli önem arz ettiğini belirlemektedir. Bu faaliyet dalını geliştirmek ve bu yollâ  da ülke turizmini ha
reketlendirmek amacıyla gerek yerli ve gerekse yabancı turizm belgeli gerçek ve tüzelkişilere bu yönde bir im
kan tanınmış, 'bunların T. C. Turizm Bankası veya diğer Kamu İktisadi Teşebbüsleri veya mahalli idarelerden 
en az birisinin katılacağı ortaklıklar kurmak suretiyle yat turizmi ve yat liman işletmeciliği yapabilecek
leri hükme bağlanmıştır. 

Madde 59. — Gümrük Kanunu'nun 32 nci maddesi, yabancı limanlardan gelen gemilerin, gümrük bölge
sine geldiklerinde rota değiştirmeyeceklerini, duramayacaklarını ve gümrük bulunmayan1 yerlere yanaşama-
yacaklarını belirtmekte, kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 11 nci maddesinin 1 nci fıkrası ile 
12 ve 13 ncu maddeleri de, rota dışında seyreden veya gümrük mevcut olmayan yere yanaşan gemilerin dur
durularak aranacağına, taşıdıkları yükün müsadere olunacağına, gemi kaptan veya acentamn cezalandırı
lacağına ilişkin hükümler ihtiva etmektedir. 

Yukarıda açıklanan mevzuat, gemiler ile yapılabilecek kaçakçılığı önlemek amacına yöneliktir. Gemi ni
teliğinde olmayan, herb-rinin ortalama 10' Milyon TL. değerindeki tekneleri ile (Yatlar) ülkemize gelerek pa
ra harcamak isteyen, kıyılarımızın güzelliğini görmeyi düşünen yabancı teknelerin gezilerini, alış - verişle
rini, yakıt ikmallerini söz konusu mevzuat önemli ölçüde kısıtlamakta, herhangi bir koyda durarak denize 
girmek isteyen yabancı yatçıyı suçlu duruma düşürmektedir. Yeni düzenleme ile yabancı milHyetlerindeki yat
ların güzergâh dışına çıkabilmeleri ve gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşabilmelerine imkân verilmek
te, sözü edilen mevzuatın ise ancak bu teknelerin turizm dışı faaliyetlerde bulunmalarının tespiti halinde geçer
li olabileceğini belirtmektedir. 

Madde 60|. — Gümrük Kanunu'nun 34, 35 ve 41 nci maddeleri, Türk limanlarına gelen yabancı ve yerli 
ticaret gemlerine uygulanan zorunlu işlemleri göstermektedir. Yasa; gezi, eğlence veya spor amacıyla kü
çük tonajlı teknelerin Türk kıyılarında dolaşmalarını öngörmediğinden ve buna ilişkin hüküm getirmediğin
den, bu çeşit teknelere ne yolda işlem yapılacağı ilgili memurların insiyatifine kalmıştır. 

Yasayı uygulayan görevliler de genellikle, aynı kanun hükümlerini yatlara da uygulamaktadır. Bu ne
denle, varılan her Türk limanında aynı gümrük işlemleri tekrarlanmakta olup yat sahiplerini usandırmakta
dır. 

Önerilen madde ile yabancı yatların, Türk karasularında bulundukları müddetçe gümrük tarafından göz
altında tutulmaları sistemi getirilmekte ve her limanda tekrarlanan giriş işlemleri ise, sadece ilk varılan ve 
Türkiye'de çıkıştaki son (veya kışlanan) Türk limanında yapılmaktadır. 

Bu madde ile, yabancı uyruklu (turistlerin sadece turizm amaçlı gezi, varış ve spor teknelerine ve tica
ri amaçla kullanılmayan yatlarına Kabotaj Kanunu Hükümlerimin uygulanmaması da öngörülmektedir. 

Madde 61. — Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 40 nci maddesindeki işlemler, ticaret gemileri için her li
manda uygulanan kaideler olup, gemilerde fare itlafının yapılıp yapılmadığını ve mürettebat veya hayvanlarda 
bulaşıcı hastalık bulunup bulunmadığını kontrol amacıyla vazedilmiştir. 
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Yerli yatlar için az bir ücret (250 Krş.) ödenerek ilk çıkılan limanda alınan patenta 20 seferden geçerli
dir. Yabancı yatlara ise her limanda sorgu ve bildirim kağıdı doldurtulmaktadır. 

Önerilen madde ile çoğunlukla mürettebatın yerine tekne sahiplerinin kendilerinin kullandıkları yatlara 
uygulanan formaliteler azalmış olmaktadır. 

IMadde 62. — Sözü edilen yasada 12 kişiden az yolcu taşıyan teknelere telsiz cihazı konulması öngörül
mediğinden, bu hükme aykırı şekilde telsiz sistemine sahip teknelerin Türk karasularında cihazlarını kullan
maları suç teşkil etmektedir. 

Yeni yasa hükmü ile tekne ve mürettebatın can ve mal emniyetini sağlamak üzere telsiz cihazı bulun
durabilirle yetkisi verilmektedir. 

•Madde 63. — Yabancı milliyetteki yatlar, Türkiye'ye mülkiyet belgesi ile girmişse en çok 3 ay, triptik, 
geçici giriş belgesi ve gümrüklerden geçiş karnesi ile gelmişse en çok 6 ay kalabilmektedir. 

Kalış sürelerinin kısalığı ise, yabancı yatların Türkiye'deki yat limanlarında kışlama, bakım ve onarım 
müddetlerini sınırlayarak önemli gelirlerin kaybına yol açmakta ve yat limanı işletmeciliğinin kârlılığını orta
dan kaldırmaktadır. 

Yeni düzenleme ile Türk yat limanları yabancı yat ve yatçılar için cazip hale getirilmektedir. 

Madde 64. — 1593 ve 222 sayılı kanunlar ispirtolu meşrubat satışı ve ruhsatları ile ilgili maddeleri, günü
müzde, turizm belgeli işletmeleri zor duruma düşürmekte ve özellikle dış turizm gelirlerinin azalmasına 
neden olmaktadır. 1593 sayılı Kanunun 178 nci maddesine göre «Her nevi sanat müeseseleri ve maden 
ocakları ve inşaat yerleri dahilinde ve yakınında ispirtolu meşrubat satışı veya umumi evler açılması mem
nudur» 222 sayılı Kanunun 61 inci maddesine göre ise, okulara 100 metre mesafe içinde meyhane, kahve
hane, bar gibi umumi tesisler kurulamıyacaktır. 

Bu madde ile, her iki kanun hükümlerinin, turizm belgeli işletmelere uygulanmaması amaçlanmıştır. 

Madde 65. — 2559 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, kız ve kadınların gazino, bar, kafeşantan gibi 
içki kullanılan yerlerle banyo, hamam ve plajlarda çalışabilmeleri o yerin en büyük mülkiye amirinin izni
ne bağlıdır. Yirmibıir yaşından küçük kadın ve erkekler hiç bir suretle bu yerlerde çalıştırılamazlar. Bar, kafe
şantan ve meyhanelere yanlarında veli ve vasileri olsa bile, onsekiz yaşından aşağı küçüklerin girmesini polis 
men eder. 

Yukarıdaki maddenin, günümüz turizm anlayışına ters düşen hükümlerinin bu Tasarı maddesi ile, belge
li turizm işletmelerinde uygulanmaması amaçlanmıştır. 

Madde 66. — Turizmde hizmet devamlılığı nedeniyle, belgeli turizm işletmelerinin, yardımcı hizmet ve 
satış yerlerinin hafta ve öğle tatillerinde de açık bulundurulması zorunlu olduğundan bu madde düzenlenmiş
tir. 

(Madde 67. — Döviz kazandırıcı bir uygulama olarak düşünülen talih oyunları bu madde île düzenlenmiş 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının uygun göreceği yerlerde T.C. Turizm Bankası A. Ş.nin doğrudan ve
ya uygun göreceği kuruluş ve kişilerce oyun mahallerinin tesisi düşünülmüştür. 

ISadece yabancı pasaport sahiplerinin dövizle yararlanabilecekleri bu salonların turizm ve güvenlik ba
kımlarından tabj olacağı şartlarının bir yönetmelikle düzenlenmesi de öngörülmüştür. 

(Madde 68. — Ülkemiz, başlıca turist gönderen ülkelere uçakla ulaşılabilecek bir konumdadır. Son petrol 
zamları, yabancı turistin özel otosu ile ülkemize gelmesini engellemekte, toplu ulaşım araçlan ile Türkiye'ye 
gelen yabancılar gezi programlarını, kiralayacakları otolarla gerçekleştirmek istemektedir. 

Mevcut uygulamalara yasal bir dayanak getirmek ve ayrıntılarını da yönetmelikle belirtmek amacı ile bu 
madde düzenlenmiştir. 
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Madde 69. — Turizm bakımından önem ve önceliği Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca belirtilerek, Bakan
lar Kurulu Kararı ile sınırları ilan edilecek «Turizm Merkezleri» nin bir kısmında belediye teşkilatı bulunmaya-
bilecektir. Hizmetlerin gereği gi'bi yürütülebilmesi için, nüfusa bakılmadan bu .yerleşme yerlerinde belediye ku
rulması zorunluluk arz edeceğinden, bu maddeye Tasarıda yer verilmiştir. 

/ 
Madde 70. — Dünyadaki uygulamalara paralel olarak, ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan ve önemli 

ölçüde döviz girişi sağlayan kredi kartları konusunun yasal bir dayanağa kavuşturulması bu madde ile sağla
nabilecektir. 

Madde 71. — Bu maddeyle, turizm işletmelerini düzenleyen ve 1953 yılında yürürlüğe konmuş olan 6086 
sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun bu Kanun için 74 ncü maddede öngörülen yürürlük süresine 
uygun olarak yürürlükten kaldırılması öngörülmüş, ayrıca taparının 3 ncü maddesinin (b) bendiyle Turizm Da
nışma Kurulu yeniden düzenlendiğinden mevout Turizm Danışma Kurulunun yer aldığı 265 sayılı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Kanununun 15 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 72. — 6086 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1953 yılından günümüze kadar devam eden uygulama
da, belgeli turizm işletmeleri bir yandan Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, diğer yandan belediyelerin deneti
mine ta'bi olmuş, bazı konularda bu iki kamu kuruluşu arasındaki ölçü ve değerlendirme farklılıkları, turizm 
işletmelerini olumsuz şekilde etkileyecek bir yetki karışıklığına yol açmıştır. j 

Bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacı ile denetleme yetkilerinin belgeli turizm işletmeleri için Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına geçmesi yararlı ve zorunlu görülmüştür. 

Madde 73. — Ekonomik sektörlerin tümünü belli oranlarda ilgilendiren ve özelliği nedeniyle geniş bir faa
liyet alanını düzenlemek amacı ile hazırlanan bu Tasarının, teknik konuları tüzük ve yönetmelikle düzenlemeye 
bırakması normal karşılanmalıdır. 

Mevcut durumdaki yasal boşluk ve belirsizliklerin daha uzun süre devam etmemesi ve bu Tasarının en az 
bir yıl içerisinde tam anlamıyla işlerlik kazanabilmesi için gerekli görülen tüzük ve yönetmeliklerin de, Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanarak yürürlüğe konması kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu madde ile «Turizm Müessesesi Kuruluş Belgesi»!, «Turizm Müessesesi İşletme Bel
gesi», «Özel Turizm Müessesesi Belgesi» ve «Profesyonel Turist Rehberliği Belgesi» sahiplerinin kazanılmış 
hakları korunurken, uygulamada karışıklıklara meydan verilmesini önlemek düşüncesiyle de, eski belgelerin 
bu tasarı ile getirilen yeni 'belgelerle değiştirilmesi şartı amaçlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesine göre Türkiye Turing ve Otomobil Ku
rumunun yürüttüğü işlemlerin T. C. Turizm Bankasına görev olarak verilmesi düşünülmüş, ancak Banka bu 
görevleri yürütecek tarzda teşkilablanıncaya kadar geçecek süre içerisinde görevin aksamaması anılan Kuromun 
göreve devam etmesi ve buna karşılık da bir pay alması öngörülmüştür. 

Madde 74. — 6086 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran bu Tasarının iki aşamada uygulamaya konması, 
mevcut düzenin korunabilmesi açısından gerekli görülmüştür. 

Madde 75. — Bu madde ile yürütme yetkisi belirlenmiştir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 24 Şubat 1982 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/207 
Karar No. : 82 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından 27 Temmuz 1981 tarihinde 101-778/05304 sayılı yazı ile MiUıi Güvenlik 
Konseyi Başkanlığına sunulan «Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı» Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğin
de oluşturulan ihtisas Komisyonunda ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin iştirakiyle incelenmiş, 
ayrıca dört gün müddetle ilgili bakanlıkların, kurumların ve özel sektör temsilcilerinin iştirakiyle Kanun 
Tasarısının işlerliği denenmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, gerekçesinde ayrıntılı olarak açıklanan sebeplerden dolayı 
tasan genel olarak olumlu mütalaa edilmiş, ancak; siklet merkezi teşkili, tasanda yer alan ve direkt olarak 
başka kanunlarla ilgili olan hükümlerin ilgili olduğu kanunlara aktarılması ve tasarının sistematik olarak 
yeniden düzenlenmesi anaprensiplerinden hareket edenkomisyonumuz, Kanun Tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmelerden sonra maddelerin görüşmesine geçerek arz edilen anaprensipler ve aşağıda madde madde su
nulan nedenlerle; bazı maddelerin metinden çıkarılması, bazı maddelerin birleştirilmesi ve 'bazı maddelerin 
yeniden düzenlenmesi veya bazı yeni maddelerin metne ilave edilmesini tensiplerine sunmayı uygun müta
laa etmiştir. 

1. Kanun Tasarısının sistematik yönden yeniden düzenlenmesinin gereği olarak Birinci Bölümün başlı
ğının «Amaç, Kapsam ve Tanımlar» olarak değiştirilmesi. 

2. Kanun Tasarısının amacını ihtiva eden 1 nci maddenin; tasarıda olduğu şekilde tadat edilmesi, sek
törün inkişafına paralel olarak ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlar veya katkılar karşısında yetersiz kalır endi
şesinden hareketle, daha öz, kısa ve geniş kapsamlı olarak ifade edilmesi. 

3. Kanun Tasarısının kapsadığı konuları belirlemek maksadıyla, 2 nci madde olarak bir kapsam maddesi
nin tasarıya ilave edilmesi. 

4. Tanımlar maddesi olan 2 nci maddenin, aynı başlıkla 3 ncü madde olarak tasarıda yer alması. 
a) Kanun Tasarısının yazımında maddelerin kısaltılması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine 

«Bakanlık» tanımının, 

b) Tasarı ile getirilen yeniliklerin uygulama alanlarının belirlenmesi, turizm potansiyeli yüksek doğal 
ve kültürel turizm kaynaklarının korunması ve buralarda turizm amaçlı arazi kullanımına öncelik verilmesi, 
kıt olan ülke imkânlarının siklet merkezi teşkil edecek şekilde yoğunlaştırılacağı ve altyapı ihtiyaçlarının ön
celikle tamamlanacağı Turizm Alan ve Turizfn Merkezlerinin bir plan dahilinde geliştirileceği bölgeleri belir
lemek ve devamlılığını sağlamak üzere «Turizm Bölgeleri» tanımının, 

c) Tasarının önemli bir 'bölümünü teşkil eden yat turizmine ilişkin maddelerin anlaşılmasını ve uygulan
masını kolaylaştırmak amacıyla «yat» tanımının tasarıya ilave edilmesi. 

d) Kanun Tasarısının 4 ncü maddesi içinde yer alan ve tasarı ile getirilen teşvik tedbirlerinden yarar
lanmanın esas aracını teşkil eden «Turizm Yatırımı Belgesi» ile «Turizm İşletmesi Belgesi» nin tanım ha
line getirilerek bu madde metnine dahil edilmesi. 

e) Turizm Alanı ve Turizm Merkezi tanımlarının, Kanun tasarısının diğer maddelerinde yapılan değişik
liklere paralel olarak yeniden düzenlenmesi. 
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f) Turizm tanımının, yapılan incelemelerde gerek uluskrarası literatürde ve gerekse mevcut mevzuatta 
müşterek bir tanımının bulunamamış olması ve Kanun Tasarısına konulacak böyle bir tanımın ileride bağla
yıcı olabileceği endişesiyle; turizm tesisleri tanımının ise uygulamada tereddütlere sebebiyet verebilecek ka
dar çok geniş kapsamlı olması ve Kanun Tasarısı içinde herhangi bir maddede kullanılmaması nedeniyle 
tasan metninden çıkarılması. 

5. «Kurul ve Kuruluşlar» başlığını taşıyan 3 ncü maddenin, tamamen teşkilat konusu olarak, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kuruluş Kanununda düzenlenmesi uygun mütalaa edildiğinden tasarı metninden çıkarıl
ması. 

6. Tasarının en önemli kısmım teşkil eden ve sıklet merkezi tesisini mümkün kılmak ve turizm sektö
ründe planlı bir gelişmenin sağlanmasında esas alınacak Turizm Bölge, alan ve merkezlerinin belirlenmesiyle 
ilgili genel esasları veren yeni bir madde metninin 4 ncü madde olarak «Turizm Bölge, Alan ve Merkez
lerinin Tespiti» başlığı ile tasarlıya ilavesi. 

7. Tasarının «Belgelendirme ve Turizm Sicili» başlıklı 4 ncü maddesıinin, diğer mevzuatta yer alan teşvik 
tedbirleri, istisna ve muafiyetleri de kapsayacak şekilde ve 45 nci madde hükümlerini de ihtiva edecek tarzda 
«iBelge Alınması» 'başlığı altında «Genel Hükümler» başlıklı İkinci Bölümde 5 nci madde olarak yeniden 
düzenlenmesi, 

Tasarının 5 ve 6 ncı maddelerinin yeni yapılan düzenlemeye uygun olarak 37 nci maddedeki yönetmelikler 
arasına alınması. 

8. «İşbirliği Esasları» başlıklı 7 nci madde ile «Doğal ve Kültürel Turizm Kaynakları» başlıklı 8 nci 
madde hükümlerinin, kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları arasında yer alan mutad faaliyetleri 
olarak değerlendirildiğinden tasarı metninden çıkarılmaları. 

9. 9 ncu maddeniin «Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması ve Kuianımı» başlığı altında 6 ncı madde 
olarak,. tasarıda ıgerçekleşCirilme'si öngörülen s'iiklet merkezi kavramı ve tasavvuruna paralel olarak, Turizm 
Bölgeleri ve Turizm (Merkezlerini kapsayacak (Ve Medeni Kanunun 641 nci maddesinde belirlenen Devletin 
hüküm Ve tasarrufu altındaki arazilerin hepsine şamil olacak ve buralarda yapılaşmayı mümkün kılacak şe
kilde tekrar düzenlenmesi, Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altın
daki yerlerde diğer kamu yararlı yapı ve tesislerin inşa ve işitilmesinde aranacak şartların belirlenerek uygu
lamaya açıklık getirilmesi ve deniz göl ve akar su kıyılarından kum, çakıl ve taş alınması ile diğer şekillerde 
faydalanılmasının Kültür ve Turizim Bakanlığının iznine bağlanması. 

10. 10 ve 11 nci madde hükümleri, bakanlık ve kurumlar arasında yapılacak normal bir koordinasyonla 
sağlanabilecek hususlar olarak değerlendirildiğinden bu maddelerin tasarı metninden çıkarılması. 

11. «Planlar» başlıklı 12 nci madde metninin; Turizm ıBölgesi ve Turizm Merkezleri ile sınırlı olmak 
kaydıyla, harita ve kıyı kenar çizgilerinin onaylanmasını da bir süreyle kısıtlayacak şekilde ve imar ve iskân 
Bakanlığınca onaylı Nazım imar Planlarına uygun olarak Turizm Alanlarında ve Turizm Merkezlerinde te
ferruatlı planlamayı gerektirmeyen durumlarda, doğrudan doğruya 1/25 000 ölçekten 1/1 000 ölçekli imar 
Uygulama Planlarına geçişi de mümkün kılacak tarzda, 1/1 000 ölçekli İmar Uygulama Planlarının tadil ve 
onaylama yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bırakılması, ayrıca, belediye sınırları - ve mücavir alan
ları içinde kalan ve imar planlarıyla turizme ayrılmış arsalarda imar planı tadilatlarının öncelikle yapılma
sını öngören hükümleri de ihtiva edecek şekilde ve bu yerlerin korunması ve altyapı hizmet
lerinin küordine edilebilmesi maksadıyla, turizm dışı kullanımlara ilişkin imar Uygulama Planlarının ve alt
yapı projelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının belirli bir süre içinde olumlu görüşünü müteakip uygulama
ya konulmasını veya Turizm Bölgeleri Ve Turizm Merkezleri dışındaki bu kabil işlemlerin (Külitüır ve 
Turizm Bakanlığı ile ktoördine edilmesini sağlayacak şekilde yerinden düzenlenerek tasarıda 7 nci madde 
olarak yer alması, 

12. 13 ncü madde metninde yer alan «taşınmaz» tabirinin «taşınmaz mal» olarak değiştirilmesi ile «Ta
şınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı» başlığını alan maddenin, 8 nci madde olarak, mevcut mevzuat
ta karışık ve zaman alıcı işlemleri kısaltmak ve yatırımlara tek elden tahsisini sağlamak üzere aşağldaiki 
esaslar çerçevesinde yeniden düzenlenmesli : 
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a) Turizm Alan ve Merkezlerindeki taşınmaz malların, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis işlemlerinin 
belirli zaman periyotları ile sınırlandırılması. Bu meyauda uygulamadaki tıkanıklıkları giderici hükümler 
koyarak maddenin işlerliğinim sağlanması. 

b) Diğer Kamu Kurumlarına, gerçek kişilere ve vakıflara ait taşınmaz mallardan Turizm işletmesi Belge
sine. sahip olmayanların kamulaştırma ve Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis işlemlerine açıklık getirilmesi. 

c) Kanun Tasarısının diğer maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak taşınmaz malların Türk 
ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin 
esasların Mialiye, Tarım ve Orman bakanlıkları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında standart bir şekilde 
yeniden tespiti ile bu taşınmaz malların tapuya müstakil ve daimi bir ayni hak olarak ayrı bir sayfaya kay
dına imkân sağlanması. 

d) Yabancıların taşınmaz mal iktisabına ilişkin bağlayıcı hükümler ihtiva eden 442 sayılı Köy Kanunu 
ile 2644 sayılı Tapu Kanununun Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile de
ğişik şekilde uygulanabilmesine imkân sağlanması. 

e) Kamu kuruluşlarına ait turizm eğitim ve dinlenme maksatlı tesislerin Turizm Bölgeleri ve Turizm Mer
kezleri içinde kalması halinde dahü, bunların kendi kuruluşlarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmelerine 
imkân sağlayıcı hükümlerin madde metnine ilavesi. 

f) Maddenin son fıkrasına «bedel»! kelimesinden sonra «tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren» 
ibaresinin eklenerek fıkranın teşvik maddesi haline dönüştürülmesi ve 15 nci madde olarak Üçüncü Bölüme (Teş
vikle ilgili Esaslar ve Hükümler) alınması. 

13. Kıyılar, Devlet Ormanları ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer arazilerdeki kaçak veya 
usulsüz yapı ve tesislerden elverişli olanlarının yıkılmadan turizm amaçlı kullanımını öngören 14 ncü mad
denin, konunun önemi ve Türkiye genelinde bazı düzenlemelere ihtiyaç göstermesi nedeniyle, karışıklıklara se
bebiyet verilmemesi amacıyla tasarı metninden çıkarılması. 

14. «Kamu Yatırımları» başlıklı 15 nci maddenin, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin altyapı ih
tiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanmasını ve bu maksatla bu kuruluşlara tahsis edilen 
ödeneklerin Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınmadan başka maksatla kullanılmasını önleyici 
hükümler ilave edilerek yeniden düzenlenmesi ve 9 ncu madde olarak tasarıda yer alması. 

15< /«Yatırımların Denetimli» başlığını taşıyan 16 nci maddenin, Beşinci Bölümde (Denetleme ve Ceza
lar) 30 ncu madde olarak, diğer kurum ve kuruluşların görev, yeüki ve sıorumluliuMarı enıgdlenmeden, bel
geli yatırım ve işldtmeforiı Kütür ve Turizm Bakanlığınca da asli bir görev olarak denetlenmesine imlkân 
sağlayacak şekilde «Dentitllleme YetkÜsi» başlığı ile yeniden düzenlenmesi 

16. «Bskli Yapıların Değerlendirilmesi»» başlıklı 17 nci maddenin Kültür Balkanlığiının; Turizm ve Ta
nıtana Bakanlığı ile bMeştiriflmesii ile çözümlendiği; 18 ndi maddenin, dalha ziyade* teşlküfetlannıa konusu 
olarak Bakanlar Kurulunca bir kanun maddesine gerek duyulmadan her zaiman düzenlenebilecek bir konu 
olarak değerlendirilmesi sonucu tasarıdan çıkarılması. 

17.| «Fiyat Tarifeleri» başlıklı 48 nci maddenin, Kültür ve Turizm Bakanlığına daha fazla yetfkii ve elas-
fcilkiîyet verecek şekilde yeniden düzenlenerek aynı başlıkla 10 ncu madde olaralk tasarıda yer alması. 

18„ ı«!Bilgi Verme» başlığını taşıyan 47 nci maddenin «Bakanlığa önceden (bilgi vermek» ifadesi ye
rine «(Bakanlıktan izin almak» ibaresinin eklenerek aynen tasarının 11 nci maddesi olarak mulhafazası. 

19.; 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin l /a fıkrası gereğince Türkiye Turing ve Oto
mobil Kurumu tarafından yürütülmekte olan triptik veya gümrük geçiş karnesi hizmetlerinden sağlanan gelirin 
tamamının fona geüir olarak aktaraHması tasarının 38 nci maddesinin (e) fıkrasında belirtilmiş olmasına, Geçici 
Madde 2'de bu hizmetlerin ne şekilde devam ettirileceğine ait hükümler bulunmasına rağmen, tasarıda açık ve 
seçik olaralk bu 'hizmetlerin T.C. Turizm Bankası A.Ş. ta rafından yürütüleceğine dair bir maddenin bulunmaması 
mahzurlu, ayrıca içişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarına, fona ve bu hizmetleri görecek kuruma verilecek 
payların Bakanlar Kurulunca belirlenmesi uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıkların önlenmesi bakımından 
uygun mütalaa edilerek tasarıya «Triptik veya Gümrük Geçiş Karnesi Hizmetleri» başlığı altında 12 nci mad
de olarak yeni bir madde ilavesi. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 261) 



— 19 — 

20. «Teşvik ve Koordinasyon» başlıklı 19 ve 20 nci maddeler ile «Teşvik Belgesi» başlıklı 22 nci mad
denin birleştirlerek; tasarıda getirilen siklet merkezi teşkili anlayışına paralel bir 'biçimde, yatırımlarda 
önceli sırası, Turizm banılan, Turizm' Merkezleri, Turizm Bölgeleri ve diğer bölgeler olmak üzere, Tu
rizm sektöründe uygulanacak teşvik tedbMerinin tespit ve uygulama esaslarının belirlenmesi ve bu madde 
de, hükümet tasarısının 21 nci maddesinde yer alan ihracatçı sayılma konusuna açıklık getirilmesi. Bu mak
satla Üçüncü Bölüm (Teşvikle İlgili Esaslar ve Hükümler)'e 13 ncü madde olarak «Teşvik ve Koordinasyon 
Esasları» başlıklı bir madde ilave edilmesi. 

21. Kanun Tasarısının 23, 24, 25, 26, 27 ve 35 nci maddelerinin çeşitli vergi kanunlarında düzen-
İemmıek üzere tasarı metninden çıkarılması.; 

22. «Döviz Kullananı» başlıklı 28 nci madde hükmlünün hailen, 26.6.1980 tarih ve 8/1133 sayılı Turizm 
Çerçeve Kararnamesi ile madde metninde istenen şekilde yürütülmekte olduğu, bunun kanun maddesi ha
line getirilmek suretiyle sınırlayıcı olabileceği değerlendlrildiğin'den tasarı metalinden çıkarılması, 

23. «Transfer Garantisi» başlıklı 29 ncu m'a'dde Metninin aynen 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Ka'nununda yer aldığı, bu kanunda bulunmasının sağlayacağı faydalar yanında, sözü geçen kanunda yapıla
bilecek değişiklikler sonucu, uygulamada karışıklıklara neden olabileceği değerlendirilerek, tasarı metninden 
çıkarılması.; 

24. Tespit edilecek Turizm Alan ve Merkezlerinin süratle" geliştiirilmıesinli sağlalmafc ve elde mevcut 
imkânların buralara teksifi düşüncesinden hareketle, turizm sektöründe yatırımların desteklenmesinde kul
lanılan kredilerin de öncelikle !bu alan ve merkezlere ıtahsisi faydalı mütalaa edilerek, tasarıya 14 ncü mad
de olarak «Turizm Kredileri» başlığını taşıyan yeni bir madde ilave edilmesi. 

25. Turizm yatırımlarının istenen seviyeyç ulaşmasında büyük katkısı olaoağı değerlendirilen döviz kre
dilerinin temin ve kullanılmasında ortaya çıkabilecek problemleri bir derecede azaltmak ve Sanayi Kalkın
ma Bankası tarafından uygulanan sisteme paralel bir yetkinin T.C. Turizm Bankası A.Ş.'ne verilmesini sağ
lamak amacıyla Tasarının 30 ncu maddesinin, yeni ilave edilen bir madde le birleştirilerek «Turizm Kre
dileri» başlıklı 14 ncü maddeye (b) fıkrası olarak konması? 

26. .«Elektrik, Havagazı ve Su Tarifeleri İndirimi» başlığını taşıyan 31 nci madde başlığının «Elektrik, Ha
vagazı ve Su Ücretleri» olarak değUştirilmesfi, düşünülen siklet merkezli prensibinle uygun olarak bu ücret 
indiriminin sadece Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinde sanayi ve meskenlerde o bölgede uygulanan 
tarifelerden en düşüğü paralelinde olacak şekilde 16 nci madde olarak yeniden düzenlenmesi. 

27. «Haberleşme Kolaylıkları» başlıklı 32 nci maddenin 17 nci madde olarak aynen muhafazası. 
28.j «Paizariıalma Kolaylıkları» baslığını taşıyan 33 ncü madde hükümleri, 20.6.1980 tarih ve 8/1133 sa

yılı Turlizm Çerçeve Kararnamesinde düzenlenmiş olduğundan ve ikamın maddesi haline getirilmesinin 
mahzurlu olabileceği döğerlendiriiMğinden, tasarı metninden çıkarılması Ancak bu konuda yapılacak har
camaların Bakanlar Kurulunca tespit edilecek miktarlarla sınırlı olmak kaydıyla, fondan karşılanması hük
münün 21 nci madde «Turizmi Geliştirme Fonu Kurulması» ye ithal edilmesi. 

29. «Hava Ulaşımı» başlılklı 34 ncü madde hükümleri, tasarı methinden çıkarılan, Turizm Koordinasyon 
Kurulu tarafından takip ve uygulanacak şekilde düzenlenmiş olduğundan, yapılan değişikliklere paralel ola
rak bu maddemin de tasarı metininden çıkarılması. 

30.| «Yabancı Personel Çalıştırılması» başlığını taşıyan 36 nci madde ile «Turlizm İstetmelerinde Polis 
Denetimi» başlıklı 65 nci maddenin birleştirilerek «Personel Çalıştırılması» başlığıyla 18 nci madde olarak ye
nliden düzenlenmesi. Bu düzenleme esnasında, 2007 sayılı Türkiye^de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen 
Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun hükümlerinden turizm işletmelerinin, yabancı turiste hizmet, pazarlama 
ve dünyadaki uygulamalar dikkate alınarak ne ölçüde istisna edileceklerinin, İçişleri ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca müştereken belirlenmesi. Ayrıca 2559 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin, belgeli işletmelerde 
uygulanmasındaki güçlükleri bir dereceye kadar çözümlemek ve 21 yaşından küçük kaldın ve erkeklerin staj 
ve çalışmalarını en büyük mülkü amirin izni ile mümkün kılacak şekilde maddenin yenliden düzenlenmesi. 
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31. «Alkollü îçki Satışı» başlıklı 64 ncü madde ile 65 nci maddenin 18 yaşından küçüklere ilişkin hüküm
lerinin birleştirilerek, 67 nci maddedeki talih oyunlarına ait hükümleri de ihtiva edecek şekilde yeniden düzen
lenecek maddenin «Alkollü îçki Satışı ve Talih Oyunları» başlığı ile tasarının 19 ncu maddesini teşkil etene
si. Bu düzenlemede; Italih oyunları oynatabilecek mahallerin* belgeli turizm işletmesinin belge kapsamında ve 
tamamlayıcı bir bölümü olarak tespitine ve işletecek kişilere izin verme ile buralara yabancı pasaport sahip
leri dışında kimlerin, Ihangi şartlarla girebileceğinin belirlenmesi yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına ve
rilmesi. 

32. «Genel Halfta vö Öğle TâHüeri» başlıklı 66 nci maddenin mun'teViyaltınlda sayılan kanun madde-
lerinün İş Kanununu illglbnıdüren kıonıular olduğu değerilenidMİerek, maddenün gerekçesinde ifade edilen 
maksadı sağlayacak şekilde «Resmi Tatil, Hafta Sonu ve öğle Tatilleri» başlığı ile belirtilen günlerde belgeli 
işletmeleran faaliyetlerine devamlarını sağlayacak tarzda yeniden düzenlenlmesîi. 

33.; «Turizmi Geliştirme Fonu Kurulması» başlığını taşıyan 37 nci maddenin aynı başlıkla 21 nci madde 
olarak aşağıdaki esaslar çerçevesinde yenliden düzenlenmesi: 

a) Kedilerin faizsiz olacağına ilişkin hülkmüln çıkarılarak, eklenecek yenli bir fıkrada; kredilerin vade 
ve faiz oranları ille dış pazarlama amacıyla harcanacak miktarın Bakanlar Kurulunca belirleneceğine 
dair hülkiüm konması, böylece üllkenlin ekonomik şartlarına uygun olarak elastiki bir uygulaım'aya imlkân sağ-
liainlmıası, 

Ib) Dış pazarlanıa imkânlariının geliştirillimestine ilişkin harcanmaların da bu fondan yapılacağının hükme 
bağlanması, 

34. «Fonun Gelirleri» 'başlıklı 38 nci maddenıin aşağtdalkü nedenlerle yeniden düzenlenerek, aynı baş
lıkla 22 nci madde olarak tasarrya ithali. 

a) Maddenin (c) fıkrasında belirtilen «Fondan verilecek kredilerin geri dönüşleri» ifadesinin, fonun öz 
(kaynağına teşkil eiden bu kredilerin geri dönüşlerinim gelir olaralk mütalaa edilmesinin mahzurlu olacağı 
düşüncesinden hareketle ve 21 nci maddede yapılan yeni düzenlemeye paralel olarak «Fondan verilecek 
kredilerin faizlerinden» sekinde değiştirilmesi. 

Ib) Miadldenlin (|d) fıkrasının yanlış anlaşılmalara ve uyıguHlanrada karışıklıiklara neden olabileceği değerlen
dirildiğinden maddfe metnlihden çıkarılması.: 

c) Maddenin (e) fıkrasının, tasarının diğer maddelerinde yapılan düzenlemeler ve yeni eklenen 12 nci 
maldde metnin© uygun olaralk yeniden düzenlemesi. 

35. Kanun Tasarısının 39 ve 40 nci maddelerinim, «Fonun Kulilanıllmtası» başlığı altında birleştirilerek 
23 ncü maldde olaralk, tek madde halinde yenliden düzenlenmesi. Bu düzenlemede; 1983 yılından it'ilbaren 
mali yıl, ta'kvlim yılı ayrımına gerek kalmayacağı düşünülerek buna ilişkin hüklmiün metinden çıkarılmiası ve 
fonun Maliye Bakanlığının denetimine tabii olduğuna da'ir bir fıkra ilâve edilmesi, yönetmelik hükmünün 
37 nci maddede yenliden düzenlenmesi.; 

36. «Devîir Halinde Teşvik Hükümleri» başlıklı 41 nci maddenin 24 ncü madde olarak aynen muhafa
zası. 

37. «Turizm Faaliyetlerinin Sona Ermesinde Teşvik Hükümlerinin Durumu» başlıklı 42 nci madde, de
ğişlik mevzualtla dlüzenlenmliş bulunan teşvik tedbirleri konuşumda özel bir hüikjüm getirir nitelikte mütalaa 
edilmektedir. Teşvik tedbirleri ile ilgili mevzuatta zamanla yapılabilecek değişiikliklbr karşısuında bu madde
nin turizm sektörü için bağlayıcı olabileceği kıymetlertdir'ldiğinden, maddemin genel hülkülmlere ve ilgili 
mevzualta paralel şekle getirilmesi ve 25 ndi madde olarak tasarıya ithali. 

38. «Turizm Sezonunda Grev ve Lokavt Yasağı» başflığını taşıyan 43 ncü maddenin; çalışmaları devam 
eden Grev ve Lokavt Kanununda düzenlenmesinin, kanun sistematiği yönünden uygun olacağı değerlendirile
rek tasarı metninden çıkarılması. 

39. «işletme Adının Korunması» başlıklı 44 ncü maddenin mevcut mevzuatla düzenlenmiş olduğu, bu 
kanunda ayrıca yer almasına gerek olmadığı kıymetlendirilerek tasarı metninden çıkarılması. 
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40. «İşletmeye Açılma» başlıklı 45 nci madde hükümleri yeni düzenlemede 5 nci madde ile birleştiril
diğinden maddenin tasarı metninden çıkarılması. 

41. «İşletme Sorumlusu Bulundurma» başlığını taşıyan 46 nci madde hükmünün yönetmelikle düzenlen
mesi mümkün görüldüğünden 37 nci madde e (1) bendine alınması. 

42. Kanun Tasarısında «Çeşitli Hükümler» başlığı altındaki Altıncı Bölümde düzenlenmiş bulunan yat 
turizmi ile ilgili maddelerin ülkemiz için yeni ve önemli bir konu olarak değerlendirildiğinden ayrı bir bölüm 
halinde (Dördüncü Bölüm) yeniden tertiplenmesi. 

43. «Yat Turizmi» başlığını taşıyan 58 nci maddenin ihtiva ettiği iki konunun, uygulamada kolaylık 
sağlamak ve teferruatının düzenlenmesine yardımcı olmalk maksadıyla ayrı ayrı maddeler halinde «Yat Li
manı işletmeciliği» başlığı ile 26 nci; «Yat işletmeciliği» 'ballığı ile 27 nci madde olarak yeniden düzenlenmesi. 
Bu düzenleme esnasında; 

a) Yat Limanı İşletmeciliğinin yapılabilmesi için mutlaka bir kamu kurumu veya mahalli idare ortak
lığı şartına gerek olmadığı ve uygulamada bazı güçlüklere sebebiyet verebilecek bir husus olarak değerlendi
rildiğinden bu şartın madde metninden çıkarılarak, sadece yabancı işletmelerde, Türk uyruklu gerçek veya 
tüzelkişilerle ortaklık şartı aranması hükmü ile yetinilmesi. 

ib) Yat işletmeciliği konusunda, Türkiye'de kurulacak yaJbancı sermayeli işletmelerin sahip olacakları yatlara 
Türk Bayrağı çekebilmeleri mevcut mevzuatımıza göne (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Deniz Ticareti Bölü
mü madde 823) ancak % 51 hissesinin Türklere ait olmasıyla mümkündür. Ayrıca 815 sayılı Kabotaj Kanu
nuna göre Türk sahilleri ve Türk limanları arasında yabancı bayraklı gemilerin ticari amaçla kullanılma
ları da yasaktır. Bu şartlar muvacehesinde kurulacak bu tür şirketleri teşvik ve faaliyetlerini belirli kıstas
lar içerisinde kolaylaştırmak lüzumlu mütalaa edildiğinden, Bakanlığa bu yatlara Türk Bayrağı çekilmesinde 
izin verme yetkisinin anılan kanuna bağlı kalmaksızın verilmesi, ayrıca yabancı bayraklı yatların kullanılma 
esaslarının Bakanlar Kurulunca belirleneceği yönünde hüküm konması. 

44. Kanun Tasarısının 59 ncu maddesindeki hükümlerden, yat tanımı kapsamına girenler çıkarıldıktan 
sonra kalan bölüm ile 60 ve 61 nci maddeler birleştirilerek «Karasularında Seyir Esasları» başlığı altında bir 
madde düzenlenmesi ve bu maddenin 28 nci madde olarak 'tasarıya ilave edilmesi. Bu maddenin düzenlenme
sinde; 

a) Yabancı limanlardan gelen veya yabancı limanlara gitmek üzere Türk Karasuları dışına çıkacak yat
ların mutlaka gümrük kapıları yerine hudut kapılarından giriş ve çıkış yapmaları şartının konarak diğer 
mevzuatla uyum sağlanması. 

b) Yatlara uygulanacalk sıhhıi işlemlerle ilgili olarak yapılan düzenlemede de «Karasuları dışına çıkmamak» 
kaydı, uygulamada yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bir konu olarak değerlendirildiğinden bu ibare-
nlin «Yabancı bir limana uğramadıkları sürece» şeklinde değiştirilmesi. 

c) Yabancı bayraklı yatlar ile yabancıların kullandığı Türk Bayraklı yatların ısahillerimizdeki faaliyetleri
nin kontrol altında bulundurulabilmesini temin maksadıyla» Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşünü mü
teakip Bakanlar Kurulunca yabancı bayraklı veya yabancılar tarafından kullanılan yatların belirli şartlarla, 
serbestçe seyredebilecekleri, demirleyebilecekleri veya yanaşabilecekleri sahaların belirlenmesi. 

45. Kanun Tasarısının 60 ve 63 ncü maddeleri hükümlerinden de yararlanarak «Yatların Türkiye'de 
Kalış Süresi ve Kabotaj Hakları» başlığı ile düzenlenecek yeni bir maddenin 29 ncu madde olarak tasarıya 
ithali. Bu maddenin düzenlenmesinde; 

a) Yabancı bayraklı yatları tamamen 815 sayılı Kabotaj Kanunu hükümleri dışına çıkarmanın bazı mah
zurlar yaratabileceği kıymetlendirilerek, sadece bunların gezi, eğlence ve spor amacıyla kullanılmasının yolcu 
taşımacılığı sayılmayacağına dair bir hüküm konulmasının yeterli olacağı. 

b) Tonilato, boy, tekne cinsi gibi özellikleri Ulaştırma ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca müştereken be
lirlenecek Türk Bayraklı yatların, mürettebatsız olarak, gerekli belgelere sahip, Türk ve yabancı uyruklu kişile
re kiraya verilebilmesine imkân sağlayacak, ancak bu tür kiralamaların tekrar ticari amaçla kullanılmasına da 
mani olacak hükümlerin tasarıda yer alması yatçılığımızın geliştirilmesi bakımından uygun mütalaa edilerek 
maddenin bu yönde düzenlenmesi. 
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c) Kanun Tasarısının 63 ncü maddesinde yer alan yatların 2 yıla kadar Türkiye'de kalış süresinin, aynen 
muhafaza edilerek, bu sürenin uzatılabilmesine imkân sağlayacak esasların Bakanlar Kurulunca düzenlenmesi 
yönünde bir hüküm ilave edilmesi, gümrük mevzuatını ilgilendiren hususların madde metninden çıkarılması. 

46, «Telsiz Bulundurma ve Kullanma» 'başlığını taşıyan 62 nci maddenin, Telsiz Kanununda yapıla
cak düzenlemeye Bırakılması uygun görülmekle beraber, 3222 sayılı Telsiz Kanununda değişiklik yapılması 
ve yeni düzenlemenin uygulamaya konmasına kadar geçecek zaman içinde bu ihtiyaca cevap verecek bir 
geçici maddenin düzenlenmesi. 

47, («Kiralık Oto işletilmesi», başlıklı 68 nci maddenin Karayolu Taşıma Kanunu içinde düzenlenmek 
üzere tasarı metninden çıkarılması., 

48.ı «Turizm Açısından Önemli Yerlerde Belediye Kurulması» başlıklı 69 ncu maddenin yeniden düzen
lenmekte olan Belediyeler Kanununda yer alması uygun mütalaa edildiğinden; «Kredi Kartları» başlıklı 70 nci 
maddenin ise halen Maliye Bakanlığı ile yapılan proto kollarla sürdürülmekte olduğu değerlendirilerek, her iki 
maddenin ıtasarı metninden çıkarılması. 

49. Kanun Tasarısının «Cezalar» başlığını taşıyan 50 nci maddesinin, cezanın şahsa değil yatırım veya 
işletmeye verileceğini yansıtacak şekilde değiştirilerek etkinleştirilmesi, cezalar 'bölümünde mahkeme veya di
ğer kurumlarca verilecek cezalara da Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak kurullarca karar 
verilecekmiş intibaını vermeyecek ve para cezalarının trafik cezalarına benzer bir şekilde tahsilini süratlen
dirilecek tarza yeniden düzenlenmesi ve aynı başlıklı 31 nci madde olarak tasarıda yer alması. 

50, ı«Süreli Uyarma» başlığı, «Uyarma Cezası» olarak değiştirilen 51 ndi maddenin 32 nci madde ola
rak aynı mealde tasarıda yer alması. 

511.. «Para Cezaları» başlığını taşıyan 52 nci maddenin, aynı başlıkla 33 ncü madde olarak tasarıya it
hali. Ancak, para kıymetinin düşmesi karşısında cezaların sembolik oranlarda kalmasını önlemek amacıyla bu 
cezaları iki misline kadar artırma yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesii. 

52. Tasarının «Teşvik Belgesinin Süreli Olarak Geri Alınması» başlığını taşıyan 53 ncü maddesinin; 
uygulamada büyük aksaklıklara yol açacağı, bu şek'fde bir belgenin geri alınması halinde faydalanılan teş
vik, istisna vd muaflıkların durumlarının ne olacağı konusunda, mevcut uygulama ile birçok konuda çe
lişkiler meydlaina gelebileceği değerlendirilerek metinden çıkarılması,. Bu tür bir cezayı gerektiren tekerrürlere 
de bir ceza verilmesi gereğinden hareketle 33 ncü maddeye bir fıkra eklenerek, yüz bin liralık bir ceza ön
görülmesi] 

'53. («Turizm Belgesinin iptali» başlıklı 54 ncü maddenin başlığını tanımlara konan belgelere paralel 
olarak «Turizm Yatırımı veya Turizm işletmesi Belgesinin iptali» olarak değiştirilmek suretiyle 34 ncü mad
de olarak muhafazası. 

54. «Cezaların Kesinleşmesi» başlıklı 55 nci maddenin, bu Kanuna göre verilecek cezalara itiraz mercii ve 
şekillerini açıkça ortaya koyacak şekilde yeniden düzenlenerek, «Cezalara İtiraz ve Dava Açılması» başlığı ile 
35 nci madde olarak tasarıda yer alması, 

55* «Zararın Tazmini» başlıklı 56 nci maddenin, uygulanması güç ve dışarıya döviz transferinde usul
süzlüklere sebebliyet verebilecek bir konu olarak mütalaa edildiğinden tasarı metinden çıkarılması. 

56t «Diğer Cezalar» başlıklı 57 nci maddenin tasarının ilgili maddelerinde yapılan değîşik!l/iğe paralel 
olarak, aynı başlıkla 36 nci maddemin (a) fıkrası olarak muhafazası; (b) fıkrası olarak yat turizmine iliş
kin 29 ncu maddede getirilen yasaklama içim yüz biin lira para cezası hükmünün ilavesi. Ayrıca bu madde
deki cezaların tekerrürü halinde iki katına çıkarılmasına ilişkin bir hükmün ilavesi. 

57, «Son Hükümler» başlıklı yedinci bölümün aynı başlıklı altıncı bölüm1 olarak yeniden düzenlenmesî. 
Bu düzenlemede; Kanon Tasarısının çeşitli maddelerinde geçen tüzük ve yönetmeliklerin, kanun sistematiğine 
daha uygun olacağı değerlendirilerek bir madde halinde «Yönetmelikler» başlığı altında düzenlenen 37 ndi 
maddeye üç ayrı başlık altında topluca konması., Birçok baikanlığı ilgilendiren husufların Balkanlar Kurulu 
yönetmeliği ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bir diğer baikanlığı ilgilendiren konuların iki bakanlık ara-
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sında müştereken sadece Kültür ve Turizm Bakanlığını ilgilendiren konuların Bakanlıkça hazırlanacak: yö
netmelikle 'belirlenmesi. 

58. Kanun Tasarısının 71 nci maddesinin, tasarıda yapılan değişikliklere paralel olarak, yürürlükten 
kaldırılan Ibir tek kanun ile 16115 sayılı Gümrük Kanununun triptik veya gümrük geçiş karnelerinin verilme
sine 'ilişkin '12 nci m'a'd'de a. '(1) 'bendini iptal edecek şekilde yeniden 'düzenlenerek «Kaldırılan Hükümler» 
başlığı ile tasamda 38 noi madlde olarak yer alması. 

59. «Turizm ve Tanıtma Bakanlığına Geçen Belediye Yedkübri» başlığını taşıyan 72 nci malddenin; uy
gulamada birçok güçlüklere ve karışıklıklara nedıeta olacağı ve belgeli işletmeleri»; mzmedflerin!mı denetimin
de aksamalara sdbelbiyet verdbileceği değedtenıdirilerek'tasarı metninden çıkarılması, 

60. Geçici 1 nci maddenin başlığının kaldırılarak, Kanun Tasarısının amacında belirlenen ilkelere uygun 
şekilde yeniden düzenlenmesi ve aynı nedenle tasarı metninin birinci fıkrasının çıkarılarak maddenin tasarıda 
yapılan yeni düzenlemeye paralel hale getirilmesi. Belge değişiminin mevcut tesislerin yeni hazırlanacak yönet
melik vasıflarına uygunluğu açısından yapılacak incelemeler dikkate alınarak, Bakanlıkça tamamlanabilecek 
makul bir zaman olarak değerlendirilen 3 yıl içinde tamamlanması şartının madde metnine ilavesi. 

ı6L Kanun Tasarısının geçidi 2 nci maddesinin tasarının bütünlüğüne uygun olarak yeniden düzenlen-
mesü. 

62. Çıkarılacak yönetmeliklerin ve Turizm Bölgesi, Turizm Alanı ve Turizm Merkezlerinin ilanı için 
yapılacak hazıriıkların zaman alacağı değerlendirilerek, kanunun süratle uygulanmasına imkan sağlayacak bir 
geçidi maddenin düzenlenerek tasarıya Geçici 3 ncü madde olarak ilavesi. 

63, Raporun 46 nci maddesinde belirlenen maksatlarla düzenlenen hususun Geçici 4 ncü madde ola
rak tasarıya ithali, 

64< Kanun Tasarısında belirlenen süreler içinde hazırlanarak yürürlüğe konacak yönetmelikler çıkın
caya kadar geçiş dönieJminıde bir aksaklığa meydan verilmemesi için, 6086 sayılı Kanunun yalbancı personel 
çahışitırıimasınia ilişkin hükümleri ile anılan kanuna bağlı olarak çıkartimış bulunan tüzük ve yönetmelik
lerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi zorunlu mütalaa edildiğinden, 
tasarıya bu mealde 5 nci geçici maddenin ilavesi. 

65. Turizm Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin bu Kanuna göre Bakanlar Kurulunca ilan edilmesine ka
dar, daha önce yapılmış ve halen turizm sektöründe faaliyet gösteren belgeli turizm işletmelerinden Devle
tin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yapılmış ve haklarında yıkım kararı verilmiş olan tesislerin yıkımı
nı önlemek üzere düzenlenecek bir geçici madde ile yıkım kararlarının uygulanmasının ertelenmesi ve bu yön* 
de hükümler ihtiva eden maddenin Geçici 6 nci Madde olarak tasarıya ilavesi. 

66. Kanun Tasarısının «Yürürlük» başlıklı 74 ncü maddesinin tasarıda yapıliam diüzenılemelere paralel 
olanak yayımı tarihînde yürürlüğe girecek şekilde yenliden düzenlenerek tasarıya 39 ncu madde olarak ilâ* 
vesL;v 

67. — Kanun Tasarısının 75 nci maddesinin «Yürütme»! 40 nci madde olarak aynen muhafaza edilmesi. 

TetısTuplerine arz olunur,; 

Komisyon Başkanı Üye ' Proje Yetkilisi 
Cumhur EVCÎL Kemal YILMAZ Dinçer İNCE 
Kurmay Albay Kurmay Albay Kurmay Yarbay 

Mustafa TÜRKMEN Cem TARH AN Hüsnü GÜMÜŞ 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Müsteşar YKL 'Müşavir Teşvik ve Koordinasyon 
Daüre Bşk. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Turizmi Teşvik Kanunu Tasana 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
a) Ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle kendine özgü nitelikler taşıyan turizm sektörünün düzenlen

mesine ve gelişmesine imkân yaratıcı, 
b) Turizm yatırımlarının ve işletmelerinin gelişimini ve niteliklerinin yükseltilmesini teşvik edici, 
c) Doğal ve kültürel kaynakların turizm amaçlı değerlendirilmelerini sağlayıcı, 
d) Turiste düzenli hizmet sağlamak üzere gerekli denetim ve yaptırım sistemini gerçekleştirici, 
e) Turizm sektörünü ödemeler dengesi ve istihdam sorunlarına getirdiği çözümlerle ekonomik kal

kınmaya katkıda 'bulunacak şekilde dinamik bir yapıya kavuşturucu, 
Düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. 
Bu amaç doğrultusunda Devlet genel olarak, turizmle ilgili altyapıyı gerçekleştirir ve üstyapının özel sek

tör tarafından geliştirilmesi için gerekli destek ve teşvik tedbirlerini alır. Zorunlu hallerde üstyapı yatırım
ları da Devletçe gerçekleştirilebilir. 

Tanımlar : 

MADDE 2. — Bu Kanunda; 
a) Turizm : Kendi isteği ile, dinlenmek, eğlenmek, kültür, sanat, tatil, sağlık, din, spor, iş, dost - akralba zi

yareti, görev, toplantı, gibi sebeplerle, sürekli bulundukları yerden, yerleşme niyeti olmaksızın bir başka 
yere gidenlerin toplumsal ve ekonomik anlamdaki faaliyetleri ile buna bağlı olarak ortaya çıkan konaklama 
işletmeciliği, lokantacılık, seyahat acentalığı, eğlence yerleri ve çeşitli ulaşım hizmetleri gibi iş dallarından 
oluşan sosyo - ekonomik olaylar bütününü ve ulusal ekonominin bir sektörünü, 

b) Turizm merkezleri: Sınırları Turizm Koordinasyon Kurulunun görüşü alınarak Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve Resmi Gazetede ilan edilen, turizm yönün
den önem taşıyan mevcut yerleşmeler veya yerleşme bölümlerini, 

c) Turizm alanları: Sınırları Turizm Koordinasyon Kurulunun görüşü alınarak Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve Resmi Gazetede ilan edilen turizm yönünden 
önemli doğal ve/veya sosyo-küiltürel değerlerin yoğunlaştığı alanları, 

d) Turizm tesisleri: Kişilerin tatil, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarını karşılayan 
her türlü tesisi, 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç : 

MADDE İ. — Bu Kanunun amacı; Turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve 
işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — 'Bu Kanun, (turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve 
Turizm Merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edlilmesine, düzen-
lenmesıiıne ve denetlenmesine ilişkin bükümleri kapsar. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan; 

a) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığını, 

b) Turizm Bölgeleri : Sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen 
bölgeleri, 

c) Turizm Alanları : Turizm 'Bölgeleri içinde öncel'Me gelliştirilmesıi öngörülen, mevkii ve sınırları 
Bakanlığın önerisi, Balkanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen doğal veya sosyo - kültürel değerlerin 
yoğunlaştığı alanları, 

d) Turizm Merkezleri : Turizm Bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 261) 



— U — 

(Hükümetin Teklifi) 

e) Turizm işletmeleri: Yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerce kurulan ve turizm sektöründe faaliyet 
gösteren ticari işletmeleri, ' 

f) Belgeli yatırım ve işletme: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından bu Kanundaki şartlara uygun 
olarak belgelendirilmiş yatırım ve işletmeleri ifade eder. 

Kurul ve Kuruluşlar : 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı amaçların gerçekleştirilmesini ve bu Kanun uygulamalarının sek

törün dinamik yapısına cevap verebilecek tarzda sürdürülmesini sağlamak üzere, aşağıdaki kurul ve kuru
luşlar oluşturulmuştur. 

a) Turizm Koordinasyon Kurulu, kalkınma planları ve yıllık programlarda turizmle ilgili hedeflerin tes
piti ve gerçekleştirilmesi açısından; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından sunulan planlar, projeler ve yatırım programları, 
Turizm merkez ve alanlarının geliştirilmesine ilişkin görevlerin tespiti ve kamu kuruluşları arasında dağı

tımı, 

Sektörün gelişimi açısından önem taşıyan tedbirlerin alınması, 
Konularında kararlar almakla görevlidir. 
Kurul, Başbakan veya görevlen'dlireceği Devlet Bakanı Başkanlığında Maliye, Ulaştırma, Tarım ve Or

man, Turizm ve Tanıtma, imar ve İskan, Kültür Bakanları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlarından olu
şur. 

Kurul yılda en az ikü defa, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. 
Kurulun sekreterya işleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yürütülür. 
b) Turizm Danışma Kurulu, sektörün gelişimini, turizm politikasının uygulanmasında karşılaşılan sortin^ 

lan, diğer kuruluşların uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan ve sektörü Etkileyen sonuçları tartışarak öneriler
de 'bulunmak üzere, ilgili kamu kuruluşları, eğitim kurumlan, meslek 'birlik ve odaları ile gerekli görülen di
ğer kuruluş temsilcilerinden ve k'işilerden oluşur. 

Kurul, Turizm ve Tanıtma 'Bakanlığınca gerek görüldüğünde toplanır. 
Kurulun sekreterya İşleri Turizm ve Tanıitoa Bakanlığınca yürütülür. 
Kurul gederleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 
Kurulun çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir. 
c) Meslek Birlikleri, turizm sektörünün temel işküllarırida faaliyet gösteren belgeli işletmelerin katılmak 

zorunda oldukları kuruluşlar olup, mesleki hizmetlerin gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak yanında, mes
leki ahlak ve dayanışmayı da teminle görevlidirler. 

Meslek Birlikleri kanunla kurulurlar ve kamu kurumu niteliğindedirler. 
d) Bölge Turizm idareleri, turizm merkez ve alanlarından, öncelikle geliştirilmesii gereken yerlerde, Tu

rizm ve Tanıtma 'Bakanlığının teklifi, Turizm Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlar Kurulu 
Kararıyla, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı olarak kurulur. 

Bölge Turizm İdaresinin : 
Plan ve proje hazırlanması, gerekli değişikliklerin yapılması, onaylanması ve uygulamaya konulması, 
Turizmin gelîştirilmesti için gerekli taşınmazların bu Kanundaki esaslara göre sağlanması, 
Altyapı yatırımlarının gerçekleş'tirilmes'i, 
inşaat ve yapı kullanma izinlerinin verilmesi ve uygulamanın denetlenmesi, 
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e) Turizm İşletmeleri : Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzelkişilerce birlikte veya ayrı ayrı ger
çekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri, 

f) Turizm Yatırımı Belgesi : Turizm sektöründe yatırım yapana tespit edilen yatırım dönemi için Ba
kanlıkça verilen belgeyi, 

g) Turizm İşletmesi Belgesi : Turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça veri
len belgeyi, 

h) Belgeli Turizm Yatırım veya İşletmeleri : Bakanlıkça belgelendirilmiş yatırım veya işletmeleri,. 
i) Yat : ölçü belgesinde (mesaha şahadetnamesi) yat şeklinde tesöil «dilen tekneler ile gezi, eğlence ^e 

spoj" amacıyla 'yararlanılan ancak, yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan tekmil deniz araçlarını, 
İfade eder. 
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Bölgedeki turist trafiğinin düzenlenmesi, 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi konularındaki çalışma ve işbir
liği esasları, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girecek yönetmelikle düzenlenir. 

e) ıBölge Turizm Koordinasyon Kurulları, Bölge Turizm İdarelerinin planlama, taşınmazların turizm 
amaçlı kullanımı, altyapı yatırım ve hizmetleri ile bölgödeki önemli turizm düzenlemelerine ilişkin görevleri
nin süratle yerine getirilmesini sağlayacak kararları alır, 

Kurul, Vali veya görevlendireceği Yardımcısı Başkanlığında, Merkezde Turizm Koordinasyon Kuruluna ka
tılan Bakanlıkların bölgödeki en yüksek dereceli temsilcilerin den ve ilgili Belediye Başkanlarından oluşur. 

Kurulun, sekreterya işlerini Bölge Turizm idaresi yürütür. 

Belgelendirme ve Turizm Sicili: 

MADDE 4. — Turizm Sektöründe teşvik hükümlerinden yararlanabilmek için Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğından belge alınması zorunludur. 

'Bakanlıkça yatının dönemleri için «Turizm Yatırım Belgesi i işletme dönemleri için de «Turizm İşletmesi 
Belgesi» verilir. 

Turizm alanında kişisel çaJba ile sürdürülen hizmetler için ise bu işleri görenler adına birer «Hizmet Bel
gesi» düzenlenir. 

MADDE 5. — Turizm belgelerinin verilmesine, belgeli turizm işletmelerinin ve hizmet bölgesi sahipleri
nin birbirleriyle ve müşterileriyle karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığınca ilgili Meslek Birliklerinin ve Odalarının da görüşleri alınarak hazırlanacak tüzükte belirtilir. 

MADDE 6. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca verilen belgelere paralel olarak sicil tutulur. 

İşbirliği Esasları : 

MADDE 7. — Turizmle ilgili konularda idarenin çeşitli kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
oda ve birlikleri, kamu iktisadi teşe'bbüsleri, sermayesinin yarısından çoğu bu kuruluş ve teşökküliere ait mü
essese ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile gereken işbirliğini yaparlar. 

Bu kurum ve kuruluşlar, hizmetiçi eğitimlerinde turizm eğitimine de yer verirler. 

İşbirliği esasları bir tüzükle düzenlenir. 
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iKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinin Tespiti : 

MADDE 4. — Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, 
tarihli, aıkeoltojdk ve sosyo - kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer 
turizm potansiyeli 'dikkatte alınır. 

Belge Alınması : 

MADDE 5. — a) Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, 
muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan, Turizm Yatırımı Belgesi veya Turizm işletmesi 
Belgesi alınması zorunludur. 

b. iBeJgeli Yaltırımllara, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde başlanmast ve yatırımın tamamlanarak iş
letmeye açılması zorunludur. Ancak, Bakanlıkça kabul edilen zorunlu sebeplerle hu süre uzatılabilir. 
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ÎKlNCl BÖLÜM 

TURİZM KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANILMASI 

Doğal ve Kültürel Turizm Kaynakları : 

MADDE 8. — Ülkedeki her türlü doğal ve kültürel turizm değerinin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin 
alınması ve izlenmesinden ilgili kamu kuruluşları sorumludurlar. 

MADDE 9. — Deniz, göl ve akarsularla bunların kıyılarında, deniz, göl ve akarsuyun ve/veya, kıyısının 
kamu yararına korunmasına ve/veya kullanılmasına hizmet edecek yapı ve tesisler, usulüne uygun olarak onay
lanmış imar planlarına göre yapılabilir ve işletilebilir. 

Bu Kanunun 4 ncü maddesinde sözü geçen belgelere sahip yatırım ve işletmelerle, bunları tamamlayan te
sisler birinci fıkra kapsamındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarının, özelliklerini bozucu ve yıpratıcı kullanımı 
ile kum, çajkıl ve taş ocaklarının izinsiz işletilmesi veya bu ocaklardan kaçak kum, çakıl ve taş alınması yasak
tır. 

Kum, çakü ve taş ocaklarının işletilmesine, deniz, göl ve akarsuların ve bunların kıyılarının kamu yararı
na korunması ve kullanılmasına, buralarda kamu kurum ve kuruluşlarınca veya yerli veya yabancı gerçek veya 
tüzelk'iişilerce turizm ve/veya diğer amaçlarla yapı've tesis yapılmasına, kullanmasına ve işletilmesine ilişkin esas
lar Genelkurmay Başkanlığı ile içişleri, Maliye, Bayındırlık, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kay
naklar, Turizm ve Tanıtma, îmar ve Iskan Bakanlıklarının birlikte hazırlayacakları tüzükle düzenlenir. 

MADDE 10. — Sağlık turizmi bakımından önem ve öncelik taşıyan sıcak ve soğuk maden suyu kaynakları 
ile bu 'kaynakların sağlık turizmine hizmet edebilmesi için gerekli çevre alanı ilgili Bakanlık ve kurumların 
görüşleri alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca belirlenir. 

Bu kaynakların ve çevre alanlarının geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve korunması için Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü iş
birliği yaparak, gerekli tedbirleri alırlar. 

Halihazır ve Kadastral Haritalar : 

MADDE 11. — Turizm merkezleri ve turizm alanları ile ilgili halihazır ve kadastral haritalar ilgili kuru
luşlarca öncelikle yapılır. 

Gerekli hallerde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bu gibi yerlerin halihazır haritalarını doğrudan yapar ve
ya yaptırır. 

Planlar : 

MADDE 12. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yapılan ve/veya yaptırılan, Turizm Koordinasyon Kuru
lunun görüşü alınarak îmar ve İskan Bakanlığına sunulan planlar, gönderiliş talihinden başlayarak altı ay 
içinde onaylanır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bölge Turizm idareleri, turizm alan ve merkezlerinde, varsa, imar ve Iskan 
Bakanlığınca onaylı 1/5.000 planlara uygun olarak, 1/1.000 ölçekl'i imar planları yapma, yaptırma, tadil etme 
ve onaylama yetkisine sahiptir. 

Bu gibi yerlerde diğer kamu kurum veya kuruluşları ile özel gerçek ve tüzelkişilerin plan hazırlama, onaya 
sunma, mahalli idarelerin görüşlerinin alınması, imar mevzuatının uygulanmasına ilişkin biçim ve esaslar Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının imar ve Iskan Bakanlığı i e müştereken düzenleyeceği yönetmelikle belirlenir. 
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Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması : 

MADDE 6. — Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer
lerin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler, bu 
Kanunun 3 ncü maddesindeki beilgelere sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın, 8 nci maddedeki 
koşullara uygun olarak, imar planlarına göre yapılabilir ve işletilebilir. 

Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, kamuya 
yararlı diğer yapı ve tesisler, bölgenin doğal ve kültürel özelliklerini bozmamak, turizm işletmelerine zarar ver
memek ve imar planlarına uygun olmak ve bakanlıktan izin almak kaydıyla yapılabilir ve işletilebilir. 

Deniz, göl ve akarsular ile kıyıları, özelliklerini bozucu ve yıpratıcı şekilde kullanılamaz. Bu yerlerden 
kum, çakıl ve taş alınması gibi çeşitli şekillerde yararlanma Bakanlığın iznine bağlıdır. 

Planlar : 

MADDE 7. — Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan ve İmar 
ve îskân Bakanlığına sunulan planlar altı ay, haritalar ve kıyı kenar çizgisi iki ay içrinde onaylanır. 

Bakanlık, Turizm Alanlarında ve Turizm Merkezlerinde İmar ve îskân Bakanlığınca onaylı mazım imar 
planlarına uygun olarak, turizm amaçlı imar uygulama planlarını tadil etmeye ve 'onaylamaya yetkilidir. 

Turizm Alanları ve Turizm Merkezleri dışında, (Belediye sınırlan ve mücavir alanları içinde kalan ve 'imar 
planları ile turizme ayrılan arsalardan; üzerinde Belgeli Turizm İşletmesi bulunan veya Bakanlıkça talep edi
lenler hakkında yapılması gereken imar plam değişiklikleri öncelikle yapılır. 
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Turizm alanı ve merkezleri dışında olmakla birilikte deniz, göl ve akarsu kıyıları veya bunlara komşu ara
ziler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca belirlenen maden suyu kaynaktan çevre alanları, kış sporlarına elve
rişli dağlık alanlarla ilgili 1/1.000 ölçekli imar planları ve her türlü altyapı projeleri Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra ilgili kuruluşça yürürlüğe konur. 

Taşınmazların Turizm Amaçlı Kullanımı : 

MAIDDE 13. — Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde turizm amaçlı kullanıma geçildiğinde, Bölge 
Turizm idarelerinin kararı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının talebi üzerine; onaylı imar planlarıyla turiz
me ayrılan yerlerdeki taşınmazlardan; 

a) Hazineye ait olanlarla, orman arazileri Turizm ve Tanıtma Bakanlığına tahsis edilir. 
b) Diğer kamu kurum ye kuruluşlarına ait olanlar, arazi bütünlüğünü sağlamak üzere hazine adına 

tapuya tescil ve Bakanlığa tahsis edilir, 
c) Özel kişilere ait alanlar, arazi bütünlüğünü sağlamak üzere kamulaştınlarak hazine adına tapuya tescil 

ve Bakanlığa tahsis edilir, 
Bu taşınmazları, turizm tesisleri ve işletmeleriyle alt yapıyı gerçekleştirmek üzere kamu ve özel, yerli ve ya

bancı, gerçek ve tüzelkişilere kiralamaya, tahsis etmeye, bu taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ve bunlar
dan teknik altyapı için gerekli olanlar üzerinde, altyapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak 
hakkı tesisine Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bölge Turizm İdareleri yetkilidir. 

Bu taşınmazların tahsis, kiralanma ve irtifak hakkı tesisine ilişkin şart ve bedeller Bölge Turizm idareleri
nin talebini takip eden ajltı ay içinde ilgili kuruluşlarca tespit edilerek bildirilir. Bölge Turizm idareleri ilgili 
kuruluşlarca bildirilen bedel ve şartları aynen uygular veya Turizm ve Tanıtma Bakanlığı aracılığı ile Turizm 
Koordinasyon Kuruluna sunarak gerekli değişikliklerin yapılmasını İsteyebilir. 

Orman arazileri üzerinde yapılacak ticari amaçlı turizm tesislerinin 683!1 sayılı Orman Kanununa 1744 
sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel beş yıl va
de ve beş eşit taksitte alınır. 

MADDE 14. — Kıyılar, devlet ormanları ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer arazilerde usu
lü dairesinde herhangi bir hak veya izin alınmaksızın yapılmış yapı ve tesisler ilgili kamu kuruluşlarınca el 
konarak tahliye edilir. Bu yapılardan yerlerine ve durumlarına göre iç veya dış turizme yararlı olabilecekler, 
6830 sayılı istimlak Kanununun 11 nci maddesinde sözü geçen komisyonca tespit edilecek enkaz bedeli ödenmek 
kaydıyla, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına tahsis edilir. 

Kamu Yatırımları : 

MADDE 15. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı genel olarak turizmle ilgili altyapıyı ve zorunlu hallerde 
üst yapıyı yapar veya yaptırır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının uygun görüşü aiınmajdan kamu yatırım projeleri arasında turizm sektörün
de herhangi bir projeye yer verilemez. 
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Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde turizm dışı kullanıma ilişkin imar uygulama planları ve 
altyapı projeleri, ilgili 'kuruluşça, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konur. Bakanlık bu ko
nudaki görüşünü 3 ay içinde ilgili kuruluşa bildirir. 

Turizm bölgeleri ve turizm merkezleri dışındaki bu gibi işlemleri, ilgili kuruluş Bakanlık ile koordine eder. 

Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı : 

MADDE 8. — A. Turizm Alanlarında ve Turizm Merkezlerinde Bakanlığın talebi üzerine, imar plan
ları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan; 

(1) Hazineye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilir. 
Bu tahsisler : 
(a) Hazine adına tescili yapılmamış Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle kapanan yollar ve yol 

fazlalarının resen tescili, 
(b) Ormanların, turizme ayrılması ve amenejman planlarının tadili, 
işlemleri tamamlandıktan sonra yapılır ve talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde tamamlanır. 
(2) Kamu kuruluşlarına ait olanlar, talep tarihinden başlayarak en geç 2 ay içinde Hazine adına tapuya tes

cil ve Bakanlığa tahsis edilir. Devire ilişkin şartlar ve bedel, ilgili kuruluşlar ile Hazine arasında 6830 sayılı 
İstimlak Kanununun 30 ncu maddesine göre çözümlenir. 

<3) Diğer gerçek ve tüzelkişiler ile vakıflara ait olup, turizm işletmesi belgesine sahip olmayanlar, Bakan
lıkça kamulaştırılarak, Hazine adına tapuya tescil ve tescil tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde Bakan
lığa tahsis edilir. Uyuşmazlıklarda dava ve takipler kamulaştırma kararına değil, bedeline ilişkin olarak yürü
tülür ve sonuçlandırılır. Uyuşmazlıkların çözümlenmemiş olması, arazinin turizm amaçlı kullanıma tahsisine 
engel sayılmaz. 

B. (A) fıkrasına göre tahsis edilen taşınmaz mallar yatırımcıya intikal dttirilinceye kadar, Hazinece Bakan
lıktan bir ödeme talep edilmez. 

C. Bu taşınmaz malların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerine irtifak hakkı (tesisine ilişkin 
esaslar ile süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Or
man Bakanlığı tarafından 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu hü
kümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir. 

D. Bakanlık, bu taşınmaz malları (C) fıkrası uyarınca tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruk
lu, gerçek ve tüzelkişilere kiralamaya, tahsis etmeye, bu taşınmaz mallar üzerinde müstakil ve daimi hak
lar dahil irtifak halkkı tesisine ve bunlardan altyapı için gerekli olanlar üzerinde, altyapı gerçekleştirecek 
kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisine yetkilidir. 

E. Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerindeki taşınmaz malların iktisabı, 442 sayılı Köy Kanunu 
ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yaibancı uyruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu Kararı 
ile istisna edilebilir. 

F. Turizm Bölgelerinde, Turizm Alan ve Turizm Merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizme 
ayrılan yerlerdeki taşınmaz mallara da, Bakanlığa bu bölgelerde yatırım yapmak maksadıyla müracaat vaki 
olduğunda, Bakanlığın talebi üzerine bu madde hükümleri uygulanır. 

G. Kamu kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve dinlenme maksatlı tesisler, Turizm 'Bölgeleri ve Turizmv 

Merkezleri içinde kalsalar dahi, kurumlarına bağlı olarak faaliyetlerine devam ederler ve bu madde hüküm
leri dışındadırlar. 

Kamu Yatırımları :. 
MADDE 9. — a) Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik ve telekomü

nikasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur. Bu mak
satla ilgiji Bakanlık ve kuruluşlara tahsis edilen ödenekler Bakanlığın uygun görüşü alınmadan başka maksat
la kullanılamaz. 

b) Bakanlığın: uygun görüşü alınmadan kamu kuruluşlarınca turizm işletmeciliği amaçlı yatırımlar prog-
ramlanamaz. 
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Yatırımların Denetimi: 

MADDE 16. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, belgeli turizm yatırımlarını denetlemeye yetkilidir. 

Eski Yapıların Değerlendirilmesi: 

MADDE 17. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Kültür Bakanlığının görüşünü alarak belirleyeceği eski ya
pılan turizm amacına, yönelik olarak değeriendirebilir. 

Kamuya Ait Turizm İsletmeleri, Dinlenme ve Eğitim Tesisleri : 

MADDE 18. — Genel ve katma bütçeli idarelerin, vakıfların, il özel idarelerinin, belediyelerin, dlöner 
sermayeli kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin, sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketlerin 
mülkiyetinde veya kullanımında bulunan turizm işletmeleri ile dinleme ve eğitim tesislerinin işletme esasları, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının teklifi, Turizm Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TURİZM SEKTÖRÜNDE TEŞVİK ESASLARI 

Teşvik ve Koordinasyon ; 

MADDE 19. — Turizm sektöründeki geuşmelerin kalkınma planlan ile öngörülen hedeflere ulaşmasını 
sağlamalk ve turizm işletmelerinin çalışmalarımı kolaylaştırmak için gerekli teşvik tedbirleri Turizm ve Tamt-

MiHi Güveni'ik Konseyi (S, Sayısı : 261) 



— 35 — 

(thtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Fiyat Tarifeleri : 

MADDE 10. — Belgeli işletmelerin, uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına iliş
kin genel ilkeler Bakanlıkça belirlenir. İşletmeler en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki' takvim yılında 
uygulayacakları tarifelerini Bakanlığa göndermek zorundadırlar. 

Belgeli işletmelerde Bakanlıkça belirlenen ilkeler uyarınca onaylanmış tarifelerin dışında, başka 'bir tarife 
uygulanamaz, işletmeler, onaylanmış fiyat tarifelerini Bakanlıkça saptanan esaslara uygun olarak kolayca 
okunabilecek bir yerde bulundurmak: ve ayrıca istendiğinde göstermek zorundadırlar. 

Bilgi Verme : 

MADDE lıl. — Belgeli yatırımcılar ve belgeli işletmeciler, belgeye konu tesisin tümünün veya bir kısmının 
aynı amaçlarla kutanılmak üzere devredilmesi veya kiraya verilmesi ve ortaklık statüsünün değiştirilmesi ile 
işletme konularının turizm işletmesi niteliğini koruması kaydliyla, kısmen veya tamamen değiştirilmesi için 
Bakanlıktan izlin almak zorundadırlar, 

Ayrıca, belgeli yatırımlar kuruluş dönemlerinde yatırımlarına ilişkin gelişmeleri alfa. aylık devrelerde, işlet
meler ise, ülke turizmininN göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak verileri üçer aydık devrelerde, Bakanlı- ( 

ğa bildirmekle yükümlüdürler. 

Triptik veya Gümrük Geçiş Karnesi Hizmetleri : 

ıMADDE 12. — İİÖ15 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin 1. a fıkrasındaki triptik veya güm
rük geçiş karneleri T.C. Turizm Bankası A.Ş. tarafından verilir.. 

tBu falizmeflîertâen elde edilecek gelirin, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu 
ile T.C. Turizm Bankası A.Ş. ve Turizmi Geliştirme Fonu arasında dağıtımına ilişkin esaslar Bakanlar Kuru
lunca belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşvikle îlgilıi Esaslar ve Hükümler 

Teşvik ve Koordinasyon Esasları : 
ıMAIDDE 13. — Turizm isektöründeki teşvik tedbirleri ile turizm yatırım ve işlenmelerinin bu teşviklerden 

yararlanma usul ve esasları, Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığınca müştereken tespit edilir. 
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ma Bakanlığınca saptanır ve Turizm Koordlinasyon Kurulunun onayından sonra, Genel Teşvik Tablolarında 
yer alır. 

MADDE 20. — Turizm açısından öncelikle geliştirilmesi öngörülen yöre, alan ve merkezler, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı önerileri değerlendirilerek kalkınma planlan ve yıllık programlarında belirtilir. 

Bu yöre, alan ve merkezlerde yapılacak turizm yatırımları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ek ve de
ğişiklikleri ile düğer teşvik uygulamalarında, kalkınmada öncelikli bölge imkânlarından yararlanırlar. 

MADDE 21. — Belgeli turizm işletmeleri, turizm faaliyetleri dolayısıyla Türkiye'ye sağladıkları dlöviz 
nedeniyle ihracatçı sayılırlar ve ihracatçılara tanınan hak ve imkânlardan yararlanırlar. 

Teşvik Belgesi : 

MADDE 22. — Turizm yatırım ve işletmderinin, kalkınma planları ve yılık programlarda öngörülen teş
vik araçlarından yararlanma usul ve esasları Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı tara» 
fından müştereken tespit edilir. 

Bu esaslara göre düzenlenecek «Teşvik Belgesi» yatırım ve işletmenin yararlanabileceği teşvik araçlarını 
gösterir ve belge sahiplerince ilgili kuruluşlara ibrazı hailinde uygulanmaya alınır. 

Muaflıklar : 

MADDE 23. — Turizm belgesi aHmış olanlar, 1318 sayılı Finansman Kanunundaki bina inşaat vergisine iliş
kin muaflık hükümleriyle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunundaki muaflık hükümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 24.— Turizm belgesi ile faaliyet göstermek üzere satın alınacak taşınmazların tescilleri ve şerhi ge
rektiren işlemleri tapu harcından muaftır. 

MADDE 25. — Turizm kredileri ile ilgili işlemler, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile bu vergiye ilş-
kin diğer resim ve harçlarla damga vergisinden muaftır.. 

Yatırım İndirimi : 

MADDE 26. — Bu Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen yöre, alan ve merkezler ile turizm alan ve 
merkezlerindekî belgeli turizm yatırımları ve işletmeleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ek ve değişik
liklerinde, kalkınmada öncelikli bölgeye tanınan en yüksek oranda yatırım indiriminden yararlanırlar. 

Vergi indirimi : 

MADDE 27. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığından belgeli gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi 
turizm işletmeleri ve seyahat acentalarımn doğrudan veya dolaylı olarak ülkeye sağladıkları döviz hâsıla
tının ilk yıl için % 20'sıi, müteakip yıllarda bir önceki yıla göre artan kısmın % 30'u ile bakiyesinin i% lS î 
mezkûr dövizlerin yetkili bankalarda bozdurulduğunun tevsiki şartıyla Gelir veya Kurumlar Vergisinden müs
tesnadır. 

Şu kadar ki, bu hâsılatın sağlanması birden fazla işletmeyi ilgilendirdiği hallerde, bu işletmelerden her-
bir! kendi payına düşen kısım üzerinden mdirimden yararlanır., 

Bir. önceki yıla göre artan hâsılatın hesabında, kur değişikliklerinden dolayı meydana gelen artışlar na
zara alınmaz. 
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Yatırımlar için öncelik sırası; Turizm Alanları ve Turizm Merkezleri, Turizm Bölgeleri ve diğer yerler
dir. 

(Belgeli isletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sa
yılırlar. 
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Döviz Kullanımı ;. 

MADDE 28. — Belgeli turizm işletmelerine bir önceki yıl sağladıkları döviz dikkate alınarak, dış pazar 
geliştirme ve işletme malzemesi ihtiyaçlarının geçici veya kesin ithalinde kullanılmak üzere, döviz tahsis 
edilir. Sağlanan dövizin belgelenme ve birbirini izleyen hizmetlere dağılım şekli Maliye ve Turizm ve Ta
nıtma bakanlıklarınca tespit edilir. 

Bu tahsislerde Turizm ve Tanıtma Bakanlığının uygun görüşü alınır. 

Transfer Garantisi ı 

MADDE 29. — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda belirlenen esaslara göre, usulüne uy
gun izin almış Turizm' Belgeli Yabancı Sermaye Yatırımlarında Yabancı Sermaye paylarına ait geri öde: 

meler ile Yabancı Sermaye sahiplerinin paylarına düşen net kârlar cari kurdan transfer garantisine sahip
tir. 

Döviz Kredileri : 

MADDE 30. — T. C. Turizm Bankası A. Ş., belgeli turizm yatırımlarında kullanldırilmak üzere, yabancı kay
naklardan döviz kredileri alabilir. Hazinece sağlanan kredilere tanınan imkânlardan yararlanacak bu kredilerin 
kullandırılma ve geri ödemesi ile ilgili genel esaslar Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 

Elektrik Havagazı ve Su Tarifeleri İndirimi : 

MADDE 31. — Belgeli turizm işletmeleri elektrik, havagazı ve su ücretlerini asgari tarifeler üzerinden 
öderler. 

Haberleşme Kolaylıkları ı 

MADDE 32. — Belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin telefon ve teleks kullanmalarına ilişkin her tür
lü işlem ve tahsis öncelikle yapılır. 

Pazarlama Kolaylıkları ; 

MADDE 33. — Dış pazarlama imkânlarının geliştirilmesi ve yabancı ülkelerle rekabet imkânı sağlan
ması amacıyla, 

a) Turizm işletme ve seyahat acentalarına müşterek reklam uygulaması ve indirimli tur programı dü
zenlenmesi, 

b) Yabancı hava ulaştırmacılarına ucuz yakıt temini ve boş koltuk tazminatı verilmesi ile hava limanla
rında alınan ücretlerde indirim sağlanması, 

Konularındaki teşvik tedbirlerinin esasları Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı 
Sermaye Dairesince tespit edilir. 

Bu uygulamanın gerektirdiği giderler Turizm Geliştirme Fonundan karşılanır, 
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Turizm Kredileri : 

MADDE 14. — a) Turizm kredileri öncelikle Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinde yapılacak ya
tırımlara tahsis edilir, 

b) T.C. Turizm Bankası A.Ş. Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerindeki belgeli yatırımlara tahsis edil
mek üzere, yabancı kaynaklardan döviz kredileri alabilir. 

Bu kredilerin temininde; Hazine tarafından sağlanan krediler için kabul edilen şartlar aynen uygulanır 
ve ibu kredilerin tahsisi ve geri ödenmesi ile ilgili genel esaslar, Maliye Bakanlığı, Bakanlık ve Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken düzenlenir. 

Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi : 

MADDE 15. — Ormanlarda yer alacak. Turizm Yatırımı Bölgeli tesislerin, 6831 sayılı Orman Kanununun 
Ek 3 ncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçün
cü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır, 

Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri : 

MADDE 16. — Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerindeki belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, ha
vagazı ve su ücretlerini sanayi ve meskenlerde o bölgede uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler. 

Haberleşme Kolaylıkları : 

MADDE 17. — Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tah
sis öncelikle yapılır. 
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Hava Ulaşımı: 

MADDE 34. — Hava ulaşımının turizm mevsimi boyunca en yüksek kapasitede hizmet verebilmesi için, 
a) Uluslararası statüye sahip hava alanlarının adedinin artırılması, 
b) TC Turizm Bankası AŞ.'nin katıldığı bir charter şirketinin kurulması, 
c) Yabancı charter şirketlerine öncelikle iniş izni verilmesi ve bütün havaalanlarının charter seferlerine 

açık tutulması konularında Turizm Koordinasyon Kurulu gerekli tedbirleri alır ve uygulanmasını sağlar. 

Şirketler : 

MADDE 35. — Münhasıran belgeli turizm işletmesi faaliyeti sürdüren sermaye şirketleri, belge tarihin
den başlayarak 5 yıl süreyle Gelir ve Kurumlar Vergilerinden muaftır. 

Yabancı Personel Çalıştırılması ;. 

MADDE 36. — Belgeli turizm işletmeleri (seyahat acentaları hariç) yabancı uyruklu nitelikli personel 
ve sanatkârların çalıştırılmasında 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hiz
metler Hakkında Kanun hükümlerinden müstesnadır. 

Bu işletmeler faaliyete geçişten üç ay öncesinden itibaren toplam personelin >% 10'u oranında yabancı 
personel çalıştırabilirler. 

Ancak, özelliği nedeniyle daha fazla yabancı personel çalıştırılması gereken işletmelerde bu oran Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığınca '% 20'ye kadar artınlabilıîr. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının uygun gördüğü yabancı personelle çalışma ve oturma izni gerekli in
celeme yapılarak içişleri Bakanlığınca verilir. 

Turizm Geliştirme Fonu Kurulması : 

MADDE 37. — Turizm merkez ve alanlarında yer alacak üst yapı yatırımlarını, yatırımın % 15'ine ka
dar, en çok 20 yıl vadeli ve faizsiz kredilerle desteklemek ve bu Kanunda fondan karşılanacağı belirtilen di
ğer harcamalar için, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı emrinde, «Turizmi Geliştirme Fonu» kurulmuştur. 

Fonun Gelirleri : 

MADDE 38. — Turizmi Geliştirme Fonu : 
a) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine bu amaçla her yıl konulan ödeneklerden, 
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Personel Çalıştırılması : 

MADDE 18. — a) Belgeli işletmelerde nitelikli yabancı uzman personel ve sanatkârlar Bakanlığın uy
gun görüşü ve içişleri Bakanlığının izni ile 2007 sayılı Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve 
hizmetler hakkında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilir, 

Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin % 10'unu geçemez. Bu oran Ba
kanlıkça % 20'ye kadar arttırılabilir. Bu personel işletmenin faaliyete geçişinden 3 ay öncesinden itibaren ça-
lışmaya başlayabilir. 

b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren belgeli işletme
lerde, 21 yaşından küçük kişilerin çaiıştırılabMmeteıri o yerin en büyük mülki amirinin izni ile mümkündür, 

Alkollü îçki Satışı ve Talih Oyunları : 

MADDE 19. — a) Belgeli işletmeler, Bakanlığın iznine bağlı olarak, 1593 sayılı Umumi Hıfeıssı'Mıa Kanu
nunun 178 nci maddesi ile 222 sayılı ilköğretim ve Eğitiim Kanununun 61 nci maddesindeki alkollü içki satışı 
ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır. 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren belgeli işletmelerden 
Bakanlıkça müsaade edilenlere yanlarında veli ve vasileri olmak şartıyla 18 yaşından küçükler de girebilir. 

b) Bakanlık, Belgeli Turizm işletmesinin tamamlayıcı bir bölümü olmak kaydı ile talih oyunları oynatabi
lecek mahalleri tespit ve buraları işletecek kişilere izin vermek yetkisine sahiptir. Bu yerlere yabancı pasaport 
taşıyanların dışında, kimlerin hangi şartlarla girebileceği Bakanlıkça belirlenir,. 

Resmi Tatil, Hafta Sonu ve Öğle Tatilleri : 

MADDE 20. — Belgeli işletmeler ile belge kapsamındaki yardımcı hizmet satış yerleri resmi tatil, hafta 
sonu ve öğle tatillerinde de faaliyetlerine devam ederler. 

Turizmi Geliştirme Fonu Kurulması : 

MADDE 21. — Turizm Alanlarında ve Turizm Merkezlerinde yer alacak turizm yatırımlarım, yatırımın 
% 15%e kadar, «n çok 20 yıl vadeli kredilerle desteklemek ve dış pazarlama imkânlarımın geliştirilmesi harcamat-
lan için Bakanlığın emrinde, «Turizmi Geliştirme Fonu» kurulmuştur. 

Verilecek kredilerin vade ve faiz oranları ile dış pazarlama imkânlarının geliştirilmesi amacıyla harca
nacak miktar, Bakaniaır Kurulunca belirlenir. 

Fonun Gelirleri : 

MADDE 22. — Turizmi Geliştirme Fonu : 
a) Bakanlığın bütçesine bu amaçla her yıl konulan ödeneklerden, 
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b) TC Turizm Bankası AŞ. kârından hazine hisselerine düşen paydan, 
c) Fondan verilecek kredilerin geri dönüşlerinden, 
d) Fon hesabının bankada tutulmasından elde edilecek faizlerden, 
e) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesi l a fıkrasına göre verilen triptik veya gümrük ge

çiş karneleri karşılığında sağlanan gelirlerin tamamından, 
f) Bu Kanun uyarınca turizm işletmelerine verilecek para cezalarından, 
g) Hizmete katılma payları ile dıiğer yardım Ve bağışlardan, oluşur. 

MADDE 39. — Turizm Geliştirme Fonu Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası aracılığı dle kullanılır. 

MADDE 40. — Turizmi Geliştirme Fonundan yapılacak harcamalar 1050 ve 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine tabi değildir. 

Fonun kullanılma esasları Maliye Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının birlikte hazırlayacakları 
Yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelikte, 38 nci maddenin (e) fıkrasında sözü edilen gelirden içişleri ve 
Gümrük ve Tekel bakanlıklarına aktarılacak miktarlarda belirtilir. 

Turizmi Geliştirme Fonunun hesap dönemi mali yıldır. Fonun ita amiri, Turizm ve Tanıtma Bakam
dır. 

Devir Halinde Teşvik Hükümleri : 

MADDE 41. — Turizm yatırımı veya işletmesini aynı amaç ve niteliklerin korunması şartıyla devir alan
lar Turizm ve Tanıtma Bakanlığının izni ile teşvik hükümlerinden aynen yararlanır. 

Turizm Faaliyetlerinin Sona Ermesinde Teşvik Hükümlerinin Durumu :. 

MADDE 42. — Belgeli turizm yatırım ve işletmeleri turizm amaçlı kullanımlarının sona ermesi ve bir 
yıl içinde tekrar turizm faaliyetlerine dönülmemesi halinde, teşvik belgelerine dayanarak, bu Kanunun ilgili 
hükümleri gereğince yararlandıkları muafiyet ve kolaylıkların parasal tutarından, faaliyette bulundukları her 
tam yıl için % 5 indirilmek suretiyle hesaplanacak miktarı ödemekle yükümlüdürler. 

Bu miktar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil 
olunur* 

İşletmenin, savaş hali, tabii afetler ve salgın hastalık gibi zorunlu nedenlerle faaliyetine son vermesi ha
linde ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasına Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca karar verilebilir. 

Turizm Sezonunda Grev ve Lokavt Yasağı : 

MADDE 43. — Belgeli turizm işletmelerinde turizm sezonu boyunca grev ve lokavt uygulanmaz. 
Turizm sezonu, yöre ve işletme özelliklerine göre Turizm Koordinasyon Kurulunca önceden tespit edi

lir. 
Turizm sektöründe uygulanacak özel hükümler, Toplu îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda gerekli 

değişiklik yapılıncaya kadar, Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlenir. 

İşletme Adının Korunması ;. 

MADDE 44. — Mevcut bir turizm işletmesinin herhangi bir şekilde tescil edilmiş unvanı başka bir turizm 
işletmesi tarafından sahibinden izinsiz olarak alınamaz. Bu unvan başka bir işletme tarafından iltibasa yol 
açacak nitelikte kelimeler veya isimler katılarak benzetme yapmak sureti ile de kullanılamaz. 

Bu unvan, belgenin iptali veya faaliyetin bir başka şekilde sona ermesi halinde de, 1 yıl süre ile başka 
bir işletme tarafından alınamaz. 
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b) T.C. Turizm Bankası A.Ş. icarından Hazine hisselerine düşen paydan, 
c) Fondan verilecek kredilerin faizlerinden, 
d) Triptik veya gümrük geçiş karneleri hizmetleri gelirlerinden Bakanlar Kurulunca belirlenecek paydan, 
e) Bu Kanun uyarınca turizm işletmelerine verilecek para cezalarından, 
f) Hizmete katılma payları ile diğer yardım ve bağışlardan, 
oluşur., 

Fonun Kullanılması : 

MADDE 23. — Turizmi Geliştirme Fonu, T.C. Turizm Bankası A. Ş. aracüığı ile kullanılır. 
Bu fondan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma ve Ek

siltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 
Fonun ita amiri Kültür ve Turizm Bakanıdır. 
Fon Maliye Bakanlığının denetimine tabidir. 

Devir Halinde Teşvik Hükümleri : 

MADDE 24. — Belgeli yatırım veya işletmeyi aym amaç ve niteliklerinin korunması şartıyla devir alanlar, 
teşvik hükümlerinden Bakanlığın izni ile aynen yararlanırlar. 

Turizm Faaliyetlerinin Sona Ermesinde Teşvik Hükümlerinin Durumu : 

MADDE 25. — Belgeli yatırım ve işletmeler, turizm amaçlı kullanımlarını sona erdirmesi ve bir yıl için
de tekrar turizm faaliyetlerine dönmemesi halinde, teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıkları istis
na, muafiyet ve hakların parasal tutarım, ilgili mevzuat hükümleri gereğince ödemekle yükümlüdürler. 

işletmenin, savaş hal, talbiü âfetler ve salgın hastalık ğilbi zorunlu nedenlerle faaliyetine son vermesii ha
inde, ödeme yükıümlülüğünün kaldanUmasınia, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 
uygun görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilebilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TURİZM İŞLETMELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

İşletmeye Açılma : 

MADDE 45. — Turizm yatırım belgesi almış olan yatırımcılar Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca belirle
nen süreler içinde yatırım faaliyetine başlamak ve tesisi işletmeye açmak zorundadırlar. 

İşletmeye hazır oldukları Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edilen tesislere turizm işletmesi belgesi 
verilip 

î$letme Sorumlusu Bulundurma ;. 

MADDE 46. — Turizm bölgesine sahip tesislerde yönetim ve işletmecilikten sorumlu bir kişi bulundu
rulur. Bu sorumlunun kimliği Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bildirilir. 

Bilgi Verme : 

MADDE 47. — Turizm yatırımcıları ve işletmecileri, belgeye konu tesisin tümünün veya bir kısmının 
aynı amaçlarla kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya verilmesi ve ortaklık statüsünün değiştirilmesi ile 
işletme konularının turizm işletmesi niteliğini koruması kaydıyla, kısmen veya tamamen değiştirilmesi halin
de Bakanlığa önceden bilgi vermek zorundadırlar. 

Ayrıca, belgeli yatırımlar kuruluş dönemlerinde yatırımlarına ilişkin gelişmeleri altı aylık devrelerde, işlet
meler ise ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak verileri üçer aylık devrelerde, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınla bildirmekle yükümlüdürler. 

Fiyat Tarifeleri : 

MADDE 48. — Belgeli işletmelerin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca belirtilen genel ilkeleri dikkate ala
rak serbestçe hazırlayacakları fiyat tarifeleri Bakanlıkça onaylanır. İşletmeler en geç Temmuz ayı sonuna 
kadar bir yıl sonra uygulayacakları tarifelerini Bakanlığa göndermek zorundadırlar. 

Bakanlıkça onaylı tarifelerin dışında, başka bir tarife uygulanamaz. İşletmeler, fiyat tarifelerini istendiğin
de göstermek ve dışarda kolayca okunabilecek bir yerde bulundurmak zorundadırlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yat Turizmi' 

Yat Umanı İşletmeciliği : 

MADDE 26. — Gerçek veya tüzelkişiler, Bakanlıktan gerekli Ibelgeyi almak kaydı ile yat limanı İşletme-
cilÜği yapabilirler. Ancak; yabancılar ıtarafınidan kurulacak işletmelerde Türk uyruklu gerçek veya tüzelkişiler
le ortaklık şartı aranır. 

Yat İşletmeciliği : 

MADDE 27. — a. Gerçek veya tüzelkişiler, Bakanlıktan gerekli belgeyi almak kaıydı ide yat işletmeciliği 
yapabilirler. Türk Bayrağı çekemeyen yatlara, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 ncü maddesine bağlı 
Kalınmaksızın Türk Bayrağı çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir. 

Yabancı bayraklı yatların Türk sahillerinde ve Türk limanları arasında turizm amacı ile kullanılmasına 
ilişkin esaslar, ihtiyaca göre Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 
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BEŞÎNCt BÖLÜM 

DENETLEME VE CEZALAR 

Denetleme Yetki ve Kapsamı : 

MADDE 49. — Belgeli turizm işletmelerinin faaliyetlerine izin vermek, bunları faaliyetten menetmek, 
temizliğini, servislerini, hizmet ve tesis standardı ile fiyatlarını denetlemek Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
yetkisindedir. 

Bu madde kapsamındaki denetlemelerle denetleme elemanlarının atanma ve yetkilerine ait esaslar tüzük
le düzenlenir: 

Cezalar : 

MADDE 50. — Belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin sahip ve sorumluları, bu Kanun ve bu Kanuna 
dayanarak yürürlüğe konulacak tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca bil
dirilecek diğer esaslara uymak zorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uymayan işletmelere aşağıdaki maddelerde belirlenen cezalar uygulanır. 
Bu bölümdeki ceza uygulamalarına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir kurulca 

karar verilir. 
Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kurulun kimlerden oluşacağı, bu bölüm hükümlerinin uygulama esasla

rı, para cezalarının tahsili ve Turizmi Geliştirme Fonuna yatırılmasına dair esaslar tüzükle düzenlenir. 

Süreli Uyarma : 

MADDE 51. — Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğınca görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, bu hususlar başkaca bir cezayı gerektirmiyorsa, tesis sa
hip veya sorumlularına Bakanlık adına denetimi yapan denetleme elemanı veya Bakanlıkça süreli uyarma ce
zası verilir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 261) 



— 47 — 

(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği1 Metin) 

Karasularında Seyir Esasları : 

MADDE 28. — a) Yalbancı limanlardan gelip Türk Karasularına girem veya yalbancı limanlara gitmek 
üzere Türk Karasuları dışına çıikan yatların, hudut kapılarından giriş ve çıkış yapmaları esastır. 

b) Yalbancı (bayraklı ve yalbancı limanlardan gelem veya Türkiye'de kışlayan yatlar için, 1615 sayılı 
Gümrük Kamununum 34, 35 ve 41 nci maddeleri uyarınca ilk vardıkları Türk Limanında veya kışlamak 
üzere kalıınan sion bağlama yerinde, turist ve gemi adamıları içlin yapacakları beyan sonradan uğradıkları 
Türk umanlarında da geçerlidir. 

c) Yatlara Türk limanında yapılan sıhıhi muamele, yalbancı bir limana uğramadıkları sürece bir yıl ge
çeridir ve ıbu teknelere vize uygulanmaz; Ancak ölüm ve bulaşıcı hastalık hainim en yakrn İman başkanlı
ğımla bildirilmesi zorunludur. 

d) Yabancı bayraklı yatlar ile yabancıların kullanduldan yatlar; Bakanlar Kurulunca, Genelkurmay Baş
kanlığının da uygun görüşü alınarak tespit ve ilan edilen 'bölgelerde : 

ı(l) Seyir evrakında gösterilen güzergâh üzerinde seyredebilirler. 
(2) ıBu güzergâh üzerinde gümrük idaresi bulunmayan yerlere de 'gezi amacıyla yanaşabilirler ve demirle

yebilirler. 

Yatların Türkiye'de Kalış Süresi ve Kabotaj Hakları : 

MADDE 29.: — Yalbancı bayraklı yatlar bakım, onarım, kızaklarıma ve kışlamak amacı ile, Türkiye'de 
iki yıla kadar kalabilirler. Bu süre Bakanlar Kurulunun belirleyeceği esaslara göre uzatılabilir. 

Özellikleri Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek Türk Bayraklı yatlar; Türk ve ya-« 
bancı uyruklu kişilere gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere kiraya verilebilir. Bu şekilde kirala
nan yatların ticari amaçlı kullanımı yasaktır. 

Yalbancı bayraklı yatların, gezi, spor ve eğitence a'macı ile kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaz.; 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Demetleme ve Cezalar 

Denetleme Yetkisi : 

MADDE 30. — Belgeli yatının ve" işletmelerin belgeye esas olan vasıflarını muhafaza ed'ip etmedikleri
ni denötleme yeilkM Bakanlığa aittir. 

Cezalar : 

MADDE 3il. — a. Bu Kanuna ve bu (Kanunun uygulanmasına »ilişkin yönölkneliklerde gösterilen koşul
lara uymayan belgeli yatırım ve işletmelere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağı
daki maddelerde Ibelirtülen cezalar uygulanır. 

b. (33 ncü madldedekıi para cezaları, denetleme elemanları tarafından tayin edilir ve 7 gün içinde öden
mesini teminen, ilgili işletmeye ve mahalli mal müdürlüğüne ceza tutanağı verilir. 

Yukarıdaki süre içinde ödenmeyen para cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkımda Kamun hükümlerine göre tahsil olunur. 

İtiraz veya iptal daVası para cezasının tahsilini durdurmaz. 

Uyarma Cezası : 

MADDE 32. — Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve iştetiilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve 
eksiklikler için', belge sahibine denetimi yapan elemanlar veya Bakanlıkça uyarma cezası verilir. 
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Para Cezaları : 

MADDE 52. — Para cezaları aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda uygulanır: 
a) Süreli uyarma cezasına rağmen verilen süre içinde gerekli düzeltmenin yapılmaması veya 1 y i içinde 

ikinci süreli uyarma cezasını gerektiren aynı veya ayrı fiillerin veya bir denetleme sırasında süreli uyarma 
cezasını gerektiren birden fazla fiilin tespiti ile bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenen bilgilerin sü
resi içinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi hallerinde beş bin liradan on bin liraya kadar para 
cezası, 

b) Bakanlıkça onaylanan fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin 
on misli para cezası, 

c) Ülke turizminin itibarını zedeleyen durumlarda ve müşterinin mal ve can güvenliğinin sağlanmasın
daki ağır kusur ve ihmali sebebiyle, özel hükümler saklı kalmak şartı ile, on bin liradan elli bin liraya kadar 
para cezası, 

d) Bakanlığa haber vermeden veya Bakanlıkça uygun görülmeyen nedenlerle işletmenin kısmen veya ta
mamen bir aydan fazla süreyle kapalı tutulması halinde elli bin lira para cezası, 

e) işletmede yüz kızartıcı suçlar işlendiğini kanıtlayan resmi belgeler bulunması halinde elli bin liradan 
yüz bin liraya kadar para cezası. 

Teşvik Belgesinin Süreli Olarak Geri Alınması •: 

MADDE 53. — Bir yıl içinde aynı veya ayrı nedenlerle en az iki defa para cezası almış olup, yeniden 
ceza gerektiren bir fiili tespit edilen turizm işletmelerinin teşvik belgelerinin 1 yıldan 3 yıla kadar geri alın
masına karar verilebilir. 

Bu halde alınan karar uygulanmak üzere, belgeye veren kuruluşa bildirilir. 
Geri alınma süresi içinde, belgede yazılı hak ve ayrıcalıklar ortadan kalkar. 

Turizm Belgesinin İptali : 

MADDE 54. — Turizm yatırım ve işletme belgesi aşağıdaki hallerde bakanlıkça iptal edilebilir. 
a) Teşvik belgesinin ilk defa geri alınma süresi içinde para cezasını gerektiren bir fiilin tespiti veya 

teşvik belgesinin ikinci defa geri alınması, 
b) Bakanlıkça kabul edilebilir bir neden olmaksızın verilen süreler içinde tesislerin yapımına başlar. 

maması veya işletmeye açılmaması, 
c) Bakanlığın onayı alınmaksızın belgeye esas yatırım ve işletmenin tadil veya tevsi edilmesi, 
d) Yüzkızartıcı suçların işlendiğinin tespiti veya tesisin açık kalmasının ülke turizmi ve can güvenliği 

yönünden sakınca yaratması, 
e) Gerek Turizm işletmeciliği, gerek genel sağlık açısından tesis vasıflarının önemli derecede yitirilmiş 

olduğunun tespiti, 
f) Yatırım veya işletme döneminde, tesisin belgelen dirme için gerekli vasıfları yitirmiş olması. 

Cezaların Kesinleşmesi : 

MADDE 55. — Para cezalarına karşı, bu cezaların tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahalli Sulh Ceza 
Mahkemesine itiraz edilebilir. 

Kesinleşen para cezaları Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil 
edilerek Turizmi Geliştirme Fonuna aktarılır. 
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Para Cezaları : 

MADDE 33. — Para cezaları aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda uygulanır. Bu miktarları iki 
misline 'kadar artırmaya Balkanlar Kurulu yetkilidir. 

a) Uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması veya ikinci uyarma cezasını ge
rektiren aynı veya ayrı fiillerin veya bir denetleme sırasında uyarima cezasını gerektiren birden fazla fi'iln 
•tespiti ile bu Kaınu'nida bd'iritiilen veya Bakanlıkça istenen biilgilerlin süresi içinde verilmemesi veya yanıl
tıcı bilgi verilmesi hallerinde, beş bin liradan elli bin liraya kadar para cezası, 

b) Onıaıylı fiyat tarifelerinin üzerin/de fiyat uygulanması halinde, fazladan alınan ücretin on ımisli para 
cezası, 

c) Bakanlığa haber vermeden ve Bakanlıkça uygun görülmeyen nedenlerle bir yıl içinde işletmenin ibir (kıs
mının veya tamamının otuz günden fazla süreyle kapalı tutulması halinde, elli bin lira para cezası, 

d) Ülke tudzmiinin itibarını zedeleyen durumlarda ve müşterinin mal veya can güvenliğinin sağlanmasın
da ağır kusur ve ihmalin tespiti halinde, yirmi, hin liradan yüz bin liraya kadar para cezası, 

e) İşletmede, işletme saibJip veya sorumlusunun katkısı, küsuru veya ihmaliyle suç iştad'iğünin tespiti ha
linde, özel hükümler saklı kalmak kaydı ile yirmibeş bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası, 

f) Bir yi içinde aym veya ayrı nedenlerle en az iki defa para cezası almış olup, yeniden cezayı gerekti
ren bir fiilin tespit edilmesi halinde, yüz bin lira para cezası,, 

Turizm Yatırımı veya Turizm İşletmesi Belgesinin İptali : 

MADDE 34< — Turizm Yaltırımı veya Turizm işletmesi Belgesi aşağıdaki hallerde Bakanlıkça iptal edi-
Hiır. 

a) 33 ncü maddenin <!f) fıkrasında belirtilen cezayı takiben tekrar para cezasını gerektiren bir suçun iş
lenmesi, 

b) IBakanlıkça kabul edilebilir bir neden olmaksızın, verilen süreler içinde tesislerin yapimına başlan-
maımıaısı veya işletmeye açıtoalması, 

ıc) Bakanlığın onayı alınmaksızın, belgeye esas yatırım veya işletmenin tümünün veya bir (kısmının dev
redilmesi veya kiraya verilmesi veya ortaklık statüsünün, unvanının veya işletme konularının değiştirilmesi 
veya tesisin tadili, 

d) 33 ncü m'aldldeniin (e) fıkrasındaki şartların tahakkuku ve tesisin açılk kalmasının ülke turizmi veya 
can güvenliği yönünden sakınca yaratması, 

e) Gerek tuıriflm işletmeciliği, gerek genel sağlık açısından tesis vasıflarının önemli derecede yitirilmiş 
olduğunun tespitti, 

f) Yatınım veya işletime dönemlinde, tesisin belgelendirme için gerekli vasıfları yitirmiş olrnası, 

Cezalara İtiraz ve Dava Açılması : 

(MADDE 35. — a) Bu Kanuna göre verilecek uyarma cezası kesindir. 
fo.ı Denetleme elemanlarınca verilen para cezalarına karşı, 7 gün içinde Bakanlığa itiraz edilebilir. 
Bakanlık, itiraz üzerine, denetleme elemanlarınca verilen para cezalarını, aynen veya değiştirerek veya 

kaldırarak, en geç bir ay içinde karara bağlar. 
d 'Para cezalarına ilişkin Bakanlık kararına ve diğer cezalara karşı, belgeli işletmenin bulunduğu yargı 

çevresindeki idare mahkemesi ıneZdinde iptal davası açılabilir. 
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Zararın Tazmini: 

MADDE 56. — Kendisine fazla ödeme yaptırılan kişinin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edilecek 
zararı, konunun işletmeye bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde işletmece tazmin edilir. 

Zarara uğrayan kişi yabancı pasaporta sahip ise, söz konusu meblağın döviz olarak yurtdışına transferi 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının uygun görüşü ile kambiyo Müdürlüklerince gerçekleştirilir. 

Diğer Cezalar : 

MADDE 57. — Bu Kanunun 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne aykırı davranışların tespiti halinde, 
meydana getirilen yapı ve tesislerle kullanılan alet, araç ve makinelere mülki idare amirleri tarafından el ko
nulur ve failleri bu hususta düzenlenecek evrakla birlikte Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir. Mahkemece 
suçları sabit görülenler hakkında on bin liradan elli bin liraya kadar ağır para veya üç aydan on sekiz 
aya kadar hapis cezası veya her ikisine birlikte hükmolunur, elkonulan yapı ve tesislerle, alet, araç ve ma
kinelerin de müsaderesine karar verilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Yat Turizmi: 

MADDE 58. — Turizm belgeli yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler, TC Turizm Bankası, diğer kamu 
iktisadi teşöbbüsleri veya mahalli idarelerden enaz birisinin katılacağı ortaklıklar kurmak suretiyle yat tu
rizmi ve yat limanı işletmeciliği yapabilirler. 

MADDE 59. — Ölçü belgesinde (mesaha şahadetnamesi) yat şeklinde tescil edilmiş bulunan teknelerle, 
Ölçü belgesinin bulumaması halinde gezi, eğlence veya spor amacıyla yararlanılan, yük, veya yolcu ge

misi niteliğinde olmayan ve sahipleri tarafından amatörce veya ticari amaçlarla kullanılan ve Türk kara
sularına giren veya çıkan yabancı bayraklı teknelerin gümrük kapılarından giriş ve çıkış yapmaları esasatır. 

Ancak, girişten sonra seyir evrakında gösterilen güzergâhı dışında ya da gümrük idareleri bulunmayan 
yerlere gezi amacıyla yanaşmaları serbest olup, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 32 ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine dair Kanunun 11 nci maddesinin 1 nci fıkrası ile 12 ve 13 ncü maddeleri turizm dışı 
faaliyetlerin tespiti halinde uygulanır. 

Turizm Teknelerinin Gümrük ve Kabotaj Hakları : 

MADDE 60. — Yabancı bayrak çeken ve yabancı limanlardan gelen veya Türkiyede kışlayan yatlar için 
Gümrük Kanununun 34, 35 ve 41 nci maddeleri uyarınca ilk vardıkları Türk limanında veya kışlamak üze
re kalınan son bağlama yerinde yolcu ve gemi adamları için yapacakları beyan sonradan uğradıkları diğer 
Türk limanlarında da geçerlidir. 

Ya'bancı uyruklu turistlerin kullandıkları ve ticari bir amaç gütmeyen yat, gezi yarış ve spor 'teknelerine 
Kabbtaj Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Turizm Teknelerine Uygulanacak Sıhhi işlemler : 

MADDE 61. — 4255 sayılı Kanunla değişik 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 40 nci madde
sinde sözü edilen sıhhi muamele (sıhhi istintak, pratika, patenta veya vize almak) Türk bayraklı yatlar için 
1 yıl geçerli olup bu süre içinde vizeye tabi değildir. Yabancı bayraklı yatlara ilk vardıkları Türk limanında 
yapılacak sıhhi muamele Türk karasuları dışına çıkmadıkları sürece bir yıl geçerlidir. Sözü edilen tekne
lere vize uygulanmaz. 
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Diğer Cezalar : 

MADDE 36. — a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı davranışların tespiti halinde; üç 
aydan onsekiz aya kadar hapis veya elii bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası veya hetr itaiısine 
birlikte hükrnolunur. 

b) IBu Kanunun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı hareket edenler elli bin liradan yüz bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Tekerrüründe ceza iki kat artırılır. 
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Telsiz Bulundurma ve Kullanma •' 

MADDE 62. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun 19 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasında tanımlanan gemilerin 
dışında kalan ve 12 kişiden daha az yolcu taşıyan yat niteliğindeki tekneler de telsiz tesisatı bulundurarak 
kullanabilirler. 

Turizm Teknelerinin Türkiye'de Kalış Süresi ' 

MADDE 63. — Bu Kanunda belirlenen yabancı milliyetteki yatlar bakım, onarım, kızaklamak ve kışla
mak amacı ile, işletme teşlkilâtı bulunan yat limanlarında ikıi yıla kadar kalabilir ve bunlar hakkında Gümrük 
Mevzutmdaki kalış süresiyle ilgili sınırlamalar uygulanmaz., 

Alkollü İçki Satışı : 

MADDE 64. — Belgeli Turizm işletmeleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının iznine bağlı olarak ispirtolu 
meşrubat satışı ve ruhsatlan hakkında 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhiha Kanununun 178 nci maddesi ile 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 nci maddesi hükümleri dışındadır. 

Turizm İşletmelerinde Polis Denetimi: 
MADDE 65. — Belgeli Turizm işletmeleri 2559 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası hük

münden müstesnadır. 
(Bu işletmelere, 1'8 yaşından küçükler, yanlarında veli veya vasileri olarak girebilirler, 

Genel, Hafta ve Öğle Tatilleri: 

MİADDE 66. — Belgeli Turizm işletmeleri ile belge kapsamındaki yardımcı hizmet ve satış yerlerinde iş 
Kanununun 39, 41, 42 ve 43 ncü maddeleri istisna hükümlerinden yararlanılır. 

Talih Oyunları, Alet ve Makineleri: 

iMADDE 67. — Talih oyunları oynatılabilecek mahallerin tespiti ile bu mahalleri tesis edecek ve işletecek 
yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere izin verilmesi yetkisi Turizm ve Tanıtma Bakanlığına aittir. 

IBu izne sahip işletmeler Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesi ile 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve 
Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanunun 1 nci maddesinde sözü geçen alet ve makineler bulun
durabilir ve bunları ithal edebilirler. 

Talih oyunları oynatılacak mahallerden ve bu mahallerdeki alet ve makinelerden sadece yabancı pasaport 
hamilleri yararlanabilir. 7470 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ile T.C. Turizm Bankası A.Ş.'ne verilmiş bulu
nan talih oyunları oynatılacak mahaller tesisi yetkisi saklıdır. 

ıBu gibi yerlerin turizm ve güvenlik bakımından tabi olacağı esaslar içişleri ve Turizm ve Tannana Ba
kanlıklarınca birlikte düzenlenecek yönetmelikte tesbit olunur. 

Kiralık Oto İşletilmesi: 

iMADDE 68. — Turizm sektöründe hizmet vermek üzere, yalnız turizm ve seyahat acentaiarı kiralık oto 
işletmeciliği yapabilirler. 

Kiralık oto işletme esasları yönetmelikle düzenlenir. 
'Bu (Kanunda ve yönetmelikte belirlenen Zorunluluklara uyulmaması halinde işletmelerin kiralık oto ça

lıştırma izinleri kaldırılır. 

Turizm Açısından Önemli Yerlerde Belediye Kurulması : 

İMADDE 69. — Bir kısmı veya tümü «Turizm Merkezi» olarak tespit edilmiş ve Resmi Gazete'de ilan edil< 
miş olan ve belediye teşkilatı bulunmayan köy ve bucak merkezlerinde nüfuslarına bakılmaksızın Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının teklifi ve içişleri Bakanlığının uygun görüşü ile belediye teşkilâtı kurulur. 
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Kredi Kartları: 

MADDE 70. — Döviz getirici «Kredi Kartı Kuruluşları» bu Kanunun 5 nci maddesinde sözü edilen tü
zük esaslarına göre bdgelendlirıilir ve yararlanacakları teşvikler, teşvik belgesinde gösterilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

Yürürlükten Kalkan Kanunlar : 

(MADDE 71. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu, bu Kanunun 75 nci maddesi hükmü 
çerçevesinde 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 15 nci maddesi ile diğer Kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Son Hülkümler 

Yönetmelikler : 

MADDE 37. — Bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde; 

a. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girecek yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar : 
(1) Turizm 'Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesi için çalışma gruplarının 

oluşturulması, Bakanlık ile ilişkileri, görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin konular, 

(2) Turizm Yatırımı ve Turizm İşletmesi Belgelerinin verilmesi, bu işletmelerin yönetim, personel ve 
işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartlar ve diğer konular. 

(3) insan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil olmak üzere; belgeli yatırım ve işletmelerin 
belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, servis, idare ve işletme tarzları ile diğer hususla
rın denetlenmesine ve denetleme elemanlarının niteliklerine, atanmalarına ve yetkilerine ait konular, 

(4) Yat limanı ve yat işletmeciliği ile bu Kanunun 28 ve 29 ncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin hu
suslar, 

b. Bakanlık ile ilgili diğer bir bakanlıkça müştereken hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar : 
(1) Maliye Bakanlığı ile; 
<a) Bu Kanun uyarınca verilecek para cezalarının tahsili ve Turizmi Geliştirme Fonuna yatırılmasına iliş

kin konular, 
(b) Turizmi Geliştirme Fonunun 'kullanılması ve denetimine ilişkin konular. 
(2) içişleri Bakanlığı ile; 
Belgeli İşletmelerin 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hak

kında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilecek yabancı kişilerin meslek ve niteliklerine ilişkin 
konular. 

(3) imar ve İskân Bakanlığı ile; 
Turizm Alanlarında ve Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin ko

nular. 
c) Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar : 
(1) Belge sahiplerinin Bakanlıkla, birbirleri ve müşterileriyle karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile bu ilişki

lerde uymak zorunda oldukları konular, 
(2) Bu Kanunun uygulanmasında cezalarla ilgili usul ve esaslar ile Bakanlık bünyesinde ceza uygulamala

rını karara bağlayacak kurulların kimlerden oluşacağı ve ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hususlar, 
(3) Bu Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyulacak diğer konular. 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığına Geçen Belediye Yetkileri : 

iMAiDDE 72. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 1, ,2, 3 ve 19 ncu fıkraları, 113 ncü 
maddesi ve I16Ö8 sayılı Kanunda yeralan belediye yetkileri, turizm belgeli işletmeler için Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına geçmiştir. 

Tüzük ve Yönetmelikler : , 

MlADDE 73. — Bu Kanunda sözü edilen tüzük ve yönetmelikler Kanunun yayımından itibaren bir yıl 
içinde yürürlüğe konur.. 

Mevcut İşletmelerin Kazanılmış Hakları : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Daha önceki mevzuat uyarınca Turizm ve Tantıma Bakanlığından kuruluş ve iş
letme belgesi almış olan gerçek ve tüzelkişilerin kazanılmış hakları saklıdır. 

Bu Kanunun 5 nci maddesinde sözü geçen Tüzüğün yürürlüğe girişinden itibaren en çok bir yıl içinde, 
daha önce alınmış olan belgelerin muadilleri ile değiştirilmesi zorunludur. Değiştirime işlemleri her türlü ver
gi resim ve harçtan muaftır. 

Triptik ve Gümrük Geçiş Karnesi Hizmetleri : 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin 1. a) fıkrasına göre, Tür
kiye Turing ve Otomobil Kurumunun veya bunun kefalet ettiği ecnebi kurumların verecekleri triptik veya 
gümrük geçiş karnelerinin kabulüne, bu işlemler TC. Turizm Bankası tarafından yürütülmeye başlanıncaya 
kadar devam olunur. 

Hizmetlerin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca yürütülmesi sırasında bu Kuruma T.C, Turizm 
Bankasına geçmesinden sonra da Bankaya bu Kanunun 3!8 nci maddesinin e fıkrasında sözü edilen gelirlerden 
% 10 oranında pay verilir, 
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Kaldırılan Hükümler 

IMAIDDE 38 . — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
12 nci maddesinin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun triptik veya gümrük geçiş karnelerinin Veriitoe-
siıne ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır., 

GEÇİCİ MADDE 1. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu uyarınca alınmış olan Turizm 
Müessesesi Kuruluş Belgesi iıle Turizm Müessesesi İşletme Belgelerinin bu Kanunun 37 nci maddesi (a) fık
rası (2) bendinde sözü geçen yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren en geç üç yıl içinde, değiştirilmesi zo
runludur, Değiştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin 1 (a) fıkrasına göre, Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumunun veya onun kefalet ettiği ecnebi kurumların verecekleri triptik veya güm
rük geçiş karnelerinin kabulüne, bu işlemler T.C. Turizm Bankası A.Ş. tarafından yürütülmeye başlanıncaya 
kadar devam olunur. Bu hizmetlerin yürütülmesi en geç 1.1.1983 tarihine kadar T.C. Turizm Bankası A.Ş.'ne 
devredilir. Devir esasları Balkanlar Kurulunca belirlenir. 

Hizmetlerin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca yürütülmesi sırasında bu gelirlerden adı geçen Ku
ruma Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda pay verilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 4 ve 37 nci madde a. (1) bendi esaslarına gör© Turizm Bölgeleri, 
Turfam Alanları ve Turizm Merkezleri ilan edilinceye kaidar; Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu, 
bu Kanunun uygulanması için Turizm Alanı ve Turizm Merkezlerini ilan etmeye yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 3222 sayılı Telsiz Kanununda bu konuda yeniden düzenleme yapılıncaya kaidar, 
Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereiken belirlenecek esaslar tiahiiride, yatlarda 
telsiz ve teçhizatı bulundurulabilıir ve kullanılabilir. 

GEÇİCİ IMADDE 5. — Bu Kanun uyarınca çıkarılması gereken yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 
aynı konularda 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu uyarınca çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetme
likler ile anılan Kanunun 11, 12 ve 13 ncü maddelerinin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılmış, belgeli faal turizm 
işletmelerine ait, bu Kanunun 6 nci maddesine uygun yapıların yıkım kararlarının uygulanması, bu Kanun 
uyarınca çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar ertelenir ve Yönetmeliğe uygun tesislere yıkım ka
rarı uygulanmaz. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 261) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 74. — Bu Kanunun, 6086 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri yayını tarihinde, 38 nci mad
denin e fıkrası 1 . 1 . 1982 tanihinde diğer hükümleri, 5 nci maddede sözü geçen Tüzüğün yürürlüğe konma
sından sonra yürürlüğe girer. 

Yukarıda sözü edilen Tüzüğün yürürlüğe konmasına kadar, 6086 sayılı Kamunun ilgili madde hükümle
ri ve bunlara bağlı Yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur. 

Yürütme : 

MADDE 75. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B.: Ulusu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, h Öztrak 

Adalet Bakanı 
Cfl Menteş 

Dışişleri Bakanı 
/.T Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dn T* Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
i?.ı Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

Turizmi ve Tanıtma Bakanı 
/«, Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V» Özgül 

13 . 7 . 1981 
Devlet Bak. - Başbakan Devlet Bak. - Başbakan 

Yrd, 
Z, Bay kara 

Devlet Bakanı 
Ma Özgüneş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü, H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
K* Erdem 

Ticaret Bakanı 
K, Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
İV., Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve îskan Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5,1 Side 

Yrd, 
T, ÖzaH 

Devlet Bakanı 
Prof.Du M. N< Özdaş 

İçişleri Bakamı 
5.ı Çeliner 

Milli Eğitim Bakanı 
HA Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Prof * Dr. N.. Ayanoğlu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof^ Dr. S, Özbek 

Enerji ve Tabii Kaynaklar ©akanı 
Sn Bingöl 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı 
M* Ra Güney 

Kültür Bakanı 
d Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 261) 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 39. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 261) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ ı S. Sayısı : 366 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Dakka'da İmzalanan «Kültür Anlaşması» nın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/23; M. G. Konseyi : 1/338) 
i 
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 58) 

T. a 
Danışma Meclisi 10 Şubat 1982 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
06-73 (1/23) (01-249) 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 . 2 . 1982 tarihli 51 noi Birleşiminde görüşülerek açık oy tile ka
bul edüleh, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dakka'da 
İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 14 Temmuz 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-896104786 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan "ve Başkanlığınıza «ra» Bakanlar Kurulunca 3.7.1981 tarihinde karaıiaşt*-
nlan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 'Dakka'da imza
lanan «Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» He gerekçesi ekli 
olarak gönderlihnıiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Ülkemizle Bangladeş arasındaki ilişkiler iki ülke arasında karşılıklı mukim Büyükelçilikler açılmasından 
bu yana bir gelişme ve canlanma dönemine girmiştir. Bu ilişkilerin ülkemizin yararına geliştirilmesi, nüfusu
nun büyük çoğunluğu Müslüman olan ve Türkiye'ye sevgi ve saygı besleyen bu ülke ile kültürel ilişkileri
mizin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi lüzumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu amaca cevap vermek üze
re ve 'Bangladeş Hükümetince de izhar olunan istek doğrultusunda Dışişleri Bakanımızın Bangladeş'e yap
tığı ziyaret sırasında 9 Mart 1981 tarihinde Dakka'da bir Kültür Anlaşması imzalanmıştır. 

Sekiz maddeden oluşan anlaşma iki üi'ke arasında mevcut tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının kuvvet
lendirilmesi için kültür ve sanat, bilim ve teknoloji alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi ve bu amaçla bilim ada
mı, araştırmacı, yazar, gazeteci ve sanatçı değişimini, sengiler düzenlenmesini, burslar verilmesini, sportif 
faaliyetler Igerçekleştiriıknesinıi öngörmektedir. 

Anlaşmanın sağlayacağı hukuki ve siyasi temel üzerinde ülkelerimiz arasındaki eğitim, bilim, kültür ve 
sanat ilişkilerinin düzeni bir şekilde gelişme olanağı 'bulacağı düşünülmeiktedir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 3 Mart 1982 

ihtisas Komisyonu 
Esas No, : 1/338 

Karar No. : 80 
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genıel Kurulunun 9 . 2 . 1982 tarihi 51 ncıi Birleşiminıde görüşülerek açıik oy ile aynen 
kabuil edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında Dakka'da imzala
nan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulıunduğuna Dair Kanun Tasarıısı», Komisyonumuzda 
irdelenmiştir. 

143,998 km2 yüzölçümü, % 86'sı müslüman olan 84,7 milyon nüfuslu, resimli dilli Benıgalce ve Başkenti 
Dakka olan Bangladeş 1947'de isltifcla'lıinıi kazanan Pakistan'ın doğu kanadı olarak ingiliz [idaresinden çıkmış 
ve 11 Nisan 1971 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur. 

Türkiye'nin Bangladeş'i 21 Şubat 1974 tarihlinde tanımasından sonra illişkilerilmliz iki üllke yararına geliş
meye başlamış ilk olarak 27 . 7 . 1976 tarihinde Ticaret, 9 . 3 . 1979 tarihinde Teknik ve Ekonomik îşbirüi-
ği ve 10 . 3 . 1981 tarihinde de Dakka'da Askeri Eğittim işbirliği Anlaşmaları imzalanmıştır. 

Tasarının gerekçesinfde de açıklandığı üzere; Anlaşma 8 maddeden oluşan bir proitip Anlaşma olup, ilki ül
ke arasında mevcut tarihli dostluk ve kardeşlik bağlarının kuıvvetleındirimesii için kültür ve sanat bilim ve tek
noloji alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi ve bu amaçla bilim adamı, araştınmacı, yazar, gazeteci ve sanatçı 
değişimlimi, sergiler düzanlıenmesini, burslar verilımesiini, sportif faaliyetlerin gerçekleşmesini içermektedir. 

Bu Anlaşma onaylandığı takdirde ikili münasebetlerimizde düzenli bir gelişme olacağı düşüncesinde olan 
Komisyonumuz, Danışma Mecİ'Mnce kabul edilen metnim tümünü olumlu bularak maddelerin görüşmesine 
geçmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilgen metnin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca 
aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyİ'nin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Cumhur EVCİL Dinçer İNCE Taner UZUN AY 

Kur- Alb. Kur. Yrb, Dz. Kur: Yrb. 
Üye Üye Üye 

Orhan KULİN Necip İNCELER Fahriye PALA 
Dşişleri Bak. Huk. işleri Gn. Md. Kültür ve Turizm Bak. Müşavir Kült'ür ve Turizm B. Şb. Md. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 366) 



— 3 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Anasonda Dakka'da İmzala
nan <dKü9tUr Anlaşmasının Onay-
lanmasınm Uygun Bulunduğuna 

üalir Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Bangladeş 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 9 Mart 1981 tarihinde Dak
ka'da imzalanan «Kültür Anlaşma
sı» nın onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Dakka'da İmzala
nan «Kültür Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Butunduguna 

Dâir Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhu-
rtyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 9 
Mart 1981 tarihinde Dakka'da im
zalaman «'Kültür Anlaşması» nm 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — iBu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe gider. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hü
kümlerini Bakamlar Kurulu yürü
tür. 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Dakka'da İm
zalanan «Kültür Anlaşmasının 

OnaylamnıaisınKn Uygun Bulunduğu
na Dalir Kanun Tasana. 

MADDE 1. — Danışma Mecli
since kabul edlen 1 noi madde ay
nen muhafaza edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Mecli
since kabul edilen 2 ndi madde ay* 
nen muhafaza edilmiştir, 

MADDE 3. — Danışma Mecifc 
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen muhafaza edilmiştir. 

3.7.1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı V. 

/. Öttrak 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

K. Erdem 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakam 

K. Erdem 
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 

Prof. Dr. N. Ayanoğlu 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
5". Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. özgül 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Mili Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 366) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 367 ) 
Türk - Bangladeş Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi :1 /30; M. G. Konseyi: 1/342) 
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 57) 

T.C. 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği _ 11 Şubat 1982 

Kanunlar Müdürlüğü 
06-80 (1/30) 01-256 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL, SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 . 2 . 1982 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul 
edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti lile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasuıda Askeri Eğitim 
ve öğretim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisli Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1 Mayıs 1981 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-822/03377 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığını za arzı Bakanlar Kurulunca 1 0 . 4 . 1981 tarihlinde ka
rarlaştırılan «Türk - Bangladeş Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı» lüle gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz edenim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GERBKÇE 

(Hükümetimiz İslam ülkeleriyle iMşkilerini geliştirmek ve çeşitlendirmek yönündeki siyasetine uygım 
olarak, bu ülkelerle ilişkilerimizim geliştirilimesii amacıyla başlatılan siyasa, askeri, iktisadi, ticari ve kültü
rel alanlarda sürdürülen gMsiırnıler neticesinde işbirliği imkanlarının mevcut olduğu görülmüş ve ülkemiz 
ile Bangladeş arasında bu imkânlardan yararlanılması için Askerli Eğitim İşbirliği alanındaki ilişkileri dü-
zenlemeik ve bu çerçevede yekdiğerinin sahip olduğu Askeri Eğitim becerisinden yararlanılması, karşılıklı 
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olarak birbirlerinin aslkeri personelinin eğitilmesi amacıyla, Dışişleri Balkanı İl ter Türkmen'in Bangladeş'e 
yaptığı resmi ziyaret sırasında Dakka'da 10 Mart 1981 tarihimde bir Türk - Bangladeş Askeri Eğitim İşbirli
ği Anlaşması imzalanmıştır. Bu Anlaşma ile ikili ilişkilerimizde daha sürekli bir gelişme ve iki ülke arasında
ki siyasal dayanışma ve yakınlaşmanın güçlenmesi de beklenmektedir. 

İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 3 Mart 1982 
Esas No. : 1/342 
Karar No. : 79 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisli Genel Kurulunun 10.2.1982 tarihli 52 nei Birleşiminde görüşülerek açık oy ile aynen ka-
ıbul edlen «Türk - Bangladeş Askeri Eğitim Iş'bidiği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı», ilgili Bakanlıklar temıs'ilciierinin de katıldığı Komisyonumuz toplantısında incelenmiştür. 

143 998 km2 yüzölçümü, % 86'sı müslüman olan 84,7 miılyon nüfusu, resmi dili Bengalce ve Başkanlti 
Dakka olan Bangladeş 1947'te is'tiklaini kazanan Pakistan'ın doğu kanadı olarak İngiliz idaresinden çıkmış 
ve 11 Nisan 197)1 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur. 

İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi gdişjtirırnıek siyasetini güden hükümetimiz, Bangladeş'i 21 Şulbat 1974 tarihin
de tanımasından sonra münasdbetlıerimiz iki ülke yararına gelişmeye başlamış, ilk olarak 27.7.1976 tari
hinde Ticaret, 9.3.1979 (tarihinde Teknik ve Ekonomik İşbirliği ve 10.3.1981 tarihinde de Dakka'da Askerî 
Eğitim İşJbirMğli Anlaşmalarını imzalamıştır. 

Bu anlaşma 'ile; Ülkemiz ile Bangladeş arasında yekdiğerinin sahip olduğu askeri eğittim becerisinden 
yaranlanıtonıası, karşılıklı olanak Ibirlbiderinin aslkeri personeliinıin her iki Devletin Silahlı Kuvvetlerinde eğitim 
ve öğretim görmesi veya eğitici, öğretici, danışman ve gözlemci olarak bulunması, Türk ve Bangladeş askeri 
personeli ile bunların sahip olacağı statüler hükme bağlanmaktadır. 

Anlaşma; 20 maddeden ibaret olup tanımlar, gümrük işleri, disiplin işlemleri, yargı yetkisi, zarara sebe
biyet, özlük halkları, idari hükümler, yürürlük, sona eîrdirme ve onay işlemleririin nasıl yapılacağını içermek
tedir 

Anlaşmanın, Bangladeş ile aramızdaki ilişiklilerin daha sürekli bir gelişme olacağı ve iki ülke arasındaki 
siyasal dayanışma ve yakınlaşmayı sağlayacağı düşüncesinde olan Kohıfeyonumuz Danışma Meclisince kabul 
edilen metnin tümünü olumlu bularak maddelerin görüşmesine geçmiştir,. 

Anlaşmanın onaylanmasının uygun 'bulunmasını öngören Danışma MecMsince" kalbul edilen metnin 1, 2 ve 
3 ncü maddeleri yerinde görülerek Komisyonumuzca aynen Ibenimsenmiş'tir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 
ıBaşkan Üye Üye 

Cumhur EVCİL Dinçer İNCE Taner UZUN AY 
Kur. Albs- Kur. Yrb. Dz. Kur. Yrb. 

Üye Üye 
Orhan KULİN Bülent İRDELMEN 
Dışişleri Bak. Dz. Bnb. 

Huk. İş. Gn, Md. Genkur. Bşk. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 367) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk - Bangladeş Askeri Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

mın Tasarısı. 

MADDE 1. — 10 Mart 1981 ta
rihinde Dakka'da imzalanmış bu
lunan «Türk - Bangladeş Askeri 
Eğitim İşbirliği Anlaşması» nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe glirer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hü
kümlerini ©akanlar Kurulu yürü
tür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı V. 

/. Öztrak 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti HüUriiımti 
üe Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Askeri Eğitim 
ve öğretim İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair (Kanun Tasana. 

MADDE 1. — 10 Mart 1981 Ta
rihinde Dakka'da imzalanmış bu
lunan «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetti l e Bangladeş Halk Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaş
ması» nın Onaylanması uygun 'bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür., 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Üe Bangladeş Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Askeri Eğitim 
ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulundu» 

ğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Danışma Mecli
since kabul edilen 1 ncıi madde ay-. 
nen muhafaza edüimiiştir. 

MADDE 2. — Danışma Mecli
since kabul edilen 2 ncıi madde ay* 
nen muhafaza edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen muhafaza ed!ilmiş*&\ 

10.4.1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 

Prof. Dr. N. Ayanoğlu 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. T. Esener 
İmar ve İskân Bakanı 

Dr. Ş. Tüten 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı V. 
Dr. T. Önalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı V. 
M. R. Güney M. R. Güney 
Kültür Bakanı 

C. Baban 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı: 368 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk 
Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tazminine İlişkin 4 Haziran 1981 Ta
rihinde Kahire'de İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Rapo

ru. (D. Meclisi: 1/17; M. G. Konseyi: 1/343) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 62) 

T. C. 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 11 Şubat 1982 
06-67 (1/17) 01-243 

Konu : Kanım Tasarısı. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 . 2 . 1982 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul 
edilen, Türkiye Cumhuriyeti life Mısır Arap Cumhuriyeti Arasmda Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Taz-
miniıue İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire'de imzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-918/05178 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ive Başkanlığınıza arzı Baklanlar Kurulunca 7.8.1981 tarihinde kararlaş
tırılan, «Türkiye Oumhuıtijyeltf! ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Taz
minine ttişkin 4 Haziirain 1981 Tarihlinde Kahire'de İmzalaman Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı» He gerekçesü ekli olarak göjnderilmiştuv 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Büîend ULUSU 
Başbakan 

Sadi İRMAK 
Danışma Meclisli Başkanı 

17 Ağustos 1981 
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G E R E K Ç E 

Mısır'da 23 Temmuz 1952 tarihinde vukubulan İhtilalden sonra çıkarılan çeşitli kanunlarla Mısır'da bulu
nan, tüm mal, hak ve menfaatlar genel kısıtlamalara talbi tutulmuştur. Bu kısıtlamaları beş grupta toplama
mız mümkündür : 

a) Ticari şirketler detvletleştirikniştrır,., 
ıb) İhtilale karşı çıkanlara ait taşınır ve taşınmaz mallara elkonulmuştur. 
c) Toprak reformu yapılmıştır, 
d) Ehli vakıflar tasfiye edilmiştir. 
e) Hanedan mensuplarının malları müsadere edilm işitir. 
Mısır îhtilal Rejimi tarafından çıkarılan kanunlara göre, kısıtlamaya tabi tultulmuş olan yukarıda sayılan 

ilik üç grup için hak sahiplerine ödenecek tazminat 15 OCO ila 30 000 Mısır liralık tavanlarla sınırlandırılmış ve 
bu şekilde hesaplanan möblağlar karşılığında 15 yıl vadeli bonolar verilmiş ilse de bu bonoların karşılıkları 
ödenmemiştir. 

Mısır Hükümetleri, yukarıda açıklanan üç grup kısıtlayıcı tedbire tabi tutulmuş bulunan yabancı hak sa
hiplerinin mensubu bulundukları devletlerle belirli ilkeler içerisinde birtakım ikili anlaşmalar yapmıştır. Za
manımıza kadar 15 ülke, (Fransa, ingiltere, isviçre, Lübnan, iîtalya, Belçika, Yunanistan, Suudi Arabistan, Hol
landa, Avusturya, Suriye, Kıbrıs, Kuveyt, Ürdün, Sudan) ile aktedilen anlaşmalarla, bir taraftan yukarıda 
açıklanan tavan sınırlamaları kaldırılmış, diğer taraftan tahakkuk ettirilecek olan tazminatın 8 - 1 0 yıl vade 
ile ticarî hesaptan borçlanılacak miktarın % 3 5'i hiçbir sebebe dayandırılmadan kesilerek geri kalanın % 50'si
nim hak sahiplerine ödenmek üzere bu hesaptan mahsubu ive % 50'sinin de turistik gezilerde ödenmesi esası 
kaibul edilmiştir. Türkiye'nin Mısır'la imzaladığı anlaşmada ödeme süresi ve oranlar lehimize olacak şekilde 
tadil edilmiştir. 

Mısır ülkesinin geçmiş devirlerde Osmanlı Devleti toprakları arasında bulunması ve Osmanlı Devletinin 
yönetimimde olması, Türklerin Mısır'da küçümsenmeyecek miktarlarda araziye sahip olmalarına ve Türkler 
tarafından Mısır'da kurulmuş olan birçok vakıflarda hak veya hisse sahibi olmalarına yol açmıştır. Türkle
rin Mısır'da bulunan taşınmaz malları ile vakıf hisseleri de Mısır ihtilalinden sonra yukarıda açıklanan işlem
lere tabi tutulmuştur. Tür'k vatandaşlarımdan cüzi bir kısmı Mısır kanunlarında öngörülen süreler içerisinde 
yetkili Mısır makamlarına başvurarak haklarımı elde etmişlerse de, hak sahibi vatandaşlarımızdan büyük bir 
bölümü kanunlarda yazılı süreler içerisinde müracaat etmemiş olduklarından tüm halklarımdan mahrum kalmış 
bir duruma düşmüşlerdir. Mısır'da hak sahibi olan vatandaşlarımızın malhrum kaldıkları bu hakların ihyası 
için Mısır Hükümeti ile temas sağlamak üzere devamlı girişimlerde bulunan Hükümetimiz ilk olarak Anka
ra'ya davet edilen Mısır Heyeti ite 27 Ağustos - 5 Eylül 1974 tarihleri arasında konu hakkında müzakerelere 
başlama imkânı bulttıuş ve 27 Mayıs 1981 - 4 Haziran 198'1 tarihlerinde yapılan 3 ncü dönem müzakereler 
sonunda 4 Haziran 1981 tarihinde ekli anlaşma imzalanmıştır. 

Hükümetimizle Mısır Arap Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmia ve ekleri aşağıda 'belirtilen metinler
den oluşmaktadır. 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Türk Mal, Hak ve Menfaaitlerinin Tazminine 
ilişkin Anlaşma, 

2. Türk gerçek ve tüzelkişilerin müracaatlarınım kabulü, incelenmesi, somuçlandırılmıası hususunda uygula
nacak usul, 

3. Mısır Arap Cumhuriyeti makamlarınca alınam elkdyıma ve benzeri tedbirlerden haleldar olan Türk 
mal, hak ve menfaatlerinin tazminine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti ara
sında Kahire'de 4 Haziran 1981*de imzalaman anlaşmamın uygulama, Protokolü, 

4. Türk uyruklu kişilere, vakıflardaki haklarını ispat için yeni bir süre tanınması hususunda taraflar ara
sında teati olunan mektuplar, 

5. Türk uyruklu varislerde aranacak şartlar hususunda taraflar arasında teati olunan mektuplar, 
i6. Uyrukluğun tespitinden doğan anlaşmazlıkların ve çifte uyruklu olanların haklarından ne şekilde ya

rarlanacağı konusunda taraflar arasımda teati olunan mektuplar,, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 3*68)' 
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7. Tazminatın ödenmesinde gözönünde tutulması gerdken bazı esaslar hakkında taraflar arasında teati 
olunan mektuplar., 

Yukarıda açıklanan metinlerden asıl anlaşma metnini teşkil eden Türkiye Oumhuriyeti ile Mısır Arap 
Ouırihuriyeti arasında Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine ilişkin anlaşma hükümleri aşağıda özetlen
miştir. 

1. Sözfconusu anlaşma tek yönlü olup sadece Mısır'da çıkarılan birtakım kanunlarla hakları haleldar 
olan Türklere Mısır Hükümetince anlaşma ve eklerinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde tazminat öden
mesi amacına yönelik olup Mısır uyrukluların Türkiye'deki 'hak ve menfaatleri ile ilgisi bulunmamaktadır. 

2. Türk hak sahiplerine bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden 1 yıl başvurma süresi 
tanınmıştır. 

3. Mısır Arap Cumhuriyetince çıkarılmış olan birtakım kanunlarla hakları haleldar olmuş bulunan Türk 
gerçek ve tüzelkişileri için Mısır mevzuatına göre hesaplanıp' tahakkuk ettirilecek tazminatın % 35'i tenkis edi
lerek geri kalan % 651 Mısır Merkez Bankasında açılacak hesaba yatırılacaktır. Buna mukabil ödenecek taz
minat her türlü resim, veügi, harç ve transfer kesintilerinden muaf tutulacaktır. 

4< Türk hak sahipleri adına Mısır Merkez Bankasına yatırılacak olan paraların % 75 oranındaki kısmı, 
Türkiye'nin Mısır'dan ithal edeceği petrol, pamuk ve pirinç haricindeki mal bedellerinin yarısının karşılan
masında kullanılacak, mahsup edilecek bu mablağ Mısır'a ödenmeyerek Türk hak sahibine ödenecektir. Taz
minatım geri kal'an % 25 oranındaki kışımı Mısır'a gidecek Türk tturisitJjeılin Mısır'da kurulacak Türk kültü
rel, teknik ve bilıimısel bürolarının ve Mısır'da okuyan veya staj yapan Türklerin mıasraflarana maihsup edile
cektir. 

5. Ödemeler 1 Mısır Lirası = 1,41 Amerikan Doları esası üzerinden yapılacaktır, 
6. Ödemeler 4 yıl içerisinde gerçekleştirilecektir. 
7. Anlaşma hükümleri onay belgeleri teati edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

İhtisas KomıTsyonıı Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 3 Mart 1982 
Esas No. : 1/343 
Karar No. : 81 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10.2.1982 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile aynen 
kabul edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatleri
nin Tazminine ilişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahıre'de imzalanan Anlaşma'nın Onaylanmasımn Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı»), ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuz toplantısında 
incelenmiştir. 

1952 ihtilalinden sonra mal, hak ve menfaatleri bakımından mutazarrır olan Türk Vatandaşlarının duru
mu iki ülke arasında yapılan temaslarda ele alınmış ve Türk - Mısır Müşterek Emlak Komisyonu kurulmuş
tur. Komisyon 1974 yılında 1 nci dönem toplantısını Ankara'da başlatmış, 2 nci dönem toplantısını 1975 yı
lında Kahire'de yaparak Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Men
faatlerinin Tazminine ilişkin Anlaşma Tasarısını hazırlamıştır. 

16 maddeden oluşan Anlaşma'ya ek olarak «usul» ve «uygulama protokolü»- metinleri hazırlanmış ise de 
Anlaşma'nın 5, 6 ve 8 nci maddelerine ihtirazi kayıt konulduğundan Anlaşma imzalanamamıştır. 
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Hak sahiplerinin haklarının daha uzun zaman sürüncemede kalmamasını teminen, ihtirazı kayıtlarımızın 
yumuşatılması ülkemizin ve vatandaşlarımızın çıkarlarına uygun düşeceği kararını alan Hükümetimiz 3 ncü 
dönem müzakereleri sonunda 4 Haziran 1981 tarihinde Kahire'de Anlaşma ve eklerini imzalamıştır. 

23 Temmuz 1952 ihtilalinden sonra Mısır'da ticari şirketler devletleştirilmiş, ihtilale karşı çıkanlara ait 
taşınır ve taşınmaz mallara elkonmuş, hanedan mensuplarının mallan müsadere edilmiş, ehli vakıflar tasfiye 
edilmiş, toprak reformu yapılmıştır. 

Hak sahiplerine ödenecek tazmünaıt 15 - 30 bin Mısır Lirasıyla (1 Mısır Lirası = 1,411 A.B.D. $) sınırlan
dırılmış, verilen bonoların 'karşılıkları ödenmemüştir. Bilahara 15 devletle ikili anlaşmalar yapılmış, tazminat 
tavanları kaldırılmış ise de tazminatların % 35'i sebepsiz kepilmiş, geri kalanın '% 501si 8 - 10 yıl vade ile, 
'% 50^1 de turistik gezilerde ödenmesi esası kabul edilmiştir. 

Mısır'ın Osmanlı Devleti toprakları arasında 'bulunması Türklerin Mısır'da 'küçümsenmeyecek miktarlarda 
araziye sahip olmalarına ve Türkler tarafından1 Mısır'da kurulmuş birçok vakıflarda hak ve hisse sahibi olma
larına yol açmıştır. Türk vatandaşlarından bir kısmı kanuni süreler içinde başvurarak haklarını elde etmiş
ler, çoğunluğu ise süresi içinde müracaatta bulunmadıklarından tüm haklarını kaybetmişlerdir. 

Tasarının kanunlaşması halinde Mısır'da hakları haleldar olan Türk gerçek ve tüzelkişileri Mısır mevzuatı
na göre hesaplanacak ve 4 yıl içinde ödenecek tazminatların % 35'i tenkis edilerek % 65^ Mısır Merkez Ban
kasında açılacak bir hesaba yatırılacak ve bu paranın % 75ri Mısır'dan ithal edeceğimiz mal bedellerinin ya
rısının karşılanmasında kullanılacak ve karşılığı Türk hak sahiplerine ödenecek, geri kalan % 25'i ise Mı
sır'a gidecek Türk turistlerinin her türlü masraflarının karşılanmasında, Mısır'da kurulacak Türk kültürel, 
teknik ve bilimsel bürolarının ve Mısır'da okuyan veya staj yapan Türklerin masraflarına mahsup edilecektir. 

Haksızlığa uğrayan Türk gerçek ve tüzelkişilerinin haklarının iade edilmesi, şümullü ve nihai bîr tasfiye
nin yapılması gayesine mıaıtuf olarak hazırlanan Tasarıyı vatandaş ve ülke yararına gören Komisyonumuz Da
nışma Meclisince kabul edilen metnin tümünü olumlu bularak maddelerin görüşmesine geçmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilen metnin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen 
benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

'Başkan Üye lÜye 
Cumhur EVCİL Dînçer İNCE Taner UZUNAY 

Kur, Alb. Kur. Yrb. Dz. Kur. Yrb. 

Üye Üye Üye 
Orhan KULİN Şafak KAYNAK Halim ÇORBAL1 
Dışişleri Bak. 'Maliye Bak. . Tapu - Kadastro 

Huk. îş. G&. IMd. Gn. Md. Yrd. Gn, Md. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türküye Cumhuriyeti fille Mısır Arap 
Cumhuriyeti Arasında Türk Maü, 
Hak ve Menfaatlerinim Tazmiııüne 
tlişUdn 4 Haziran 1981 Tarihinde 
Kaihiaıe'de tnvzalljanan Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğum 

na Hafik* Kanun Tasana. 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti ile Mısır Arap Cumhu
riyeti Arasında Türk Mal, Hak ve 
Menfaatlerinin Tazminine ilişkin 
4.6.1981 tarihinde Kahire'de İmza
lanan Anlaşma ile eklerinin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türküye Cumhuriyeti lüe Mısır Arap 
Cuımthuıiiyeti Arasında Türk Mal, 
Hak ve Menfaatlerinin Tazminine 
İlişikin 4 Haziran 1981 Tarihinde 
Kahire'de İmzalanan Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dalir Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuri
yeti ıffle Mısır Arap Cumhuriyeti 
Arasında Türk Mal, Hak ve Men
faatlerinin Tazminine ilişkin 
4.6.1981 tarihinde Kahire'de imza
lanan Anlaşma ile eklerindin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı taırıMnd'e yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü-
kümfcririi Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır 
Arap Cumhuriyeti Arasında Türk 
Mal, Hak ve Menfaatlerinin 
Tazminime Üişfcin 4 Haziran 1981 
Tarihinde Kahire'de İmzalanan 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kainin Tasarısı. 

MADDE 1. — Danışma Meclü-
sünce kabul edilen 1 nüi madde ay
nen muhafaza edlmliştir. 

MADDE 2. — Danışma Mecli
since kabul edilen 2 ncü madde ay
nen muhafaza edlimlişltir. 

MADDE 3. — Danışma Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen muhafaza edlillmiştiir. 

7.8.1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

imar ve iskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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