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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Burdur Üyesi ö. Faruk Kmaytürk; Burdur 
ili ve bazı ilçeleri ile İsparta İlinin Gelendost 
ilçesinde meydana gelen sel âfeti ve alınması 
gereken tedbirler hakkında gündem dışı bir de
meçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Naim Talû'ya Devlet Bakanı Zeyyad Baykara' 
nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fethi Çe-
likbaş, Anayasanın 77 nci maddesi gereğince, 
andicti. 

Anayasa ve Adalet Komisyonuna aday gös
terilen Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye Nihat 
Erim, işarî oyla adı geçen komisyon üyeliğine 
seçildi. 

Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
kanunu tasarısının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi onaylanarak maddeleri kabul olundu, 
tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucu
na göre kabul edildiği ve kanunlaştığı bildi
rildi. 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler ek-
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lenmesi hakkında kanun tasarısının da öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı, tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak 4 ncü mad
desine kadar kabul olundu. 

Adalet Partisi Grup Başkanı Ahmet Nusret 
Tuna'nın; 17 Temmuz 1972 Pazartesi günü de 
Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına dair 
önergesi kabul edildi. 

Tasarı 
1. — Ömer oğlu, 1942 doğumlu Öner Sarman 

hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/670; 
C. Senatosu 1/103) (Anayasa ve Adalet Komis
yonuna) (Müddet : 10,gün) 

Raporlar 
2. — Gümrük kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve iktisadî işler, Millî Savunma, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân, Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan 2'şer üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/155; C. Sena
tosu 1/84) (iS. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1972) 

3. — Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayılı 
Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 
416,60 TL. para cezasına hükümlü Bekiroğlu, 
1941 doğumlu, Ayşe'den olma, Taşova'nın Şehli 
köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel hakkın
da Özel Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

17 . 7 . 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,35'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiü Sivas 

Mehmet tf naldı Hüseyin Oztürk 
Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/669; C. Senatosu 1/96) (S. Sayısı : 127) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972) 

4. — Ömer oğlu, 1942 doğumlu Öner Sarman 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
sin ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/670; C. Senatosu : 1/103) (S. Sayı
sı : 128) (Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972) 

5. — Efrada karşı suimuameledm hükümlü 
Ömer An ve Mehmet Gökmen'in Özel Affına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince ' kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
2/681; C. Senatosu : 2/25) (S. Sayısı : 129) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972) 

6. — Osman oğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972) 
(Açık oy) (Ret) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

-. 251 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 77 nci Birleşimi açıyorum. 

Müzakerelere başlıyoruz. yoruz. Bu itibarla, gündem dışı söz isteyen sa-
Yüksek Heyetin almış olduğu bir kararla yın arkadaşlarıma, normal toplantı günlerinde 

çalışma günümüz olmadığı halde, bugün birik- mütalâa edilmek üzere rica ediyorum. Bu iti-
miş olan işleri bitirmemiz gerekçesiyle toplanı- barla söz veremiyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan 
Kredi Anlaşması Araştırma Komisyonu Başkan
lığının, komisyonlarının görev süresinin iki ay 
dalıcı uzatılmasına dair tezkeresi. (3/137, 10/23) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
30,5 Milyon Dolarlık Türk - Amerikan Kre

di Anlaşması konusunda araştırma yapmakta 
olan Komisyonumuzun görev süresi 13.7.1972 
tarihinde sona ermektedir. 

Komisyon üyeliğinden istifa eden üyelerin 
yerine yeni üyelerin bugüne kadar geçilmemesi 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadî İşler 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4''er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/546; C. Senatosu 1/97) 
(S. Sayısı : 120) (1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde 4 ncü madde
sinin müzakeresi tamamlanan 120 sıra sayılı 

(1) 120 S. Sayılı basmayazı 13 . 7 . 1972 
tarihli 76 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

nedeniyk, hazırlanacak olan raporumuz tan
zim edilememektedir. Yeni üyelerin seçilebil
mesi ve raporumuzun yazılabilmesi için mez
kûr tarihten itibaren geçerli olmak üzere İM 
ay zaman verilmesini tavassutlarınıza arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Türk - Amerikan Kredi Anlaşması 
Araştırma Komisyonu Sözcüsü 

Ahmet Demir Yüce 
Zonguldak 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza arz edi-
j yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
j bul edilmiştir. 

Emlâk Vergisi Kanununun 5 nci maddesinden 
devam ediyoruz. 

Madde 5. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 
Madde 9. — Bina Vergisi mükellefiyeti; 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükellefle

rin genel beyana davet edildikleri tarihi, 

b) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 1 - 7 
numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini ta
dil eden sebeplerin doğması halinde bu değişik
liklerin vukubulduğu, aynı maddenin 8 numa-

| ralı fıkrasında yazılı Imlde ise mükelleflerin be-
| yana davet edildiği tarihi, 
I 
| c) Muafiyetin sukut ettiğii tarihi, 

Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
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Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale 
gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını 
kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu 
olayların vukubulduğu tarihi takibeden taksit
ten itibaren sona erer. 

Oturulması ve kullanılması kanunların ver
diği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların 
vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi daire
sine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen 
tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua gel
diği tarihlerden sonra gelen taksitlerden iti
baren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Aynı kanunun 10 ncu maddesi
nin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki 
bir mükellefe ait binalar aynı beyannamede 
birleştirilerek beyan olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Aynı kanunun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mevzu : 
Madde 12. — Türkiye Sınırları içinde bulu

nan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine 
göre Arazi Vergisine tabidir. 

Belediye sınırlan içinde belediyece parsel
lenmiş arazi arsa sayılır. 

Belediye sınırları içinde veya dışında bulu
nan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu 
kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belli edilir. 

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer 
maddelerinde yer alan arazi tâbiri arsaları da 
kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? 

SALİH HAZEKDAĞLI (Elâzığ) — Takri
rim var efendim. 

BAŞKAN — Takririnizi mi izah edeceksi
niz, o zaman söz vereyim efendim. 

Sayın Bilgen, siz takririnizi izah edecek mi
siniz? 

LÛTFi BİLGEN (tçel) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Madde üzerin

de başka söz isteyen sayın üye? Sayın Kalpak-
lıoğlu. 

Efendim size takrirlere geçtiğim zaman söz 
vereyim. 

HÜSEYİN KALPAKLÎOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Burada bir mesele var: Biliyorsunuz arsa
larla araziler aynı nispette vergiye tabi olma
dığı için, arsa sahiplerinin aleyhine bir durum 
hâsıl oluyor. Geçenlerde Sayın Dr. Bügen bu
nu anlattı; fakat dinlediğimde Sayın Bakan ve 
Komisyonun Sayın Başkanı bu mevzuda kâfi ve 
tatmin edici bir bilgi vermedikleri için, mese
leyi tekrar huuzrunuza getireceğim. 

O da şu: Biliyorsunuz belediye hudutları 
içersinde arsalar vardır, alım satımı mümkün
dür, imarı mümkündür, parselasyonu mümkün
dür, kıymeti takdir edilir, her zaman el değiş
tirmesi mümkündür, öyle arsalar vardır ki, 
parsellenmiştir, arsa vasfındadır, fakat yeşil 
sahanın içine girdiği için siz yalnız tapunun sa
hibisiniz ; size ne imar verebilirler, ne kat vere
bilirler, ne ruhsat verip yapmanıza müsaade 
ederler, ne de kendilerini istimlâke zorlayabilir
siniz. isterlerse istimlâk ederler, isterlerse yıl
lar yılı dururda adını bile sormazlar. Muhterem 
arkadaşlarım, şehrin planını da değiştirirler, 
Fakat bura öylece yıllar yılı «yeşil saha» un
vanı altında kalır. Sizin mülkiyetinizi mutlak 
manada takyidederler. Tasarrufunuza imkân 
yoktur, imara girmiş, parselasyona girmiş, fa
kat yeşil saha olduğu için bir türlü ruhsat ala
mayan bu arsa sahibi binasına inşaat yaptıra
mayacağı için, kıymetlendirmesi mmnkün olma
yacağı için satımı mümkün değildir. Her şeyden 
evvel tasarrufu mümkün değildir. Hatta kıy
meti dahi ona göre değişir. Civarındaki arsa
ların yarı kıymetine bu arsayı satmaya kalksa
nız kimse almaz. Yıllar aradan geçer, sizin ta
sarrufunuza da mani olurlar, ruhsat da vermez
ler, inşaat da yapamazsınız. Ne olacak? Bu mal 
sahibi ne yapsın yani? Satamayacağına göre, 
tasarruf edemeyeceğine göre, inşaat yaptırama
yacağına göre, paraya tahvil edemeyeceğine gö
re, binde 10 vergiyi yıllar yılı versin mi? Müd
deti de var mı bunun? Bir kanunî takyit de 
yok, «3 sene 5 sene» diye. 

Şimdi, bu meselenin hal tarzını Sayın Hükü
metten ve ona yardımcı olan Komisyondan ve 
onun Başkanından rica ediyorum; kürsüye gel
sinler, ikna edici beyanda bulunsunlar veya bu 
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maddeyi alsınlar, düzeltsinler. Hiç olmazsa şu
nu söylesinler: «Bu gibi arsa ve emlâk sahiple
rinden vergi nısıf alınır» desinler. Veya hiç ol
mazsa, «Belediye bu gibi arsaları 3 - 5 yıl içe
risinde istimlâk etmeye mecburdur» desinler. 
Veya «yeşil sahanın dışına çıkıncaya kadar, 
istimlâk edilinceye kadar bedeli alınmaz, taksi
de bağlanır» desinler. Yahutta «Vergisi üçte 
bir alınır» desinler. Hiçbir şey yok, mücerret 
bir madde. 

Mal sahibi güya sizsiniz, daha doğrusu tabiri 
âmiyanesiyle davul sizin omuzunuzda, tokmak 
Hazinenin elinde. Bu yükün altında mal sahibi 
inlesin dursun. Büyük haksızlık görüyorum 
muhterem arkadaşlar. Hükümetten de istirham 
ediyorum; «Yeni esas getiriyoruz, yeni reform 
kanunu getiriyoruz, vatandaşın lehine hükümler 
getiriyoruz, vatandaşı sıkıntıdan kurtaracağız, 
eski aksaklıkları gidereceğiz» iddiasıyle gelen 
Hükümet hiç olmazsa şunu görsün ve tedbirini 
de alsın. Huzurunuzda da çaresini müştereken 
bulalım. Alelaceleye gelip gitmesin. Yarın bu 
mülk sahiplerinin her biri her birimize mektup 
yazacak ve haklı olarak bizden haklarının mü
dafaasını niçin yapmadığımızı soracaklar. 

Beni dinlediğiniz için hepinize hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan arkadaş tahmin ediyo

rum ki, metni tam gözden geçirmemiş. Elimiz
deki metinde arkadaşımızın ileri sürdüğü fikir
ler nazarı itibara alınmak suretiyle getirilen 
metnin eski kanunun 20 nci maddesi, halen 
elimizde bulunan kanunun 30 ncu maddesinin 
3 ncü fıkrasında aynen şöyle bir hüküm var: 
«Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mev
zuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazi
nin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 
1/10 oranında tahsil olunur.» demek suretiyle 
getirilen hüküm sayın arkadaşımızın ileri sürdü
ğü fikri tamamen teyidetmektedir. Bu bakım
dan maddenin yerinde kalmasında büyük fayda 
vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Bu madde ile ilgili olarak verilmiş 2 öner
ge var, aykırılık derecesine göre işleme tabi tu
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci maddesi-

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

«Madde 12. — Türkiye sınırları içinde bulu
nan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
Arazi Vergisine tabidir. 

Belediye sınırlan içinde belediyece parsellen
miş arazi arsa sayılır. 

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer 
maddelerinde yer alan arazi tâbiri arsaları da 
kapsar.» 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı önergenizi 
izah mı edeceksiniz? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Müsaa
de ederseniz 3 cümle ile izah edeceğim, zabıtlara 
geçmesi için. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Tasarının «Belediye sınırları içinde ve dışın
da bulunan parsellenmemiş araziden hangileri
nin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belli edilir.» hükmünü taşı
masını tabiî görmekteyim. Çünkü belediye sı
nırları içerisinde bulunan bir arazinin arsa mı 
olduğu, arazi mi olduğu hususunun belli edil
mesi cidden güç oluyor, öyle kimseler vardır 
ki, belediye sınırları içerisinde ki arsayı, arazidir 
diye ekip biçmekte, fakat arsa diye saklamakta
dır. Yarın arsa diye bunu satacaktır, birkaç 
sene ektikten sonra. 

Ancak, öğrenmek istediğim şey şudur: Be
lediye sınırları içerisinde olan bir arazinin arsa 
olup olmadığına Bakanlar Kurulu karar verir
ken hangi bilgilere dayanacaktır? Bunu Sayın 
Maliye Bakanının açıklamasını istiyorum, onun 
için söz aldım. Hangi bilgiye dayanarak bele
diye sınırlan içindeki araziyi arsa diye belli 
edecektir? Çünkü muhterem arkadaşlarım, ara
zinin vergisi binde 3'tür, arsanın vergisi bir yüz 
binden sonra binde 10'dur. Şimdi, binde üçten, 
binde ona kadar Bakanlar Kurulunun vergiyi 
çoğaltma yetkisi var demektir. Bu, verginin 
sabitliği prensibine aylandır. Hükümet isterse 
bazı bilgilerle, yarım yamalak bilgilerle, bir 
bölgeden, bir mahalden verilen birtakım yanm 
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yamalak, g.araze müstenit bilgilerle bir arazinin 
binde üç vergisini binde ona çıkarabilecektir. 
Bu verginin sabitliği, verginin kesinliği prensin-
bine aykırıdır. Bunun için acaba Hükümet, Ba
kanlar Kurulu Kararnamesi çıkarırken hangi 
bilgilere dayanacaktır? Bir arazinin vergisini 
binde üçten, binde ona çıkar arken (zabıtlara 
geçmesi için) Sayın Bakanın açıklamasını istir
ham ediyorum. Bunun için sos aldım, saygılar 
sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis

yon katılıyor mu efendim?.. Kürsüden mi konu
şacaksınız Sayın Bakan?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Müsaade ederseniz kürsüden konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Maliye 
Bakanı Sayın Müezzinoğlu. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; madde üzerinde yapılan konuşma
larda 2 nokta üzerinde açıklama yapılması is
tendi. 

BAŞKAN — Yani, bu önergeye katılıp katıl
madığınızın gerekçesini Umumî Heyete anlata
caksınız Sayın Bakan. Madde üzerindeki ko
nuşmalar bitti, önergeyi işleme koydum ve sor
dum «Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?» 
Katılıp katılmadığınızı izah edeceksiniz efen
dim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Eğer madde üzerinde başka so
rulmuş sual var ise, onu da cevaplarsınız. Buyu
runuz efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sorulan soruları cevaplandırmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — ilk nokta Sayın Kalpaklıoğlu ta
rafından ortaya konulan bir husus ile ilgili. Be
lediye hudutları içinde kullanılması kanunlarla 
kısıtlanmış arsalar vardır. Bunların vergilen
dirme rejiminin ne olacağı soruldu. Kanunun 
30 ncu maddesinde bu husus hükme bağlanmış 
bulunmaktadır. Eğer, vergiye tabi bir arsanın 
kullanılışı kanunen kısıtlanmış ise vergisi onda 
bir nispetinde tahsil edilecektir. Zannediyorum 
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ki, böylece üzerinde durulan mahzur kalkmış 
olmaktadır. 

ikinci nokta Saym Hazerdağlı tarafından 
ileri sürüldü. Belediye hudutları içinde bulu
nan, fakat parsellenmemiş vaziyette olan arsa
ların vergileri söz konusu edildi, arazinin du
rumu söz konusu edildi. Kanunun bu maddesi 
hazırlanırken esas itibariyle imar Kanunundan 
esinlenilmiştir, imar Kanununa göre belediye 
hudutları içinde bulunan tüm arazi aslında arsa 
sayılmaktadır. Fakat Arazi Vergisi Kanunu 
tatbikatında bunun beraberinde bazı mahzurları 
getirilebileceği düşünülerek, imar Kanunundaki 
bu tarif daha kısıtlı bir şekilde ele alınmış ve 
esas itibariyle belediye sınırları içinde belediye
ce parsellenmiş arazinin, arsa sayılacağı hükme 
bağlanmıştır. Belediye sınırları içinde bulu
nan; fakat belediyelerce parsellenmemiş olan 
arazinin durumu, kanunun madde metninde de 
tasrih edildiği üzere, Bakanlar Kurulunca tes
pit edilecektir. Bu konuda Maliye Bakanlığı ile 
imar - iskân Bakanlığı arasında ortak çalışma
lara başlanmıştır. Bu çalışmalar neticesine gö
re belli olacak rejim bittibiî ayrıca izah edile
cektir. 

Bu sebeplerle, Saym Hazerdağlı'nın teklifine 
Hükümetin katılmadığını da ilâveten arz ede
rim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Bakan, «Bir ihtinlâf halinde veya şüp
heye düşülmesi halinde, arsa veya arazi olup ol
madığı Maliye Bakanlığı ve imar - iskân Bakan
lığınca tespit ve tayin edilir» diyor. Yalnız, 
o zaman «Belediye hududu içi» tabirini kul
landı. Belediye hududu içi ile belediye imar hu
dudu içi ayrı ayrı şeylerdir. Acaba Sayın Veki
limiz, belediyenin imar hududu içinde olan kı
sımları mı kastediyor, yoksa imar hududu dı
şında; fakat belediyenin bütün hududu içinde 
olan kısımları mı ifade ediyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Bu ifademle, belediye hudutları içinde veya 
dışında; fakat imar hudutları içinde bulunan 
arsaları kastetmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim tamam. 
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A. HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — I 
Sayın Başkan, benim de bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A. HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Yine bu madde şümulü ve mahiyeti içinde bulu
nan belediye hudutları dahilindeki «bahçeler 
ve bostan» tabir edilen sahaların arazi mi yok
sa arsa mı sayılacağı hususunun Sayın Bakanı
mız tarafından açıklanmasını istirham edeceğim. I 
Bunun tatbikatta önemi büyüktür. 

BAŞKAN — Her halde anlaşılmamış. Çünkü 
o hususu açıkladılar. Sayın Bakan, lütfen kı
saca açıklayınız. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Belediyece parsellenmiş ise arsa muamelesi i 
görecek, belediyece parsellenmemişse, biraz önce 
arz ettiğim çerçeve içinde işleme tabi tutulacak
tır. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, benim de sualim var. I 
BAŞKAN — Size cevap verdiler efendim. I 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tatmin 

olmadım. I 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazerdağh. I 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakan, «imar - iskân Bakan
lığı ile Maliye Bakanlığının, kanunun görüşül
düğü şu sırada bir çalışma içerisinde olduğunu I 
ve bu işi karara bağlayacaklarını» ifade buyur- I 
dular. Bu, verginin kesinliği prensibine uygun I 
mudur? Çünkü, bu maddenin nasıl uygulana
cağı henüz belli değildir. O halde, bu madde 
nasıl olacaktır? Verginin kesinliği prensibine 
uygun olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. I 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Bu maddenin, verginin kesinliği prensibine 
uygun olmadığı konusunda sayın senatör tara
fından izhar edilen tereddüde bendeniz katılmı
yorum. Çünkü, aslında bu maddede, arsanın 
şek ve şüpheye mahal bırakılmayacak şekilde 
bir tarifi yapılmış ve buna ilâveten tereddüt 
mevzuu olabilecek konuda da uygulanacak hü
küm, bir kararname çerçevesi içine alınmak su
retiyle meselenin hal yoluna gidilmiştir. Yük
sek Senatonun malûmu olduğu üzere, mevzuatı
mızda buna benzer tatbikat mevcuttur. Bu I 
itibarla, verginin kesinliği prensibine aykırı J 
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olduğu kanaatinde değilim. Maliye Bakanlığı 
ile imar - iskân Bakanlığı arasında çalışmalar 
başlamış bulunmaktadır. Kanunun yürürlüğe 
girmesini müteakip bu konuda tatbik edilecek 
hükümler de açıklanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

ikinci önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1319 sayılı Kanunu değiştiren tasanda (S. 

Sayısı 12C<) 12 nci maddenin üçüncü satırına 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

içel Senatörü 
Dr. Lûtfi Bilgen 

«Madde 12. — Ancak, öteden beri bağ -
bahçe olarak işletilegelmekte olan yerler, arsa 
haline gelinceye kadar bahçe muamelesi görür.» 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, önergenizi izah 
etmek üzere buyuran. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Geçen günkü müzakerede Sayın Bakan bu 
hususta bir açıklama yaparak «Kadostro parse
line alınmış olan yerler bahçe kalacak, İmar 
parseline alınmış olan yerler arsa aklacak» de
mişlerdi. Zaten bu belirliydi, ihtilâf da buradan 
doğuyordu. 

Benim teklifim şu şekildedir. 12 nci madde
nin üçüncü satırı şöyle der ve keser. «Belediye 
sınırları içinde ve belediyece parsellenmiş ara
zi, arsa sayılır.» 

Buna şu hükmün eklenmesini istiyorum: An
cak öteden beri bağ - bahçe olarak işletilegel
mekte olan yerlerin, arsa halime gelinceye ka
dar bahçe muamelesi görmesini teklif ediyo
rum. 

Bu tadilâttan şunu umuyorum; bugünkü, 
yeni teşekkül eden köy ve kasaba belediyele-
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rinde ve eski belediyelerin kenar mahıallelerin-
deki bağ - bahçe kısımlarında en çok şikâyet 
bu noktadan olmaktadır. Şöyle İd, oturmuş şe
hirlerde arsaların fiyatı, bahçelerden yüksek
tir. Yeni kurulan köy ve kasaba belediyelerin
de ise, bunun tersinedir. Bahçelerin değeri arsa
lardan yüksektir. Çünkü köylerde ve küçük 
kasabalarda iyi topraklara bahçe yapılır, verim
siz taş üstü, kıraç yerlere de ev, yol yapılır, 
oralardan geçilir. 

Her sene 100 ün üstünde 150, 200 köy, be
lediye olmak için müracaat etmektedir ve bu 
müracaatlar devam edecektir. Bir köyün bele
diye olma isteğinde bulunması, elbette onun 
medenileşme arzusundan ileri gelmektedir. Bir
çok kimseler köylerin belediye haline gelmeleri
ni kmaımaıMadırlar; ama şimdiye kadar 1 500 
küsur belediyeden bir tanesinin, «biz hata et
mişiz, köye döneceğiz» diye bir müracaatı ol
mamıştır. O halde, belediye olmak, halkın men
faatinedir. 

Bu madde böyle geçtiği takdirde, ham ye
ni kurulan belediyelerin gelişmesi önlenecek, 
hem vergi ziyaı, hem vatandaş mutazarrır ola
cak ve hem de yeni belediye olmak için yapıla
cak müracaatlar böylece kesilecektir. Şu ba
kımdan söylüyorum; öyle yerler vardır ki, vak
tiyle yapılmış olan kadastro parselleriyle imar 
planındaki parseller aynen kabul edilmiştir. 

Somut bir örnek vermek isterim. Türkiye'de, 
İçel'in Erdemli ilçesi gibi yüzlerce, belki 300 
den fazla belediye vardır; fakat burası tipik 
bir yer olduğu için örnek olarak vermek istiyo
rum, şikâyetler en çok burada olmaktadır. 

Vaktiyle Andon isimli bir yabancının geniş 
arazisi vardı. Devlet, onları Türkiye'den çıkar
dıktan sonra kalan toprağını, halkı teşvik ede
rek parselledi ve dağıttı. Bundan 30 - 35 sene 
evvel metrekaresi 3 - 5 kuruşa halka teşvik 
edilip verilen yerler, parsellendi, çevredeki aşi
ret yerleştirilmeye çalışıldı. Sonra kadastro gel
di, bu parseli aynen kabul etti. Ondan sonra 
belediye aldı ve o parseli aynen kabul etti. Fa
kat, arazi orada çok değerli olduğu için, arsa
lar bitek olan yerlerde değil de omun dışında
ki kıraç yerlerde arsa olarak kullanıldı, evler 
yapıldı, yollar ona göre geçirildi. Bugün, hâlâ 
o belediye, imar parseline alınmış olan yerler 
dahi kadastro parselinin eşlidir ve bu duruma 
göre Arsa Vergisine tabi olacaktır. 

Mecitli, çeşmeli, Tömük, Erdemli, Kocaha-
sanlı gibi bir hayli köy ve Türkiye'de bu sene 
200 den fazla yeni kurulmuş olan belediyelerini 
hepsi aynı durumdadır. Bunun için Bakanlığın 
burada bir açıklama yaparak, bunu gidermesi 
sanırım ki, yetmeyecektir veyahut kesin bir 
kararla bunu düzeltebilirler mi bilmiyorum. 
«Belediye sınırları içinde, belediyece parsellen
miş arazi, arsa sayılır.» Bir bahçenin metreka
resi 10 lira dönümü 10 bin lira ise, bunun ver
gisi, binde 3 üzerinden belirli bir rakama ula
şacaktır. Burası arsa sayıldığı takdirde, hakiki 
değerinin üç, dört katı vergi vereceği için, bu 
defa mal sahibi bahçe değerini düşük görecek
tir. Buradaki bahçe değeri düşük gösterilince, 
onun bitişiğinde bulunan arsa, çok daha düşük 
gösterilecslktir. Bu defa Devlet, arsadan alaca
ğı yüksek vergiyi de alamayacaktır. Hem va
tandaş durup dururken bir vergi kaçırma duru
munda kalacak, hem Hazine vergi, toplama ba
kımından zarara uğrayacak, hem belediyelerin 
gelişmesi önlenecek, yeni belediye istekleri de 
durdurulacaktır. O bakımdan ben sözü uzat
mak istemiyorum. Bu satıra teklifim olan cüm
lenin eklenmesinde büyük fayda umuyorum ve 
hatırlatmak için son cümleyi yeniden okuyo
rum : 

«Belediye sınırları içinde belediyece parsel
lenmiş arazi arsa sayılır. Ancak öteden beri 
bağ - bahçe olarak işletilegelmekte olan yerler 
arsa haline gelinceye kadar bahçe muamelesi 
görür» dersek, o zaman bu biraz evvel bahset
tiğim sakıncalar ortadan kalkacaktır. Bunun 
hallini; bu cümlenin kanuna eklenmesinde görü
yorum. Eğer bu mümkün görülmeyecek ise, 
bundan başka değişliktik teklifi yoktu, kanun 
buradan mutlaka çıksın isteniyorsa, Sayın Ba
kanın ağzından Hükümet adına hal tarzının iza
hını ve zapta geçirilmesini diliyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katı
lıyorlar mı? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Hükümet katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAPİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 
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LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, oy
lamadan evvel Sayın Bakanın ağsından duymak 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, lüzum görse ifade 
©derdi. Zorla söyletemem tabiî ben. 

Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi okunan seldi ile oylarınıza arz edî  

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Aynı kanunun 15 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici muaflıklar : 
Madde 15. — Aşağıda yazılı arazi geçici ola

rak Arazi Vergisinden muaftır. 
a) özel kanunlarına göre Devlet ormanla

rı dışında insan emeğiyle yeniden orman haline 
getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 5-0 yıl; 

b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve 
erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kül
tür bitkilerinin yetişmelerini engelleyen arazi
den; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, 
taşlık ve sair haller dolayısıyle üzerinde tarım 
yapılamayan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeni
den tarıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlar
dan gerekli şartları haiz olan arazide yeniden 
fidanlık dikim veya aşılama veya yeniden ye
tiştirme suretiyle ağaçlık, meyvalık, bağ ve 
bahçe meydana getirilmesinde asgarî 2 yıl, aza
mî 15 yıl; 

d)i ıSanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, orga
nize sanayi bölgeleri için iktisabolunduğu veya 
bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi 
(Sanayici lehine tapudaki teslicin yapılacağı 
tarihe kadar.) 

G-eçici olarak muaflıktan istifade için arazi
nin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş 
olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı 
içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazi
nin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı 
takibeden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı 
içinde bildirim yapılmazsa muafiyet, bildiri
min yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından 
muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldı
ğı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait 
muafiyet hakkı düşer. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet ko
nusu arazinin bu fıkralarda gösterilen cihetle

re tahsis edilmiş olup olmadığının şartları ile 
(c) fıkrasına göre geçici muafiyet verilecek 
haller, bunların şartlan ve muafiyet süreleri 
Tarım ve Orman Bakanlıkları ile Türkiye Zirat 
Odaları Birliğinin mütalâası alınmak suretiy
le Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir takrir var, 
takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 15 nci madde

sinin (c) fıkrasındaki «2 yıl azamî 15 yıl» 
cümlesinin «5 yıl, ancak 10 yıl» olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — Kısaca izah için buyurun sayın 
Hazerdağlı... 

(SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayıri 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

15 nci maddenin (c) bendinde; «Teknik, 
ekonomik, ve ekolojik bakımlardan gerekli 
şartları haiz olan arazide yeniden fidanla di
kim ve aşılama, veya yeniden yetiştirme sure
tiyle ağaçlık, meyvalık, bağ ve bahçe meydana 
getirilmesinde asgarî 2 yıl, azamî 15 yıl;» diyor. 

Şimdi, 15 yıl çok, 2 yıl az bence. 2 yılda 
verime gelecek fidanı Türkiye'de bu işle uğra
şan bir arkadaşınız olarak ben bilmiyorum. 
Sayın Maliye Bakanı biliyorlar mı onu da bil
miyorum. Bir ağaç ikinci yılında meyve verir. 
Bir vişnede 3 tane meyve bulunur, bir kaysıda 
5 tane kaysı bulunur; ama tam verime gelecek 
ağaç varsa, bu, istisnai bir ağaçtır, ben bunu 
bilmiyorum. Bu istisna için de bu maddenin 
konmaması lâzım gelir. 

15 yıl da hakikaten çoktur. En geç meyve 
veren ağaç 15 yılda hemen hemen hâsılata ge
lir. En geç meyve veren ağaçlardan bir tane
si olan Amasya elmasıdır ki, 10 yıldan sonra 
meyve vermeye başlıyor. Fakat bu 2 yılda ve
rim verecek, tam randımana gelecek yani veri
len emeği kurtaracak bir fidan bilmiyorum. 
Şeftali 3 - 4 yılda yetişiyor. Onun için 5 ilâ 10 
yıl yapılmasında fayda vardır, 2 yıl ilâ 15 yıl 
yerine. 
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Bunu bu şekilde değiştirirsek daha isabetli 
olur, daha adil olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar 

mı takrire? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFÎZ 

ERGENELÎ (Edirne) — Komisyon katılmıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Soru 

Sorabilir miyim sayın Başkan? 
BAŞKAN — Yok. 
'SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Soru 

hakkım. 
BAŞKAN — Soru hakkınız, bir dakika efen

dim. 
Maddenin müzakeresi sırasında soru hakkı

nız mevcuttu Onu kullanmadınız, sadece öner
ge... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sordum 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Ben şöyle tatbikat yapıyorum. «Madde üzerin
de söz isteyen sayın üye var mı?» diyorum. 
Çıkmadığı takdirde «Yok» diyorum. Madde üze
rindeki müzakere bir kenara itilmiş oluyor. On̂  
dan sonra madde üzerinde verilmiş önergenin 
işlemine geçiyorum. 

Şimdi, madde üzerinde müzakere açtım. O 
zaman ben bir soru soracağım veya konuşma 
yapacağım deseydinz elbette hakkınızdı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sûr
dum efendim, o vakit söz vereceğim diyorsunuz 

BAŞKAN — Efendim, ben icbar edemem. 
(Sayın Bakan katılmıyoruz derken sebebini söy
leyebilir, söylemediğine göre ben icbar ede
mem. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Aynı kanunun 16 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Küçük çiftçilikte istisna : 

Madde 16. — Mükelleflerin (Zirai kazan
cın dışında kazanç veya iradı olan gelir vergisi 
mükellefleri hariç) Türkiye-delki arazisinin (Ar
salar hariç) toplam vergi değeri 100 000 liraya 
kadar olanlarının 50 000 lirası arazi vergisin
den müstesnadır. 

Bu hükmün tatbikatında mükellef ile eş ve 
velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri 
toplu olarak nazara alınır. 

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide 
mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı naza
ra alınmak suretiyle uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Aynı kanunun 17 nci maddesi
nin iki ve üçüncü fDkraları kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Aynı kanunun 18 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Nispet : 
Madde 18. — Arazi Vergisinin nispeti binde 

3 tür. 
Arsalar için vergi nispeti; son nüfus sayı

mına göre bağlı olduğu ilçenin belediye nüfu
su 25 OOO'e kadar olan yerlerde binde 5, 25 001 

- 100 OO'O (dâhil) olan yerlerde binde 8 ve 100' 
001 ve daha yukarı yerlerde binde 10'dur. 

Bağlı olduğu ilçenin ayrı belediyesi olma
ması halinde, ilçe merkezinin içinde bulunduğu' 
belediyenin nüfusu nazara alınır, 

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

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Takririmiz var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takrirleri ayrıca işleme tabi 
tutacağım. Söz istiyor musunuz efendim?... 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Takrirlerde 
konuşma hakkımız var, değil mi efendim? 

BAŞKAN — Takrirlerinizi izah etme hak
kınız var, yalnız takrir sahibine ait olmak üze
re. 

Şimdi söz isiteyen sayın üyeleri tespit ede-
i ceğim. Söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Şimdi madde üzerinde verilmiş olan takrir
leri muameleye arz ediyorum. 

I 1 nci önergeyi takdim ediyorum. 

— 259 — 
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Sayın Başkanlığa 
Madde 11'de «Arazi Vergisinin nispeti bin

de 3 tür» ün «binde 5 tir» şekünde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

izmir 
Mümin Kırlı 

'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı efendim? 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 
— Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Maliye Bakanı. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Benim takri

rim ne olacak? 
BAŞKAN — Sizin takririniz var efendim. 
FAKÎH ÖZLEN (Konya) — Aynı şekilde. 
BAŞKAN — Aynı, «Binde 5» diyorsunuz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

Kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan gö
rüşmeler sırasında, Hükümetin, özellikle arazi 
vergisinde istisnalar bakımından ve vergi nis
petini indirim istikametinde yapılan değişiklik
lere katılmadığını arz etmiştim. 

Söz konusu olan önerge dolayısıyla, Hükü
metin bu konudaki görüşünü bir kere daha 
yüksek heyetinizin takdirine arz etmek istiyo
rum. 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununda, bilin
diği gibi, binde 10 nispeti kabul edilmiş bulu
nuyordu. Bu nispet uygulanırken tespit edilen 
matrah, tahrir esasına dayanıyordu. Emlâk 
Vergisi Kanunu, tahrîr esası yerine beyan esa
sını ikame etmek ve böylece rayiç değer üzerin
den vergileme imkânını getirmekle, vergi siste
mimizde bir ileri adım teşkil etmektedir. 

Ancak, bu ileri adımın tam anlamıyle ger
çekleşebilmesi, bu kanun çerçevesinde görülen 
vergi artışının sağlanabilmesi için beyan esası 
kadar nispet de önem arz etmektedir. Bu sebep
ledir ki, Hükümet, 1319 sayılı Kanunda kabul 
edilmiş bulunan ve müterakki mahiyette oldu
ğu için bu kanunun karakterine uygun düşme
yen, 2'den 10'a kadar yükselen vergi nispetleri 
yerine, bir tek nispet ikamesinin uygun olacağı 
sonucuna varmış ve tasarıyı bu anlayış içinde 
hazırlamıştı. Millet Meclisinde ve Geçici Ko
misyonda yapılan tasarruflarla, Hükümetin bu 
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görüşü bir kenara itilerek, ona nazaran çok dü
şük sayılması lâzımgelen bir nispet öngörülmek
tedir. 

Binde 3 nispeti uyguladığı takdirde, Arazi 
Vergisinden elde edilmesi öngörülen varidatın 
temin edilmesine imkân yoktur. Yaptığımız he
saplar, bir kısmı tahmin niteliğinde olmakla be
raber, bunu açıklıkla ortaya koyabilecek nite
liktedir. Şöyle ki : 

1967 senesi istatistiklerine göre memleke
timizde mevcut ekilebilir arazinin toplam yüz
ölçümü 167 milyon dekardır. Yine aynı istatis
tiklere göre bu toplam arazinin % 24'ünün 50 
dönüm veya daha küçük işletmelere taallûk et
tiği anlaşılmaktadır. Heyetinizce daha örce ka
bul edilmiş bulunan istisna maddesiyle eğer bu 
arazilerin, bu işletmelerin dönüm ortalama fi
yatının azamî bin lira olacağı kabul edilse ver
gi dışında kalacağı aşikârdır. 

Ayrıca, 100 bin liraya kadar değeri olan ara
zide de 50 bin liralık kısmın vergi dışında ka
lacağı aynı hükümde kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu suretle, ortalama dönüm kıymeti bin lira 
kabul edildiği takdirde (ki, Türkiye'nin değişik 
bölgelerine göre bu, bizim yaptığımız tahmin
lerde 500 ilâ 1 000 lira olarak ortaya çıkmak
tadır) işletilen arazinin % 35'nin fiilen vergi 
dışında kalacağı neticesine varmak gerekmekte
dir. Aynı hesapları yürütmek suretiyle binde 3 
nispetiyle yaptığımız vergileme tahminleri so
nunda, Arazi Vergisinden, bu şekKyle kanun
laştığı takdirde, elde edilecek varidatın 200 
milyon lirayı bulacağı hesaplanmaktadır. 1969 
yılı Arazi Vergisi tahakkukatı da 200 milyon li
radır. Binaenaleyh, kanunu değiştirmiş olmak 
(vergi nispetlerinde yapılan tasarrufların bu 
şekli almasından sonra) ek bir varidat temin 
etmek imkânını ortadan kaldırmaktadır. Oysa, 
hepinizin malûmu olduğu üzere, belediyeler ve 
özel idareler, hele şu sırada, büyük ölçüde kay
naklarının güçlendirilmesi ihtiyacıyle karşı kar
şıya bulunmaktadır. Söz konusu olan Hazineye 
ait vergi değil, mahallî idarelere ait bir vergi
dir ve Hazine bildiğiniz sebeplerle bu vergiler 
dışında mahallî idarelerin kaynaklarını takviye 
etmek imkânına malik bulunmamaktadır. 

Bir başka nokta da, kanunun tümü üzerin
de yapılan görüşmelerde de ifade edildiği gibi, 
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böyle düşük bir nispetin toprak reformunu men
fi yönde etkileyebilmesi ihtimali ile ilgilidir. Dü
şük nispetlerin, hiç şüphesiz özellikle reform 
bölgelerinde, toprak sahiplerini çok yüksek be
yanda bulunmaya teşvik etmesi mümkündür. 
istimlâk bakımından ise, Anayasanın 38 nci mad
desinde ; vergi değerinin, icabında istimlâke esas 
alınabileceği hükmü yer almaktadır. Bu vazi
yet karşısında şu ihtimali düşünmek gerekmek
tedir ki, mal sahiplerinin muhtemel reform böl
gelerinde yüksek beyanlar yapmaları istimlâk 
ve "binnetice vergi reformunun fiilen yürütülme
sini, beraberinde getireceği büyük malî külfet 
dolayısıyle, geniş ölçüde menfî yönde etkileye
bilecektir. 

Bu sebeplerle, Hükümetin, başından beri nis
pet indirimi konusundaki tasarruflara karşı ol
duğunu ve bu sebeple Yüksek Senatoda nispstin 
artırılması yönünde verilen önergelere de katıl
dığın: Yüksek Heyetinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Fakih özlen ve Sayın Kalpaklıoğlu' 

nun da önergeleri aynı mahiyettedir. 
Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Tersine zannediyorum, Sayın Başkan. Onlar bin
de 5'e çıkarılsın diyor, ben onu 5'e indirilsin 
diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, «binde S»; sis «bin
de 5'tir» şeklinde değiştirilmesini istiyorsunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Eay:eri) — 
Sayın Başkan, arsalar biliyorsunuz müterakki 
olmasından dolay-. 5, 8, 10'dur. Een 5'e indiril
sin diyorum. 

BAŞKAN — Evet sizinki arsa. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evet. 

öbür arkadaşlar, 3'ten 5'e çıksm diyorlar. 
BAŞKAN — Sizin önergeniz arazi ile ilgili 

efendim, doğru. 
Sizin, önergenizi izah sadedinde, bir sözünüz 

var mı? 
FAKÎH ÖZLEN (Konya) — İki kelime de 

bendeniz konuşayım. 
BAŞKAN — Buyuran Sayın özlen. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar ; 
Kanunun 16 ncı maddesinde kabul etmiş bu

lunduğumuz muafiyetler sebebiyle, arazilerin 
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pek çok kısmı vergi dışı kalmaktadır. Bendeniz 
hemen arz edeyim ki, Konya vilâyetinin dağlık 
kısımlarında bulunan aşağı yukarı 6 - 7 ilçesin
de bu maddeys göre vergi alacağımız kanaatini 
taşımıyorum, vergi alınmayacaktır. 

Binde 3'ü kabul ettiğimiz takdirde tahminle
re göre 100 - 200 milyon arasında bir vergi ala
cağımız düşünülmektedir. Maliye Bakanlığı 
% 20'sini alıyor ve geri tarafını toplama vazife
sini ezel idareler için üzerine alıyor. Şimdi, hiç 
vergi almayacağımız kısımlarda bu kadar be
yanname, kâğıt, külfet, kırtasiye, bürokrasi ve 
netice itibariyle dağ bir fare doğuracaktır. Sa
yın Bakan mahallî idarelerin müşkül durumla
rını ifade etınis bulunuyorlar. Bunu hiç değilse 
binde % 5'e çıkarmak sureti ile kırtasiye mas
raflarının içinden çıkalım istiyorum. 

Tasavvur bı?vurunuz; 100 bin liralık bir ara
zisi olan vatandaş 150 lira vergi verecek. Ben
deniz, zannediyorum, dedemden kalma tapular 
var, memleketimde en çok tapu benim elimde
dir ; fakat 16 ncı maddeye gere vergi vermeyece
ğim. Çünlrii 50 bin lira tutmazlar. Burası bir 
nahiyedir. Benden ötesini sorarsanız, 13 köyün
de hiç kimse yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, vaktinizi almak iste
mem. Kaldı ki, mahallî idarelerin takviyesi kök
lü lir konudur. Mahallî idareleri takviye etme
diğimiz, mahallî idareler merkeze bağlı kaldık
ları müddetçe bu öylesine derinlemesine bir 
meseledir ki, ordularla gitmişisin*, ordullar var
ken orada Türkler vardır, ordular çekilince 
geçinmek imkânları yoktur. Bizim Kıbrıs'ta 
çektiğimiz, mahallî idardleri idare şeklinde, 
müstakil hale sokmamaktan mütevellit tarihî 
hatalarımızın sonucudur. Başka cemaatlerin 
yaşayaroilmeCeri, bizim cemaatlerimizin kaybet
tiğimiz yerde kayfholup gitmeleri mahallî ida
relere verdiğimiz önemin a,z oluşundandır, bu 
meseleyi kavrayamayı'şımızdandır. 

Bu vergi münasebeti ile fouraya da nazarı 
dikkatinizi celbeder, bu gayet cüzî bir şey olan 
binde 3 nispetinin binde 5 olarak değiş'tirilme 
teklifimize iltifat edilmesini saygılarımla ri
ca ederim. 

MEHMET EAZER (Kars) — Müsaade eder
seniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bitti efendim. Takrir üzerin
de takyit... 

261 — 
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ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — önerge aley
hinde söz vermiyor musunuz? 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde olanak üze
re bir tek kişiye söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın CeSâlettin Coşkun. 
ÖELÂIaETTİN COŞKUN (Aydın) — Sâ>yııı 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Arazi Vergisinin binde 3 nispeti az görüle

rek binde 5 olması yolundaki takrir üzerin
de konuşmak istiyorum. 

Sayın, Bakan buyurdular ki; eski kanuna 
göre Aırazi Vergisi taıhakikuku 200 milyon li
radır. Elimizdeki tasarıya göre de bu aynı 
miktarı bulacaktır. Bir defa billdiğime göre es
ki tahakkuk 200 milyon liradır; ama tahsilat 
101 milyon liradır. Yani 100 milyon liralık tah
silat yapılamamıştır. Bunun sebebi de Arazi 
Vergisinin nispetinin çok düşük olmasıdır. 
Yani 86 kuruş, 125 kuruş, 210 kuruş gibi. Ver
gi mükelleflerden takijbedilememekte ve alına
mamaktadır. Halbuki buna göre bu 100 milyon 
liralık hak tahsil edilmiş olacaktır. 

Kaldı M; ben Sayın Bakanın görüşlerine de 
arazi değeri bakımından iştirak etmlek imkâ
nını bulamıyorum. Çünkü malûm, arazinin kıy
meti yükselmiştir. Eskiden dönümü 200, 300, 
500 lira olan arazi bugün 1 000 lira, 2 000 lira, 
5 000 liraya kadar çıkmaktadır. Binaenaleyh, 
değer artışı vergiye de müessir olacak ve bu su
retle daha fazla vergi alınacaktır. 

Benden evvel konuşan Sayın özlen arka
daşımın misalini ben de tekrarlıyaeağım. Bu
yurdular ki, 100 bin liralık bir arazi için 150 
lira vergi verilecektir. Değerli arkadaşlarım, 
bu vergi az değildir. Bakınız size arz edeyim: 
Bir dönüme, hepinizin bildiği gibi, 15 kilo buğ
day tohum olarak atılır. 15 kilo atılıyor ve bu 
Doğu'da bire b'eş verir, Batıya doğru yaklaş
tıkça bire yedi, sekiz, olur; ama bire on ver
diği zaman çiftçi çok sevinçlidir ve iyi netice 
aldığı kanaatindedir, Bire on verdiğini kabul 
etsek bile demsk ki 15 kilo buğday atan bir 
çiftçi 150 kilo buğday alacaktır. 100 dünüm
de alacağı 15 000 kilo buğdaydır ve birer lira
dan 15 bin lira edecektir. Arazinin bugün dö
nümünü bin lira kabul ettiğiniz takdirde 100 
bin liradan ve 50 bin lirası muaf olduğuna gö
re 150 lira vergi verecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa düşünmek 
lâzım. Bu çiftçi çoluğu - çocuğu ile, sabanı ile, 

tırmığı ile ve bütün ümidini bağlaması ile bu 
topraklar üzerinde uğraşmıştır ve 15 bin lira 
almıştır. Bunun içerisinde tohum parası var
dır, kendi emeği vardır ve birçok riski var
dır !bu isin. Kaildi ki, bu her sene bu parayı al
mayacaktır. Nadas da vardır. Ancak iki sene
de bir bu parayı alacaktır; ama her sene 150 
lira vergi verecektir. O bakımdan ben bu nispe
ti düşük buknuyorum. Binde 3 nispeüi iyidir 
ve hakkaniyete uygundur. Aynen tasarıdaki 
gibi binde 3 kabul edilmesini istirham ediyor 
hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?... Katılmıyor. Hükümet?.. Hükümet ka
tılıyor. 

Takrirleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Takrirler kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Kaipaklıoğlu tarafından, arsalar üze
rinde verilmiş bitr başka takrir var; binde 10 
dan binde 5's indirilmesini istiyor: 

Sayın Başkanlığa 
18 nci maddenin ikinci futasının «arsalar 

için vergi nispeti binde 5'tir» diye değiştiril
mişini arz ve teklif ederim. 

Salgılarımla. 
Kayseri 

Hüseyin Kaipaklıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kaipaklıoğlu. buyuru
nuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Hükümet temsilcisi Maliye Vekili 
Ziya Müezzin oğlu'nu bu mevzuda üç kere din
ledim. Üçünde de endişesi şu: «Biz 200 milyon 
lira civarında bir vergi alıyoruz. Tasarımız ka
nunlaşırsa 400 - 500 milyon liraya çıkacak; 
-ama siz bu nispeti indirirseniz tekrar 200 mil
yon civarına düşecek. Bu aradaki fark esasen 
bizim Hazinemize geleceık değil, özel idareler 
ve belediyelerin çok müşkül vaziyette olduk
larını biliyorsunuz, % 80'i onların kasasına gi
recek, bizini de elimizde kalan % 20 gibi kü
çük, cüzî bir miktar olacak. Bu ise bizim tah
sil harcımızı, masrafımızı ancak karşılar» di
yor. özü bu. 

Ben kendisinin fikrine iştirak edemediğim 
için üzgünüm; fakat muhterem arkadaşlar, 
Sayın, delâlettin Beyin de burada az evvel, 
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•benden evvel ifade ettiği gibi, Sayın Hükü
met endişelenmesin. Milyonlar var burada, ya
tıyor ; alacak. Biz de almasını istiyoruz, karşı 
değiliz. Hakikaten bugünkü verilen paralar 
cüzî bir şey. Çünkü 10 sene, 20 seni s, 30 sene 
evvelki fiyatlar üzerinden, değerler üzerin
den vergi alıyorlardı. Elbet ki bu çok az ola
caktı. Bugün bu fiyatlar değil 30 sene, 40 se
ne evvelin fiyatları; 3 sene, 5 sene evvelin fi
yatlarına göre aştı gitti, yukarıya gidiyor. 

Hal böyle olunca, siz de bu binde nispetine 
göre vergi alacağınıza göre, bir arazinin, bir 
arsanın, bir evin kıymeti yüz misli, beşyüz mis
li, bin misli artınca nispet de o ölçüde artacak, 
tabiî Hazineye para akıp gelecek. Niye bu ka
dar endişe ediyorlar? 

Ama öyle zannediyorum ki Hükümet: «Böy
lece Parlamento; çok as vergi koyarak Hü
kümeti çıkmaza sokmayalım düşüncesine sap
lansın, girsin ve biz de omdan yararlanalım.» 
düşüncesinde. Bu bir taktik. Hükümet olanak 
kendilerine göre düşündükleri bir taktik; fa
kat, iştiraki mümkün değil aılkadasiar, 

Bugüne kadar arsalardan beş 'kuruş alın
mış mı? Alınmamış. Bugün arsalardan sis bin
de 10 nispetinde vergi alacaksınız. Yani 
100 000 liralık ansadan 1 000 lira vergi ala
caksınız. Bu muazzam para, muazzam yekûn 
tutar. Bugün Türkiye zenginle mistir; büyük 
şehirlerde, kasabalarda metresi binlerce li
raya arsa vardır. Bu arsalardan binde 10 ver
gi alınırsa ne rakamlara baliğ olur? Hangi 
200 milyon lira, hangi 1 miîyon lira?.. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan; «O ka
dar yakın tahminlerde bulunduk, elemanları
mız 'bu işten o 'kadar güzel anlar ki; yani ku
ruşu kuruşuna hesabettik, verdiğim rakamla
rın, hilâfına çıkmaya da imkân yoktur» di
yor. 

Keşke olsa. Ama, heyhat... Buna da iştirak 
edemiyorum. Hani hatırlarsınız, bu sıralarda 
oturduk iki sene evvel, üç sene evvel, 657 sa
yılı Devlet Personel Kanununu çı&ardık. Ora
da Parlamento olarak büyük endişedeydik. 
«Hükümet, sayın maliyeciler siz bu işten an
larsınız, gelin bize hesap verin.» dedik. Ver
dikleri hesap, muhterem arkadaşlarım 2 mil
yar lira. Sonra 2,5 milyar liraya çıktı. Sonra 
3 milyar liraya çıktı, Senatoda, son dakikada 

Heyeti TJmıımiyede 'bir sallanma başladı, bir 
düşünce -başladı. Nereye gidiyoruz biz, Hazi
neyi çıkmaza sokmayalım, memurlara biraz pa
ra vereceğiz diye, tutup da yeni vergilere ve 
fiyat yükselmel-eıline 'sebebiyet vermeyelim 
diye endişe içindeydik. Hep öyleydik, partili 
partisiz; şu partiden, bu partiden... 

Ama arkadaşlar, en son beliren rakam, Sa
yın Maliye Vekili Mesut Erez'in kürsüden iner
ken en son verdiği rakam, ağzının ucuyîe zorla 
söylüyordu; «Azamî 4 milyar liıjayı geçmez.» 
diyordu. Ne oldu bugün rakamlar, hatırlayı
nız. Ne söylüyor Sayın Maliye Vekâleti 14 
milyar lirayı aştı gidiyor ve dikkat edin, hâlâ 
da kesin rakam vermiyorlar. 

Ziya Müezzinoğlu'ndan evvelki Sayın Ma
liye Vekili, kendi kulaklarımla dinledim, bir 
gün televizyonda: «Direktif verdim, aybaşı 
gelsin bordrolar birer birer tespit edilecek, 
na verildiğini, ne verileceğini, bunun maliye
tinin ne kadara çıkacağını söyleyeceğim size» 
eliyor. Demek ki, bunca aylar ve yıllar tatbik 
e'dilen, bu kanunun halâ daha Devlet bütçesine 
neyi getirip neyi götürdüğünün farkında de
ğiliz. 

Çok özür dilerim, belki size ağır geliyor; 
ama benim kastım ağır konuşmak değil, sizi 
veya sizin mütalâalarınızı küçük görme mia-
Easın^ değil. Ama, şu kürsüde dile getirilen 
rakamları ben sizin ağzınızdan söylemeye mec
burum. Ama,, bugün gördük ki, muhterem ar
kadaşlar o 657 sayılı Devlet Personel Kanu
nu ve onun getirdiği yükler devalüasyonu mu 
gS: irme di, fiyat artışlarını, zamları mı getir
medi, piyasanın hazmedemeyeceği rakamları, 
büyük para sirkülasyonunu piyasaya akıttı, fi
yatlar birken iki, ikiyken üç oldu, Hazineden 
bu kadar para çıkmasına rağmen heyhat Mm 

- memnun? 

Parlamento bugün artık bu işin içinden çı
kamayacağını anladı, çünkü kendisine veri
len rakamlar çok çok değişikti ve her an de-
ğişiyeridu. üstesinden gelemedi Parlamento, 
Hükümete dedi M: «Aman bu işi sen yap, ne 
yaparsan yap, (o da zaten talip) size kanun 
'kuvvetinde kararname yetkisi veriyorum, bu
nunla bu işin anhasmı minhasmı dile getirin 
halledin, artık Parlamentoya bir daha bunun 
için gelmeyin.» 
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Bunu şunun için söylüyorum muhterem ar

kadaşlar; orada Parlâmento bir çıkmaza gir
di, ama burada girmesin. Benim gayem bu. 

Zinihar, vergiye karşı değilim. Ama, vergi 
alacağız diye vergi kaçakçılığına sebebiyet ver
mek, vergi alacağız diye kazanmayan adamı 
ağır bir yük altına sokup onu inletmek; bizim 
vazifemiz değil bu. Verebilenden, kazanandan.. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, önerge
niz üzerinde konuşmanızı istirham edeceğim. 
Yani binde 10'dan binde 5'e inmesi hususunda 
hangi sebeplerden... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLLU (Devamla) 
— Özür dilerim Sayın Başkan, oraya giriyo
rum, özür dilerim. Bunu söylemek mecburiye-
tindeydim. 

Muhterem arkadaşlar, benim arzum şu: Bir 
bina var, geliri var veya oturuyor istifade edi
yor. Güle güle otursun. Ne alıyorsunuz kendi 
dairesinde oturursa? Binde 4, icara verir
se, kazancını yiyecek, cebine koyacak; binde 
6 vergi alıyorsunuz. Kendi oturursa binde 4. 

Arazi; iyi kötü ekilecek, biçilecek, bir hâ
sılatı var. Ne alıyorsunuz? Binde 3. 

Arsaya gelelim; binde 10. Niye? Neden? Bir 
servet düşmanlığı mı bu? Olmaması lâzım, böy
le bir şey düşünmek istemiyorum. Alınmasın 
mı? Alınsın. Alınsın ama arkadaşlar, geliri olan, 
istifade edilen yerden alınsın. Siz evden, tarla
dan, mahsul getiren tarladan binde 4 veya bin
de 3 alıyorsunuz; azamî icara verilen yerden 
binde 6 alıyorsunuz. Arsaya geliyorsunuz, hiç
bir geliri olmayan, kazancı olmayan arsadan, 
babasından kalsın, satmalsın, şu olsun bu ol
sun, kâr maksadıyle olsun olmasın, hiç birini 
ayırmadan, bir tefrik yapmadan mücerret ar
salar üzerine binde 10 vergi getiriyorsunuz. 
Yapamazsınız bunu. Yaparsanız, ama arkası 
var. 

Arkası şu; ister istemez milleti vergi ka
çakçılığına sokarız. Yapmayalım bunu. Şunu 
binde 5'e indirelim. Niçin bu kadar bunun 
üzerinde duruyorum? Şunun için duruyorum 
arkadaşlar. 

Eğer biz servetten vergi alacaksak fabrika
lardan da alalım, apartmanların bedelinden de 
alalım, herkes varlığından muayyen ölçüde 
gelsin versin. Hiç kimse buna bir şey demez. 
Ama, siz öbür taraftan gelir üzerinden alır

ken, burada arsaların hiçbir geliri olmadan 
mücerret kıymeti üzerinden hem de iki misli 
ağır vergi alıyorsunuz. Yapamazsınız, olmaz; 
buna kimse âdil demez. 

Ne olur sonu? Sonu şu olur: Vergi kaçak
çılığı başlar. Yani, arsaların kıymetini indirebil-
diği kadar indirmeye kalkar. 

Sonra bu kıymet üzerinden istimlâk için 
(dikkat edin) Hazine bağlı değil, beyannameyi 
veren bağlı, Hazine isterse onun üzerinden is
timlâk yapar, isterse itiraz hakkı var, alçaltır, 
yükseltir. 

Bu kadarı da kâfi değil arkadaşlar, bakın 
ikinci mühim noktayı arz edeceğim. O da şu: 
Binde 10 alıyorsunuz, hiç geliri olmayan yerin 
bedeli üzerinden vergi alıyorsunuz. Bunun adı
na gelirden, kazançtan vergi demezler, servet 
vergisi derler düpedüz. 

Sayın Ferid Melen bugün Başvekildir muh
terem arkadaşlar. Söylüyorum, zabıtlardan 
okuyup vaktinizi almayacağım. Saym Grubu 
adına burada geldi, bu kanunların müzakeresi 
sırasında söyledikleri zapta geçti ve şahsı adı
na değil, partisi adına, grubu adına konuştu. 
Aynı bizim söylediğimiz gibi konuştu: «Gelir
den vergi alınır, Servet Vergisine gidiyorsunuz, 
bundan büyük keşmekeşler çıkacak, bu kanu
nu tatbik edemeyeceksiniz, yazık oluyor mem
lekete, etmeyin, gitmeyin» dedi. 

Bugün kendisi Başvekil ve aynı kanun, ay
nı zihniyetle, aynı mantıkla tekrar buraya ge
liyor ve Sayın Ferid Melen bu tasarının takip
çisi oluyor. 

Arkadaşlar, ben bunda kısa zaman içerisin
de kuvvetli ve mantıkî bir izah tarzı bulamıyo
rum kendime göre. Lütfetsin Hükümet, eğer 
bunu izah edebilirse ben tatmin olayım. Yanlış 
bir noktadaysam, kendi yanlış hareketimi dü
zelteyim. Yok eğer doğrudaysam, Hükümet 
de bu doğruluğu kabul buyursun, ileride bir 
mesele çıkarmayalım. Bu kamun için iki sene 
evvel çıkılıp «Tatbik edemezsiniz, olmaz» den
di ve kanun hakikaten tatbik edilemedi. Yeni
den bir daha tatbik edilmemesi, iki üç sene da
ha aksaması, Hazinenin de milyonlarca lira
lık, milyarlarca liralık zararına mucibolacak 
muhterem arkadaşlar. Benim çabaladığım bu. 
Halk tedirgin, mal sahibi, mülk sahibi, arsa 
sahibi, arazi sahibi «ne olacak» diye mütema-
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diyen tereddüt içinde, gittiğimiz her yerde sor
dukları sual bu. 

Muhterem arkadaşlar, ison bir meseleye dik
katinizi celbetmek isterim. Biran diyelim M, 
haklı - haksız, kazansa da alacağız binide 10'u 
kazanmasa da alacağız, mademki serveti var. 
o arsayı tutabiliyor; babasından gelmiş, sa-
tmalmış; spekülasyon yapıyor diye hepsini kö
tü zihniyetle karşılama gibi bir hava var, ka
bul edelim, bir kalemde binde 10'u da bunlar
dan alalım, vuralım sırtına... 

Arkadaşlar, bakın bu da kâfi değil, tki 
sene evvel kabul ettiğimiz bir kanun var. Mu
ayyen bir zaman içerisinde gösterdiğiniz değer 
üzerinden ödeyeceksiniz binde 10 vergisini, bu 
kâfi gelmeyecek. Değer Artışı Vergisine % 
50 tabisiniz. Hazine, babanızın ortağı mı, Haşi
ne bu kadar nereye gidiyor? Olmaz bu. Bu ka
darı da yok arkadaşlar. Bu kadarına insaf den
mez. Arsanın yarın satışında veya almışında ar
tan fiyatının da % 50 sini çekeceksiniz Hazineye 
vereceksiniz. Bunun izahı var, mümkün. Eğer 
binde 10 vergiyi servet üzerinden almaz da, ar
sanın satışında; «Bu bir servettir, el değiştiri
yor, binaenaleyh Hazine olarak bandan kâr etti
ğin için, şu kadara alıp nu kadara sattığın için, 
onun % 50 sini ben vergi olarak alıyorum.» de
menin bir sebebi, bir mantıkî izah tarzı var, bir 
insaflı yönü var. Fakat; değeri üzerinden, kıy
meti üzerinden her sene vergiyi alacaksınız o 
vatandaştan, tekrar sattıktan sonra da farkının 
% 50 sini vergi olarak alacaksınız... Bunun in
saf, adalet, nasafet neresinde muhterem arka
daşlar? Yok bunda. Çok ağır hükümler. 

Korkarım ki, bunun tatbikatından dolayı bü
yük meseleler çıkmasın, bir keşmekeşe uğrama
sın, bir huzursuzluk doğmasın, Hükümet alaca
ğından daha az almasın, yeniden tekrar tekrar 
kanunların maddelerinin değişmesi için buraya 
gelmesin. Ben bildiğim kadarıyle, tahmin etti
ğim kadarıyle ve *reçen tecrübelerden de istifade 
ederek meseleyi kendi anlayışıma göre izah et
tim. Eğer, Hükümet ve Komisyon takririme il
tifat buyurur ve siz muhterem arkadaşlarını da 
bu istikamette reyinizi kullanırsanız, umarım 
ki, memlekete hizmet etini? olacağız. Umarım ki, 
Hükümeti de bir müşkülâttan, bir çıkmazdan 
kurtarmış olacağız. 

Hepinise teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, takririn aleyhinde 
buyurun efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Çok talihsiz bir kanun ve o derecede de üze
rinde hassasiyet toplanan bir mevzuda söz al
mış oluyorum. 

Emlâk Kanunu ile bir hedefe varılmak isten
miştir. Sadece işi malî yönden, ekonomik yön
den değil, bir de sosyal yönden ele alan hükü
metler bu arsalarda, arazide, binada birtakım 
sosyal adaletsizlikleri, sosyal çalkantıları davet 
eden hususları düzeltmek istemiştir. Mesele sa
dece bir malî mesele, bir fiskal mesele değil, bir 
sosyal meseledir. 

Arkadaşlarımız bası noktalarda haklıdırlar; 
fakat idarenin bu vergileri toplamak için ihti
yar etmeye mecbur olduğu masrafları, kuraca
ğı teşkilâtı da hesaba katmaya mecburdurlar. 
Hepimiz, bilhassa memuriyet yapan arkadaşlar 
bilirler ki, yeni bir kadro, yeni bir tahsil masra
fı yapılacak. Meselâ biraz evvel kabul edilen 
bir madde ile arazi binde 3 oldu. Tahmin ede
rim bunun binde l'den fazlası tahsil masrafları
na, idarî masraflara gidecektir. Mahallî idare
lerin ihtiyaçları da bir tarafta kalacak. 

Arsalar için de aynı şeyi düşünmek mecbu
riyetindeyiz. ayrıca, arsalar yıllardan beri Türk 
kamuoyunu, Parlamentosunu işgal eden bir mev
zudur. Adalardaki bu dalgalanmalar, kısa za
manda çok para kazanan, kısa zamanda birtakım 
spekülatif hareketlere mevzu olan bu hususa ça
re arandı. Arsa Ofisi Kanunu diye bir kanun 
çıkarıldı; yeterli değildi, işlemedi. Arsa fiyat
ları yine çalkantılı, yine bir düzen içinde olma
yan halde durdu. Arsalardan bugüne kadar 
alman paralar hiç mesabesindedir. 

Bundan evvel kabul edilen binde 15 vergi 
nispeti bu kanunda binde 10'a indirilmiş. Arsa
lar nüfus kesafeti fazla olan yerlerde fazla de
ğerdedir ve fazla alıcısı da vardır. Hiç kimse 
arsası bulunduğundan dolayı büyük şehirlerde 
zarar etmez. Küçük yerlerde de arsaların değer 
fiyatı zaten düşüktür. O bakımdan mükellefe ar
sadan alınacak vergi yüzünden bir sıkıntı gelece
ğini asla kabul edemiyorum. Yani, büyük şe
hirde arsa fiyatı fasla, vereceği vergi alacağı 
arsa irin mükellefe hiç bir sıkıntı vermez. Küçük 
yerlerdeki arsaların fiyatları zaten düşük, ve-
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receği vergi de az olacağı için oradaki mükellef 
için de bir sıkıntı yoktur. Binaenaleyh, aslın
da binde 15'in binde 10'a indirilmesinde haksızlık 
vardır. Binde 15'i muhafaza etmek lâzımdı. 
Binde 15'i muhafaza etmediğimize göre hiç ol
mazsa binde 10'u kabul etmeliyiz. 

Bu bir servet vergisiymiş! Bu değer üzerin
den alman bir vergidir. Başka bir matrah bulu
namadı, tahrir yapamıyorsunuz, eski kanıma 
göre 10 senede bir tahrir mecburî idi. Tahrir 
büyük meseledir, büyük masraf istiyor, yapa
mıyoruz. E... Bir esas bulalım; beyan edilecek 
kıymeti üzerinden alınsın dendi, binaenaleyh 
bu matrahı en iyisi olduğu değil, başka daha 
sağlam bir matrah bulunmadığı için kabul edil
miş bir usûl olarak mütalâa etmek gerekir. O 
itibarla arsalar için (öbür yüzde 3 maalesef yan
lış oldu benim kanaatimce, az oldu) binde 10 
azdır. Binde 15 olmalı idi. Ama, madem binde 
10 haline gelmiş, hiç olmazsa bunu muhafaza 
edelim. 

Yıllardan beri kamuoyunun beklediği yeni 
gelir kaynakları, yeni gelir artışları filân hepsi 
dağın fare doğurması kabilinden bir sonuç ve
recek, kamuoyu cnünde Parlamento da itham 
altında kalacak, Maliye de bir şey alamayacak, 
piyasada da beklenilen huzur ve beklenilen re
fah olmayacak. Binaenaleyh, yapılan işler yan
lış olmuştur. Bu kanunları biz asgari ölçüde 
tutmakla ne mükellefe bir şey kazandırıyoruz, 
ne Maliyeye bir şey kazandırıyoruz, ne de sosyal 
hayattaki çalkantıları enlemiş oluyoruz. Bilâkis 
hepsini birbirine karıştırdık, yanlış bir istika
mete gittik. Arsa için binde İO'u kabul etmek 
tek çıkar yoldur. Yani binde 9'u dahi vicda
nen kabul etmeye imkân yoktur. Hiç olmazca 
binde 10'u bir esas olarak kabul edelim. İnşal
lah ilerideki yıllarda elimize fırsat geçerse bu 
binde 3'ü bir esasla yükseltmek lâzım gelir. 

Demin arkadaşlarım işaret ettiler; arsa için 
söylenecek söz daha çoktur. Hepimiz yıllarca 
bunun şikâyetlerini dinlemişisdir ve emsalini de 
görmüşüzdür. Amalarda binde 10'a dair olan 
nispetin, oranın muhafazasını Yüce Heyetinizin 
takdirlerine arz ediyorum. Bendeniz de bu isti
kamette oy vereceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet katılıyor mu 
efendim.?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, Sayın Kalpakiıoğlu önerge-
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sini izah ederken, Maliye Bakanlığının ortaya 
koyduğu rakamların itimadedilir rakamlar ol
madığını ileri sürmek istedi ve örnek olarak 
Personel Kanunu tatbikatını zikretti. Bendeniz 
konunun Personel Kanunu ile ilgili yönü üze
rinde durmak istemiyorum; fakat Heyetinize 
arz ettim, tahminlerimiz mevcut istatistiklere 
dayanmaktadır ve vardığımız neticeler Ziraat 
Bankasının barem cetvelleri tarafından da te-
yidedilmektedir. Bu itibarla, rakamlarımızın, 
kesin olmamakla beraber elde mevcut istatistik
ler en dikkatli şekilde kullanılarak varılmış olan 
neticeler olduğunu tekrar arz ederim. 

Saniyen Sayın Kalpakiıoğlu bunun bir servet 
vergisi olduğunu ileri sürdüler. Gerçekten Em
lâk Vergisi, Arsa ve Arazi Vergisi bir mülkiyet 
vergisidir, bir varlık vergisidir" biraz evvel de 
ars ettiğim gibi bir servet vergicidir. Fakat; bu 
serveti, mülkiyeti vergilemek, servet düşmanlığı 
anlamına gelmez; aksine bir servet, vergisi öden
diği nispette daha meşrulaşmış clur. Arz ede
rin efendim. Bu itibarla önergeye katılmıyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Kaklmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler,,, önerge reddedilmiştir. 
DELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın 

Başkan, Bakandan bir sual sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Geçti efendim. 
Bir önerge daha var, okutuyorum. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Vaz geçi

yorum. 
BAŞKAN — Vaz geçiyorsunuz. 
Son bir önerge var, onu takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin 1 nci fıkrasmm aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz ederim. 
Kare 

Sırrı Atalay 
«Madde 18. — Arazi Vergisinin nispeti: 
50 000 liraya kadar binde 3, 
51 000 den 100 000 lirpya kadar binde 5, 
101 000 liradan 500 000 liraya kadar bin

de 1, 
501 000 liradan 1 milyon liraya kadar bin

de :«, 
1 milyon liradan yukarı binde 10 dur.» 

BAŞKAN — Tainire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 
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MALİYE BASANI ZİYA MÜSZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, takrir telmik bakımdan doğ
ru f crmüle edilmemiştir, bu itibarla katılamıyo
rum. 

BAŞKAN — Daha evvel söylemiştiniz, ka
nunun bünyesine uygun değil müterakki sis
tem. O sebepten katılmıyorsunuz. 

Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFİZ 

ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, 
Takriri oylarınıza arz eliyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Aynı kanunun 19 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 
Madde 19. — Arazi Vergisi mükellefiyeti; 

a) Bu kanun hükümlerine göre mükellefle
rin genel beyana davet edildikleri tarihi, 

b) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 1 - 7 
numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini ta
dil eden sebeplerin doğması halinde bu değişik
liklerin vukubuldu.ğu, aynı maddenin 8 numa
ralı fıkrasında yazılı halde ise mükelleflerin be
yana davet edildiği tarihi, 

c) Muafiyetin sükut ettiği tarihi, 
Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan 

araziden dolay? mükellef iyot, bu olayın vakubul-
duğu tarihi takibeden taksitten itibaren sena 
ere-1. 

Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ta
sarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükellef
lerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi ve
ya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzeri
ne, yasaklama tarihini izleyen taksitlerden iti
baren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz. 

Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetler 
sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait 
vergiler,- bu olayların vukua geldiği tarihleri 
takibeden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile 
alınma..-. 

Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi 
mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takibeden büt
çe yılından itibaren sona erer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti*. 

Madde 13. — Aynı kanunun 20 nci maddesi
nin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir 
mükellefe ait arazi bir beyannamede, arsalar 
ise ayrı bir beyannamede birleştirilerek beyan 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 14. — Aynı kanunun 22 nci maddesi 
kaldırılmış ve yerine aşağıdaki madde konul
muştur : 

Muaflık ve istisna hükümlerinin bu kanunda 
yer alması esası : 

Madde 22. — Bina ve Arazi Vergileri ile il
gili muaflık ve istisna hükümleri bu kanuna ek
lenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak 
suretiyle düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 15. — Aynı kanunun 23 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyanname verme süresi : 
Madde 23. — Emlâk Vergisi ile ilgili olarak; 
a) Bina, arsa ve araziler için 5 yılda bir de

fa olmak üzere verilecek beyannameler, Maliye 
Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana davet 
edildikleri tarihi takibeden bütçe yılının Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarında, 

b) Yeni inşa edilen binalara ait beyanna
meler', inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona 
ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlan
mış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı 
bütçe yılı içerisinde, 

c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde (8 nu
maralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil 
eden sebeplerin doğması halinde beyannameler, 
değişikliğin vııkubulduğu bütçe yılı içerisinde, 

d) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 8 numa
ralı fıkrasında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerin doğması halinde beyannameler, Mali
ye Bakanlığınca yapılacak beyana davet tarihi
ni takibeden bütçe yılının Ma,rt, Nisan ve Ma
yı? aylarında, 

Emlâkin bulunduğu yerdeki ilgili vergi daire
sine verilir. 
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(b), (c) ve (d) fıkraları gereğince beyanna
me verenler de Maliye Bakanlığınca yapılacak 
genel beyana davet tarihini takibeden bütçe yı
lının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yeniden 
beyanda bulunmaya mecburdurlar. 

(a) fıkrasında yazılı beyanname verme süre
sini Ağustos ayı scııuna kadar uzatmaya Maliye 
Bakanlığ?. yetkilidir. 

(b) ve (c) fıkralarında yazılı haller bütçe 
yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde 
beyanname, olayın vukubulduğu tarihten itiba
ren üç ay içinde verilir. 

Maliye Bakanlığı genel beyanların yapılaca
ğı. süre içerisinde mükelleflerin beyanname ver
me tarihlerini tespit etmek hususunda vergi dai
relerine yetki verebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti.1. 

Madde 16, — Aynı kanunun 24 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyannamelerin şekli ve muhtevası : 
Madde 24. — Vergi dairesine verilecek Em

lâk Vergisi beyannamelerinin şekli ve muhteva
sı Maliye Bakanlığınca tertip ve tanzim olunur. 

Beyannamede mükellefin adı, soyadı (Tüzel 
kişilerde unvanı), adresi, mükellefiyete giriş se
bebi ve yılı ile birlikte asgarî aşağıdaki bilgi
ler gösterili.' : 

a) Bina Vergisi beyannamesinde; binamn 
yeri, inşaatm nev'i, inşa tarihi, arsanın büyük
lüğü (metrekare), kullanış tarzı, getirebileceği 
yıllık gayri safi kirası ve rayiç bedeli (vergi de
ğeri), (bir çatı altında bulunup da kullanış tarzı 
veya kapıları ayrı'olan konut veya işyeri birim
lerinin vergi değerleri ayrı ayrı gösterilir.) 

b) Araziye ait beyannamede; arazinin ye
ri, cinsi, büyüklüğü (dönüm, metrekare), yapı
lan tarımın nev'i, getirebileceği yıllık gayri sa
fi hâsılat tutarı ve rayiç bedeli (vergi değeri), 

c) Arsalara ait beyannamede; arsanın ye
ri, büyüklüğü (metrekare) ve rayiç bedeli (ver
gi değeri,). 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti*. 

Madde 17. — Aynı kanunun 25 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Köylerde yapılacak beyan : 

I Madde 25. — Köylerde bulunan bina ve ara
zinin vergilendirilmesine ilişkin beyanlar sözlü 
veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. 
fSczlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit oluna-

I cak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine ge-
I girildikten sonra özel yeri mükellefe imza etti

rilir. Beyan esnasında köyde bulunmayanların 
koy muhtarına gönderecekleri yazılı ve imzalı 
beyanların bu defterlere eklenmesi ile yetiniîir. 

il ve ilçe belediye sınırları içinde bulunan 
bina veya arazisi dolayısıyle beyanname ver
mek mecburiyetinde olanlar yukarıki fıkra hük
münden faydalanamazlar. Ancak, beyannameye 
dLüil bina ve araziden köy sınırları içinde bu
lunanlar hakkında ayrıca ilgili muhtarlıklara da 

] yazılı bilgi verilir. 
| il ve ilçe merkezi olmayan beldelerde; köy 
I muhtarlıklarına ait yetkiler, belediye başkanla-
I rmca kullanılır. Bu beldeler ile köylerdeki ver-
| gi mükellefleri dilerlerse bina ve arazi kıymet 
S beyanı defterine kaydettirmek istemedikleri bi

na ve arazisini, beyan süresi içerisinde doğrudan 
j doğruya ilgili vergi dairesine yazık olarak be-
I yar. edebilirler. 

Birinci ek sürenin bitiminden başlayarak 15 
| gün içinde sözü geçen defter, varsa müsait ev-
| rakla birlikte muhtarlar veya belediye başkan

ları tarafından imza karşılığında ilgili vergi dai
resine teslim olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

• rriştL\ 
Madde 18. — Aynı kanunun 26 ncı maddesi

nin birinci fırkası aşağıdaki şekilde değiştiril
mişti!' : 

Muhtar ve ihtiyar kurulu, mükelleflerin be
yanlarını ilgili defterlerde tespit ettikten sonra 
kendileri de bu beyanların doğruluğunu (kira 
bedelleri ve vergi değerleri hariç) tasdik ederler 
ve ayrıca bina ve arazi loymet beyanı defterine 
kaydettirilmeyen bina ve araziyi, mükelleflerin 
ismi ve biliniyorsa adresi ile birlikte vergi dai
resine bildirirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

| miştL\ 
Madde 19. — Aynı kanunun 27 nci maddesi

nin birinci fırkası aşağıdaki şekilde değiştiril-
I mîştiı : 
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Emlâk Vergisi beyannamelerinin süresi için- j 
de verilmemesi halinde, bu sürenin sonundan 
başlayarak iki ay beklenir. Beyanname bu sü
re içinde verilirse, vergi zıyaı olmamış sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti.:. 

Madde 20. — Aynı kanunun 30 ncu nıacldesy. 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

ödeme süresi : 

Madde 30. — Emlâk Verdisi birinci taksidi 
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi 
Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte | 
ödenir. 

Köylerde ilgili muhtarlıklara beyan edilerek 
bina ve arazi kıymet beyanı defterine geçirilen 
bina ve arazinin vergisi Kasım ayı içinde ödenir. 

Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin 
özelliklerine göre değiştirebilir. 

Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan 
mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve ara
zinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 
1/10 oranında tahsil olunur. 9 ve 19 ncu mad- I 
de hükümleri saklıdır. 

Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma 
tarihini takibeden bütçe yılından itibaren Em
lâk Vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir. 

Kısıtlamanın devam ettiği sürede tecil edilen 
verginin 9/10'u bina, arsa veya arazinin satıl
ması, istimlâki veya hibe yoluyle âhara devir ve 
temliki halinde, tahsilat zamanaşımına uğrama
mış olanları muaccel hale gelir. 

Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kısıtla
maların neler olduğu, tevsiki ve kısıtlama ko
yan kamu organlarının görevleri ve sorumluluk
la:! Maliye Bakanlığınca Millî Eğitim, imar ve 
İskân ve İçişleri Bakanlıklarının mütalâaları alı
narak haznlanacak bir yönetmelikle tanzim olu-
11111*. 

içinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile 
önceki bütçe yıllarına ait Bina ve Arazi vergile
ri ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilaflı ise yapı- I 
lan tarhiyat miktarı kadar nakit veya Hazine I 
tahsili (Tasarruf bonosu hariç) veya banka te
minat mektubu emaneten yatırılmadıkça bina 
ve arazinin (Bina apartman ise dairelerin) laç
kalarına devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde 
aynî bir hak tesis ve ref'edilemez. 

BAŞKAM — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti;. 

Madde 21. — Aynı kanunun 31 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi dairesince yapılacak işlem : 
Madde 31. — Vergi Dairesi, gerektiği takdir-

â.3, Maliye Bakanlığınca tespit olunacak esasla
ra istinaden ve aynı Bakanlıkça yetkili kılına
cak memurlar marifetiyle, mükelleflerin beyan 
ettikleri matrahlar yerine geçecek vergi değer-
le:;ini yeniden takdir eder. 

Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köy-
brin tabiî, iktisadî ve bölgesel şartlarına göre 
n?,sa":a alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, ki
ra. veya yıllık istihsal değeri gibi normlar ile 
r.yıüaoak usul ve esaslar, mükelleflerden ve 
ibüncü şahıslardan istenecek bilgiler tüzükte 
belirtili;. 

Mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas ol
mak üzere beyan edilen miktar ile takdir edilen 
rayiç bedel arasında fark bulunduğu takdirde; 
hesaplanan fazla vergi terkin ve mükellefe red-
dolunur veya noksan vergi, kusur cezalı olarak 
ikmalen tarholunur. Ancak farkın beyan edilen 
bedelin yüzde ellisine tekabül eden kısmı için 
ceza uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti/. 

Madde 22. — Aynı kanunun 32 nci maddesi
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

itirazın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 
içinde beyanname verilirse beyan olunan değer 
üzerinden hesaplanan vergi tahsil olunur. Bu 
takdirde itiraz, beyan edilen değer ile takdir 
edilmiş matrah farkına ve bu farka isabet eden 
vergiye inhisar eder. Beyanname verilmediği 
takdirde, itiraz, daha önce idarece hesaplanan 
vergilerin tahsilini durdurmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
znisth*. 

Madde 23. — Aynı kanunun 33 ncü maddesi
nin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş, aynı maddeye aşağıdaki 8 numaralı fıkra 
eklenmiş ve son fıkrası kaldırılmıştır : 

2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle 
veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen kal-
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dırılması veya binada mevcut asansör veya ka
lorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kal
dırılması ; 

8. Her hangi bir sebep yüzünden bir şehir, 
kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak 
üzere bina ve?7-a arazinin değerinde % 25'i asan 
oranda artma veya eksilme olması; 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 24. — Aynı kanunun 41 nci madde
sine aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir : 

4. Özel kanunların Bina ve Arazi veîgile-
rine ilişkin muaflık ve istisna tanıyan hüküm
leri (31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun 
gereğince yapılan milletlerarası antlaşmalarla 
tanınan muaflık ve istisna hükümleri saklıdır.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 25. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

BAŞKAN — Geçici maddeleri okutuyorum. 
Geçici madde 9. — 20 . 7 . 1971 tarihli ve 

1446 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmü sak
lıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 10, — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra beyanname verme süresi Ma
liye Bakanı tarafından altı ay daha uzatılabilir. 
Bu süre içerisinde mükellefler dilerlerse yeni
den beyanname verebilirler. Bu uzatma süresi 
kullanılmadığı takdirde, 1319 sayılı Kanun hü
kümlerine müsteniden beyanda bulunan mükel
lefler adına yapılan tarhiyat, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi takibeden beş yıl içinde 
idarece düzeltilir. Fazla ödenen vergiler rot ve 
iade olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

25 nci maddeyi kabul edilen 9 ve 10 ncu g'e-
çici maddelerle birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 26. — Bu kanun 1 . 3 . 1972 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

17 . 7 . 1972 O : 1 

Ancak, bu kanunun 2 ve 8 nci maddeleri, 
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 27. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür: 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, alevhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaş
tırılsın. 

2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî 
Savcılar Kanununun adı ile bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve üç ek, üç geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî. Savunma, Anayasa ve Adalet ve Büt
çe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alınmak 
suretiyle kundan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/611; C. Senatosu 1/102) (S. Sayısı : 
123) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum, 

Yüksek Başkanlığa 

(1) 123 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

«357 sayılı Askerî Hakimler ve Asken Sav
cılar Kanununun adı ile bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve üç ek, üç geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısı» tab'edilerek 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

1488 sayılı Kanunla değiştirilen Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının geçici 17 nci mad
desi uyarınca altı ay içinde çıkarılması zorunlu 
kanunlar arasında yer alan tasarının, bu süre
nin geçtiği ve uygulamada görülen noksanlık
ları giderici niteliği de gözönünde bulunduru
larak, gündemdeki diğer bütün islere takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Mehmet İzmen 
Millî Savunma Bakanı 
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BAŞKAN — Önergede gerekçesi okunan 123 
sıra sayılı kanun tasarısının, diğer islerden ön
ce görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ived'Iikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini al
sınlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü ürerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 
357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar 
Kanununun adı ile bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve üç ek, üç geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun Tasarısı 
Madde 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve 

Askerî Savcılar Kanununun adı «Askerî Hâ
kimler Kanunu» olarak ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22 ve 39 ncu madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üç ek 
madde ile üç geçici madde eklenmiştir. 

BAŞKAN — Bundan önce bu misillû ka
nunlarda takibettiğimiz usulü avnen takibede-
ceğiz. Birinci madde ile değiştirilmiş olan mad
deler, bu birinci maddenin fıkraları mahiyetin
de aryı ayrı müzakereye tabi tutulacak ve en 
sonunda birinci maddenin tümü oya arz oluna
caktır. Bu hususu Yüksek Heyete arz ediyorum. 

Başarısızlık 
Madde 4, — Hukuk fakültelerini; 3 ncü 

maddede gösterilen süre içinde bitiremeyen, ba
şarısızlık veya diğer sebeplerle bir defadan 
fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bi
tirmelerine imkân olmayan veyahut üniversite
ler yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişkileri 
kesilen subayların izinleri kaldırılır ve kıtala
rına gönderilirler. 

Bunlar baklanda 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre 
işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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Mecburi hizmet 
Madde 5. — Hukuk öğrenimine gönderilen 

subayların yükümlülük süreleri, 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümle
rine tabidir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul, edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Hukuk öğrenimi sırasında terfi 
Madde 6. — Hukuk öğrenimi süresi içinde 

üst rütbeye veya kıdemliliğe yükselme sırası 
gelenlerle kademe ilerlemesi yapacak subaylar 
hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu hükümleri gereğince işlem ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyer. sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Askerî öğrenci olarak öğrenim yapanlar 
hakkında özel şartlar 

Madde 7. — Askerî liseleri bitirerek harp 
okullarına kabul ve askerî hâkim yetiştirilmek 
üzere hukuk fakültelerine gönderilen askerî öğ
renciler, öğrenim süresi itibariyle 4 ncü madde 
hükmüne bağlıdırlar. 

Bunlardan başarı gösteremeyenler ile askerî 
öğrencilik niteliğini kaybedenler hakkındaki 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Başarı gösterenler 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre 
subaylığa nasbolunurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yedek subaylar hakkında özel şartlar 
Madde 8. — Hukuk fakültelerini pek iyi ve

ya iyi derece ile bitirmiş ve yedek subay okulu
na girişlerinde yirmiyedi yaşını geçmemiş olan 
yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı sicil 
üstlerinden yeterli sicil almak şartı ile yadek 
subaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa geçiri
lerek staj görmek üzere adaylığa kabul olunur
lar. 

Hukuk fakültelerini pek iyi veya iyi derece 
ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar 
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arasından, ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı 
takdirde orta derece ile bitirenler arasından, 
sınavla alınır, 

Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri 
kıdem ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümle
rine göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Adaylık süresi 
Madde 9. — Adaylık süresi bir yıl olup bu 

hizmet askerî hâkimlik ve askerî savcılık hiz
metlerinden sayılmaz. 

Adayların göreve bağlılık dereceleri ile bu 
kanunun 1 nci maddesinde yazılı diğer nitelik
lerinin ne suretle denetleneceği, sicil işleri, ne
relerde görevlendirecekleri ve adaylıkla ilgili 
diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığınca ya
pılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Zorunluluk hallerinde 1 nci fıkrada yazılı 
adaylık süresi üç aya kadar indirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Adaylık ve yardımcılık 
Adaylık 

Madde 10. — Adaylıkta başarı gösterenler, 
adaylık süresince saptanan istidatları ve kendi 
dilekleri de göz önünde tutularak askerî hâ
kim yardımcılığı veya askerî savcı yardımcılığı 
görevlerinden birine atanırlar. 

Askerî hâkim veya askerî savcı yardımcılık
ları görevlerine atanmaya engel halleri görülen
lerin adaylıklarına son verilir. 

Bunlardan : 
A) 'Öğrenimlerini muvazzaf subay olarak 

yapmış olanlar eski sınıflarına iade edilirler. 
B) öğrenimlerini askerî öğrenci olarak 

yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçiril
miş yedek subaylar istifa etmiş sayılarak aldık
ları aylıklar dışında Devletçe kendilerine yapı
lan masraflar kanunî faizleri ile birlikte kendi
lerinden tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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î Yardımcılık 
Madde 11. — Askerî hâkim ve askerî savcı 

I yardımcılıkları görevlerinde bekleme süresi üç 
! yıldır. Bu süre sonunda yeterli görülenler as-
| kerî hâkimliğe geçirilirler. Yeterli görüimeyen-
1 lerden; bu kanunun 10 ncu maddesinin (A) 

bendi kapsamına girenler eski sınıfına iade edi
lirler. (B) bendi kapsamına girenler, yardımcı
lıkta bir yıl daha denenirler. Bu süre sonunda 
da yeterlik gösteremeyenler, Genelkurmay Baş
kanlığınca ihtiyaç görülen sınıflara geçirilirler. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet ihtiyacı gö
rülmeyenlerin, Millî Savunma Bakanlığınca 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişkileri kesilir. 
Bunlara hizmet süresince ödenen aylık, ödenek 
ve tazminatlar hariç, Devletçe yapılan diğer 
masraflar kanunî faizleri ile birlikte kendilerin
den tahsil olunur. 

Bu yeterlik için, askerî hâkim veya askerî 
savcı yardımcılığı görev süresi içinde alman 
meslekî sicil notları ortalamasının meslekî sicil 
tam notunun % 50 veya daha fazlası olması 
şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Sicil belgeleri ve sicil üstleri 

Madde 12. — Askerî hâkim subayların rüt
be terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi 

. yapmalarını temin edecek yeterlikleri sicil ile 
saptanır. 

A) Sicil belgeleri; subay sicil belgesi ve 
meslekî sicil belgesi olmak üzere iki çeşittir. 

Bu belgelerin şekil ve kapsamları ek - 1 ve 
ek - 2'de olduğu gibidir. 

Subay sicil belgesi; idarî sicil üstlerince gö
revi ve sıfatı ne olursa olsun bütün askeri hâ
kim subaylar hakkında, 

Meslekî sicil belgesi; askerî hâkimlik askerî 
savcılık ve adlî müşavirlik görevlerinde bulu
nanlar hakkında düzenlenir. 

Şu kadar ki, general - amiraller, birinci sı
nıfa ayrılmış askerî hâkimler ile Askerî Yargı
tay Başsavcı yardımcıları, Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi kanunsözcüleri hakkında meslekî 
sicil notu verilmez ve meslekî sicil belgesi dü
zenlenmez. 
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Meslekî sicil notu niteliklere göre değil, aşa
ğıdaki maddede gösterilen esaslara göre takdir 
edildikten sonra toplanarak verilir. 

Subay sicil belgelerindeki her niteliğe 10 üze
rinden not verilir. Niteliklerden 1, 2, 4, 5, 8, 
11 numaralı hanelerde yazılı olanların herhangi 
birine besten aşağı not takdir edildiği ahvalde 
sicil süresi içinde düzenlenmiş işlemli yazı ve 
belgelerin sicil belgesine bağlanması zorunlu
dur. 

Subay sicil belgesi ile meslekî sicil belgesine 
ait sicil tam notu ayrı ayrı (200) iki yüzdür. 

B) Subay sicil belgesini düzenlemeye ve 
sicil vermeye yetkili idarî sicil üstleri : 

Birinci sicil üstü : Sicili düzenlenecek as
kerî hâkim subayın kuruluş bağlantısına göre 
nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan ve
ya askerî kurum amiri; Askerî Adalet işleri 
Başkanlığı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu Baş
kanlığı ve Askerî Yargı ile ilgili diğer idarî 
hizmette bulunanlar için amir durumunda bulu
nan en az yüzbaşı rütbesindeki, 

İkinci sicil üstü : Kuruluş bağlantısına göre 
birinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bulu
nan komutan veya âmir durumundaki, 

Üçüncü sicil üstü : Kuruluş bağlantısına gö
re ikinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bu
lunan komutan veya âmir durumundaki subay 
olup aşağıdaki istisnalar saklıdır. 

1. - Kıdemli hâkimler, birlikte çalıştıkları 
hâkimlerin; askerî savcılar, birlikte çalıştıkları 
yardımcı savcı ve savcı yardımcılarının; adlî 
müşavirler, birlikte çalıştıkları adlî müşavir 
yardımcılarının birinci sicil üstleridir. 

2. - (a) Askerî Yargıtay Başsavcı yardım
cılarının; Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardım
cısı, Askerî Yargıtay Başsavcısı ve Askerî Yar
gıtay Başkanı, 

(b) Askerî Yüksek idare Mahkemesi ka-
nunsözcülerinin; Askerî Yüksek idare Mahke
mesi Başkanunsözcüsü Başyardımcısı, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Baskanunsözc'isü ve 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, 

(c) Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardım
cısının; Askerî Yargıtay Başsavcısı, Askerî 
Yargıtay Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı, 

(d) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Baş
kanunsözcüsü Başyardımcısının : Askerî Yük

sek idare Mahkemesi Başkanunsözcüsü, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı ve Millî Sa
vunma Bakanlığı Müsteşarı, 

(e) Askerî Yargıtay üyelerinin; Askerî 
Yargıtay daire balkanları, Askerî Yargıtay 
İkinci Başkanı ve Askerî Yargıtay Başkanı 
(daire başkanları kendi dairelerinden görevli 
üyelerin), 

(f) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin hâ
kim sınıfından olan üyelerinin; Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi daire başkanları, Askerî Yük
sek idare Mahkemesi ikinci Barkanı ve Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Bakkam (daire baş
kanları kendi dairelerinde görevli üyelerin), 

(g) Askerî Yargıtay daire başkanlarının; 
Askerî Yargıtay ikinci Başkanı, Askerî Yargı
tay Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı Müs
teşarı, 

(h) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin hâ
kim sınıfından olan daire başkanlarının, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başkanı, Aske
rî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı ve Millî 
Savunma Bakanlığı -Müsteşarı, 

(i) Askerî Yargıtay Başkanının; Askerî 
Yargıtay Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı ve Millî Savunma Bakanı, 

(j) Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikin
ci Başkanının; Askerî Yüksek idare Mahkeme
si Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı 
ve Millî Savunma Bakanı, 

(k) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Baş-
kanunsözcüsünün; Millî Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı ve Millî Savunma Bakanı, 

(1) Askerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcı
sının; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve 
Millî Savunma Bakanı, 

Sıralı sicil üstleridir. 
C) Sicil notunun bulunması ve hesaplan

ması : 
Haklarında meslekî sicil belgesi düzenlene-

meyenlerin sicil notu; subay sicil belgesindeki 
niteliklere sicil üstlerince verilen notların top
lamının ortalaması alınarak saptanır. Bölüm so
nucu tamsayı çıkmaz ise iki hane yürütülür. 
Bulunan rakam bu gibilerin o yıldaki sicil no
tunu teşkil eder. 

D) idarî ve meslekî sicil tanzimine esas 
olan sicil süresi bir terfi yılıdır. 

İdarî sicil düzenlenebilmesi için, sicili dü
zenlenecek hâkim subayın bir sicil süresi içinde 
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altı ay görev yapması gereklidir. 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre hizmetten sayılan süreler, gö
revden ve sicil süresinden sayılır. Bir sicil üstü 
asil veya her ne sebeple olursa olsun vekil ola
rak o görev yerinde sicili düzenlenecek ile bir
likte üç ay görev yapmadıkça sicil düzenleye
mez. Siciller ve sicil üstleri ile ilgili diğer hu
suslar subaylar hakkında olduğu gibidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Meslekî sicil notunun kimler tarafından 
verileceği, not verme esasları ve diğer 

hususlar 
Madde 13. — A) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıları için As

kerî Yargıtay daireleri ve Daireler Kurulunca, 
2. Askerî savcı ve yardımcıları için As

kerî Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî Adalet mü
fettişlerince, 

3. Adlî müşavirler ve yardımcıları için As
kerî Adalet müfettişlerince verilir. 

B) Meslekî sicil notunun saptanmasında 
aşağıdaki hususlar dikkate alınır : 

1. Askerî Yargıtay daireleri ve Daireler 
Kurulunca : 

a) Dosyanın intizam derecesi, 
b) Yargılamanın sevk ve yönetiminde ba

san derecesi, 
c) Davanın kanunî ve zorunlu sebepler 

dışında uzatılıp uzatılmadığı, 
d) Delillerin tahlili ve tartışılmasında be

lirtilen kanaat ve içtihadın gerekçelerinin açık
lanmasında başarı derecesi, 

e) Hükmün esasında başarı derecesi. 

Bu unsurlara göre, her dosya için bir mes
lekî sicil notu takdir edilir. Bu notun takdirin
de ; davaya konu olan içtihatlarda değişiklik 
olup olmadığı, hükmün ilişkin bulunduğu işin 
nevi ve mahiyeti dikkate alınarak leh ve aleyh
te kanaat getirilmesine müsaidolmayan işler 
için not verilmez. Hükmün bozulması, onanma
sı, düzeltilerek onanması halleri, kesin olarak 
lehte ve aleyhte not verilmesi için sebep teşkil 
etmez. 

Askerî Yargıtay dairelerince bozulan karara 
mahal mahkemesince uyulmayıp direnme karar

larının Askerî Yargıtay Daireler Kurulunca 
onanması veya itiraz ve karar düzeltilmesi gibi 
kanun yollarından biri ile daire kararının kal
dırılması Vûya düzeltilmesi üzerine evvelki dai
re kararı gözöııünde bulundurulmak suretiyle 
tanzim olunan not, aynı bekleme süresi içinde 
tanzim edilmiş ise hükümsüz addedilir ve yeni 
not verilir. 

Bu suretle sicil süresinin başlangıcından, si-
cil düzenlenmesi zamanına kadar her dosya için 
verilmiş notların ortalaması, askerî hâkim ve 
yardımcılarının meslekî sicil notu olur. 

2. Askerî Yargıtay Başsavcılığınca : 
a) Hazırlık soruşturmasının sevk ve yöne

timinde ve delillerin takdiri ve toplanmasında 
isabst derecesi, 

b) Hazırlık soruşturmasının kanunî ve zo
runlu sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı, 

c) iddianamede, suç teşkil eden maddî ey
lemin açıklanması, suçun tavsifi ve uygulan
ması istenen kanun maddelerinde, Hazine za
rarı olan ahvalde, Hazine zararının miktarı ve 
kapsamını saptamada isabet derecesi, 

d) Duruşma sırasında vaki iddia ve istem
lerinde isabet derecesi, 

f) Kanun yollarına müracaat edilmesini ge
rektiren sebepler mevcudolduğu halde, kanun 
yollarına başvurulması halinin bahis konusu 
olup olmadığı ve kanun yollarına başvurulması 
hallerinde, bu müracaatta ve gerekçesinde isa
bet derecesi. 

Bu unsurlara göre her dosya için bir meslekî 
sicil notu takdir edilir. Bu notun takdirinde, 
davaya konıi olan maddî eylem ve uygulanması 
istenen kanun maddeleri hakkındaki içtihatlar
da bir değişiklik husule gelip gelmediği, dava
ya konu olan fiilin nevi ve mahiyeti, Askerî 
Yargıtay incelemeleri sonuçları ve düzen ve 
tertibi dikkate alınır. Leh ve aleyhte kanaat 
getirilmesine müsaidolmayan işlsr için not veril
mez. Hükmün bozulması, onanması ve düzelti
lerek onanması, mutlaka lehe ve aleyhe not ve
rilmesi için sebep teşkil etmez. 

Askerî Yargıtay dairelerince bozulan kara
ra mahal mahkemesince uyulmayıp, direnme 
hallerinde işbu direnme kararlarının Askerî 
Yargıtay Daireler Kurulunca onanması üzerine 
evvelce bozma kararı gözönünde bulundurulmak 
suretiyle tanzim olunan not aynı bekleme süresi 
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içinde tanzim edilmiş ise hükümsüz addedilir ve 
yeni not verilir. 

Bu suretle meslekî sicil süresinin başlangıcın
dan sicil tanzim zamanına kadar her dosya için 
takdir edilen notların ortalaması, askerî savcı 
ve yardımcıların Askerî Yargıtay Başsavcılı
ğınca verilmiş meslekî sicil notu olur. 

3. Askerî Adalet Müfettişlerince : 
A) Askerî savcı ve yardımcıları ile disiplin 

subaylığı görevini de yapan adlî müşavirler 
için : 

a) Teftişe tabi yıl içinde kendilerine veri
len dosya miktarı ile o yıl içinde sonnçlandırıl-
dığı ve ertesi yıla devrettiği dosya miktarı, 

b) Hazineyi ilgilendiren zararları tayin ve 
tespitle kanunî yollardan takibedip etmediği, 

c) Gaiplere ait kanun hükümlerinin uy
gulanmasında kanuna aykırı veya gecikmeli iş
lerin bulunup bulunmadığı, 

d) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlara 
karşı yapılan itiraz üzerine kaldırılan karar
ları, 

e) Yargıtaydan geçmeden kesinleşen hü
kümlere ait dosyadaki iddianamelerin mavzuata 
uvgunluk derecesi, 

f) Kanunî ve zorunlu sebepler dışında du
ruşmanın tehir veya talikine sebebiyet verilip 
verilmediği, duruşmadaki istem ve esas hakkın
daki düşüncelerin yerinde olup olmadığı, kanun
da gösterilen hallerde askerî mahkeme kararla
rına itiraz ile askerî mahkemeden verilen ve ka
nuna aykırı görülen hükümlerin temyiz edilip 
edilmediği veya yazılı emirle bozulması gereken 
hükümler varsa işbu kanun yoluna gidilip gidil
mediği, 

g) Soruşturma işlemleri ile dosyaların As
kerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilme işlem
lerinin zamanında yapılıp yapılmadığı, 

h) Hüküm ve kararların yerine getiril
mesi işlemlerinin kanuna göre zamanında yapı
lıp yapılmadığı, 

i) Ertesi yıla devredilen dosyalar ile aynı 
yıl içinde sonuçlandırdığı dosyalardaki iki ay
dan fazla gecikmeli işlemlerin kanunî ve zorun
lu sebeplere dayanıp dayanmadığı, 

j) Soruşturmanın geçici olarak tatili ka
rarlarına bağlanan dosyalardaki işlemlerin taki-
bedilip edilmediği, 

k) istinabe talimatlarının yerine getiril
mesinde gecikme olup olmadığı, 

l) Askerî savcılarca takibi gerekli olan 
teftiş raporlarındaki önceki yıllara ait bulunan 
noksan işlemlerin zamanında takibedilip edilme
diği ve bu islerin hangi askerî savcılara ait bu
lunduğu hususları saptanır. 

m) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlar
da mevzuat hükümlerine aykırı görülenler ten
kit edilir. 

Bu işlemlerden sonra sonuçlandırdığı tenkit 
edilmeyen dosya toplamı 10 ile çarpılır, elde 
edilen bu rakamlar yukardaki (b), (d), (e), 
(f), (i) ve (m) bentlerine ilişkin müfettiş ten
kitlerini kapsayan her dosya için 20, (c), (h), 
(j)> (k) v 8 (1) bentlerine ilişkin müfettiş ten
kitlerini kapsayan her dosya için 15 sayı indiri
lir. İndirilen sayılar toplamı tamsayıdan çıka
rılır. Elde edilen rakamın tamsayıya nispeti ile 
meslekî sicil notunun tamsayıya göre doğru 
orantısı bulunur. 

Bu işlem neticesi elde edilen rakam, askerî 
savcı ve yardımcıları ile disiplin subayı görevini 
yapan adlî müşavirler için meslekî sicil notu 
olur. Şu kadar ki, müfettiş : 

a) Dosyalardaki takip ve düzeni, 
b) Çalışkanlık derecesi, 

c) idarî işlerin yürütülmesindeki kabiliye
ti, 

d) Yazı ve ifade kabiliyeti (kararlarda ge
rekçe gösterip göstermediği, bunlardaki isabet 
derecesi, suç teşkil eden maddî eylemin açıklan-
masmdaki başarı derecesi), 

e) Soruşturma işindeki kavrayışı ve sü
rati, 

f) İD ellileri toplama, delillerin takdiri ve 
bunlardaki isabet derecesi, 

g) Sonuçlandırdığı dosyaların suç, sanık 
ve konu yönünden özellikleri, 

h) Askerî savcılığa gelen dosyaların pay
laştı rılmasındaki tutumu hususlarında teftişten 
edindiği intibaya göre 1 - 20 arasında bir notu, 
elde edilen meslekî sicil notundan düşebilir ve
ya ekleyebilir. Bu hallerde elde edilen son ra
kam meslekî sicil notu olur. 

B) Adlî müşavirler için : 

Görevine dahil hizmetlerin sevk ve yöneti
mindeki başarısı ve intizam yönlerinden teftiş
ten edinilen intihaya göre not takdir edilir. Tak
dir edilen bu not meslekî sicil notu olur. Şu ka
dar ki, bir adlî müşavir aynı zamanda disiplin 
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subaylığı görevini de yapıyorsa bu iki sıfatından 
aldığı notların ortalaması meslekî sicil notu 
olur.. 

C) O yıla ait meslekî sicil notu bulunma
yanların bir önceki yıla ait meslekî sicil notu 
o yıl için de geçerli sayılır. 

Bir önceki yıla ait meslekî sicil notu da bu
lunmayanların o yıla ait sicil notu idarî üstlerin-
ce düzenlenen sicile göre saptanır. 

D) Meslekî sicil belgeleri, en geç idarî sicil 
belgelerinin düzenlendikleri ve gönderildikleri 
tarihlerde düzenlenir ve kuvvet komutanlıkları 
personel başkanlıklarına gönderilir. 

Askerî adalet müfettişlerince düzenlenecek 
belgeler teftişi müteakip bekletilmeksizin kuv
vet komutanlıkları personel başkanlıklarına gön
derilir. 

Askerî savcı ve yardımcıları hakkında, As
kerî Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî Adalet mü
fettişlerince verilmiş olan meslekî sicil notları
nın ortalaması, kuvvet komutanlıkları personel 
başkanlıklarınca saptanır. Bu ortalama mes
lekî sicil notu olur. Herhangi bir sebeple bu 
makamlardan birisi tarafından meslekî sicil no
tu verilememesi veya meslekî sicil notlarının 
kuvvet komutanlıkları personel başkanlıkların
da bulundurulmaları gereken tarihte gelmemiş 
bulunması halinde diğerinin verdiği not mesle
kî sicil notu olur. 

Meslekî sicil notu, her yıl Oğustos ayı başın
da kuvvet komutanlıkları personel başkanlıkla
rınca Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet 
İşleri Başkanlığına bildirilir. 

İdarî siciller diğer subaylar hakkında düzen
lenen sicillerdeki usule uygun olarak kuvvet 
komutanlıkları personel başkanlıklarında bulun
durulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe 
ilerlemesi : 

Madde 14. — 12 ve 13 ncü madde hükümleri 
saklı kalmak şartı 'ile; askerî hâkim subayların 
rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerle
mesi hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

Ancak, general - amiralliğe yükselecek albay
larla general - amiralliğin üst rütbelerine yük
seleceklerin saptanması ve değerlendirme işlem
lerinin yapılması esnasında Yüksek Askerî Şû
ra üyelerinin her biri 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 54 ncü madde
si hükümlerini gözönünde tutarak her general -
amiral ile albay için : 

a) Sicil dosyalarını ve sicil belgelerini ve
ya özetlerini, 

b) özlük dosyalarında mevcut mahkeme ve 
savcılıkça verilen kararları, her çeşit disiplin ce
zalarını inceleyip, bu hususlara dayanak olan fiil 
ve hareketleri, 

c) özlük dosyalarında mevcut takdir, tal
tif, uyarma ve sağlık durumlarını belirten belge
ler ile şahsî takdimleri, 

d) Yapılmış kadro gezileri (harp oyunları) 
veya etüt notları, plan tatbikatları, tatbikatlar 
ve denetlemelerindeki başarı durumlarını, 

e) Meslekî eserlerini, 
inceleyip değerlendirerek genel durumundan 

edindiği kanaate göre; 
Genelkurmay Başkanı : 1 - 150, kuvvet ko

mutanları (kendi kuvvetine mensubolanlar 
için) : 1 - 125, diğer şûra üyeleri : 1 -100 ara
sında not takdir ederler. 

Yüksek Askerî Şûra üyelerinin verdiği not
ların ortalaması alınarak değerlendirme notları 
saptanıl', kesirli çıkan sayılar iki hane yürütü
lür. 

Yüksek Askerî Şuraca değerlendirilen her 
general - amiral ve albay için saptanan değer
lendirme notu ile sicil notu ortalaması toplana
rak yeterlik notu bulunur. Bu yeterlik notuna 
göre sıralama yapılır. 

Yeterlik sıralamasında yeterlik notu aynı 
olanlardan değerlendirme notu yüksek olan ön
celik alır. Eşitlik halinde kıdem sırası önde 
olan öncelik alır. 

Yeterlik sıralamasına göre, en yüksek yeter
lik notu alanlardan başlanılarak 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre 
saptanan kadro, kontenjan ve nispete göre bir 
üst rütbeye yükselecekler saptanır ve usulüne 
uygun olarak terfileri yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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Birinci sınıfa ayrılma 
Madde 15. — Askerî hâkim albaylardan; 

binbaşı, yarbay ve albaylığa yükselmede sicil 
notu ortalaması % 70'ten yukan olanlar birinci 
sınıf hâkimliğe geçirilirler. 

Bu değerlendirme albaylığın müteakip yıl
larında da yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

isin, istifa, yaş haddi ve emeklilik 
izin 

Madde 19. — Askerî hîıkim subaylara 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
hüînimlerine göre izin verilir. 

Askerî Yargıtay Kanunu ile Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi Kanununun bu konudaki hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Yaş haddi ve emeklilik 
Madde 21. — Askerî hakim sınıfı subayların 

görev yerleri ve sıfatları ne olursa olsun emek
lilik yaş hadleri diğer subaylar gibidir. 
Askerî hâkim subayların kanunlarda belirtilen 
yükümlülük sürelerini tamamlamaları halinde, 
özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emek
liliklerini isteme hakları vardır. 

Bu kanunda belirtilen esaslara göre; kadro
suzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâkî du
rumları nedeniyle ayırma veya askerî hâkim su
bay olmaya engel suçluluk halleri hariç, askerî 
hâkim subaylar rütbelerinin yaş haddine kadar 
hizmete devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
Çegitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak 
askerî hâkim subaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 22. — Kadrosuzluk, yetersizlik, disip
linsizlik ve ahlâkî durumları nedeniyle aşağıda 
belirtilen esas ve şartlar dahilinde askerî hâkim 
subaylar hakkında emeklilik yaş haddinden ön
ce Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılabi
lir. 

A) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe terfii şartlanın haiz olup da üst 

rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için iki yıl 
daha denendiği halde yine kadrosuzluktan terfi 
edemeyen yarbay ve albay ile sicil notu ortala
ması sicil tam notunun % 60'tan fazlası olmak
la beraber, general - amiralliğe yükselebilmek 
için gerekli sicil notu ortalamasını ihraz etme
miş bulunan albaylar yaş haddine kadar hiz
mete devam ederler. 

TV-ı. ".ekü^e hizmete devam ettirilen yarbay ve 
albaylardan terfi şartlarını haiz binbaşı ve yar-
bayu,ra kadro açılması maksadiyle sicil notu en 
düşük olanlardan başlanarak yeteri kadan 
emekliye sevk edilir. 

Rütbe terfii şartlannı haiz olup da üst rüt
be kadrosunda açık bulunmadığı için terfi ede
meyip emekliye sevk edilen albaylar hakkında 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 49 ncu maddesinin (F) bendi hüküm
leri uygulanır. 

2. Bekleme süreleri sonunda terfi edemeyen 
general - amiraller emekliye sevk edilirler. Bun
lar baklanda 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (F) 
bendi hükümleri uygulanır. 

B) Yetersizlik sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya son

raki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında; 
a) Sicil netu ortalaması sicil tam notunun 

% 50 sinden az olan yüzbaşı - binbaşılar ile 
% 60 mdan az olan yarbay - albaylar, 

b) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun 
% 50 ve daha yukarısı olup da % 60'dan az ol
duğu için iki yıl daha denendiği halde rütbe ter
fii edemeyen yüzbaşı - binbaşılardan bu ikinci 
yılda veya müteakip yıllarda sicil notu itibariy
le kademe ilerlemesi de yapamayanlar veya rüt
besinin son kademesine geldiği halde almış bu
lunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli 
bulunmayanlar, 

2. Bu maddenin (A) bendi gereğince yaş 
haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve 
albaylardan yıllık sicil notu ortalaması sicil tam 
notunun % 60'mm aşağısına düşenler, 

3. Rütbe bekleme süresi içindeki meslekî 
sicil notlarından en az iki yıla aidolanı meslekî 
sicil tam notunun % 50'sinden aşağıya düştüğü 
için meslekte kendisinden istifade edilemeyeceği 
anlaşılanlar, 

— 2-77 — 



C. Senatosu B : 77 

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın j 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygula
nır. 

C) Disiplinsizlik ve ahlâkî durumu sebebiy
le ayırma : 

Askerî Yargıtay üyeleri ile Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi üyeleri baklandaki hükümler 
saklı kalmak şartı ile; 

Son rütbelerine ait bir veya birkaç belgeye 
dayanılarak, aşağıdaki sebeplerden biri ile disip- j 
linsizlik ve ahlâkî durumları icabı Silâhlı Kuv
vetlerde kalmaları uygun görülmeyenlerin hiz
met sürelerine bakılmaksızın haklarında T C . 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır, i 

1. Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, 
ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması, 

2. Hizmetin ve hâkimlik mesleğinin gerek
tirdiği şekilde tavır ve hareketlerini düzenîeye-
memesi, ' | 

3. Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kuma- j 
ra ve borçlanmaya düşkün olması, 

4. Silâhlı Kuvvetlerin ve hâkimlik mesleki
nin itibarım sarsacak şekilde ahlâk dışı hare
ketlerde bulunması, i 

5. Tutum ve davranışlan ile yasa dışı gö
rüşleri benimsediklerinin anlaşılması, 

Disiplinsizlik ve ahlâkî durumları nedeni ile 
Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, idarî sicil 
üstlerince süre söz konusu olmaksızın her 
zaman düzenlenebilecek sicillere dayanılarak | 
yapılır. 

Sicillerde, yukardalri sebeplerden hangisine | 
göre kesin kanaate varıldığı belirtilir. I 

Bu sicil ile; diğer subaylar hakkında uygula
nan usule göre kati işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde iksr'inde sos istsyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. | 

120 sıra sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 1 
bazı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının anık oylamasına oylarını j 
kullanmayan sayın üye var mı?.. («Var, var» i 
sesleri) Lütfen oylarınızı kullanınız... Başka 
oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. Oylama | 
işlemi bitmiştir. 

Hâkimlik hizmeti 
Madde 39. — Askerî hâkimlerin askerî mah- I 

kemelerdeki askerî hâkimlik ve askerî savcılık ] 

17 . 7 . 1972 O : 1 

[ görevi kadroları ile Askerî Yargıtay ve Askerî 
ı Yüksek idare Mahkemesi kadrolannda geçen 

hizmet sürelerinden başka adlî müşavirlikler ile 
disiplin subaylıklarında, Askerî Adalet işleri 
Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Baş
kanlığı kadrolarında ve yargı ile ilgili idarî gö
rev kadrolarında geçen hizmet süreleri de hâ
kimlik hizmetinden sayılır. 

Yargı ile ilgili idarî görev kadroları şunlar-
I dır : 

A) Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve 
Kararlar Daire Başkanlığı kadroları, 

B) Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşa-
| vhiiği kadroları, 

C) Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet ko
mutanlıkla .raıdaki (Jandarma Genel Komutan
lığı dahil) hukuk isleri müdürlüğü kadroları, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 1. — Bu kanunda geçen askerî 
hikim subay deyimi; görevi ve sıfatı ne olursa 
olsun (Yüksek yargı organlarında görevli as-

I kerî hâkimler dahil) 926 sayılı Türk Silâhlı 
i Kuvvetleri Personel Kanununun 21 nci madde

sinde belirtilen subay sınıflarından askerî hâ
kim sınıfı subayları kapsar. 

j BAŞKAN — Madde ürerinde söz isteyen sa-
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka-

[ bul edilmiştir. 
Ek madde 2. — Bu kanunda yazılı; 
a) Askerî yargı ile ilgili idarî görev kad

roları ile, 
b) Adlî müşavir, askerî savcı, askerî mah

kemeler ile disiplin mahkemeleri kadrolarında 
gösterilen hâkimler, 

! Askerî hâkim sınıfı kapsamına girer. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
ym üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,,. Etmeyenler... Madde ka-

* bul edilmiştir. 

Ek madde 3. — Mevcut askerî hâkim mik
tarı, kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde 
yedeksubay okulunu bitirerek asteğmenliğe nas-
bedilenlerden; hukuk fakültesini bitirmiş ve hâ-

! kimlik görevlerinden sayılan hizmetlerde bu-
j lnnnıuş veya avukatlık yapmış olup da bu ka-
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nuna göre lüzumlu şartlara sahiholanlardan ye
teri kadar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi 
üzerine Millî Savunma Bakanlığınca askerî hâ
kim sınıfına geçirilerek 16 ncı madde hükmüne 
göre atanmaları yapılır. Bunlar, askerî hâkim
lerin hak ve yetkilerine sahibolurlar. 

Askerî hâkim niteliklerine sahibolmadıkları 
sonradan anlaşılanlar, Millî Savunma Bakanlığı 
tarafından asıl sınıflarına iade edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 41 nci madde
sinde belirtilen kadro oranına indirilinceye ka
dar bekleme süresi sonunda rütbe terfi şartla
rını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda 
açık bulunmadığı için terfi edemeyerek bekle
miş askerî hâkim albayların emekliye şevkleri 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa 1424 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
13 ncü madde esaslarına göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde illerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek, Maddeyi oylarınıza ar? ediyo
rum. Kabul edenler.,, Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 2, — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte; albay ve general - amiral rüt
belerinde bulunan askerî hâkimler birinci sınıfa 
geçirilmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Kanunun maddelerinde 
gösterilen yönetmelikler 6 ay içinde çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddenin içerisinde müzakere-i ta
mamlanmış olan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 19, 21, 22 ve 39 ncu maddeler ile S ek 
maclde ve 3 geçici madde ile birlikte 1 nci mad
denin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
Madde 2. — 26 Ekim 1963 tarih ve 357 sayılı 

Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu

nun 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nci maddeleri ile 
27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 46 ncı 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
, rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka

bul ediliridir. 
Yürürlük 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

I rum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yürütme 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tararının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü cy-

rav;nza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yen1 ar.. Tasarının tümü kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

S 3. —- Yüksek Askerî Sûremin kurulu? ve gö-
i r evi eri luıkkındaki kanun tasarısının Millet Mec-
\ lisinee kabul olunan metni ve Cumhuriyet Seneı-
• tosu Anayeısa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt-
j çe ve Plan komisyonlarından fer üye eüınmetk 
I suretinle kuruleın Geçici Komisyon raporu (M. 
\ Meclisi 1/667; C. Senatosu 1/101) (S. Sayısı : 
I 122) (1) 

\ BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

«Yüksek Askerî Şûranın 'kuruluş ve görevle
ri bıkkında kanun tasarısı» tabedilerek sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Tasarının uygulamada görülen noksanlık
ları giderici niteliği, önemi ve mahiyetine bina
en, gündemdeki diğer bütün işlere takdianen, 

] (1) 122 Sıra sayılı basmayazı tutanağın sonu-
I net eklidir. 
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öncelik ve ivedilikle göraşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Mehmet izmen 
Millî Savunma Bakanı 

BASK AİT — 122 sıra sayılı kanun tasarısı
nın gündemdeki diğer bütün idlere takdimen 
görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

îvedJİJkle gorüşülme'sini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edJlaniştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, 
değiştirilmesi ve bu Kanıma bazı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının açık 07/la-
cmasına 111 sayın üye iştirak etmiş, 107 kabul 
3 ret, 1 çekinser oy tespit edilmiş olup, tasarı 
kanunlaşımıstır. 

Yüksek Ajkerî Şûranın kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısının müzakeresine 
geçiyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş : 
Madde 1. — Yalnız barış zamanında görev 

yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askerî Şûra 
kurulmuşitur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz i: t ey en sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenle:'.. Madde kabul edilmiştir. 

Başkan ve üyeler : 
Madde 2. — Yüksek Askerî Şûranın üyele

ri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Sa
vunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Ko
mutanları (Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eş idi 
(komutanlar), Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri, Donanma Komutanı ile Yüksek As-
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kerî Şûra üyeliğine atanan orgeneral ve ora-
mirallerdir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili konu
larda, Jandarma G-enel Komutanı da üye olarak 
Yüksek Adkerî Şûra toplantılarına katılır. 
Yüksek Askerî Şûranın Başkanlığını Başba
kan, Başbakanın bulunmadığı zamanlarda Ge-
nejkuımay Başkanı yapar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Görevler : 
Madde 3, — Yüksek Askerî Şûranın görev

leri şunlardır : 

a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırla
nan askerî stratejik anafikrin (konseptin) tes
piti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilme
si hususlarında görüş bildirmek; 

b) Silâhlı Kuvvetlerin anaprogram ve he
defleri ile ilgili konularda görüş bildirmek; 

c) Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli 
görülen kamun, tüzük ve yönetmelik taslakları
nı inceleyip görüş bildirmek; 

d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya 
Millî Savunma Bakanının lüzum gördükleri 
hallerde Silâhlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular 
hakkında görüş bildirmek; 

e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yap-
m:.k. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Toplantı zamanı ve yeri : 
Madde 4. — Yüksek Askerî Şûra her yılın 

Şubat ve Ağıutcs aylarında olağan olarak top
lanır. Başbakan, Genelkurmay Ba'Jkanı veya 
Millî Savunma Eakanının istemi üzerine de ay
rıç?, toplanabilir. 

Başbakanın görüşü alınarak; toplantının 
zamanı, yeri ve gündemi Genelkurmay Başkanı 
taraf ir dan tespit edilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenle:'.. Madde kabul edilmiştir. 

Toplantı çokluğu ve oylama : 
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Madde 5. — Yüksek Askerî Şûra, bütün 
üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özrü 
olanlar toplantıya katılamayacaklarını (top
lantı gününden önce) Şûra Genel Sekreterine 
bildirirler. 

Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt 
çoğunluğu, ile alınır. Oylarda eşitlik halinde 
Başkanın katıldığı tarafın oylan geçerli sayı
lır. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadık
ça açık olarak yapılır. 

Toplantıya katılamayan üyeler, gündemde
ki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak 
bildirebilirler. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir, 

Genel Sekreterlik : 
Madde 6. — Genelkurmay İkinci Başkanı 

Yüksek Askerî Şûranın Genel Sekreteridir. 
Toplantılara katılır. Ancak oy kullanamaz. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması : 
Madde 7. — Yüksek Askerî Şûra üyeleri; 

kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan 
general ve amirallerin yükselme veya emek
lilikleri, ile ilgili konularda toplantılara katıla
mazlar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Kararların gizliliği : 
Madde 8. — Yüksek Askerî Şûra toplantıla

rı gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alman 
kararların açıklanması veya yayınlanması ya
saktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askerî 
Şûranın kararıyle müsaade edilen konular Ge
nel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır. 

Yüksek Askerî Şûrada görüşülen kanun, tü
zük ve yönetmelik taslakları ile alman kararla
rın gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırı
lacağı İçtüzükte gösterilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler,. Madde kabul edilmiştir. 
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Yönetim : 
Madde 9. — Yüksek Askerî Şûranın yöneti

mi, çalışma usulleri, Genel Sekreterliğin her 
türlü iş ve işlemleri Yüksek Askerî Şûraca ka
bul edilecek bir İçtüzükle düzenlenir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Yür ürlükten kaldırılan kanunlar : 
Madde 10. — Şûrayı Askerinin Teşkilât ve 

Vezaifi hakkındaki 22 . 4 . 1341 tarihli ve 636 
sayılı Kanun ile bu kanunun 2, 3 ve 4 ncü mad
delerini değiştiren 2136 ve 5400 sayılı kanunlar 
yürürlükten kaldırılmışlktır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
Madde 11 .— Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Yürütme : 
Madde 12. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Tasarının tümü 
kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

•/. — Dernekler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni re Cumhuriyet 
Senatosu .inat/usa re Adalet re İçişleri komis
i/onlarından ö'şar üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi : :l/(>06; 
C. Senatosu : 1/89) (S. Sayısı : 113 (1) 

(1) 113 S. Sayılı basmeıyazı 6.7. 1972 ta
rihli 73 ncü Birleşim tutanağının sonuna ekli
dir. 
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BAŞKAN — Dernekler kanun tasarısının 
müzakeresine devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar 

Dernekler Kanunu tasarısının birinci mad
desinin müzakeresi tamamlanmış, ikinci madde
ye geçilmişti. Müzakerelere ikinci maddeden 
devam ediyoruz. 

Müzakere usulüne dair verilmiş olan bir 
önerge var, takdim ediyorum 

Sayın Başkanlığa 
113 sıra sayılı Demekler Kanunun müza

keresinde, üzerinde değişiklik önergesi veril
meyen maddelerin okunarak oya sunulmasını 
ve sadece değişiklik önergesi verilen maddeler 
üzerinde müzakere açılmasını saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Bu kanundan önce görüştüğü
müz Emlâk Vergisi Kanununda takibedilen 
usul teklif edilmektedir. 

Bu usulü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Dernek kurma hakkı : 
Madde 2. — Medenî hakları kullanma ehli

yetini haiz ve 18 yasını bitirmiş bulunan herkes 
önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına 
sahiptir. 

Ancak; 
a) 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Par

tiler Kanununun 111 nci maddesinin (B) fık
rası gereğince bir siyasî partiden kesin olarak 
çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir siyasî parti
nin kapatılmasına sebebolan parti üyeleri, çı
karma kararının veya Anayasa Mahkemesinin 
kapatma kararının kendilerine yazı ile bildiril
mesinden itibaren beş yıllık süre içinde; 

b) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar 
haricolmak üzere beş yıldan fazla hapis ceza
sına mahkûm olanlar ile, yüz kızartıcı suçlar
dan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan 
dernekleri kurmak veya idare etmek suçların
dan birinden kesin olarak hüküm giymiş olan
lar ; 

Dernek kuramazlar. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Ka,bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 
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Dernaklerin tüzel kişilik kazanması : 
Madde 3. — Dernekler, tüzüklerinde dernek 

olarak kurulma isteğini açığa vurmak ve tü
züklerini kurulduğu yerin en büyük mülkiye 
amirine vermekle tüzel kişilik kazanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kurulması yasak dernekler : 
Madde 4, — a) Türk Devletinin ülkesi ve 

milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
b) Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına 

dayanarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cum
huriyeti ortadan kaldırmak, 

c) insan hak ve hürriyetlerini ortadan kal
dırmak, 

ç) Kanunlara, kamu düzeni veya genel 
ahlâka aykırı faaliyette bulunmak, 

d) Bölge, ırk, sınıf, din veya mezhep esa
sına dayanarak herhangi bir bölgenin veya ır
kın yahut sınıfın veyahut din veya mezhep sâ-
liklermin diğerlerine hâkim veya diğerlerinden 
imtiyazlı olmasını sağlamak, 

e) Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 
üzerinden tahakkümünü tesis etmek veya sos
yal bir sınıfı ortadan kaldırmak, yahut memle
ket içinde müesses iktisadî veya sosyal temel 
nizamlardan herhangi birini devirmek veya 
Devlet siyasî ve hukukî nizamlarını topyekûn 
yoketmek, 

f) Devletin sosyal, iktisadî veya hukukî 
temel düzenini, kısmen de olsa din kurallarına 
dayandırmak ve3̂ a siyasî yahut şahsî çıkar ve 
nüfuz sağlamak amacıyle her ne surette olursa 
olsun dinî veya din duygularını yahut dince 
kutsal sayılan şeyleri istismar etmek veya kö
tüye kullanmak, 

g) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153 
ncü maddesinde sayılan devrim kanunlarını 
kaldırmak, değiştirmek veya bu kanunlarla ya
saklanan hususları ihya etmek, 

h) Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini 
yaıhut hatırasını kötülemek veya küçük düşür
mek, 

ı) Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya 
aleyhinde çalışmak, yahut siyasî partiler ara
sında işbirliği sağlamak, veyahut T. B . M. M. 
üyeliği veya mahallî idareler veya mahalle 
muhtarlık yahut ihtiyar heyeti seçimlerinde bir 
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siyasî partiyi veya adaylarından birini veya 
birkaçını, veyahut bağımsız bir adayı veya 
adayları desteklemek veya kazanmalarını önle-
m&k, yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak, 

j) Türkiye Devletinin şahsiyetini kötüle
mek veya küçültmek, 

k) Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik ya
hut telkin etmek, 

Amacını güden veya amacı birden fazla 
olan derneklerin kurulması yasaktır 

Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağ
lı enstitüler veya yüksek okullar ile sair her 
türli resmî veya özel eğitim ve öğretim müesse
selerinde birden fazla öğrenci derneği kurula-
ımaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok, Madde üzerinde verilmiş öner
geler var, işleme tabi tutacağım. Takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şekil

de değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 
Kars 

Sırn Atalay 
Madde 4. — Kanunlara aykırı olan. kanun

ların açıkça suç olarak tespit ettiği hususları 
amaç edinen, millî güvenliğe, genel ahlâka ay
kırı veya birden fazla amaçlı dernekler kurula
maz. 

BAŞKAN —- Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY
RETTİN ERSÖZ — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

İkinci önergeyi takdim ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıda yazılı 

olduğu şekilde değiştirilmesini saygılarımla ri
ca ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Madde : (Hükümet tasarısının 4 ncü mad
desinin aynısı.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY
RETTİN ERSÖZ — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Aynı mahiyette olan ve 4 ncü maddenin Ko
misyona iadesini tazammun eden iki önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin 35 nci madde ile beraber 

düzenlenmek üzere Komisyona havalesini say
gıyla arz ederim 

Kars 
Sim Atalay 

Divan Başkanlığına 
Görüşmelerin ışığı altında yeniden düzen

lenmek üzere tasarının 4 ncü maddesinin Ko
misyona iade edilmesini arz ve teklif ederim 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon aynı 
mahiyette olan önergelere katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY
RETTİN ERSÖZ — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor 

Önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Bazı adları ve işaretleri kullanma yasağı : 
Madde 5. — Derneklerin : 
a) Bir siyasî partinin veya sendika, sendi

ka federasyonu veya konfederasyonu yahut . 
bu kanunun 64 ncü maddesi gereğince mahkeme
ce kapatılmalarına karar verilen bir dernek, 
federasyon veya konfederasyonun adını veya 
bunları telmih eden adları; 

b) Komünist, anarşist, faşist, nasyonel 
sosyalist teşekküllere ait veya bu teşekküllerin 
kullandıkları işaret, sembol veya benzerlerini; 
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Kul"anmaları yasaktır. 
Derneklerin her türlü toplantı ve faaliyetleri 

sırasında, dernek üyelerinin, dernekler için 
yukardaki (b) bendinde yasaklanan işaret, sem
bol ve benzerlerini kullanmaları yasaktır. 

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

Verilmiş bir önerge var. takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5 nci maddenin (b) fıkrasının şu şekilde de
ğişti i ilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 
b) Komünist, anarşist, faşist, nasyonel sos

yalist veya aynı anlama gelen adları ve bunlara 
ait işaret, sembol veya benzerlerini; 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) _ Vuzuh 
maddecidir, gerekirse izah ederim. 

BAŞKAN — Buyurun izah edecekseniz.. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Kısaca 

burada da izah edebilirim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Burada 

bir maddî hata var. Bu madde bu sayılan adları 
ve aynı anlama gelen adları, sembolleri ve işa
retleri birleştirmiştir. Zannediyorum Hükümet 
de, Komisyon da katılacak. Kanunda maddî bir 
hata var, bir açıklık kalmıştır orada. 

Kanuna göre komünist, anarşist, faşist isim
leri kullanamaz demiyor dikkat ederseniz Bir 
hata var 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyon ve Hü
kümet katılıyorlar mı? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY
RETTİN ERSÖZ — Katılıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet madde
ye sarahat getiren bu önergeye katılıyor. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler., Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte, 
değişik şekliyle, oylarınıza arz ©diyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Uluslararası faaliyet yasağı : 
Madde 6. — Bu kanunun 10 ve 11 nci mad

deleri hükümleri saklı kalmak üzere ; 
a) Uluslar arası faaliyette bulunmak ama-

cıyle dernek kurulamaz. 

b) Türkiye'de kurulan dernekler, yurt dı
şında kurulmuş ulusal veya uluslararası dernek 
veya teşekküllere katılamaz. 

c) Merkezi yurt dışında bulunan dernek
lerin Türkiye'de şubesi açılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

BÖLÜM : II 

Kuruluş 

Dernek tüzükleri : 
Madde 7. — Her derneğin bir tüzüğü bulu

nur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların 
belirtilmesi şarttır : 

a) Derneğin adı ve merkezi, 

b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleş
tirmek için ne surette faaliyette bulunacağı, 

c) Dernek kurucularının ad ve soyadları, 
meslek veya sanatları, ikametgâhları ve uy
rukları, 

ç) Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve 
çükarılmanm şartları ve şekilleri, 

d) Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli, 
toplanma zamanı, 

e) Genel kurul görevleri, yetkileri, oy kul
lanma ve karar alma usul ve yetersayıları. 

f) Yönetim ve denetleme kurullarının ne 
surette seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı, gö
rev ve yetkileri, 

g) Derneğin şubesi bulunup bulunmayaca
ğı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, gö
rev ve yetkileri ve dernek genel kurulunda şu
belerin nasıl temsil edileceği, 

h) Üyelerin, yılda 1 200 lirayı geçmemek 
üzere verecekleri aidat miktarı, 

i) Derneğin iç denetim şekilleri, 
j) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, 
k) Derneğin feshi halinde malların tas

fiye şekli, 
1) Dernek organlarının teşkiline kadar 

dernek islerini yürütmeye ve derneği temsile 
yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve 
soyadları ve ikametgâhları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın ü}>e?. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, 
takdim ediyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen sunacağım gerekçelerle 7 nci mad

de (f) ve (g) fıkralarının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini -arz ve teklif ederim, 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

f) Başkanlığın, yönetim ve denetleme ku
rullarının ve kurulmaJlan gerekli görülen diğer 
merkez organlarının ne suretle seçilecekleri, 
asıl ve yedek üye sayıları, görev, yetki ve so
rumlulukları, 

g) Derneğin, şubesi bulunup bulunmaya
cağı, şubelerin kurulmaları, yetkilerin geri 
alınması ve kapatılmaları usul ve esasları, şu
belerin görev, yetki ve sorumlulukları ve şube
lerin demek genel kurulunda temsil edilme usul 
ve şiartları, 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Kaplan, 
buyurun. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Eaşkan,değerli arkadaşlarım; 

Bu önergeyi veriş maksadım şudur: Bunun 
gibi 18 önerge hazırlamıştım, 6 tanesini geriye 
aldım, halen 12 önergem mevcuttur. Şimdi çok 
kısa olarak izah edeceğim, kanunim da hassasi
yetini biliyorum ve huzurunuzdan ayrılaca
ğım. 

Burada dikkatinizden kaçmamıştır, dernek 
tüzüklerine bir 'ilâve yapıyoruz. Dernek tüzük
leri nizam ve intizamın esasını teşkil eder. Der
neklerde sistematiğin ve derneklerde organla
rın bütün görevleri, yetkileri, sorumlulukları 
çok açık şekilde tüzüklerine geçmezse, bugünkü 
keşmekeşlikten kurtulmaya imkân ve ihtimal 
yoktur. Dernek tüzükleriyle meşgul olan arka
daşlar yakından bilirler. Ben de epey meşgul 
oldum bununla. Hepsinde bir sistematik, bir ni
zam, bîr intizam hâkim olmalıdır, itimat buyu
run, keşmekeşliğin birçok kısmı, keyfî hareket
lerin birçok kısmı derneklerdeki disiplinsizlik
ten doğuyor ve bu disiplinsizliğin adı da fikir 
hürriyeti oluyor. Aslında çok defa böyle olmu
yor. Ben dernekçilikte geniş bir fikir hürriyeti
ne taraftar olan bir İnsanım. Ama disiplinsizli
ğe ve nizamsızlığa asla taraftar olamam. Şahsî 
kanatimi ifade ediyorum burada, getirdiğim 
teklif de odur. 
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Kanunda yeri bulunabilir. Doğru; fakat ba
kın şunu getiriyoruz: 17 nci maddede «Dernek
ler, yönetim ve denetleme kurullarından ibaret
tir.» diyor. Yani anaorganlar budur. Onun üze
rinde de söylenecek birçok şeyler var. Bugün 
dahi, denetleme kurulunun asıl organ olup ola
mayacağı, seçimli organ mıdır, asıl organ mıdır 
münakaşası bizim büyük hukukçularımız ara
sında da cereyan ediyor. Yönetim kurulu için 
böyle değil elbette. Derneklerden sayılan siyasî 
partilerde, tatbikatta da biliyorsunuz, birtakım 
organlar yeniden ilâve olmuştur. Meselâ genel 
başkanlar. Siyasî Partiler Kanunu burada Par
lamentonun toptan üzerine eğildiği bir kanun 
olduğu için, birçok hususlar tecrübeli olan siz
lerin dikkatinden kaçmamış ve derli toplu bir 
kanun meydana gelmiştir. Gönül arzu ederdi 
ki, aynı hassasiyet bu dernekler kanununda da 
olsun, nizam ve intizam bakımından, sistematik 
bakımından. Politikası için konuşuyoruz, fikir
lerimizi söylüyoruz. Sırf bu açıya dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. Çok daha derli toplu olsun. 

Çok dernekçiliğe mani olamayız, Anaya
sanın âmir bir hükmüdür. Ama kötü işleyen 
dernekçiliğe mani olmak elimizdedir. Büyük, 
hiyerarşisi bulunan, ne yaptığının idraki içinde 
olan, ne için mevcudolduğunu idrak edebilen, 
vazife tekabbül edebilen, politika karşısında 
tavrını takmabilen, millî hedeflere resmî güçle 
beraber yürüyebilen, nizamlı intizamlı dernek
lere ihtiyacımız var. Hedefimiz hep şu oluyor; 
kuşku. Doğru. Makbuzu kesip paraları ne yapı
yorlar? Bu böyle, böyle gidiyor bu iş. Yüzde 
doksan böyle gidiyor. Bu gayet acık, biliyoruz. 
Onu önleyelim, ama başında kim var, idaresin
de kim var, nasıl yürür bu dernek, nasıl bir hi
yerarşi kurar, nasıl bir bürokrasi takibeder? 
Böyle bir dernek, böylesine cüsseli vazife ka
bul edebilecek, millî hedeflere aldığı vazife ile 
yönelebilecek cüsseli derneklere ihtiyacımız 
var. Toplumda denge böyle kurulacaktır. Veri
len vazifeler toplum gücü ile böyle yürüyecek
tir. Sırf o maksatla getirdim. 

17 nci maddede: «genel kurul, yönetim ku
rulu, denetleme kurulu teşkili zorunludur, is
tenirse başka organlar da kurulabilir» diyor. 
Peki, başka organlar kurulursa, niçin tüzüğü
ne geçmesin bunun görevi, bunun yetkisi, bu
nun sorumluluğu? Ben burada bunu iddia edi-
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yorum. Başka organlar kurulursa, o da tüzükte 
bu bulunsun. «Efendim, mani bir hüküm yok». 
Yok, ama biri alır tüzüğüne öteki olmaz. Bun
lar bir karışıklık meydana getirir. Bir dernek 
yönetim kurulunun dışında, denetleme kurulu
nun dışında şayet başkanlık ve genel başkan
lığını doğrudan doğruya genel kurulunda ve
ya yönetim kurulu içinde seçimle bir müessese 
haline getirecekse (ki, getirmesinden başka ta
biî şey yoktur, şirket değildir dernekler, daha 
başka bir hüviyeti haizdir, daha başka bir 
esprisi vardır derneklerin), çalışma hayatı bakı
mından, sosyal hayatı bakımından bir başkan
lık müessesesi kuracaksa, bu başkanın g'örevi, 
yetkisi, sorumluluğu, yükümlülüğü tüzükte 
gözükmelidir. Ben bunu iddia ediyorum. Bütün 
tüzükleri yapanlar mecbur olmalıdır bunu yap
maya. Çünkü bakacaklar bu maddeye, dernek 
tatbikatı ile uğraşan İçişleri Bakanlığı bilhassa 
sıkıntısını çekecek. Bilhassa kendilerinden 
istirham ediyorum, bakacak, burada ne görür
se tüzüğüne onu getir diyecek. Başka organ 
da kurmuş olacak halbuki. Meselâ denetleme 
kurulunun dışında teftiş ve murakabe kurulu 
kurabilir, ayrı ayrı vazifeleri var. Onun gö
rev ve yetkisini, sorumluluğunu tüzüğünde gös
termeye mecburdur. Getirmek istediğimiz bun
lar. Getirilen şekil de, gayet munis ve ahenk 
sağlıyor kanunda. Bu maddenin (f) fıkrasına 
«Yönetim ve denetleme kurullarının ne şekilde 
seçileceği» diyor. Şöyle yapalım: «Yönetim ve 
denetleme kurullarının ve 17 nci maddeye göre 
kurulmaları gerekli görülen diğer organların 
ne suretle seçilecekleri, asıl ve yedek üye sa
yıları, görev yetki ve sorumlulukları.» Artık 
bütün dernek sorumluları bunu aldığı vakit, 
bilir ki, sadece denetleme ve yönetim kurulu
nun görev, yetki ve sorumluluğu tüzüğe geç
meyecek; kurmuşsa karar organı olarak veya 
yönetim organı olarak diğer organların da gö
revi, yetkisi, sorumluluğu tüzükte belirtile
cek. Fazla mal göz çıkarmaz tarzından da çok 
ileri bir anlamı var, takdim edersiniz. Bir ahenk 
sağlayacak, beraberlik sağlayacak. 

Birinci bölüm bu. 

ikinci bölümde derneğin şubesinin bulunup 
bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerinin nasıl 
kurulacağı meczubahis. Bu daima açık kalıyor. 
Şubelerden yetki nasıl geri alınacak? Şubelerin 

kapatılması icabederse nasıl kapatılacak? Şube 
yönetimlerinin değişmesi gerekirse nasıl değişe
cek? «Efendim, kanunun diğer taraflarında em
redici bir hüküm yok» denecektir. Bazı yerler
de var. Burada bu husus geçmezse; bazı yerler
de var, o kısıtlamalar ilerde ciddî ve büyük 
mahzurlar doğurur. Biz, iç çalışma ahengi ve 
düzeni olan dernekler kurmak isterken çok ka
rışık birtakım meselelerle karşılaşırız. 

Biliyorsunuz ki, tüzel kişiliği haiz olan mer
kezdir. Şubeler tüzel kişiliği haiz değildir bu 
demektir ki, hukuka aykırı fiillerinden dolayı 
onlara sorumluluk yüklenemez, sorumluluk eh
liyeti yoktur. Bir şube yerini kira ile açar; 
çalışmaz, muhitinde menfi hareket eder. Kanu
na aykırı hareket etmez; ama dernek tüzüğü
nün dayandığı hukuka aykırı hareket eder. Siz 
eğer genel merkez olarak ona müdahale edemez-
seniz olmaz. Burada açık hüküm bulunsun; çe
şitli, dolaylı yollarla değil. Müdahale edenıez-
seniz hem kira işler ve bir gün mal sahibi gelir, 
hâkime müracaat eder, dernek merkezini yaka
larlar. Daima böyle olmaktadır. Hukuka aykırı 
fiillerden dolayı, ehliyeti olmayan şubelere yet
ki verildiği gibi alınabileceği de tabiîdir. Yetki 
verildiği gibi bu yetkinin değiştirilip başkası
na verileceği tabiîdir. Şubelerin açılıp kapan
masına derneklerde genel kurul hâkim olduğu
na göre, genel kurulun tüzükte tespit edeceği 
esaslara göre gayet tabiîdir. Nasıl açılır, nasıl 
kapanır; tüzükte bunlar yeralmalıdır değerli 
arkadaşlar. Tüzükte yer almazsa; mahkemele
rin önüne binlerce dava gidiyor, karma kanşık 
oluyor ve tüzel kişiliği haiz olan merkezler di
siplini kaybediyorlar. Disiplin kaybedildi mi 
keşmekeşlik başlıyor. Onun için istirham edi
yorum, eğer bu hususta bir görüşleri varsa açık
lasınlar. Bütün değişiklik önergelerini günlerce 
evvel hem Komisyona sundum, hem Hükümete 
sundum; üzerinde bu gibi mâkul görülebilecek 
meselelerin çoğunda karşılıklı anlayış içerisine 
geldik. Bu hususta başka fikirler varsa lütfet
sinler. Böyle geçerse madde hukukî açıdan çok 
mahzurlar tevlidedecektir, onu da arz edeyim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takri
re katılıyor mu efendim? 

Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar efen
dim. 
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Buyurunuz Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim, 

dediğim iki teknik meseleye katılmama sebe
bini, ileride tatbikatçılara ışık tutacak beyan
larının zabıtlara geçmesi için, açıklarlar mı? 

BAŞKAN — Efendim, lüzum görürlerse ce
vaplarlar. 

Sayın İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, buyuru
nuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY
RETTİN ERSÖZ — Sayın Başkanım, biz ka
nun tasarısını hazırlarken dernek tüzüğünde ne
lerin bulunması lâzımgeldiği hususundaki bü
tün detayları yazmayı uygun görmedik. Çünkü 
bir derneğin teşkilâtlanması çok çeşitli şekil
lerde olabilir. Biz, ancak dernek tüzüğünde bu
lunması lâzımgelen asgari şartları kaydettik. 
Bunların bulunması lâzım. Bundan fazla şeyler 
bulunabilir. Tasarının 17 nci maddesi müzakere 
edileceği zaman da görülecektir ki; organlar 
bakımından da bir tahdit getirmedik. Asgarî 
organları saydık. Onun dışında derneklerin or
gan kurabileceklerini kabul ettik. Detaya inme
dik. Organların tabiatı ile tüzükle kurulması 
lâzımgelir. Kararla olması mümkün değildir. 
Tüzükte zaten gösterilecektir. Sayın sözcünün 
bahsetmiş olduğu mahzurların olmayacağı ka
naatindeyim. Arz ederim efendim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Müzakere açmıyoruz efendim; 
sordunuz, cevapladı. 

önergeye Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'Kuruluşu bildirme : 

Madde 8. — Her dernek kuruluşunu bir yazı 
ile kurulduğu yerin en büyük mülkiye amirine 
bildirmeye ve bu yazıya tüzüğünden 4 adedini 
eklemeye ve dernek ikametgâhını belirtmeye 
mecburdur. 

Birden çok illerde faliyet gösterecek der
neklerin tüzükleri mahallî mülkiye amirliğince 
bir hafta içinde içişleri Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tüzüklerin incelenmesi : 
Madde 9. — Bir ilde faaliyette bulunacak 

derneklerin tüzükleri valiliklerce, birden çok 
ilde faaliyet gösterecek derneklerin tüzükleri ise 
İçişleri Bakanlığınca incelenir. 

Tüzüklerde kanuna aykırılık veya noksan
lık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi 
derneklerden yazı ile istenir. Bu istemin teb
liği tarihinden itibaren 30 gün içinde Kanuna 
aykırılıklar düzeltilmez veya noksanlıklar gi
derilmezse derneklerin feshine dair hükümler 
uygulanır. 

Ancak, kanunun 4 ncü maddesiyle yasak
lanmış amaçlarla kurulmuş ve tüzükleri valilik
çe incelenmiş dernekler ilgili valiliğin, tüzük
leri içişleri Bakanlığınca incelenen dernekler 
içişleri Bakanlığının istemesi üzerine dernek 
merkezinin bulunduğu yer valisinin kararı ile 
faaliyetten alıkonulur. Bu halde keyfiyet bir 
hafta zarfında Cumhuriyet Savcılığına bildiri
lir. Faaliyetten alıkoyma kararı mahkemece 
aksine karar verilinceye kadar devam eder. 

Tüzükte kanuna aykırılık veya noksanlık 
bulunmaz yahut kanuna aykırılık veya noksan
lıklar 2 nci fıkrada belirtilen süre içerisinde gi
derilmiş bulunursa, tüzükleri inceleyen makam 
keyfiyeti derneğe yazı ile bildirir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
Madde kabul edilmiştir. 

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışın
daki faaliyetleri : 

Madde 10. — Uluslararası beraberlik veya 
işbirliği yapılmasında fayda görülen hallerde : 

a) Uluslararası faaliyette bulunma ama
cını güden derneklerin kurulması; 

b) Mevcut derneklerin bu yönde faali
yette bulunması; 

c) (a) ve (b) bentlerinde sözü geçen der
neklerin yurt dışında şube açması veya yurt 
dışındaki benzer amaçlı dernek veya teşekkül
lere katılması; 

Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır. 
Yurt dışındaki bir dernek veya teşekküle 

katılmak isteyen dernekler, bu kuruluş statü
sünü içişleri Bakanlığına vermeye mecburdur
lar. 
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Türkiye'deki derneklerin katıldığı veya iş
birliği yaptığı yabancı dernek veya teşekkül
lerin, kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza 
uymayan yahut kuruluş amaçlarıyle bağdaşma
yan faaliyetlerde bulunması halinde, Türkiye'de 
kurulmuş derneğin bu dernek veya teşekküller
le olan ilişkilerine, İçişleri Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyle son ve
rilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler,.. 
Madde kabul edilmiştir. 

Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye' 
deki faaliyetleri : 

Madde 11. — Yurt dışında kurulan ve ulus
lararası beraberlik ve işbirliğini sağlamak ama
cını güden derneklerin : 

a) Türkiye'de şube.açmalarına; 
b) 10 neu madde uyarınca kurulmalarına 

veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Ba
kanlar Kurulunca izin verilen demek, federas
yon veya konfederasyonlara katılmalarına ya
hut işbirliğinde bulunmalarına; 

Yapılan işbirliği ve yürütülen müşterek 
faaliyetlerin faydalı olacağına kanaat getiril
mesi halinde, mütekabiliyet şartiyle, Dışişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak içişleri Bakanlı
ğının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıy
le izin verilebilir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu edilen der
neklerin, kanunlarımıza veya ulusal çıkarları
mıza uymayan yahut kuruluş amaçlarıyle bağ
daşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, açıl
mış şubelerin kapatılmasına veya verilen iznin 
geri alınmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

ilân : 
Madde 12. — Dernek tüzüğü, 9 ncu madde

nin 4 ncü fıkrası gereğince yapılan tebliğden 
itibaren 15 gün içinde günlük bir gazete ile 
yayımlanır ve 2 nüshası dernek merkezinin bu
lunduğu yerin en büyük mülkiye amirine ve
rilir. 

Tüzüklerde ve dernek ikametgâhında yapı
lan değişiklikler aynı usule tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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İlk gdiıel kurul toplantısı : 
Madde 13. — Dernekler tüzüklerinin gaze

tede yayınlandığı günden itibaren altı ay içinde 
ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve or
ganlarını teşkil etmek sorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde der
neklerin feshine dair hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Dernek kütüğü ve kayıt işlemi : 
Madde 14. - - İçişleri Bakanlığında (Emni

yet Genel Müdürlüğünde) ve her ilde, dernek
lerin kaydolunacağı (Dernekler kütüğü) tesis 
olunur. 

Bakanlıktaki dernekler kütüğüne, bütün 
dernek, federasyon ve konfederasyonlar ile mer
kezleri yurt dışında bulunan derneklerin, Tür
kiye'de açılmış şubeleri kaydolunur. 

illerdeki dernekler kütüğüne merkezleri 
o il idarî sınırları içinde bulunan dernek, fede-
rn'-yû~> >e I:;;nfede>\.ı«v^rıif i \ merkezi başka 
i lerde -evt-> y""" d1 -i".!"1 il n derneklerin o il 
sı »irini i 4 > n ". ^ ıVleu kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi o j^ ımısa arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul Mimiktir. 

BÖLÜM : III 

Üyelik 

Üye olma hakkı vre üyeliğin sona ermesi : 
Madde 15, - - Dernek karma hakkına sahip 

herkes derneklere üye olabilir. Ancak, öğrenci 
olmayanlar ile, siyasi partilerden birine kayıt
lı bulunan öğrenciler öğrenci derneklerine üye 
olamazlar. 

Yabancıların derneklere üye olabilmeleri 
için, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan 
başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme 
hakkına sahip bulunması da gereklidir. Fahrî 
üyelik için ikamet şartı aranmaz. 

Üyelik için yapılan müracaatları demek 
yönetim kurulu en geç 30 gün içinde karara 
bağlar. 

öğrenci derneği üyesi iken öğrencilik sıfatı 
sona erenlerle, derneklere üye olma hakkını 
kaybedenlerin, kayıtlı bulundukları dernekler-
deki üyelikleri de sona erer. Bu durumların tes
piti halinde üyelik kaydı dernek yönetim ku
rullarınca. silinir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
15 nci maddeye 4 ncü fıkra olarak şu fık

ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — önergeyi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi geri alıyorlar.. 
Madeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Üyelerin hakları : 
Madde 16. — Hiç kimse bir derneğe üye ol

maya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 
Her üye istifa hakkına sahiptir. 

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek 
tüzüklerine bu eşitliği kısıtlayıcı veya bazı üye
lere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı var
dır. 

Fahrî üyelerin oy hakkı yoktur, istedikleri 
takdirde aidat verebilirler. 

BAŞKAN-— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

BÖLÜM : IV 
Dernek organları ve şubeleri 

Dernek organları : 
Madde 17. — Her dernekte : 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetleme Kurulu; teşkili zorunludur. 
Dernekler, başka organlar da kurabilirler. 

Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme 
kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları dev
redilemez. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum. 

iBAŞKAN — önerge yok efendim, müzake
re açamayacağız. Çünkü daha evvel bir karar 
almıştır Yüksek Heyet; bu 17 nci madde üze
rinde önerge yok efendim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Var efen
dim. 

BAŞKAN — 17 nci maddede yok, 18 nci 
maddede var efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Genel Kurul toplantıları : 
Madde 18. — Genel Kurul : 
a) Dernek tüzüğünde belli edilen zaman

larda olağan; 
b) Yönetim ve denetleme kurullarının ge

rekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerin
den beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüs
tü toplanır. 

Olağan genel kurul toplantılarının azamî iki 
yılda bir yapılması zorunludur. 

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca 
çağırılır. 

Denetleme kurulunun talebi veya dernek 
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 
yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde top
lantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya top
lantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müra
caatı üzerine mahallî sulh hukuk hâkimi der
nek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel 
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyle ilgili önerge var, 
takdim ediyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
18 nci madde 1 nci fıkra (b) benldi ile 3 ncü 

ve 4 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
melerini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 
1 nci fıkra, (b) bendi : 
Genel kurullarca doğrudan doğruya seçil

miş başkanların, yönetim ve denetleme kurul
larının tüzükteki esaslara göre gerekli gördük
leri hallerde veya dernek üyelerinden beşte 
birinin yazılı isteği veya üyelik şartlarını yeri
ne getirmiş kayıtlı üye miktarı derneik kayıtlı 
üyelerinin beşte birinden aşağı olmaımak kay-
diyle dernek şubelerinin beşte birinin yetikili 
organlarınca aldıkları kararlara dayalı yazılı 
müracaatları ile olağanüstü toplanır. 

3 ncü fıkra : 
Dernek genel kurulu toplantıya, çağırma ka

rarma göre başkan veya yönetim kurulunca 
çağırılır. 

4 ncü fıkra : 
Denetleme Kurulunun gerekçeli yazılı istemi 

veya 1 nci fıkra (b) bendindeki esaslara göre 
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yapılacak beşte bir üye veya şubenin gerekçeli 
yazılı istemlerine rağmen, başkan veya yöne
tim kurulu bir ay içerisinde genel kurulu ola
ğanüstü toplantıya çağırmazsa denetleme kuru
lu veya istemi yapan üye veya şubelerden bi
rinin başvurması üzerine, dernek merkezinin 
bulunduğu mahallin sulh hâkimi, toplantı gü
nünü de belirterek, toplantının yapılmasını der
nek merkezinden ister. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, önergenizi 
izah edeceksiniz?.. 

Buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Baştan da arz ettiğim gibi önergelerimi hem 

Komisyona, hem Hükümete verdim, üzerinde 
epey görüştük. Komisyon çoğuna katıldığını 
ifade etmiş idi, hiç değilse bir kısmına diyeyim, 
Sayın Refet Rendeci Beyle görüştüğümüzde 
böyle idi. 

Şimdi çok önemle izah ettiğim, sizlere arz 
ettiğim kusma Komisyon katılmadı. Tabiî katı
lıp katılmamak hakkıdır. Fakat dikkatleriniz
den kaçmadı, tamamen teknik bir meseleyi ge
tirdim, nizam ve intizama ilişkin bir meseleyi 
getirdim. Bundan vaz geçmeyeceğim, bu ka
nunun sonuna kadar bu görüşlerimi müdafaa 
etmek ve sizlerin huzurunu, baştan af diliyo
rum, işgal etmek tabiî hakkım. Onun için uzun 
uzun izah etmek mecburiyetindeyim, ta ki tah
dit vaki olana kadar. 

Burada da aynı husus için getirdim. Bakın 
arkadaşlarım; deminki maddede, 17 nci madde
de «diğer organlar da kurulabilir» dendi. Ma
ni bir hüküm yok; binaenaleyh, tüzüğe onla
rın da görev ve yetkisi geçer..» Benim intizam 
anlayışıma sığmıyor bu bir kere ve mahzurlu 
görüyorum. Baştan tespit edilse çok daha iyi 
olurdu, daha intizamlı olurdu. Ama, tatbi
katta idareciler çoğ uğraşır, kendilerinden ile
ride şikâyst duyarsak ben haklı çıkacağım o 
zaman. 

Efendim, bunu getirmeme sebep şu : Genel 
kurulların çağrılmasını yönetim kurullarına 
bırakmışlar. Bu bir gerçek farktır; lütfen dik
kat buyurun, derneklerde seçilmiş başkanlar 
varsa, mademki, içişleri Bakanlığının sayın 
temsilcisi de «mani hüküm yok, dernekler di
ğer organ karabilir» dedi; o halde bir der

nek doğrudan doğruya itimat eder, bir kişi
sini başkan olarak genel Kurulda seçer. Ma
demki mani hüküm yok, seçer. Tatbikatta da 
bu çok faydalı olur. Bir taraftan icrayı yü
rütecek olan kişiyi seçiyor, bir taraftan mer
kez karar organını seçiyor, bir taraftan mer
kez denetleme organını seçiyor. Dolayısıyla 
hepsine hâkim olan genel kurul seçtiği bu icra, 
merkez karar organı ve denetleme organı ara
sında bir denge kurmak suretiyle kendinin 
toplanabildiği iki senelik süre içerisinde der
neğin işlerinin daha kontrollü ve dengeli yürü
mesini temin ediyor. Tatbikatta büyük der
neklerde bunlar oluyor. Meselâ başında bulun
duğum derneği her sefer misal getirmekte
yim, kusura bakmayın, tatbikatı orada gördü
ğüm için mecburum. Halkevlerinde, 220 şu-
b:s" olan büyük bir teşkilâtta ba}ka türlü gi
demezsiniz. Bunun bir bürokrasi olduğunu 
içişlsri Bakanlığı kabul edecektir. Bu, 3 - 5 
makbuzu toplayıp, sağda solda parayı dolan
dırıp, ismi var cismi yok dernekler gibi ola
maz, olmaması lâzımdır. Bajka çare yok. Ol
maması için de başında mutlaka bir balkanı 
olacak. Başkanını tutup bir kenara itemezsi-
;nlz. Bu, şirket idare heyeti değildir efendim; 
•bu, dernektir. Hükümetten vazife alacak, millî 
hedeflere yönelecek bir dernektir. Siz bunu 
başkanından mahrum edemezsiniz. Tatbikatta 
da bu vardır. Madem ki, burada mani hüküm 
yok diyorsunuz, o halde hem başkan seçilecek 
ve görecek ki, denetleme ve yönetim kurulla
rının genel politikası, tavırları, tutumları va 
tatbikatı umumî politika içerisinde tutarsız, 
kendisi de genel kuruldan doğrudan doğruya 
seçilmiş ve ona göre yetki almış, itimat al
mış kimsedir, buna rağmen genel kurulu top
lamayacak. Siyasî partiler de buna neden im
kân veriyoruz? Daha dengeli olsun diye değil 
mi efendim. 

Basta, diğer organların kurulmasına mani 
hüküm yoktur dediler. Mani hüküm var efen
dim. Böyle büyük derneklerde başkan seçtiniz 
mi - bsn hep onlardan bahsediyorum, özür di
lerim - onun genel başkanı veya başkanı ge
nel kurulu toplayamaz. Çünkü, emredici hü
küm var. «Yönetim kurulu toplar» diyor. 
İşte şimdi bir aksak nokta çıktı. Bu hususta 
hem Komisyondan, hem Hükümetten burada 
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açık açık izahat istiyorum. Burada açıkça ma- i 
ni hüküm olduğu işte kendisini gösterdi. 

Demek ki idare derneklerimi kendine doğ
rudan doğruya bir başkan seçmesini ve bu 
başkana genel kurulu toplantıya çağırması 
için yetki verilmesini kabul etmiyor. Başka 
türlü olmazdı. Bu kesin bir açıklıktır. 

Bir görüştür; «Derneklerde biz başkan iste
miyoruz.» Mesele yok. Yönetim kurulu baş
kanı olsun. O da dernek başkanıdır. Derneğin j 
hükmî şahsiyetini sırasında yönetim kuru
luyla beraber temsil edecek kişidir. Kanun 
onun yakasına yapışır; falan yerde bir şube 
a es durumuna düşse, hâkim doğrudan doğ
ruya tebligatı merkeze yapar, merkez de ge
nel başkanı hâkimin karsısına çıkarır. 

E.. Genel Başkan bu mesuliyeti üzerine al
masın.. efendim, genel başkanlar veya başkan
lar mesuliyeti üzerlerine almaya mecburdur
lar. Eğer bir başkan derneğin mesuliyetini 
üzerine almazsa, o vazifesinde gayri ciddidir. 
Yetkisini de alacaktır, mesuliyetini de alacak
tır. derneği bir nizam ve intizam içinde ya
şatacaktır. Tatbikatta bulunmalarını isterdim 
değerli arkadaşlarımın. Bir çok konularda böyle 
büyük bir dernek 15 günde bir, haftada bir 
yönetim kurulunu toplayamaz arkadaşlar. Ni- ı 
cin toplayamaz? Gövdesinden dolayı topla- j 
yamaz. Bir ucu Batıda, bir ucu memleke- I 
tin Doğusunda, şubeleri olan bir dernek, yö
netim kurulunu haftada bir, 15 günde bir, I 
ayda bir nasıl toplar?,. Toplaması ir/in, yö- j 
netini kurulunun mutlaka nıerkezioki ikamet ! 

ı 
eden kişilerden seçilmesi lâzımdır, öyle d.e- \ 
ğil mi değerli arkadaşlarım?.. Bu çapta çalışan i 
arkadaşlarımız var içimizde. Mutlaka merkez
de ikamet eden arkadaşlardan seçeceksiniz. E.. 
Ona mecbur değilsiniz. Çünkü, clışarda ikamet 
eden arkadaşlardan da seçm^y* mecbursunuz 
ki, bu dernek içerisinde hiyerarşi, bütünlük 
sağlansın; aynı zamanda İçendi bölgesinde 
Erzurum'da, kendi bölgesinde Manisa'da, 
kendi bölgesinde, Kırklareli'nde yönetim ku
rulunun yetkilerine haiz bir kişi olarak hâkim 
olsun şubelere. Nereye gidiyorlar, nerede top
lanıyorlar, ne yapıyorlar, oturup ne çiziştiri-
yorlar, nasıl tavır takınıyorlar, kumar mı oy
nuyorlar içeride, ahlâka aykırı iş mi yapılıyor 
veya çalışmayıp tembellik mi yapılıyor?... | 

Büyük bir derneğin özellikleri vardır; bir 
haftada, 15 günde yönetim kurulunu toplaya
maz, üç ayda bir toplar bu çapta dernekler. 
Başka türlü mümkün değil. Yönetim kurulu üç 
aydan üç aya gelecek; icranın her gün yürüme
si lâzım. Bu çapta !büyük bir dernek Devlet 
dairesi gibi sabahtan başlayıp akşama kadar ça
lışmaya mecburdur. Bir hiyerarşisi ve bürokra
sisi olmaya mecburdur. Bunu derneklerden kal
dırır sökerseniz siz, o dernek size hiçbir zaman 
vefalı olmaz. O derneğin içerisinde daima anar
şi vardır. Disiplin olmayan yerde anarşi hüküm 
sürer. Bunun hiyerarşisini, icrasını kabule mec
bursunuz. Hiyerarşisi olunca; dernek başkanı 
yok, yönetim kurulu başkanı var... Şirket de
ğil bu. Her zaman yönetim kurulu başkanı bu
lunamaz. Mutlaka sabahleyin memurun başına 
çökecek, derneğin politikasını takibedecek, iliş
kileri tanzim edecek, telefona sarılacak, imzaları 
atacak, bütün günlük en hurda meseleleri yü
rütecek bir başkana ihtiyaç var. «Efendim, 
böyle bir 'başkana mani hüküm yok.» Yok ama, 
burada hüküm var; bu başkanın genel kurulu 
toplantıya çağırmasını elinden alıyorsunuz. Ba
ri o zaman onu da koy mayaydınız. «Tüzüğüne 
göre yetkili organınca çağırılır.» diyeydiniz, o 
zaman Medenî Kanuna uyay diniz. (Bu şekilde 
konuşurken hitabım tabiî arkadaşlarıma değil, 
gen si olarak söylüyorum.) Medenî Kanunun 
bununla ilgili çok hükümleri var. «Tüzüklerin-
deki umumî hükümlere göre...» demiş, ama biz 
bakmışız politik yönden birtakım mahzurları 
var, o taraflarını doldurmuşuz. Dernekler Ka
nununun bu kısmını oraya uydurmaya mecbu
ruz. 

Onun için «Eğer genel kurullarından doğru
dan doğruya seçilmişlerse» diyorum. Misal mi? 
Misal. Partiler Kanunu. Medenî Kanun da as
garî müesseseleri belirtmiş olmakla beraber, 
Partiler Kanunu belirmiştir. 

Şimdi buna göre şu değişikliği arz ediyo
rum: Genel kurullarca doğrudan doğruya se
çilmiş başkanların genel kurulları toplamaya 
yetkisi olmalıdır. Yönetim ve denetleme kurul
larının tüzükteki esaslara göre gerekli gördük
leri hallerde olmalıdır. Veya dernek üyelerin
den 1/5'nin yazılı isteği ile olmalıdır, ki bu 
Medenî Kanundaki umumî hükümdür, doğrudur. 
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Arkadaşlar, gene gelelim büyük bir derne
ğe. 30 bin üyesi var; 1/5'i 6 bin eder. 6 bin ki
şinin bir dilekçe üzerindeki yazılı isteği mi ola
caktır arkadaşlar?... Aynen gerçek budur. Ba
kınız büyük dernekler nasıl hesaba katılmamış
tır burada; onlar kurulduğu vakit küçük der
nekler onun yerini alır ve ne yaptığı da çok 
defa belli olmaz. Derneklere nizam getirmeye 
mecburuz. İki müessese konmuş; birisinde «yö
netim kurulunun» diyor. Başkanların elinden 
yetkiyi alıyor, ikincisinde de «üyenin 1/5'nin» 
diyor. Arz ediyorum; 30 bin üyenin 1/5'i 6 bin 
üye eder. 6 bin üyenin müracaatı ile mi topla
nacak?... Elbet öyle toplanacak, çünkü başka 
hüküm yok. «Efendim, başka türlü de olabilir.» 
Olmaz. Bu emredici hükümdür, kesin hüküm
dür veya ben öyle anlıyorum, açıklansın. 

Onun için buraya bir şey daha getirdik; 
«Üye miktarları dernek üyelerinin 1/5'inden 
aşağı olmayacak şekilde şubeler, karar organ-
larıyle genel kurula gitmeyi karar altına alır
larsa...» Bakın hem Medenî Kanun hükmü zede
lenmiyor, hem de kontrol sağlanmış oluyor. Bu 
ahvalde de genel kurula gidilmelidir. Aksi halde 
dernekler tabanları tarafından, zeminleri tara
fından kontrol altına alınamaz. Yönetim kuru
lu çağırmazsa, 6 bin üye şehirler arasında bir 
araya gelip yazılı istekte bulunamaz. İmkân ta
nımalıyız. Şubeler kendi genel kurullarını tem
sil ederler. Bunlar karar verdiği vakit; «genel 
başkan, yönetim kurulu doğru hareket etmiyor, 
derneğimizin idarî politikasını değiştirme mec
buriyetindeyiz, tatbikata ciddiyet getirme mec
buriyetindeyiz.» gibi bir zihniyet içerisinde ve
ya karar içerisinde 1/5 şube karar verdiği va
kit, derneğin genel kurulu toplanmalıdır. Bir 
taraftan hiyerarşi bakımından merkezin kont
rolünü sağlarken, diğer taraftan da tabanın 
mukabil kontrolünü sağlamaya mecburuz, iki 
halde de disiplin kopar, intizam kopar. Onun 
için arz ettim. 

Üçüncü fıkraya getirmek istediğim şudur: 
«Dernek genel kurulu toplantıya, çağırma ka
rarma göre başkan veya yönetim kurulunca ça
ğırılır.» Çünkü burada açık 'hüküm konmuş
tur. «Yönetim kurulunca çağırılır.» diyor. Me
denî Kanunun ilgili maddesinde filhakika; 
«...şayet derneklerin tüzüklerinde teşkilâtları
na, yönetimlerine ait hükümler yoksa, aşağıda-
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ki şekilde hareket edilir...» demek suretiyle bir
takım hükümler vazetmiştir. Onun içerisinde yö
netim kurullarına birtakım haklar vermiştir, 
ama hemen yukardaki maddede «tüzüklerinde 
başka türlü gösterilmiyorsa...» kaydını da koy
muştu!'. O espriden ayrılmamamız lâzım. Bu za
rurî bir mesele. 

Bununla ahenkli olduğu için, 4 ncü fıkraya 
denetleme kurulunun bir gerekçeli isteği olma
sını teklif ediyorum. Kendi şahsî görüşüm ola
rak ben, denetleme kuruluna doğrusu bu kadar 
yîtki verilmesi taraftarı değildim. Sonra Ko
misyonla da görüştük, birtakım meseleler orta
ya kondu. Denetmele kurullarının, g'enel ku
rulların yetkisini havi olarak tüzükte gösterile
cek esaslar içinde bu denetleme yetkisi ellerin
den alınmamalıdır dendi. Hakikaten ben de 
makul ölçülerde durumu mütalâa ettim; onun 
üzerine denetleme kurulu bunu yapmalıdır, 
dedim. Başkan veya yönetim kurulu genel ku
rulu toplamadığı takdirde denetleme kurulu hâ
kimin karşısına gitmelidir. Hâkim üç kişilik 
bir heyeti bu işe memur ederek değil. Doğru
dan doğ*ruya derneğin halen mevcudolan, mesul 
olan merkez organlarına, genel başkanına, yöne
tim kuruluna emretmelidir. Mademki eaas or
ganları bunlardır; bunlara «şu günde genel 
kurulu çağıracaksın» demelidir. Böylelikle 
bu mekanizma daha makul ölçülere geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, denetleme kurulu 
dediğiniz iki kişidir. Üç kişilik bir denetletme 
kurulu iki kişi ile karar verir. Yönetim kurulu 
ile (ki yönetim kurulları tatbikatta bunun çok 
daha üstüne çıkar) basit meselelerden dolayı 
ihtilâfa düştüğü an koca bir derneğin genel 
kurulunu toplayacaktır ve otomatik olarak top
layacaktır. iki kişi, kişisel birtakım meseleler
le yönetim kurulunun karşısında «sen görürsün, 
ben genel kurulu toplayayım da» diyebilir, de
mektedir ve daima diyecektir. 

Arkadaşlarım, affınıza mağruren bir daha 
tekrar ediyorum; şirket değildir dernekler. 
Şirketlerde kalıplı başka türlü işlemler yürür. 
İktisadî meselelerle, malî meselelerle ilişkili, 
sınırlı bir çevresi vardır. Derneğin sosyal ve 
kültürel çevresi çok geniştir, elâstikidir. Bi
naenaleyh, şirketlerin denetleme kurulu değil
dir bu. Teftiş alanları çok geniştir. Birtakım 
2'eniş alan içinde idarî her meseleye takabilir. 
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Yönetim kurulu ile ihtilâfa düştüğü an, getirilen 
maddeye göre iki kişi genel kurulu otomatik 
çağıracaktır. Çağırsın mı, çağırmasın mı? Siz 
buna karar vereceksiniz değerli arkadaşlarım. 
iki kişi bu kadar lâyüsel bırakılır mı? «Efen
dim, ne olacak, bir ilân yapar çağırır.» 

Yine yanılgaya düşülüyor. Çağırır dediği
niz dernek hakikaten ya Erzurum'dan izmir'e 
kadar yayılmış şubeleri olan bir dernek ise, ne 
buyurulacak o zaman? iki kişi hâkime müra
caat edecek. Hâkimin takdir hakkı alınmıştır 
burada arkadaşlar. Hâkimlere takdir hakkı 
dahi verilmemiştir. Otomatik olarak hâkim em
redecek; dernekten Hasan, Hüseyin, ne ise iki 
kişiye peki diyecek. Takdir hakkı yok çün
kü; varsa gelip söylesinler. Bu maddede hâ
kimlerin takdir hakkı alınmıştır. Hâkimlerin 
alınmayacak haklarından ön önemlisi bu takdir 
hakkıdır. Bırakın bari denetleme kurulunu 
dinlesin, yönetim kurulunu dinlesin, genel 
başkanını dinlesin, hâkim takdir hakkını kul
lansın ve omdan sonra günü de tayin ederek 
emretsin. Bu dahi alınmıştır. 

Tatbikat inanın dediğim gibi olacaktır. İki' 
kişi çıkacak, kişisel meselelerden ihtilâfa dü
şecek, (başka hiç bir açık kapı bırakmamışsı
nız) tutacak genel kurulu çağırıyorum diyecek. 
Çağırıyorum dediği genel kurul yüz, iki yüz 
kişiyi geçmişse, bütün bu şube temsilcilerinin 
ikişer, üçer gelmesi demektir. 

Onların gelmesi kaç bin lira tutar değerli 
arkadaşlarım biliyor musunuz? En aşağı 60 - 70 
bin lira demektir. Bunlar hep düşünülmelidir 
Dernekler Kanunu yapılırken. O iki kişi hâkime 
müracaat edecek, «efendim çağırmadı» diyecek, 
hâkim de takdir hakkını burada maddeye göre 
kulanaımyor. Tutacak üç kişi tayin edecek, ça
ğıracaksınız diyecek ve o iki kişinin keyfine 
koca dernek 40 - 50 bin liralık masraf yapıp 
genel kurulunu çağırma mecburiyetinde kala
cak, Çağırmakla fesih maddesi bir taraftan iş
lemeye başlayacak. «Efendim, çağırır, denetle
me kurulunun haksız olduğunu genel kurul 
g*örür, onu bir daha seçmez.» Bunu söylemesi 
kolay. Ama, olan olur bir kere. Koca dernek 
yerinden bir kere oynar, dünyanın masrafına 
girilir ve ondan sonra bu iş burada bitmez, der-
n'eğin içerisine hizipçilik çöker ve disiplin yok 
olur gider. Bu madde aynen onu getiriyor, baş
ka hiç bir şey getirmiyor. 
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İşte efendim, «Yönetim ve denetleme kurul
larının gerekli gördüğü hallerde yahut der
nek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üze
rin 3 olağanüstü toplantıya çağrılır.» 

«Yönetim ve denetleme kurulunun gerekli 
gördüğü hallerde» diyor. Tüzüğe dahi atıf yap
mıyor, İşte size söylüyorum, üç kişilik denetle
me kurulu iki kişi halinde karar verecektir, ge
rekli- görecektir; ama dikkat buyurun şirket 
denetleme kurulu değil. Hesaplarda maddî ha
talar belli, politikasında yatırım yapıyor, yan
lış birtakım ortaklıklara giriyor falan değil. 
Şirket ayrı, dernek ayrı. Derneğin yürütülmesi 
için çeşitli tatbikat var. Beğenmiyor denetleme 
kurulu, genel kurulu toplantıya çağırıyor. Ay
nen öyle diyor; «gerekli gördüğü hallerde» ve 
bunun tatbikatı da dediğim gibi en azından 
40 - 50 bin lira masraf edilecek, toplanılacak, 
ondan sonra belki denetleme kurulu haksız çı
kacak. Bunlar yapılırken geniş bir derneğin 
tatbikatı asla düşünülmemiş. 

Sizden istirham ediyorum; ciddî, vakur, ça
lışabilen, hiyerarşisi, bürokrasisi olabilen bir 
dernek istiyorsanız lütfen bunları kabul etme
yin. Komisyon alsın, bütün bunları kendilerine 
günlerce anlatmaya, arza hazırım ve daha çok 
kısa geçer kanun. Ama inanıyorsanız ki şu söy
lediklerim doğrudur, (İnandığınızı kabul et
mek mecburiyetindeyim, ediyorum; çünkü söy
lediklerim tamamen tatbikattan geliyor) artık 
katılıyoruz, katılmıyoruz tarzı ile oylamaya gi
dilirse çok yazık olur. Gece gündüz bunları an
latırım, lütfen Komisyon geri alsın. 

ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Sabaha ka
dar. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sabaha 
kadar da anlatırım, hakikaten anlatırım ve ge
çer gider. Çünkü çok Önemli arz ettiğim beyler. 
Aksi varsa lütfen çıksın konuşsunlar, tekrar' 
konuşacağım, tabiî takdirlerinize bağlıdır, her1 

şeyi halledeceksiniz. 

Efendim, onun için bu üç tane maddeyi koy -
dum. Arzım gayet açık seçiktir. Madde çok do
nuk getirilmiştir. Küçücük bir dernek hesaba 
katılmıştır, İşleyişinde müthiş sakatlıklar ola
caktır ve yaratmak istediğiniz ciddî dernekler 
birbirlerine düşerek disiplinsizlikten birbirleri
ni yiyecektir. Biz birtakım disiplin tedbirleri, 
nizam tedbirleri, sosyal hayata ciddî müdahale 
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tedbirleri getirirken, korkarım ki şu sebepler
den dolayı çok yanlış işler yapacağız. 

Oldukça uzun anlattım, daha anlatacakla
rım var, sizleri sıkarım diye endişe ediyorum, 
Komisyon ve Hükümet lütuf buyursunlar, bun
lara açık seçik tarzda, zabıtlara geçecek tarzda 
cevap versinler, karsı fikirlere de Sayın Başkan 
itibar etsin, tekrar konuşmak isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon adına sözcü Sayın 

Ucuzal, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Kaplan maddede değişiklik teklifinde 
bulunuyorlar. Değişikliği de üç fıkra halinde 
tanzim etmişler. Görüyoruz ki, olağanüstü top
lantıya derneğin genel kurulunu davet için, 
geçmiş maddede de ileri sürdüğü gibi, derneğin 
başkanının da yetkili kılınmasını istiyor. Misal 
olarak da Halk Evleri Derneğini ele alarak ha
reket ediyorlar. Tecrübeleri vardır, ona Komis
yon olarak inanıyoruz. Ancak, dernekler ister 
küçük, ister büyük veya bu tabiri kullanma
yalım da sayısı az veya çok üyelerden teşekkül 
etsin; kabul ettiğiniz 17 nci madde ile esas ku
rulları tespit ettiniz. Esas kurulların arasında 
derneğin başkanı veya genel başkanı diye bir 
organ yoktur.... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — Şimdi her dernek ku
ruluşunda derneğin genel kurulu kendisine 
umumî heyette bir genel başkan seçer veya yö
netim kurulu seçildikten sonra başkanını kendi 
arasında seçer. 

Mesuliyet esasen yönetim kurulundadır. 
Şimdi, dernek başkanına yönetim kurulunun 
yetkilerinin dışında daha başka yetkiler tanıma
ya kalkarsak, o zaman arkadaşımın ileri sürdü
ğü disiplin değil, disiplinsiz bir hal ortaya çı
kabilir her zaman. Çünkü beyanlarında, iki ki
şi genel kurulu haksız olarak toplama gibi bir 
düşüncenin içerisine girer, buyurdular. E, bu 
yetkiyi iki kişiye değil de bir kişiye verirsek, 
o zaman arkadaşımın ileri sürdüğü fikir kabul 
etmemize Komisyon olarak imkân yoktur. Ne 
diyor 18 nci madde : 

«Madde 18. — Genel Kurul : 
a) Dernek tüzüğünde belli edilen zaman

larda olağ^an;» 
Bu normal toplantı. Bunun dışında, 
«b) Yönetim ve denetleme kurullarının 

gerekli gördüğü hallerde...» 
Tatbikat budur, mevzuat hükümleri budur. 

Başka türlü de bir yola gitmemize imkân yok
tur. Derneğin yetkili genel kurulu itimat etmiş, 
derneği idare et diye bir yönetim kurulu seç
miştir. Bu şahıslar, bu derneği idare edecek 
yetkiye sahip kılınırken, o şahısların nitelikle
ri de ele alınmıştır. Aslında bu vazifeye talip 
olan kişiler de, kendilerine tevdi edilecek vazi
fenin sorumluluğunun idraki içerisinde bu gö
reve talibolmuslardır. Kimseyi bir derneğin 
umumî heyeti zorla seçemez. Sabahtan akşama 
kadar çalışmayı ieabettirir; buraya aday olarak 
gösterilen kişi bu vazifeyi yapabileceğine kani 
ise, bu yükü çekebileceğine inanıyorsa, umumî 
heyet huzurunda bu vazifeyi kabul eder. 

Şimdiye kadar tatbikatta gördük ki, ola
ğanüstü toplantılar, 18 nci maddede tatbiki is
tenilen hususlar dairesinde yapılmıştır. 

«Efendim, derneğin 30 bin üyesi varsa 6 bin 
üyeyi nereden bulalım.?» Hakikaten derneğin 
başındaki yönetim kurulu, derneği amacının dı
şında bir istikamete gotürüyorsa, 6 bin değil, 
16 bin üye de bir araya gelir; kendisine kanu
nen verilen bu yetkiyi rahatlıkla kullanır ve 
olağanüstü toplantıyı yaparak, derneğin normal 
istikamette çalışmasını temin eder. 

Komiŝ yon olarak şu kanaatteyiz ki, 18 nci 
madde metni tatbikatta hiç bir zorluk doğur
mayacaktır. Her derneğin kuruluşunu amacı 
istikametinde iyi ellerde götürmenin imkânını 
sağlayacak mahiyettedir. Arkadaşımın söyledi
ği, mutlaka bir başkan genel kurul tarafından 
seçilsin veya yönetim kurulu tarafından seçil
sin ve umumî heyeti toplantıya çağırmak için 
yetkili kılınsın, hususu tatbikatta görülmüş bir 
şey değildir. Başkan yetkili kılındığı ve yöne
tim kuruluna karşı mesul olmadığı hallerde ih
tilâf daha çok çıkacaktır. Ya yönetim kurulu 
genel kurulu toplantıya çağıracaktır, yahut bu 
çıkan ihtilâfı halletmek için derneğin başkanı 
veyahut genel başkanı kendi düşüncesi istika
metinde genel kurulu toplamaya götürecektir. 
O zaman arkadaşımın buyurdukları bir senenin 
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içinde iki - üç defa derneği 50 - 60 bin lira 
masrafa sokma gibi bir durum çıkacaktır. Bu 
bakımdan da fikirlerine iştirak etmiyoruz, öner
genin istikametinde maddeyi geri almayacağız 
re önergenin reddini de Komisyon olarak tale-
be diyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bu sebepten katılmıyorsunuz. 
Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY

RETTİN ERSÖZ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Sayın Kaplan size söz veremem, çünkü müza

kere kıs'imnı bitirdik; önergenin muamelesine 
geçtik, önergenin muamelesinde, zatıâliniz öner
genizi izah ettiniz. Ancak bir kişiye önerge aley
himde söz verebilirim, müzakere tamamlanır. 

Hatırlıyorsunuz, müzakere şeklimiz su: 
önerge verilmiş, madde üzerinde müzakere açı
yorum; soruyorum, madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı, diyorum. Olmayınca önerge
nin işleme konulması kısmına geçiyorum. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Yalnız 
benim tabiî hakkım olan sorduğum sorulara ce
vap vermediler. O da sizin takibedeceğiniz bir 
konu... 

BAŞKAN — Cevap verir vermez, onu ben 
zorlayamam. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — O zaman 
açık kalıyor efendim. Ben bir iddiada bulunu
yorum. 

BAŞKAN — Ama sizin arzunuza uygun şe
kilde ben nasıl cevap verdiririm efendim? Zor
layabilir miyim ben, Sayın Kaplan istirham 
ederim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Hükümet
ten soruyorum, o hakkımı kullanıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Komisyon 

dedi ki, 17 nci madde kabul edildi, orada or
ganları sayıyor, bunlar arasımda derneklerde 
başkan yoktur. Hükümet de bu görüşteler mi? 

ikincisi; denetleme kurulunun iki kişi ile 
çağırma hakkını kullandığı vakit, büyük der
neklerin çok aleyhine olacak, böyle midir dedim, 
cevap vermediler. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY

RETTİN ERSÖZ — Sayın Başkanım, 17 nci 

maddede organlar sayılmıştır. Bunun dışında 
organlar kurulması mümkündür, Onu arz etmiş
tim evvele? ds efendim. 

Ancak, 17 nci maddede sayılmış olan organ
ların dışında kurulan organlara genel kurulun, 
yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun 
yetkileri verilemez. Maddenin altındaki fıkrada 
da bu yazıyor efendim. 

BAŞKAN — Mesele bundan ibaret. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY

RETTİN ERSÖZ — Evet efendim. 
Yönetim kurulunun genel kurulu olağanüs

tü toplantıya davet etmesi, bizim üzerinde it
tifak ettiğimiz bir fikir olarak ortadadır. Sa
yın sözcünün iddia ettiği gibi, yönetim kuru
lunun daha çok hata yapacağı fikrine iştirak 
etmiyoruz. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Peki efendim. 
önergeye bu sebeplerle Hükümet ve Komis

yon katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çağın usulü : 
Madde 19. — Yönetim kurulu, dernek tüzü

ğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan 
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katı
lacak üyeler, en az on gün önceden, toplantının 
günü, saati, yeri ve gündemi iki gazete ile ilân 
edilmek suretiyle toplantıya çağırılır ve keyfi
yet mahallî mülkiye amirine yazı ile bildirilir. 

Toplantı geri bırakıldığı takdirde, üyeler 
ikinci toplantı tarihinden en az beş gün önce
den, geri bırakılma sebepleriyle, toplantının 
günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilân edi
lerek yeniden çağırılır ve durum mahallî mülkî 
amire yazı ile bildirilir. 

Genel kurul toplantısının birden fazla geri 
bırakılması caiz değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplantı yeri : 
Madde 20. — Genel kurul toplantıları der

nek merkezinin bulunduğu yerden başka bir 
J yerde yapılamaz. 
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öğrenci dernekleri genel kurul toplantıları, i 
resmî veya özel öğretim kurumlarında veya 
yurt binalarında yapılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Toplantı yeter sayısı : 
Madde 2.1. — Genel kurul, dernek tüzüğüne 

göre genel kurula katılma hakla bulunan üye- I 
lerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. 

ilk toplantıda yetersayı sağlanamazsa ikin
ci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikin
ci toplantıya iştirak eden üye sayısı; dernek 
yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayı
ları toplamının iki katından aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi aylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplantının yapılış usulü : 
Madde 22. — Dernek genel kurul toplantı

ları, ilânda belirtilen ve mahallî mülkiye amiri
ne bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. 

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim ku
rulunca düzenlenen listedeki adları hizasını im
za ederek, toplantı yerine girerler. 

21 nci maddede belirtilen yeter sayı sağlan
mışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Ve 
toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlen
direceği yönetim kurulu üyelerinden biri tara
fından açılır. | 

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş 
olması toplantının tehirini gerektirmez. 

Açılısı müteakip toplantıyı idare etmek üze
re bir başkan, yeteri kadar başkanveküi ile kâ
tip seçilir. i 

Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanı
na aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler 
ve başkanla birlikte imzalar. 

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belge
ler Yönetim Kuruluna verilir. 

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

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Söz isti- I 
yorum Bayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaplan. | 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın I 
Başkan, değerli arkadaşlarım; toplantıya çağır- j 
ma durumuna değinmek istiyorum. \ 

Toplantıya çağırmada yine yönetim kurul
larına bir yetki verilmiştir. Halbuki, Medenî 
Kanunumuzda daha geniş bir yetki vardır; 
«Yönetim kurulları ve müdürleri» tâbiri kulla-" 
nılıyor idi. Halbuki, önümüze gelen maddede, 
«Yönetim kurulu başkanı veya yönetim kuru
lunun görevlendireceği yönetim kurulu üyele
rinden biri» diyor; birincisi bu. 

Bir de dikkati çeken bir şey var maddede : 
«Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş ol
ması toplantının tehirini gerektirmez.» diyor. 

Arkadaşlarım, demin de açıkça tanık oldu
nuz; derneklerin başında başkan var mıdır, 
yok mudur?.. Komisyonla Hükümet arasında 
billurlaşmış bir görüş ittifakı yok. Bazı yerde 
dendi ki, «organlar bunlardır», bazı yerde den
di ki, «17 nci maddeye göre seçebilir.» Seçer. 
Hem de genel kurul, Medenî Kanunumuza göre 
asıl olan kuruldur. Bir kişiyi vazifelendirir, 
yetki verir, itimat eder; ondan sonra o kişiniri 
dernek yönetimindeki yetkileri elinden alınır. 
Bu kanun böyle gelmiş. 

Bu kanunla beraber şunu yapıyoruz, bunu 
kesin olarak ortaya koyalım : Derneklerin yö
netim kurullarının dışında - yönetim kurulu 
kendi içinden başkan seçebilir, o kısım hariç -
genel kurulları doğrudan doğruya başkan seçe
mez. Şayet mani hüküm yok diye seçerse, bu 
başkana hiç bir yetki verilemez. İşte, esas fark 
buradadır : Yönetim kurullarının yanında baş
kanların da toplantıya çağırması. 

Dendi ki, «Efendim, genel kurul itimadet-
miş yöneticilerini seçmiş.» Peki, itimat etmiş, 
doğrudan doğruya başkanını seçmiş, itimatsa. 
Bu şekildeki izahla konuyu anlamak mümkün 
değil, İki türlü seçim yapmış : Yönetim kuru
lunu seçmiş. Siyasî partilerde itimatsızlıktan 
mı seçiliyor genel başkanlar?.. Hayır. Büyük 
bir itimadı kişiliğinde toplamış insanları doğ
rudan doğruya seçiyorsunuz; diyorsunuz ki, 
genel başkanlık görevini yapacaktır. Çünkü, 
işin vüs'ati onu icabettirmektedir. Aynı şekil
de burada da seçmiş, itimat etmiş; siz burada 
yetkiyi elinden almak istiyorsunuz. Müsaade 
edin, dernek kendi yapsın onu. Niye kısıtlayı
cı hüküm getiriyoruz?.. Genel başkanını seçi
yorsa, ona birtakım yetkiler verecektir. Boşuna; 
laf olsun, süs olsun diye seçilmez başkanlar, 
birtakım vazifeler verilir bu kişilere. 
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17 nci maddede «Başka organlar kurabilir» 
hükmü varsa da, kuracağı, organların, esas ola
rak başkanların elinden alınmıştır bu iş. 

Almayın arkadaşlar, büyük mahzurlar çı
kar. 

Sonra, ilerideki maddede gelecek aynı şe
kilde; açılışta da gelecek bu; göreceksiniz ki, 
genel kurulun açılışı yönetim kurulu başkanı
na verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, derneğin başkanı var
ken, yönetim kurulu başkanı, açışı nasıl yapar? 
İstirham ediyorum, düşünün. Bu, Medenî Ka
nunda da böyle idi, eski, Cemiyetler Kanunun
da da böyle idi; bu sefer kaldırılmış, «Yöne
tim kurulu başkanları açar» denmiş. 

Derneğin başkanı var, genel başkanvekiîi 
veya başkanı var, her ne hal ise, bunlar açma
yacaklar genel kurulları, yönetim kurulu baş
kanları açacak. 

Demek ki, şöyle bir fikir var : Ya, başkan 
kabul edilmiyor; ya da ediliyor, fakat başkan
ların elinden alınmaması gereken tabiî hakkı 
elinden alınıyor. 

Ben, bunun başka türlü manitığını bulama
dım. Onun için ısrarım, affedin, iyice açıklan
ması yönündendir, yarım yamalak açıklanma
sın. 

İki şekil var : Ya burada serbesttir, seçer 
başkanını; böyle olduğunu kabul edelim, fakat 
öyle maddeler gelecek ki, gene, «Yönetim ku
rulu başkanı genel kurulu açar...» Niçin efen
dim? Genel kurul itimat etmiş doğrudan doğ
ruya bir kişiyi ve vekilini getirmiş, ama ona 
uçtırm,'vrv"tîimıız. Eski Cemiyetler Kanununa a, 
var, Medeni Kanunda var, fakat bunda yok. 
Değerli arkadaşlarım; maddeler de buna vefa 
etmiyor, yardımımıza gelmiyor. 

Onun için, demin de açık açık konuştum; 
bütün samimî kalbimle izaha çalıştım; dernekler 
içerisinde çok kötü olaylara sebebolacak bu tür
lü geçişler. Benim teklif ettiklerim, sadece tek
nik maddelerdi, yönetime ilişkin maddelerdi; 
nizamı, intizamı sağlayacak namelerdi, niza
mı daha iyi gösterecek maddelerdi,, ama hiç 
banlara iltifat edilmiyor. Tabiî, hak arkadaş
larımın ama, gerçekten, nasıl anlatamıyorum 
diye kendi kendime de üzülüyorum. Anlattı
ğım şeyler gayet açık seçiktir; hepsi tekniğe 
ilişkin, yönetimin tatbikatında bulunan ar

kadaşlarımın mutlaka bilmesi lâzım gelen me
seleler. 

Onun için, 22 nci maddeye yine bir değişik
lik getirdim; bundan sonra da niyetim, top
tan, bütün önergelerimi almak veya duruma 
göre hareket etmek. Çünkü, anlatmak istedi
ğim şeyler gerçekten çok rahat kabul edilmesi 
gereken şeyler. 

«21 nci maddede belirtilen yetersayı sağ
lanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir 
ve toplantı dernek tüzüğündeki örgütlenme şek
line göre başkanlar veya yönetim kurulu baş
kanlarınca açılır.» Dernek tüzüğündeki örgüt
lenme şekline göre... Buna mâni olmayın arka
daşlar, istirham ediyorum, mâni olmayın. 
Bırakın, o, genel başkanını veya başkanını ser
bestçe seçebilsin. Yönetim kurulunu, denetle
me kurulunu seçsin kanunun amir hükmüne 
göre. Başkanını seçsin ama, seçtiği başkana 
da belirli yetkileri, hiç değilse genel kurulunu 
toplama gibi bir formalite, bir protokol yetki
lini verelim; mahrum etmeyin bundan. Burada 
açık hükümler var, emredici hükümler var; 
mahrum ediliyor. Bunu yapsın, «örgütlenme 
şekillerine göre başkanlar veya yönetim kurulu 
başkanlarınca, bulunmadıkları hallerde vekil
lerince açılır.» Bundan daha mâkul bir teklif 
zannetmem olsun; takdir sizin yine ama, bakın 
eski Cemiyetler Kanunu da söylüyor: 

«Umumî heyet, içtimaî reis veya varsa ve
kili...» 

Arkadaşlar, hele gövdesi geniş olan bir yer-
'le başkanı görmemezlikten gelirseniz, bu, yö
netimin kurallarına aykırıdır, yönetim şevki 
idaresine aykırıdır, ilme, tatbikata aykırıdır; 
dünyanın her yerindeki bilim adamlarımın söz
lerine aykırıdır, kitaplarına aykırıdır. Nasıl 
olur da bu aykırılığı biz burada bövle kanun-
laştırırız?.. Eski kanun da söylüyor: Reis veya 
varsa vekili, yoksa, idare heyeti reisi tarafın
dan.. Burada izah lütfetsinler, niçin bu mad
deyi böyle değiştirdiler? Eski Cemiyetler Ka
nununda var, Medenî Kanunda var. Burada 
ise reis yok farz ediliyor. Hayır, öyle farz edil
miyor, başka birtakım şeyler düşünülüyor ama, 
yanlış. Mutlaka ister, arkadaşlar. Yönetime 
ilişkin bütün kurallarda, personel yöneliminde 
dünvanm hangi rejiminde ve hangi tarafında 
olursa olsun, personel idaresine aidolan bir 

297 — 



C. Senatosu B : 77 17 . 7 . 1972 O : 1 

yerde başkanlıktan vaz geçildiğini gösterin, o 
zaman verdiğim önergelerin hepsini geriye ala
cağım. Bir bilim eseri gösterin. Böyle bir şeyi 
kabul edemezsiniz. Medeni Kanunda var, eski 
Cemiyetler Kanununda var; ama, burada kal
dırılıyor. Nitekim ilerideki maddeler de kalk
tığı daha çok belli olacak. 

Arkadaşlarım rica ediyorum, şu salonda 
oy durumu belli, istirham ediyorum, şu ka
nun tasarısı geri abınsın. Geri alınsın, arka
daşlarım önerge versinler, aksaklıklar düzel
tilsin. Zira, bu hatalar devam edip gidecek ve 
bunun ıstıraplarını sonunda beraber çekeceğiz. 

Arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
MUZAFFER YÜRDAKULER (Tabiî Üye) 

— Sayın Başkanım, bir şey arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MUZAFFER YÜRDAKULER (Tabiî Üye) 
— Hükümetin çok önem veriği bir kanun tasa
rısını 27 kişi ile kanunlaştırıyoruz. Lütfen... 

BAŞKAN — Efendim, çok istirham edece
ğim, istirham edeceğim efendim; dışarıda olan 
üyeleri içeriye almak durumunda değilim, o 
yetki bende yok. Onun için canı isteyen sayın 
üye takibediyor, cam istemeyen dışarıya çıkı
yor. «Dışarıya çıkmayın» diye men edici bir 
yetkiye sahip değilim. 

MUZAFFER YÜRDAKULER (Tabiî Üye) 
— Sayınız, bakınız, 27 kişi var. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye?... Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1. 22 nci maddenin 3 ncü fıkrasının şu şe
kilde düzeltilmesini : 

«21 nci maddede belirtilen yeter sayı sağlan
mışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve top
lantı, dernek tüzüğündeki öğütlenme şekline 
göre başkanlar veya yönetim kurulu başkanla
rınca, bulunmadıkları hallerde vekillerince açı
lır.» 

2. Aynı maddenin 4 ncü fıkrası sonuna, 
2 nci cümle olarak: 

«Bu gibi durumlarda 56 nci maddedeki hu
lusları yerine getirmeye genel kurul başkanlı-
jı yetkili ve sorumludur.» 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 
BAŞKAN — önerge aleyhinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Önergeye Hükümet ve komisyon katılıyor

lar mı 'efendim?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER UCU-

"3 AL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, komisyon 
ılarak katılmıyoruz. 

Önerge sahibi arkadaşımız, «Eski kanunda 
cardır, bunda yoktur.» diyerek töhmet altında 

bırakıcı bazı beyanda bulundular ve komisyon-
lan izahat istediler. 

Yüce Heyetiniz biraz evvel 17 nci maddeyi 
kabul buyurdu. Orada diyor ki, bu derneği 
temsil etmek için bir yönetim kurulu seçilir. 

Şimdi, yönetim kurulu her türlü mesuliyeti 
üzerine alarak seçildiğine göre, bu yönetim ku
rulu kendisine bir başkan seçecektir, ayrıca ge
rekli diğer vazifeleri de yapmak üzere lüzumlu 
bazı kişileri de seçecektir, vazife taksimi yapa
caktır. Nitekim müzakeresi yapılan madde met
ninde de, «Genel kurul toplantısını dernek baş
kanı açar» diye bir serahat getirilmiştir. 

BAŞKAN — Detay saydığınız için ayrıca 
ifade etmiyorsunuz; yani, konuşulanlardan, ar
zu edilen hususlar var diyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER UCU-
7, MM (Eskişehir) — Ama, arkadaşımın düşün-
•"üğü istikamette, yönetim kurulu ile denetle
me kurulunun kanunen yüklendiği yükümlülü
ğü bir başka kişiye devretmek mümkün değil, 
ima bazı vazifeleri verme imkânı var tabiî. 

Bu itibarla önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü

met?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY

RETTİN ERSÖZ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz* ediyo. 
rum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

22 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
ırz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki konuların müzakeresinin sonu 

na kadar mesainin devam etmesine karar veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplantıda görüşülecek hususlar : 
Madde 23. — Genel kurul toplantısında yal

nız gündemde yer alan maddeler görüşülür. 
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istenen husus
ların gündeme konulması zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Buyurunuz Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; huzurunuzda 
maddeyi bir kere daha okuyorum : 

«Madde 23. — Genel kurul toplantısında 
yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. 
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istenen husus
ların gündeme konulması zorunludur.» 

Şimdi efendim, büyükçe bir rakkamla ifade 
edilecek şekilde olan bir genel kurul toplantı
sını ele alalım ki, olumlu bir misal vermiş ola
lım. Genel kurul, toplantısını 100 delege ile 
açmış olsun; yani, kanunî olarak toplantıyı aça
bilmesi için bu 100 rakamı, asgarî bir rakam 
olsun. Yarım nisapla, yani 50 kişi ile toplantı
yı açar. Açtıktan sonra toplantı nisabında bir 
azalma olur. Bu rakam her zaman için 10 kişi
ye inebilir. 

«Toplantıda hazır bulunan» denilince, bura
da emredici hüküm odur. O an toplantıda ha
zır bulunan. Çünkü, toplantı başlangıcında bel
ki istek vaki olmaz ama, toplantı içerisinde, 
«şunlar da gündeme alınışın» diye bir teklif ola
bilir. Bunun için sarahati iyice vermek lâzım
dır. 10 kişi toplantıda bulunuyorsa, bunlardan 
1 - 2 kişi imza edip boyuna, «Bunu da günde
me alın, bunu da gündeme alın» diye toplantı
yı sıkıştırabilirler. Kongrelerin istikametini de
ğiştirmek isteyen, bu işlerin demagogları olan 
birtakım kişiler vardır. Vazifeleri sırf, gelip 
işi sulandırmaya çalışmak; devamlı olarak hi-
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sipçilik yaratmaktır. Böyle 2 - 3 kişi bir araya 
;eldiği vakit, bütün konuları, 10 tane, 20 tane 
:onuyu gündeme alıp, "dernek toplantısını ni
damdan, intizamdan çıkartmak gayesini güde
bilirler. 

Bir şey demeyeceğim, verdiğim önergeyi de 
geriye alacağım, ama bu böyle, benim dediğim 
jibi olacaktır. 

«Efendim, başlangıçta hazır bulunan» denir
se, zaten maksadımız da oysa, bu kanunda açık 
bir şekilde ifade edilir. Doğrusu da odur. Çün
kü, bir üsteki maddede de, «tutanakla tespit 
edilir» deniyor. Bu, buraya doğru olarak kok
muş. Hiç değilse onun onda biri olmalıdır.» 
Toplantıda hazır bulunan...» denince, o andaki 

hazırlar tatbikat görür, Görmezse, bu, devamlı 
olarak mahkemeleri meşgul eder. Kanunlar 
açık ve kesin olmalıdır. Burada da böyle bir 
şey var. Biliyorum ki yine, bizim değerli arka
daşlarımız, böyle olmadığını ifade edip, önerge
ye katılmadıklarını söyleyecekler. 

Onun için ben de önergeyi geriye alıyorum. 
Göreceksiniz, bunun tatbikatı böyle işleyecek, 
ıstırabını biz çekeceğiz, ama yazık. Elimizde 
imkân varken, - kanun aynı süratle yine geçe
bilir - çok daha derli toplu bir kanunu meyda-
ne getirmek imkânından mahrum olmayalım. 

önergemi geri alıyorum. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın önerge sahibi önergesini 

geri almışlardır. 
ORHAN KÜRÜMOGLU (Bitlis) — Konuşa

bilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — önerge sahibi önergesini geri1 

almışlardır, artık konuşamazsınız. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Komisyon bir açıklama yapmak istemezler mi?.. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — «...toplantıda hazır bulunan üyeler...» 
tabiri belki açılışta hazır bulunan üyeler mana
sına gelir. Komisyon bunu açıklar ve konuşma
lar da zabta geçerse maddeye vuzuh verilmiş 
olur. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇÎCÎ KOMİÜCYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, doğru
dur, arkadaşımızın anlattığı manadadır. Yani, 
toplantının açılışında toplantıya iştirak edenle
rin sayısının onda biri manasındadır. 
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BAŞKAN — Tamam efendim, zapta geçti. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

G-enel kurulun görev ve yetkileri : 
Madde 24. — Aşağıda yazılı hususlar genel 

kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
a) Dernek organlarının seçimi; 
b) Dernek tiizüğünün değiştirilmesi; 
c) Yönetim ve denetleme kurulları rapor

larının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası; 
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin 

görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü; 
d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların sa-

tmalınması veya mevcut taşınmaz malların sa
tılması hususunda yönetim kuruluna yetki ve
rilmesi ; 

e) Derneğin federasyona katılması veya ay
rılması ; 

f) Derneğin uluslararası faaliyette bulun
ması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere 
üye olarak katılması yahut ayrılması; 

g) Derneğin feshi; 
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde ĝ enel 

kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin 
ifası. 

(Başkanlık makamına Başkanvekili İsken
der Cenap Ege geçti) 

BAŞKAN" — Maddeyi Gylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yönetim kurulu teşkili ve görevleri : 
Madde 25. — Yönetim Kurulu, 3 asıl ve 3 

yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca 
seçilir. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine 
getirir. 

a) Demeği temsil etmek veya bu hususta 
kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki ver
mek, 

b) Dernek şubelerinin açılmasına karar ve 
şube kurucularına yetki vermek, 

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına iliş
kin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait 
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 

ç) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendi
sine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kul
lanmak. 

BAŞKAN — Efendim bu maddeyle ilgili iki 
tane önerge var, biri Sayın Kadri Kaplan'in, bi
ri Sayın İsmail Yetiş'in. 

ıSaym Kaplan, önergenizi izah etmek istiyor 
musunuz? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

25 nci madde (a) bendinin başında «dernek 
tüzüğünde tespit edilen esaslara göre, belirli 
konularda» ibaresinin eklenmesini ve (b) 
bendi sonuna ve «gerektiğinde bu yetkiyi geri 
almak veya tüzükte gösterilen kapatılma duru
muna düşen şubeler hakkında kapatılma ka
ran almak» ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kaplan, 
önergenizi izah sadedinde söz veriyorum. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

25 nci maddede şu kısımlara temas etmek 
istiyorum : 

Demin değerli arkadaşlarım söylediler, ta
biî eskilerle irtibatlı olduğu için, yönetim 
kurulları elbette derneği temsil edecektir. 
Dikkat ederseniz burada da tam anlamıyla 
dondurulmuştur. Şu müessese işlemeyecektir, 
ama böyle tatbik edilmesin deniyorsa mesele 
yok. 

Bîm^an sonra derneklerin genel kurulları 
kendi içlerinden bir kişiyi, seçtiği denetleme 
kurulunun, seçtiği yönetim kurulunun yanın
da başkan olarak seçme yollarına girmeye
ceklerdir. «17 nci madde mani değildir» diyor
sunuz. 17 nci madde manidir, esprisi bakı
mından manidir. Şu sebeple manidir : Fantazi 
olarak zaten kimse başkan olmak istemez. Yet
kisi olur, sorumluluğu olur; bir adamda va
zife ciddiyeti varsa böyle gelir onun başına; 
zaten başka türlü de gelmez. Niya? Burda 
açık hüküm koymuşsunuz : «Yönetim kurulu 
temsil eder.» Arkadaşlarını, yönetim kurulu 
her gün orada mıdır? Kayır . Bir kere buna 

300 — 
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her halde itiraz etmezler artık, hiç değilse bu 
kadarına itiraz etmezler. Yönetim kurulu her 
gün orada değildir, bir. 

Yönetim kurulu her hafta da toplanamaz. 
Derneklerin çapı büyüdükçe, 15 günde, hatta 
ayda da toplanamaz. Bu arada derneğin bir
takım meseleleri olmaz mı? En basit mesele, 
bir yerden davet edilir ve o kişi de seçilmiş
tir. Yönetim kurulu başkanı değil, dernek baş
kanı olarak seçilmiştir. Mademki, «Hani hüküm 
yok» deniyor, o halde bir dernek ayrıca başka
nını seçecek, sen benim başkanımsm diyecek. 
Yönetim kurulunu da seçecek, o da yönetim 
kurulu başkanını seçecek. Derneklerde icra, ka
rar ve denetleme gibi üç anaunsurun bulundu
ğunu unutmayalım. 

Yönetim kurulu toplantı halinde değil, yö
netim kurulu başkanı da, yönetim kurulu top
lantı halinde olmayınca gelmeye mecbur değil, 
ama doğrudan itimadı almış, seçilmiş baş
kan, her gün fisebilillâh çöküyor oraya, bü
rokrasiyle, hiyerarşiyle uğraşıyor. Efendim, 
bir davetiye gelir - bir küçük misal ama tam 
açıklayacak - gelir ama gidemez. Niye? Çünkü, 
yönetim kurulundan müsaade alacak. Temsil 
edemez de onun için gidemez. 

Arkadaşlar buna da, «Mani hüküm yok» 
demesinler; çünkü mani hüküm var. iş buraya 
kadar gelir. O dernekten hayır göreceksek, o 
derneği disiplinli, nizamlı Mr kuruluş haline ge
tirmek istiyorsak, benim dediklerimin doğru 
olduğuna yükten inanıyorum arkadaşlar. Aksi 
ne olabilirdi, koysaydınız ne gibi bir mahazur 
çıkarırdı? Bu da elinden alınmış. Binaenaleyh 
bu maddenin bu şekilde geçmesi de arz et
tiğim gibi birçok mahazurlar meydana çıka
rır, temsil bakımından mahzurları olur. 17 nci 
maddeye göre organ kurar, kurabilir, ama 
mesmu değil. Genel kurul bir insanını seçe
cek. Hiç bir temsil yetkisini dahi alamayacak, 
yönetim kuruluyle başkanlar pençeleşmeye baş
layacak : Verdin, veremedin...» 

Dahası var: Yönetim kurulu temsil yetkisi
ni kendi seçtiği başkana bile vermez. Çünkü, 
derneklerde ihtilâfa düşmeler olur. Çok şü
kür bende böyle şeyler olmuyor, onu da açık
ça söyleyeyim. Ben, gittiğim yerde nizamı, in
tizamı kurabilen ve kurduğuna inanan bir ar
kadaşınızım. ihtilaf çıkar, «Temsili sana ver

miyoruz, filan kimseye veriyoruz» derse, bu
rada mani hüküm var mı? Hayır, aksine teş
vik edici hüküm var. Bunları birbirine düşür
meyi ister misiniz böyle? Bu kanun bunları 
yapıyor, bunları birbirine düşürüyor. Tecrü
besi olan arkadaşlar bunu' çok yakından hisse
deceklerdir. Birinci bölümü bu. 

İkinci bölümü : 
Şu kısım için aydınlatıcı bir açıklama yapıl

malıdır, aksi takdirde kanun tatbikatçıları çok 
güçlük çekeceklerdir. 

Arz ediyorum: Tüzel kişiler, tüzel kişiliği 
kullanacak, yani medenî hakları kullanacak 
ehliyeti haiz organların teşekkül etmesiyle mey
dana gelir. Bu organlar sayılı organlardır. Bu
rada «Denetleme kurulu, yönetim kurulu...» 
ienmiş; yanında birtakım organlar kurulursa.. 
Aslında genel kurulun yetkisini de vermeyece
ğinize göre, ortada iki organ var. Başkan
lar filan da yok; göreceksiniz onlar da kaça
cak; başkanlar kaçacak. Bu türlü kuruluşlar 
şirket değil, arz ediyorum; fikir hareketleri
nin, sosyal hareketlerin başında birtakım iti
mat edilir kişilerin, önderlerin bulunması şart
tır, yoksa işler yürümez, yoksa herkes birbi
rine düşer. 

Efendim, düşünün, siyasî hayat da bunla
rın bir yönüdür, sosyal ve kültürel hayatın bir 
yönüdür veya bunlar siyasî hayatın bir yönü
dür daha doğru olarak, bunlar birbirinden ay
rılmaz. Toparlayıcı insanlar olmazsa işlerimiz 
yürür mü arkadaşlarım, soruyorum size, to
parlayıcı insanlar olmazsa yürür mü? Şurada 
dahi grup başkanları, şunlar, bunlar; birtakım 
toparlayıcı kişiler vazife alıp işi ciddiyetle yü
rütmezse, buradaki işlerimiz yürür mü? Yürü
mez. Dernekleri bu hale sokuyorsunuz, yürü
meyecektir, herkes birbirine düşecektir. Söy
lediğim şeyler bu mahzurları gidermek içindir. 
İkinci bölüme de onun için giriyorum. 

Kapatılma meselesi, yetkiyi geri alma ka
nunun diğer taraflarında da yok. Hakkımız 
yok arkadaşlar; şube, hukuka aykırı fiille
rinden dolayı sorumluluk ehliyetini haiz değil
dir; hukuka aykırı fiillerinden dolayı isnat eh
liyetini haiz değildir arkadaşlarım; siz burada 
haizmiş gibi gösteriyorsunuz. Benim ta filan 
yerdeki şubem her türlü uygunsuzluğu yapa
cak; haber almak zaten çok güç olacak, çok 
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geniş bir yer alırsanız; ben hep ölçü olarak onu 
alıyorum. Çünkü Türkiye'nin nizamlı intizam
lı bir toplum hayatına kavuşmasında dernekle
rin çok rolü var. Mademki anarşiye misal gös
teriyoruz, olmuştur bir yönden, onu önleyelim 
diyoruz; onu önlemek için de nizam unsuru ha
line getirelim. Biz burada nizamsızlık unsuru 
haline getiriyoruz. Bu kanunla daha fazla bir 
şey de yapılmayacak. 

Bakın, eski Cemiyetler Kanunundan size 
bir şey okuyorum: «üniversitelerde, (Yani öğ
renci derneklerinde) siyasete karışmak ve bu
lunduğu makama karşı hareket etmek yasaktır. 
Bu yasağa aykırı hareket edenler Türk Ceza 
Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalan
dırılır ve dernekleri kapatılır.» 

Siyasete mi girmediler? Bulundukları makam
lara karşı mı hareket etmediler? Eski kanunda 
bu açık ve seçik hüküm varken niye kapatılma
dı? Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinde
ki hüküm galiba 3 ay ile 6 ay arasında ve «der
nekleri kapatılır.» diyor. Ha, cezayı artırmak; 
1 seneyi 3 seneye çıkarmak. Tamam bakın o 
bir düzeltme getiriyor; cezayı artırarak. İşleme
di. Bu hali ile, eskisinden de işlemez hale gelin 
sokmayalım. Onun için, bu madde üzerinde sı
kıyorum belki sizi ama, lütfen hak verin; bir 
tatbikatçı olarak bunları söylemezsem kendimi 
suçlu addediyorum. Sırf o yüzden zamanınızı 
alıyorum. 

Açıkça hükmü koymaya mecburuz arkadaş
lar. idare bilhassa bunu istemelidir, sevinç duy
malıdır, ortada bırakmamalıdır. Demin söyle
diğim gibi şube her türlü işi yapacak, ben do
laylı yollarla onu kapatma yoluna gideceğim. 
Niye açık hüküm koymuyoruz buraya? «Mani 
hüküm yok.» Mani hüküm yok ise yetkiyi niye 
koyuyorsunuz? Onu da koymayın, Medenî Ka
nun gibi daha geniş tutun. Mademki onu koy
dunuz, o halde ötekini de koyun. Yetki nasıl 
verilir? Yetki nasıl alınır? Tüzükteki olaylar 
başgösterdiği zaman nasıl kapatılma işlemine 
gidilir? Kapatacaktır merkezler. «Bu hakkı 
alınmıyor» dense de alınıyor. Hiç değilse öylesi
ne muğlak bir hale getirilyor ki, hâkimlerin 
başına dert açıyoruz. Dernek kiraya devam ede
cek, «Sen beni kapatamazsın» diyecek. Yahu 
kardeşim, para verecek halimiz yok, nasıl ka-
patamam, düzenli halde de değilsin.» «Hayır, 
kapatamazsın.» Hâkim kararı var mı idi, yok 

mu idi, falan filan; hâkimin karşısına gidilecek. 
Belki buna göre bazı tüzükler reddedilecek. İs
nat ehliyeti dahi yok efendim; hukukçu arka
daşlarımız çok yakın bilirler, Borçlar Kanunu
nun 55 nci maddesine göre, açıkça söylüyorum, 
lenim şubem, yanında çalıştırdığı bir adamın 
ısbebolduğu bir ziyandan dolayı hesap verme
yecek mahkemenin karşısında; hesabı ta genel 
nerkez verecek. Alamazsınız ondan hesap, böy
le bir ehliyeti yok. Niye koymuyorsunuz açık
la buraya? Niye koymuyorsunuz? Rü-
3U eder. Rücu maddesini ancak kul
lanacaksınız. Rücu maddesi için de (ba
kın tekrar önemli bir noktaya geli
yorum) derneklerde sağlam bir bürokrasi ve 
takipçi bir nizam kuracaksınız. Rücu maddesi
ni işletme için her şeyi nizam, direktif, emir 
haline sokacak ki, sırasında kendinin haberi ol
madığı böyle bir şey olursa, «Ben kendisine fi
lan meselede şöyle bir direktifte bulunmuştum, 
3unu hesaba katmamış» diyecek. Böyle de olsa 
iüzel kişilik olarak cezayı çekeceksiniz, para
yı vereceksiniz, ondan sonra rücu edeceksiniz. 
Onu da işletmek için mecburuz nizamlı cemiyet
ler yaratmaya, ciddî, vakur dernekler yaratma
ya. Bunu elinden almamalıyız arkadaşlarım. 
Alıyorsunuz burada siz. Bunun mutlaka açık
lanmasını istiyorum, diliyorum. Hukukî ehliyeti 
haiz değildir şubeler, tüzel kişiliği temsil et-
nezler, taraf ehliyeti yoktur, sorumluluk ehli
yeti yoktur, isnat ehliyeti yoktur. En küçük bir 
;ey için gelir hâkim, merkezin yakasına yapı
şır. Merkezin elinden niye alıyorsunuz bunu? 

«Efendim, yönetim kurulunu yetkili kıldık 
ya...» 

Yönetim kurulu üç ayda bir toplanıyor, üç 
ay içerisinde bu gibi olayları kim takibedecek? 
Yani, seçtiğiniz, memur diye aydan aya para 
ile istihdam ettiğiniz kişi mi takibeder, yoksa 
yetkisi ve sorumluluğu olan başkan mı ciddi
yetle, hevesle takibeder? Bütün hevesi alını
yor, bunların elinden. Niye hâkimin karşısına 
gitsin o zaman? Yönetim kurulu neden gitsin? 
Burada bu da almıyor. «Efendim, niye?» den
diğinde, «Böyle koyduk» diyorlar. Ben komis
yonla konuştuğumda arkadaşım bunlara uy
muştu. Bazılarını Hükümetle de konuştuk, ko
nuşmalar arasında hak da verdiler bana, ama 
burada hep katılmadıklarını ifade ediyorlar. 
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Hak verdikleri konuşmaları da isterseniz açık
layabilirim. 

Lütfen, mademki yönetim kurulu diyoruz, 
iltihak ettim biran için size, burada donduralım. 
Yani arkadaşlarım şunu açıklayalım: Yönetim 
Kurulu yetki verir, yetki alma zamanı, gere
kirse kapatma zamanı hukukî ehliyeti haizdir. 
Çünkü hesap verecek odur, tüzel kişiliği tem
sil ediyor. Bu kanun tüzel kişilik için çıkıyor. 

İleride bir madde var, «Şubelere de aynen 
uygulanır» deniyor; uygulanırsa bakın neler 
olacak? Nasıl düşecek dernekler birbirine. 

Arkadaşlarım, bir topluluk ki birbirine düşer, 
ondan hayır gelmez. Marifet, topluluğu birbiri
ne düşürmeden, millî hedeflere yöneltebilmek-
tir. Bu kanun topluluğu birbirine düşürüyor. 
Maddeler arasında gözükmüyor Pdhi, ama itimat 
buyurun böyle... Tatbikatta olduğum için söylü
yorum. Onun için önerge vermiş idim, geri alıyo
rum. Ne yapayım?.. Ama, bu kısımlar iyice 
açıklansın. Bu kısımlar; kapatılma, hukukî 
ehliyet bakımından, tüzel kişilik bakımından, 
kanun önünde (Borçlar Kanununa göre, Medenî 
Kanuna göre, Ceza Kanununa göre) nasıl ha
reket edilecektir? Çok sakatlıklar var arkadaş
lar, çok sakatlıklar var. Veyahutta Komis
yon maddeyi geri alısın. 

Hukukçu arkadaşlardan özür dilerim, yani 
saham olmadığı halde bu işlere karışıyorum ama, 
tatbikatta çalıştım, ondan söylüyorum. Ya 
izah etsinler açıkça, ya geri alsınlar. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY

RETTİN ERSÖZ — Hayır efendim, katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — tsin verirseniz bir İki 
cümle ile izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Komis
yon adına Sayın Ucuzal. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; maddeye sarahat getirmek için 
Sayın Kaplan uzun bir konuşma yaptı ve öner
gesini de geri aldılar. 

Şimdi, (a) bendine bir ibare eklenmesini 
istiyorlar. Aslında, zaten genel kurul yönetim 

kurulunu seçerken bütün yetkilerini, derneği 
amacı istikametinde yönetme yetkisini yönetim 
kuruluna verdiğine göre; derneği temsil etmek 
için de (yine madde metninde var) yönetim 
kurulu içerisiınıden bir veya birkaç kişiye tem
sil yetkisi verme imkânı doğuyor. 

«Seçilecek bir başkan fantazi bir görev ha
linde vazife yapamaz...» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, niçin fantazi bir ha
le gelsin? Yönetim Kurulu kalkar da bütün 
yetkileri Başkana verirse, o zaman Yönetim 
Kurulu (arkadaşımın iddia ettiği gibi) bir fan
tazi görevle görevlendirilmiş olur. Öyle bir şey 
yoktur. Arkadaşım tecrübesine dayanarak bu 
böyle olsun diyor ama aslında maddenin ge
tirdiği hüküm de aynı şeyi tespit etmiş durum
da. Yönetim Kurulunu seçen Genel Kurul. Ge
nel Kurul bütün yetkiyi «idare et» diye Yö
netim Kuruluna vermiş. Yönetim Kurulu da 
kendi içinden vazife taksimi yapacak, tatbi
katta böyle. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bütün yet
kiyi veremiez, yalnız. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Elbette ve
remez. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan lütfen müdaha
le etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 17 nci mad
denin hükmü saklı gayet tabiî. Ne diyor ora
da: «Genel Kurul yetkisi ve Denetim Kurulu 
yetkisi verilemez» diyar; kuracağı organlar 
'm yetkilerin dışında vazife görebilirler» diyor1. 
3u hüküm açıktır. 

Saniyen, ikinci konuya gelince, şube aç
ma yetkisi veren Yönetim Kurulu, şubenin 
kapanması kararını da alabilir. Dernek şube
lerinin açılması için Yönetim Kuruluna yetki 
verirseniz de, derneği kapatmaya geldikleri 
zaman bu yetkiniz yoktur diyebilir misiniz? 
Bu bakımdan, dernek şubelerinin açılmasına 
yetki veren kurul, dernek kapatma yetkisini 
de haizdir. Onun için maddede açıklık mev
cuttur. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkanım müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika, sayın sözcünün 
konuşması henüz bitmedi efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, «Hangi hallerde dernek şubele-
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rinin kapanacağını tespit edip, kanun metnine 
koyun derseniz güçlük çıkar. «Şu şu haller
de yetki alınır» deriz, bir başka hal ortaya 
çıkarsa, «Efendim, kanunun tespit ettiği şu hal 
mevcut değildir, benim yetkimi alamaz» diye 
bir durumla karşı karşıya geliriz. 

KABRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bu genel 
hükümdür. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Genel hü
küm metinde tespit edilmiştir. Demek şubesi 
açmaya yetki veren kurul, kapatma kararı alıp, 
şubeyi kapatabilir. Bizim anladığımız budur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal teşekkür ede

riz. 
Sayın Kürümoğlu sualiniz mi var? 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Hayır 

efendim, bir hususu arz etmek istiyorum. Tak-
rinin «b» bendine taallûk eden kusmını benim
semekteyim. Bunu da şu sebeple arz ediyorum. 
Sayın Kadri Kaplan önergesini gieri aldılar; 
ama ben talmrlerinin bu kısmını tekabbül edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan önergesini geri 
almadılar efendim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Kürsüden 
ayrılırken geri aldım. 

BAŞKAN — Affedersiniz, ben duymadım 
Zatiâiiniz önergenin «b» maddesini tekabbül 
ediyorsunuz... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Takririn, 
maddenin «b» bendine taallûk eden kısmını te
kabbül ediyorum. Müsaade ederseniz gerekçe-
isini arz ©deyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

Sayın Kadri Kaplan önergesinde, 25 nci mad
denin «a» ve «b» bentlerine taallûk eden de
ğişiklikler taîebetmektedir. «a» bendine taal
lûk eden değişikliği buraya ilâve etsekte veya 
etmesek de mânada bir değişiklik olmadığı ka
nısı ile bunu mühim görmüyorum, fakat «b» 
bendine taallûk eden değişiklik teklifinin şu 
faydası vardır. 

«!b» bendinde, «Dernek şubelerinin açılması
na karar ve şube kurucularına yetki vermek» 

yazılı. Yetki vermek yetkisini haiz olan bir 
kurul, bu yetkiyi geri almak hakkına da sa
hiptir. Normal olan şekil budur. Teklif edilen 
şekilde bir ibarenin buraya ilâvesi ile bu yet
kinin Merkez Yönetim Kuruluna aidolduğunu 
ia tasrih edersek ne zararı olur? Bilâkis, bu 
hüküm maddeye vuzuh getirecektir. Zaten 
24 ncü maddeye kadar bir hayli değişikliğe 
uğramış bir metin olduğuna ve Millet Mecli
sinde yeniden görüşüleceğine göne, lütfederse
niz bu ilâvenin de yapılmasında hiçbir mahzur 
yoktur. 

«b» bendine taallûk eden değişikliğin ka
bulü yönünde oy kullanılmasını istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN —Sayın Kürümoğlu teşekkür 
ederiz. 

Sayın Kürümoğlu Sayın Kadri Kaplan'in 
önergesinin «b» bendi ile ilgili kısmını tekab
bül etti ve gerekli savunmasını yaptı. 

Şimdi «b» bendini önerge olarak okutuyo
rum. Hükümet ve Komisyon önergeye katıl
madıklarını daha önce ifade etmişlerdi. 

«b» bendini okutup, oylarınıza arz edece
ğim. 

(b) bendi sonuna, «ve gerektiğinde bu yet
kiyi geri almak veya tüzükte gösterilen kapa
nılma durumuna düşen şubeler hakkında ka
patılma karan almak» ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Aynı madde ile ilgili bir önerge daha var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dernekler Kanununun 25 nci maddesinin ilk 

satırının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Ankara 
Kâzım Karaağaçhoğlu İsmail Yetiş 

Yönetim Kurulu teşkili ve görevleri : 

Madde 25. — Yönetim Kurulu, üyeler ara
sından Genel Kurulca seçilen 7 asıl ve 7 yedek 
üyeden teşekkül eder. 
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Gerekçe : 
Mevcut metnin birinci maddesinde derne

ğin 7 kişi ile kurulacağı zikredilmektedir. 
25 nci maddenin ilk satırında ise, 3 asıl, 3 

yedek üye denilmek suretiyle bir kişi açıkta bı
rakılmaktadır. 

Gerek Dernek Yönetim Kurulunun zarurî 
görev taksiminde eleman sıkıntısı çekmemesi
ni temin ve gerekse 1 nci maddede zikredilen 
rakam paralelliğin sağlanması bakımından, 
25 nci maddenin ilk satırının yükardaki şekil
de kabulünde fayda mülâhaza edilmektedir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhalif ola
rak söz istiyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Zaten taraftarı yok. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahipleri yok. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyotrum. Kabul 
edenler... Ehmıeyenler... önerge reddedilmiştir. 

25 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamam
lanamaması : 

Madde 26. — Yönetim kurulu üye sayısı,bo-
şalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesin
den sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı, 
düşerse genel, kurul, mevcut yöneitim kurulu üye
leri veya denetleme kurulu tarafından toir ay için
de toplantıya çağırılır. Çağınnın yapılmaması 
halinde dernek üyelerinden birinin başvurması 
üzerine mahallî Sulh Hukuk hâkimi dernek üye
leri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde 
genel kurulu toplamakla görevlendirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri : 
Madde 27. — Denetleme kurulu, üç asıl ve 

üç yedek üyeden az olmamak üzere genel ku
rulca seçilir. 

Bu kurul, denetleme görevini, dernek tü
züğünde tespit edilen esas ve usullere göre ya
par ve sonuçları bir rapor halinde genel kuru
la sunar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

| Organlara seçilenlerin idareye bildirilme
si : 

Madde 28. — Genel kurulca yapılan seçimi 
takibedeıı yedi gün içinde, yönetim kurulu baş
kanı tarafından, yönetim ve denetleme kurul
ları asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, 
meslekleri ve adresleri, dernek merkezinin bu
lunduğu yerin en büyük mülkiye amirine bildi
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var 
©fendim, okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I 28 nci maddenin aşağıdaki şekilde . değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Madde 28. — Demek Genel Kurulunca ya
pılan seçimleri takibeden 7 gün içinde yeni se-
çilen, başkanların, yönetim ve denetim kurul
larının ve kurulmuşsa diğer organlarının asıl 

I ve yedek üyelerinin adları ve soyadları, mes-
I lekleri ve adresleri dernek başkanlığınca, der-
I nek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mül-
I kî amirine bildirilir. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî üye) — Müsaade 
ederseniz buradan arz edeyim. Gayet açık se-

I çik olarak bu kısım gösteriyor ki bundan son
ra dermekler doğrudan doğruya kendilerine 
bir başkan seçme haklarına sahip değiller. Ka-

I naatimce de yanlış bir şeydir. Zabıtlara geç-
I mesi için arz ediyorum, önergeyi de geri alıyo-
I rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

önerge geri alınmıştır. 
28 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
I mistir. 

Şubelerin kuruluşu : 
Madde 29. — Demekler, tüzüklerinde be

lirtilmiş olmak kaydıyle gerekli görülen yer
lerde şube açabilirler. 

Dernek yönetim kurulunca yetkili kılınan 
en az 3 kişi tariafından şubenin açılacağı ye
rin en büyük mülkiye amirine yazılı müracaat 
yapılır. 

Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, meslek 
I veya sanatları, ikametgâhları ve uyruklukları 
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ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazı
ya dernek tüzüğünden 2 örnek ile yetM bel
gelerinin eklenmesi şarttır. 

Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde 
en az 6 aydan beri ikamet etmeleri şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şubelerin organları : 
Madde 30. — Şube organları : 
a) Genel kurul, 
b) Yönetim kurulu, 
c) Denetleme kurulu veya denetçiden iba

rettir. 
Bu organların görev ve yetkileri dernek tü

züğünde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir 

Şubelerin tabi olacağı bükümler : 
Madde 31. — Dernek şubeleri hakkında da 

bu kanun hükümleri uygulanır. Ancak; 
a) Şube genel kurulunun toplantısına ait 

ilân, gazete yerine mahallî imkân ve vasıtalar
dan yararlanmak suretiyle de yapılabilir. 

b) Şube genel kurulları, olağan toplantı
larını merkez genel kurulu toplantısından en az 
15 gün önce bitirmek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
31 nci maddenin 1 nci cümlesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

«Dernek şubeleri, demek tüzüğüne ve tüzü
ğe dayanılarak çıkarılacak olan yönetmelikle
re göre yönetilir. Bu kanunun yasaklara, ceza
lara ve idarenin yetkilerine ait koyduğu hü
kümler dernek şubeleri hakkında da aynen uy
gulanır.» 

BAŞKAN — İzah için buyurunuz Sayın 
Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

[ Bu da karışıklık doğuracak bir madde. Şöy
le M: «Bu kanun hükümleri şubeler hakkında 
da uygulanır.» şeklinde genel bir hükümle ge
liyor. 

Daha evvel kabul edilen 28 nci maddeyi 
okuyorum: «Genel kurulca yapılan...» Nerenin 
genel kurulu? Şubenin genel kurulu olabilir, 
merkezin genel kurulu olabilir. Çünkü ikisinde 
de «genel kurul» tabiri var, 17 nci maddede 
30 ncu maddede de. 

«Yönetim kurulu başkanı tarafından seçilen
lerin adı ve soyadı, meslekleri dernek merkezi
nin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine 
bildirilir.» 

Başlıbaşına tetkik edildiği vakit 28 nci mad
de doğru. Derneğin genel kurulu o; demek 
merkezinin bulunduğu yere bildirilir. 

«Bu kanun hükümleri şubeler için de uygu
lanır» deyince, bir şubenin genel kurulu seçim 
yaptıktan sonra, acaba şube merkezinin bulun
duğu yerin mülkî amirine bildirecek mi bildir-
meyecek mi? «Efendim, tüzükte bu iş açıkla
nır,» Açıklanır, ama böyle muğlak bir şey için 
tüzükte herkes dilediği gibi açıklar. Zaten ben 
o kervandan korkuyorum, öylesine açıklar ki, 
hiç birbirini tutmaz. Muradedilen o değil, an
lıyorum, ama kanuna açık bir tarzda geçmemiş. 
Yasaklara, cezalara, idarenin yetkisine ait bazı 
hususlar var M, kanunda maddeler halinde, 
«Şubeler de kendini kurtaranlasın bundan.» de
niliyor. Niye böyle açık yazmıyoruz bunu? Bir 
evvelki maddede, «denetçi» deniyor. Denetçi
nin kendine özgü birtakım görevleri var ve onu 
yapacak. «Bu kanun hükümleri uygulanır» de
yince, şubelerde, denetçi için tüzüklerde göste
receğiniz hükümleri aşacak, kanunun kesin 
hükmüne girmiş olacak bu iş. Karışıldığı önle
me bakımından maddenin şöyle olması lâzımdı: 

«Demek şubeleri bu kanuna göre yapılacak 
tüzüklere ve çıkarılacak yönetmeliklere göre 
yönetilir» Bu tarzda bir hüküm her şeyi belli 
edecekti, deminden beri yapılan bütün konuş
maların da bir çok kısmını önleyecekti. Dernek 
şubeleri tüzel kişiliği temsil etmediğine göre, 
«Bu kanuna dayanılarak çıkarılacak tüzüklere 
ve yönetmeliklere göre yönetilir. Ancak, bu ka-

I nunun cezalara, yasaklara ve idarenin yetkile
rine ait koyduğu hükümler, şubeler hakkında 

I da uygulanır» diye bir açıklık getirseydik, bü-
I tün bunlar önlenecekti. 
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Daha sayabilirim, bir sürü. Öyle maddeler 
var ki, «Efendim sen tüzüğündekini uygula.» 
Bu sefer karşınızdaki diyor M, «Hayır, ben tü-
züğümdekini niye uygulayacağım? Kanundaki 
emredici büküm böyle, bunu uygulayacağım,» 
Soruyorum değerli hukukçu arkadaşlarıma, 
böyle diyenler çıkmayacak mı? Namütenahi 
çıkacaktır. Ayrım yapılmamış çünkü. Şube ve 
genel merkezin durumu arasında burada bir 
iki şey var ama, tatbikat yönünden ayrım değil 
onlar; daha da karıştırılmış. Falan yerde bir 
hüküm var... Aslında o, tüzel kişiliği hedef al
maktadır. Kanun, birtakım idarî, cezaî hüküm
leriyle falan tüzel kişiliği hedef almaktadır. 
Şubelere de bunu nakletmek mümkün olsun di
ye. «Kanunun hükümleri uygulanır.» demişiz. 

Tüzel kişiliğe uygulanacak hükümlerin, şu
belere uygulanacak hükümlerden ayırdedilme-
sinin tek yolu şu idi: «Şubeler bu kanuna göre 
çıkarılacak tüzüklere ve yönetmeliklere göre 
yönetilir. Ancak, bu kanunun yasaklara, ceza
lara ve idarenin yetkilerine ait koyduğu hü
kümler şubeler hakkında da uygulanır.» 

Soruyorum değerli hukukçu arkadaşlarım
dan; benim dediğim mi sarih, buradaki mi sa
rih? 

Takdir sizin. Son konuşmamı yapıyorum ve 
müsaade ederseniz bütün önergelerimi de geri 
alıyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
önerge üzerinde Komisyon sözcüsü Sayın 

Ucuzal, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Biz her maddenin üzerinde, teker teker mad
denin taşıdığı mefhumlar üzerinde durursak bu 
işin içerisinden çıkmak güçleşir. Bir maddenin 
ya evveliyatı vardır ya da sonu. 

Şimdi, biraz evvel kabul buyurduğunuz 
7 nci maddenin (g) fıkrasına bakalım; 7 nci 
maddenin (g) fıkrası aynen şöyle diyor: «Der
neğin şubesi bulunup bulunmayacağı, buluna
cak ise şubenin nasıl kurulacağı, görev ve yet
kileri ve dernek genel kurulunda şubelerin na
sıl temsil edileceği dernek tüzüklerinde açıkça 
tespit edilecektir.» 

Şimdi, bu maddenin taşıdığı bu hükmü ar
kadaşımızın üzerinde durduğu madde ile birleş

tirdiğimiz takdirde arkadaşımızın arzusu ta
hakkuk ediyor. 

Kanaatimizce madde gayet yerinde tedvin 
edilmiştir. Ne diyor: «Dernek şubeleri hakkın
da da bu kanun hükümleri uygulanır.» Elbette 
başka bir kanun hükmü uygulanmayacak. Ar
kadaşımız «tüzük» diyor. Doğrudur 7 nci mad
deye göre de bir tüzük halinde tespit edilecek. 
Tüzükler kanuna hiç bir zaman aykırı olmaya
cağına göre, ikisi birbirine paralel yürüyecek
tir. Arkadaşımızın arzusu da .tahakkuk ediyor. 

Komisyonumuzun anlayışı budur, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY

RETTİN ERSÖZ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de önergeye katılmı

yor. 
önergeyi toylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
(A. P. sıralarından «önergeyi geri aldı.» 

se3İeri) 
«Bundan sonraki önergelerimi geri alaca

ğım.» dediler efendim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kuruluş : 
Madde 32. — Federasyonlar, kuruluş amaç

ları aynı olan en az 2 derneğin, amaçlarını ger
çekleştirmek üzere üye sıfatiyle bir araya gel
meleri; konfederasyonlar kuruluş amaçları ay
nı olan en az 2 federasyonun üye sıfatiyle bir 
araya gelmeleri suretiyle kurulur. Bunlar hak
kında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyon, federasyonlarda kon
federasyon biçiminden başka şekilde örgütlene
mediler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tüzükler : 
Madde 33. — Her federasyon ve konfederas

yonun bir tüzüğü bulunur. 
Bu tüzükte; 7 nci maddenin (a, b, ç, d, e, f, 

j , k, 1) fıkralarında gösterilen hususlardan baş
ka : 

a) Kuruluşa vücut veren dernek veya fe
derasyonların adları, merkezleri ve ikametgâh
ları ile, 
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0. Senatosu B : 77 

b) Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma | 
paylarını belirten hükümler de bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tüzel kişilik kazanma : 
Madde 34. — Federasyon ve konfederasyon

lar tüzüklerinden dört nüshasını bir yazıya 
ekli olarak mahallî mülkiye âmirine vermekle 
tüzel kişilik kazanırlar. 

Bu yazıya, ayrıca, federasyonu teşkil eden 
derneklerle, konfederasyonu vücuda getiren fe
derasyonlar genel kurullarınca, katılma hakkın
da alınmış olan kararların iki örneği eklenir. 

Tüzüklerle, genel kurul karar 'örnekleri İç
işleri Bakanlığına gönderilir ve bunlar üzerinde 
9 ncu maddeye göre gerekli işlem yapılır. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yasak faaliyetler : 
Madde 35. — I. - Demekler : 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç dışımda 

her hangi bir faaliyette bulunamazlar. 
b) Rejim, doktrin veya ideolojileri itiba

riyle kanunların yasak ettiği amaç ve faaliyet
leri benimseyen bir Devleti, bir partiyi, bir tü
zel kişiliği, topluluğu veya bu amaç ve faali
yetleri benimseyen ölü veya yaşayan kişileri; 
övmek maksadiyle toplantı ve yayım yapamaz
lar. Bunlar adına yardım toplayamaz ve sair 
faaliyetler gösteremezler. 

c) Silâhlı Kuvvetler hizmetleri ve Silâhlı 
Kuvvetler personelimin bütün hakları ile ilgili 
kanunî hükümlerin uygulanmasına veya yeni 
hükümler konmasına dair faaliyette buluna
mazlar. 

II. - a) Dernek yöneticileri derneği temsi-
len dernek amaçlarıma uymayan toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda 
bulunamazlar ve dernek mensuplarımı da bu I 
yolda harekete teşvik edemezler. I 

b) Öğrenci dermekleri, her me şekilde olur
sa olsum siyasî amaçlarla kurulamazlar. 

öğrenci dernekleri ancak, kuruldukları eği
tim ve öğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler ta
rafımdan, o kurumum öğrencilerinim, beden ve | 
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ruh sağlılklanmım korunması, beslenme, çalışma, 
dinlenme ve boş zamanlarının değerlendirilme
si gibi, sosyal veya eğitim ve öğretimle ilgili ih
tiyaçlarımı karşılamak, öğrencileri kurum ida
resi ve diğer kuruluşlar nezdinde temsil etmek 
amaciyle kurulabilir. 

öğrenci dernekleri hiç bir sekil ve surette 
siyasî veya öğrencilikle ilgisi olmayan faaliyet
te bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yım üye? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye) — Maddede geçen «ve» kelimesinin 
«veya» olması lâzım. Yani (b) fıkrasının; «Re
jim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanun
ların yasak ettiği amaç veya faaliyetleri...» şek
linde olması lâzım. Aksi takdirde, yalnız ama
ca matuf bir cemiyet kapatılamaz «ve» ifadesi 
kullanılırsa, hem amacı uygun olmayacak, hem 
faaliyeti uygun olmayacak manası çıkar. Bu 
itibarla, «veya» diye ayırdetmek lâzım. Ceza 
hukukumda da umumiyetle böyledir. Eskisi doğ
rudur. 

BAŞKAN — Maddede 1 mci satırda değil 
mi efendim? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaskamımca S. 
Ü.) — 35 mci maddemin, (b) fıkrası. 

BAŞKAN — (b) fıkrasının 1 nci satın, 
«... yasak ettiği amaç ve faaliyetleri benimse
yen» 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşlkamnca S. 
ü.) — «... veya faaliyetleri» şeklimde olması 
lâzım. «... kanunlarım yasak ettiği amaç veya 
faaliyetleri...» doğrusu o. 

BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY

RETTİN ERSÖZ — «veya» olması lâzımgeldiği 
fikrindeyiz. 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Evet efemdim. 

BAŞKAN — Komisyon da «veya» yi kabul 
ediyor. O halde, 35 nci maddenin (b) bendin
deki, «Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariy
le kanunlarım yasak ettiği amaç veya faaliyet
leri benimseyen.» doğru olan ifade şekli olu
yor. «veya» şeklimde düzeltiyoruz. 

Teşekkür ederiz. 
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Maddeyi bu düzeltilmiş hali ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Savunma ve Sivil Savunma hizmetlerine ha
zırlayıcı faaliyette bulunma yasağı : 

Madde 36. — Dernekler, askerliğe, savunma 
ve sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı öğre
tim ve eğitim faaliyetlerine girişemezler veya 
üyeleri için özel kıyafet veya üniforma yahut 
kolbağı veya benzer işaretler ihdas edemEzler. 

Bakanlar Kurulu bdrinci fıkrada yazılı faali
yetlerin tamamı veya bir kısmı ile meşgul olma 
iznini uygun gördüğü derneklere verebilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş 
iki önerge var, okutuyorum efendim. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Dernekler kanun tasarısının 36 ncı maddesi

nin sıon fıkrasının maddeden çıkarılmasını öne
rir, saygı sunarım. 

Çıkacak kısım : «Bakanlar Kurulu birinci 
fıkrada yazılı faaliyetlerin tamamı veya bir kıs
mı ile meşgul olma iznini uygun gördüğü der
neklere verebilir.» 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
iSelâhattin Babüröğlu 

BAŞKAN — Sayın Babüröğlu, önergenizi 
izah sadedinde, buyurunuz efendim. 

İSELÂHATTİN BABÜRÖĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli se
natörler ; 

Eğer bu kanunun da bütünüyle Cemiyetler 
Kanunu gibi kullanılmayacağını bilsem, huzu
runuzu işgal etmeyecektim. 

Dernekler Kanunu, belki haklı olarak, bir 
reaksiyon niteliğinde huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. Reaksiyon kanunları 1945 yılın
dan itibaren hangi hükümler tarafından çıka
rılmışsa, hangi ekip tarafından çıkarılmışsa, ya 
ölmüş kullanılmamış ya da kendilerine karşı 
kullanılmıştır. 

Bunu bir fizikî tanımlama ile, bir1 

fizikî benzetimle halletmek mümkün : Re
aksiyon - aksiyon, etki - tepki kanunları. Şim
di, döşemede ayakta duran bir kişi, dö
şemeye bir reaksiyon yapıyor, karşı tep
kiyi almak suretiyle denlgede duruyor. Bu fizikî 
kanunu, etM - tepkiyi bozduğumuz gün, den
gesi bozulduğu gün bir sürü problemler yarata
bilir. Şimdi 36 ncı maddenin kendi içerisinde, 

Dernekler Kanununun diğer maddelerinde oldu
ğu gibi, etki - tepki düzenine, dengesine aykırı
lık vardır. 

36 ncı maddenin birinci fıkrası; «Dernekler, 
a.-jkerliğe, savunma ve sivil savunma hizmetle
rine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerine 
girişemezler veya üyeleri için özel kifayet veya 
üniforma yahut kolbağı veya benzer işaretler 
ihdas edemezler.» şeklindedir. Yani resmî kol
luk kuvvetlerine benzeyecek biçime giremezler. 

E, başka bir fıkrası ne diyor? «Bakanlar 
Kurulu buna müsaade edebilir.» 

Tek partili düzende belki yürüyebilir, ama 
çok partili düzene uyacak bir hüküm değildir. 
Bakanlar Kurulu bir derneğin silâhla donatıl
masına, yani orduya yahut polis kuvvetlerine 
benzetilmesine izin verecek, muhalefet muhale
fetini devam ettirecek, silâhı eline almış olan 
o dernek silâhlı eğitimini de yapacağına göre, 
memlekette huzur yaratacak... O derneğin baş
kanı, genel başkanı ise genel başkanı, ya da yö
netim kurulu başkanının, bir gün içişleri baka
nından kuvvetli olduğunu, teoride öyle ama, 
uygulamada kuvvetli olduğunu, hatta başbaka
na kafa tutar olduğunu görmek mümkündür. 

Bu maddenin çok sakıncalı bir yanı da bi
zim tarihimizde görülmüştür. Bu madde ile il
gili değil, ama bizim tarihimizde bir sivil eski 
silâhlının, bir sivil emekli subayın, silâhlı ve 
rütbeli subay altından bir talebe ekibini çekti
ğine tanık olmuşuzdur, ki bu, dışarıda bir eği
tim yapılmamış, bir hazırlık olmamış zamanda 
idi. Şimdi siz bir derneği silâhlandıracaksınız, 
eğitimini vereceksiniz ve öte yandan da 35 nci 
maddenin (C) fıkrası ile de ilgisi yok diyecek
siniz. En ilgili ortamı, en ilgili unsurları ge
tirip koyacaksınız; hayır diyeceksiniz, şu ni
zam üzerinde gidilecek diyeceksiniz.. 

Bu maddenin bence, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin ve Türk kolluk kuvvetlerinin mev-
cudolduğu bir zamanda konulması son derece 
sakıncalıdır. 

Eğer savaşa hazırlı, eğer başka türlü bir 
hazırlık düşünülüyor ise, eskiden olduğu gibi 
yüksek okullara da asker eğitim konulmak su
retiyle ya da başka türlü tertiplerle bunu çöz
mek mümkündür. Aksi halde politikacıların 
çekişmeleri ve muhalefet boğuşmaları karak-

I terine uygun olmayan bu kanun memlekete fay-
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da yerine zarar getirir ve etki - tepki kanununa 
da son derece ters düşer. Bu bakımdan, iler
de bu maddenin işletilmesi, korkarım M; su
bay - er ilişkilerine dahi etki yapabilecektir. 
Dışarda, ordu nizamı dışında, polis nizamı 
dışında birtakım sivil kişilerim, hele son derece 
alışkanlık haline gelmiş olan memleketimizde 
birtakım sivil kişilerin dış etkilerle de çalış
maları ve telkinleri, politikacıların telkinleri 
daha ileri adımlarda gittiği takdirde ordunun 
«subay ve er ilişkilerine dahi zarar verebilecek 
bir kanun maddesidir. Bu maddeleri görünce, 
diğerleri hakkında arkadaşlarım görüşlerini 
söylediler; bana göre acele ile çıkmış bir ka
nun intibaını veriyor. Biz ne yapmak istiyo
ruz diye düşünüyorum. Ne yapmak istiyoruz? 
Eskiden bir Cemiyetler Kanunu vardı. Daha 
sert maddelerini uygulayamamışız, memleketi 
bu ortama getirmişiz, şimdi başka türlü bir 
şeyler getiriyoruz. Kâh virgülünde hata olu
yor, kâh kelimesinde hata oluyor. Her mad
deyi zabıtlarla izah etmek zorunda kalıyorsu
nuz. Düşünebiliyor musunuz, bunu uygulaya
cak idarecilerin, «Zabıtlar ne idi? Acaba bu 
madde hakkında, ne denmişti?» diye arayacak
ları bir kanun çıkarıyoruz. Hiç olmazsa, lüt
fediniz; bu kanunun Bakanlar Kurulunun ka
rarı ile sivil silâhlı kuvvet kurulmasına cevaz 
veren bu kısmının çıkarılmasını önermiş bulu
nuyorum; kabul ediniz. Bunun acı sonuçlarını 
görmüş bulunuyoruz. Takdirlerinize arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ba-
büroğlu. 

Komisyon katılıyor mu?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — izin verirseniz, söz is
tiyorum Savın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

LÜTFi BİLGEN (içel) — Benim söz hak
kım baki değil mi Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Zatıâliniz söz mü istediniz efen
dim? 

LÜTFi BİLGEN (içel) — Evet Sayın Baş 
kanım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şu nokta 
yi aydınlığa kavuşturalım. 

Şimdi, bundan önceki müzakerelerde, öner 
ge sahipleri önerge bulunan maddelerde konu 

şuyor ondan sonra komisyonlar fikrini beyan 
sdiyordu. Bu müzakerelerde böyle bir karar 
alınmadı ise, Sayın Bilgen'e söz vereceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — önerge üze
rinde değil efendim, madde üzerinde istiyor. 

LÜTFi BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanım, 
bir madde üzerinde önerge verilmişse müzakere 
açılır, herkes söz alır, konuşabilir. Perso
nel Kanununda da böyle olmuştur, başka ka
nunlarda da böyle oluyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, benim izah 
etmek istediğim o değil. Benim izah etmek is
tediğim, bu meselede bir karar alındı mı? Yani 
daha önce bu kanunun müzakerelerinde bir ka
rar alındı mı? 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Müsaade ederseniz usul hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sizden evvelki Başkan riya
set ederken, önerge verilmişse maddeler üze
rinde görüşme açılması, önerge verilmemişse 
maddelerin geçilmesi yönünde karar alınmıştı. 

Ayrıca, bendeniz madde hakkında konuş
tum, aynı zamanda önergemi izah ettim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ede
rim. 

Sayın Ucuzal, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER UCU
ZAL (Eskişehir) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Babüroğlu 36 ncı maddenin son fık
rasının metinden çıkarılmasını, aksi halde bu 
metnin kabulü ile bazı zorluklar ve mahzurla
rın doğacağını ifade buyurdular. 

Bu, komisyonumuzda üzerinde uzun uzun 
durulan bir mesele oldu. Devletin nizamını te
min etmek mesuliyeti ile karşı karşıya olan 
Bakanlar Kurulu, bu yetkiyle mücehhez ola
rak, hangi derneğe veya hangi teşekküle izin 
vereceğini elbetteki takdir edecek durumda ola
cak ve bu kurulun mesuliyeti ile karşı karşıya 
gelecektir. 

Şimdi, arkadaşımızın ileri sürdüğü gibi hiç-
:r zaman bir teşekkülü bu tarzda silâhlandır-
'.a, hazırlandırma gibi bir şey bahis mevzuu 
'amaz. Çünkü görüştüğümüz kanun Dernekler 

lanunudur. 

310 — 
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öyle dernekler kurulmuştur ki, Türkiye'de, 
askerî sahada da kendilerinin hizmetlerinden 
ileride istifade edileceği düşünülmüştür. Türk 
Hava Kurumu bir kuruluştur, bir dernektir, 
havacı yetiştirmektedir. İzci teşekküllerimiz 
vardır. Sadece giydikleri bir kıyafetle değil, iz
ciliğin de kendisine göre hazırlayıcı yönleri var
dır. Bu bakımdan meselenin üzerinde komisyo
numuz uzun uzun durmuştur. Arkadaşımızın 
düşündüğü mahzurların doğması mümkün değil
dir. Hizmet ve faaliyetleri itibarı ile de ünifor
ma giymeleri gereken izcilik gibi bazı konular 
vardır, izcilerin de kendisine göre bir kıyafeti 
vardır: «Bunu böyle giymeyiniz, sivil giyiniz» 
dediğimiz zaman, bu teşekkül kendisine düşen 
vazifeyi o elbiselerle yapamayacaktır. 

Saniyen, Türk Hava Kurumumuna, «Siz pi
lot yetiştiremezsiniz, pilotlar ilerde askerî uçak
ları da kullanma imkânına sahibolur» gibi bir 
fikir ileri süremeyiz. Bugüne kadar büyük hiz
metleri olmuştur, bundan sonra da olacaktır. 

Bu bakımdan mesul bir Bakanlar Kurulu
nun, arkadaşımızın düşündüğü istikamette bir 
karar alarak memlekette huzursuzluk yarata
cağı komisyonumuz tarafından düşünülmemiş
tir. 

önergeye komisyon olarak iştirak etmiyoruz 
efendim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucu
za! 

Sayın Bilgen, önergenin üzerinde konuşmak 
üzere buyurunuz. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
evvelâ bir hususun aydınlanmasında fayda var 
sanırım. 

önergenin üzerinde, lehinde veya aleyhinde 
meselesi değil, verilen karar gereğince madde 
üzerinde müzakere açılmıştır, çünkü bir önerge 
verilmiştir. Gerçi benim konuşmam önerge ile 
ilgili olacak; ama bir tahdit altında konuşma
nın doğru olmayacağını belirtmek istiyorum. 

Bir defa, 'bütün bu tasarının en tehlikeli mad
desine gelmiş bulunuyoruz, insana, Türkiye'nin 
ilerde 12 Marttan öncesinden daha kötü şartla
ra sürüklenmesi için sanki ne varsa düşünül
müş, konulmuş gibi geliyor veya bir gaflet içe
risinde bu vakte gelinmiştir. 

Bir defa, Sayın Ucuzal belirttikleri gibi iz
cilik bir dernek meselesi değildir, eğitim mese

lesidir. Türk Hava Kurumunda, hepimiz, ken-
li çalışma bölgelerimizde fahrî olarak çalıştık; 
o da bir para toplama işinden ibarettir; yetiş
tirdiği pilotlar bakımından da bir eğitim mües
sesesidir. Bir defa bu İM noktanın buraya bağ
lanması mümkün değildir. 

Kaldı ki, gördük, bir derneğin silâhlanma
sında ve memleket içinde kamp kurulmasına göz 
yumulması halinde, kanun dışı çalışması halin-
ie ne gibi olaylar Türkiye'de geçti. Şimdi, bu-
Tİüıe kadar yapılmış hataları biz kanunlaştırı-
voruz demektir. Bir Hükümete yetki verece
ğiz, Hükümet derneklerden birine, herhangi bir 
tekilde silâhlanma, hatta askerî üniforma ben
leri şeyler giyme hakkını verecek; onun karşı
lında elbette yeraltında bir grup olacak. Ondan 
lonra Türkiye'nin halini görün. 

Sayın Babüroğlu'nun verdiği bu önergenin 
kabulünde sayılmayacak kadar fayda vardır. 
Mksi halde Türkiye'nin geleceği tehlikeye so
kulmaktadır. Bu önergeye iltifat edilmesini ri-
^a eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 
Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Değerli arkadaşlarım, son de
rece tehlikeli bir maddeyi görüşüyoruz. Ben
deniz, «Bakanlar Kurulu bilerek bunu yapar» 
diye bir beyanda bulunmadım. Bakanlar Kuru
lu kendi görüşü yönünden çok hayırlı bir isti
kamette karar alıyorum der; fakat hakkında 
karar aldığı örgüt istediği yönde gelişmeyebi
lir ve bilhassa çağa özgür uygulamalarla da 
o derneğin başkanı Bakanlar Kurulu Başkanı 
Bakanlar Kurulu Başkanı ile yarışmaya baş
lar. Bu, tabiî derneğin güçlenmesine bağlı. 

Şimdi Türk Hava Kurumu, izci dernekleri 
unun tamamen dışındadır. Böyle bir açık nok

radan istifade edere!:, son zamanda özel eğitim
le yetiştirilmiş olan anarşistler, muntazaman, 
orduda öğretilen bilgilerle çok daha fazla geniş
lemek imkânını Tmlurlar. 100 kişilik, 200 kişi
lik silâhlı sivil derneği, bırakınız anarşisti, as
kerî usulleri bilen bir kişi eline aldığı gün, onu 
dilediği yönde genişletebilir ve dilediği yönde 
illegal çalışmalara götürebilir. Bu olmasa da
hi, etki - tepki kanununu onun için örnek ver-
-îiiştim, siz bu istikamette bir örgüte giderseniz, 
ama, karşı görüşte olanlar, muhalefetli sistem-
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de karşı görüşte olanlar legal olmayan yeraltı 
teşkilâtı kurmaya mecbur kalırlar. Yani, bu sa
vunmanın bir gereği ve fizik kanunu. Eğer sos
yal olaylar, toplum olayları, insan ilişkileri fizik 
kanunlarına matematik kanunlara uymazsa, bu
nun dışma çıkarsanız hatalı olur. Tesadüfen bu 
kanun, Türkiye'de arz ettiğim hususları, sonuç
ları, vermeyebilir, ama vermek ihtimali fazla. 
Bu maddeyi koymakla bir şey kazanmıyoruz, 
bir şey getirmiyoruz. Hırsla konulmuş, aceley
le konulmuş, bizim de kızıdığımız olaylardan 
dolayı getirdiğimiz bazı maddeler yarın uygu
lanamayan bir kanun ortaya çıkmasına, ya da 
başımıza dert olmasına sebebolacaktır. 

Çi-iıdi bu kürsüden, beş aylık, altı aylık tec
rübemle bir istirhamda daha bulunmuştum, 
onu örnek göstermek zorundayım. 

Burada, deprem fonu ile ilgili olarak, Mer
kez Bankasında toplanacak paralar hakkında, 
maddedeki ifadenin «deprem» değil de «afet
ler» olması için ricada bulunmuştur; hattâ oy
lamaya Sayın Yüce de iştirak etmişlerdi, arka
daşların, ne konuşulduğunu bilmeden dışarıdan 
elleri yukarda olarak oy vermeleri ile kabul 
edilmedi. Şimdiki Başbakanın çektiği ıstırabı 
görüyorsunuz; sele para veremiyor, çünkü biz 
burada seli afet saymadık. 

Şimdi bunun gibi bir kanun çıkarmanın; ma
tematiğe, mantığa, duru düşünceye ters kanun 
çıkarmanın hiçbir faydası yoktur, Parlamentoya 
zarar vermekten başka. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babür-
oğiu. 

Muhterem arkadaşlar, bu tarsda müzakere
ler hatalı olur. Daha evvel alınmış karar, eğer 
üzerinde önerge bulunan maddeler baklanda 
müzakere açılması ise, önerge okunmadan önce, 
madde üzerindeki konuşma taleplerini arkadaş
lar yaparlar, önerge olcunduktan sonra, artık 
önerge işleme konmuş durumdadır, tekrar dö
nüp de maddenin mükazeresine geçmek abesle 
iştigal olur. O bakımdan istirham ediyorum. 

Bakınız, Babüroğlu'nun ikinci defa söz al
ması, madde üzerinde müzakere ibaresinden ve 
söylenişinden istifade ederek olmuştur. Aslında, 
rica edeceğim , önerge bulunan maddeler üzerin
de müzakere açılacaktır, ama madde üzerinde 
söz isteyenler söz alsın, önergeyi okuttuktan 

sonra, ayrıca, sadece önerge üzerinde lehte 
aleyhte söz veririm, ve komisyona ve Hüküme
te sorar, oylamaya geçerim. 

Bu şekilde işlem yapılacaktır, onu arz et
mek isterim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir şey sormak isterim. 

Maddelerde önerge olup olmadığını bilemi
yoruz; ancak siz önerge olduğunu beyan ettik
ten sonra, önerge okunduktan sonra öğrenebi
liriz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben önerge var 
dediğim zaman söz isteyebilirsiniz, onu ifade 
etmek istiyorum. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — önergenin ma

hiyetini bilmeden... 
BAŞKAN — önerge varsa, o zaman önerge 

üzerinde bir söz söyleme durumuna geçiyor ki, 
önergenin ya lehinde ya aleyhinde bulunacak 
demektir; benim biraz önce tatbik etmek iste
diğim usul de bu idi. 

Madde üzerinde söz isteyen olursa, söz söy
leyecek bir durumu varsa, madde üzerinde söz 
ister. 

Aslında bütün maddeler üzerinde söz iste
mek hakkına sahipsiz, ama, Genel Kurul bu
nu tahdidetmişse, o zaman mecburum o yolu... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — O kadar tah-
didedemezsiniz. üzerinde önerge olan madde
lerde müzakere açılır. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — önerge 
var, müzakere açıyorum demek lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu önergeyi 
okuttuk, Sayın Babüroğlu'nu dinledik; muhte-
"onı arkadaşımız madde üzerinde konuştu. 

Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI HAY

RETTİN ERSÖZ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UOUZAL (Eskişehir) — Komisyon olarak bir 
cümle daha arz edeyim müsaade ederseniz, ar
kadaşımız da ikinci defa söz aldı. 

Sayın Başkanım, 3512 sayılı Kanunun 11 nci 
•naddesi bu tasarının 36 ncı maddesinin aynıdır. 
34 yıl meriyette kalmıştır, tatbikatta böyle bir 
"ey de görülmemiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

jdenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
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Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
113 sıra sayılı tasarının 36 ncı maddesinin 

2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
" Mehmet özgüneş 

«Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlı
ğının uygun görüşü üzerine birinci fıkrada yazılı 
faaliyetlerin tamamı veya bir kısmı ile meşgul 
olma iznini uygun gördüğü derneklere verebi
lir.» 

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

Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor
lar mı?... Katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.,. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Silâh bulundurma yasağı : 
Madde 37. — Derneklerin merkez ve şube

lerinde veya bunlara bağlı müessese veya ek
lentilerinde her nevi silâh veya patlayıcı mad
de yahut tecavüz veya müdafaada kullanılan 
her türlü kesici veya delici veya bereleyici alet 
veyahut yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayı
cı ecza ve diğer her türlü zehir veya gazların 
bulundurulmaları yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meş
guliyetlerinin gerektirdiği ve 36 ncı maddede 
yazılı faaliyetlerde bulunmasına izin verilmiş 
olan derneklerde de eğitim ve öğretim için ge
rekli olan silâhların sağlanması ve bulundurul
masına İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir. 
izin belgesinde silâhların cinsi, niteliği ve nük
ten açıkça belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul eednler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yabancı dernek ve kuruluşlarla temas : 
Madde 38. — Dernek, federasyon veya kon

federasyonların, yabancı ülkelerdeki dernek ve 
kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet etme-
,;;i veya yabancı derneklerin davetlerine uyarak 
üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına gönder
mesi, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak iç
işleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

Bildiri yayınlama : 
Madde 39. — Dernekler, dernek şubeleri ve 

derneklerin teşkil ettiği federayon ve konfede
rasyonlar, yetkili organlarınca karar verilme
den bildiri, beyanname veya benzeri yayımlar 
yapamazlar. 

Yukardaki Merada belirtilen kuruluşlar adı
nı yayımlanacak bildiri, beyanname veya benze
ri yayınlarda, bu konuda alman kararı tasvi-
beien üyelerin veya o kuruluşun yetkili organ
larınca tayin ve tespit edilen kişi veya kişilerin 
adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. 

Yayımlanacak bildiri, beyanname veya ben
zeri yayımların ve bu konuda alınan kararın bir 
nüshasının, yayımın ihbarı maksadıyle, alındı 
belgesi karşılığında mahallî Cumhuriyet Savcı
lığına, diğer nüshasının da aynı gün mahallî 
mülkiye amirliğine verilmesi zorunludur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar tarafın
dan hazırlanan bildiri, beyanname veya benze
ri yayınları yayımlayacak basın organlarının ve 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yetki
lileri, Cumhuriyet Savcılığınca verilecek alındı 
belgesinin bir örneğini almadan, bildiri, beyan
name ve benzerlerini basamaz veya yayımlaya-
mazlar. 

Yukardaki hükümler siyasî partiler hakkın
da uygulanmaz. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde öner-
var. 

önerge olan bir madde olduğuna göre mü
zakere açıyorum. Söz isteyen varsa lütfen işa
ret buyursun, söz isteyen yoksa önergeyi oku
tacağım ve önerge üzerinde müzakere açaca
ğım. 

Söz isteyen?... Yok. 
önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Dernekler kanun tasa
rısının 39 ncu maddesinin son cümlesini teşkil 
eden «Yukarıdaki hükümler siyasî partiler 
hakkında uygulanamaz» cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Vahap Güvenç 
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Yukardaki hükümler : 
a) Siyasî partiler, 
b) Sendikalar Kanununa göre kurulu, 

yurt çapında faaliyet gösteren ve işkolu 
toplu sözleşmesi yapmaya yetkili sendika ve 
federasyon ile sendikaların teşkil ettiği en 
çok üyeye sahip konfederasyon hakkında uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Vahap Güvenç, öner
genizi izah sadedinde buyurunuz. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatör arka
daşlarım ; 

Görüşülmekte olan Dernekler Kanunu ile 
Sendikalar kanunu tasarısının 75 nci maddesi 
ile ilgilendirilmiştir. Tasarının 75 nci madde
sinin son fıkrasında, «Meslekî kuruluşlar, özel 
kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde bu 
kanunun 35, 36, 37, 39, 42 nci maddelerine ve 
bunlarla ilgili müeyyidelere tabidirler» den
mektedir. Böylece Sendikalar Kanununa da, 
işçi kuruluşlarına da atıf yapılmış oluyor. Di
ğer maddeler hakkında herhangi bir söyleyece
ğimiz yoktur. Ancak; 39 ncu maddede belir
tilen bildiri ve beyanname yayınlama husus
ları ile, 42 nci maddede de takririm var, söz 
alıp konuşacağım, orada da itirazlarımız ola
cak ve bu konulardaki görüşlerimizi de Yüce 
Genel Kurulun bilgilerine sunacağız. 

Muhterem arkadaşlar, 

Türkiye'de sendikalar, özel kanunla kuru
lan işçi teşekkülleridir. Bu teşekküllerin, bü
tün kamuoyunun da malûmudur ki, Türkiye 
ekonomisine büyük katkıları olmuştur. Bugün 
öyle işçi teşekküllerimiz mevcuttur ki, bu işçi 
teşekkülleri bazı siyasî partilerimiz kadar ilmî 
araştırmalar yapmakta, bu ilmî araştırmalar 
sonuçlarını kamuoyuna yansıtmakta ve duyur
maktadırlar. Demek oluyor ki, Türkiye'deki si
yasî partilerimiz kadar sendikalarımız da, 
memleket ekonomisinde büyük yeri olan ku
ruluşlardır. öyle olunca; siyasî partiye, sav
cılığa müracaat etmeden, mülkî amirliğe bil
dirinin bir örneğini vermeden bildiri yayın
lama, beyanname yayınlama hakkını tanıyoruz, 
fakat memleket çapında millî ekonomide bü
yük sözü ve yeri olan sendikalar için bunu 
esirgiyoruz. Bu bakımdan söz aldım ve bu
nunla ilgili de bir takrir verdim. 

Yalnız şunu da hemen belirtmek isterim ki; 
bendeniz, önüne gelen her derneğin veya her 
sendikanın, geçmiş senelerde olduğu gibi olur 
olmaz konularda bildiri ve beyanname ya
yınlamasına da karşıyım. Ancak bunun da bir 
sınırı olmalıdır. 

Burada savcılığa bir örneğinin verilmesi, 
alındı makbuzunun alındıktan sonra basma in
tikal ettirilmesi, her gazeteye verirken de 
savcılıktan alınan alındı kâğıdının bir örneği
nin verilmesi, TRT'ye televizyona da aynı şe
kilde götürülüp verilmesi şart koşuluyor. Bun
lar yerine getirilmediği takdirde, ne Türk bası
nı bu bildirileri alıp gazetesinde yer verebilecek, 
ne de Türk televizyonu, radyosu bu bildiriye 
yer verecek. Bu, zorlaştırıcı bir iştir. 

Ancak, biraz evvel de değindiğim gibi her 
dernek, 7 kişiden teşekkül eden her dernek ve
ya 7 kişiden teşekkül eden her meslekî kuru
luş olan sendikalar, önüne gelen her hadisede 
bildiri yayınlasın mı? Şahsen katiyen buna da 
taraftar değilim. Yayınlamasın; bir disiplin içe
risinde olsun, bir sınırı olsun. Onun için de bu 
madde üzerinde çok uzun uzadıya düşündüm. 
Sendikalar Kanununda bile kapatma yasağı, 
kapatma halinin neler olacağını uzun uzun ya
zılmış. Orada, o kadar ağır hükümlerden dola
yı sendikaları kapatmıyor, fakat burada bir 
bildiriyi yayınlamadan dolayı bir sendikanın 
kapanması mümkün olabilecek. Eğer savcılığa 
gidip bildirisini vermemiş, oradan alındı kâğı
dını almadan dağıtmış ise, savcılık hemen taki
bata geçecek. 39 ncu maddede «...her halükârda 
kapatılır» diyor. 

(Sendikalar Kanununun 30 ncu maddesinde 
meslekî teşekkülün hangi hallerde kapatılaca
ğını açık açık yazmış. Meselâ; «meslekî teşek
kül tüzüğü kanuna aykırı ise» diyor. Orada' 
yalnız mühlet veriyor «... 6 ay içerisinde tüzü
ğünü kanuna uydurmak kayıt ve sartıyle tekrar 
faaliyete geçer» diyor. Siyasî partilerden maddî 
yardım alması veya maddî yardımda bulunma
sı, teşkilât içinde yer alması veya siyasî parti 
ismini taşıyan meslekî teşekkül kurulması ha
linde 3 aydan 6 aya kadar o teşekkül mahke
me kararîyle kapatılıyor ama, en fazla 6 ay. 6 
ay sonra tekrar onlar düzeltildikten sonra faa
liyetine müsaade ediliyor. 

314 — 
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«..Üyesi bulunduğu milletlerarası teşekkül
lerden veya Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bu
lunduğu milletlerarası teşekküllerden Bakanlar 
Kurulundan izin alamadıkça yardım kabul ede
mezler» Eğer, böyle bir hal de vukuu bulursa, 
yine 3 ay ile 6 arasında kapatma kararını mah
keme vermiş oluyor. Yine, «Anayasamızın 1 nci 
ve 2 nci maddesi, 3 ncü maddesinin 1 nci fıkra
sı, 4 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 5 nci fık
rası, 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan 
ilkelere aykırı amaç güdenler mahkeme kararıy-
le kapatılır» diyor. Burada kapatma kesin ama, 
Sendikalar Kanununda da bu hükümler yer 
alır, zaten ona göre de herhangi bir meslekî 
teşekkül olan sendikanın bu faaliyette bulun
ması mümkün değil; ancak kapatılmayı göze al
dığı takdirde yapabilir. 

'Bu kadar ağır hallerde 3 aydan 6 aya ka
dar kapatıldığı halde 39 ncu maddeye göre 
bir bildiri yayınlamadan dolayı devamlı kapa
tılıyor. 

Bu, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 30 ncu 
maddesindeki hükme de aykırı düşüyor. Çünkü 
aynı maddenin 7 nci fıkrasında; «Bu maddede 
zikri geçen haller dışında bu kanuna göre ku
rulmuş meslekî teşekküller faaliyetten men edi
lemez ve kapatılamaz» şeklinde amir hüküm 
var. Demek ki, Dernekler Kanunundaki bu atıf 
çelişki halindedir. 

O bakımdan ben, hercümerc içerisinde de 
bir bildiri yayınlama olmasın arzusu ile tetkik 
ettim, takririmde şöyle bir orta yol buldum; 
en son cümlesini şöylece değiştirmek istiyorum: 

«Yukarıdaki hükümler: 
«a) Siyasî partiler, 

«b) Sendikalar Kanununa göre kurulu, 
yurt çapında faaliyet gösteren ve işkolu toplu 
sözleşmesi yapmaya yetkili sendika ve federas
yon ile sendikaların teşkil ettiği en çok üyeye 
sahip konfederasyon hakkımda uygulanmaz» 

Bu şekilde o hükmü bertaraf etmek istiyo
rum. Sendikalar Kanununa göre Türkiye'de 
işkolu sayısı vardır. Türkiye'de şimdiM halde 
34 işkolu var. Bu sayıyı, Çalışma Bakanlığının 
ve Türk işçi hareketinin de görüşü ile Alman
ya'da olduğu gibi 16'ya düşürmek gayreti içeri
sindeyiz. Memleketin ekonomisine daha çok 
katkıda bulunabilmek için bu şarttır, inşal
lah ileıiki tarihte, Türkiye'de işkolu sayısı 

16'ya düşer ve Türkiye^de 16 tane sendika olur. 
Şimdiki halde 34 sendika bahis mevzuudur. Sa
dece bu 34 sendikayı savcılığa malûmat verme
den, savcılıktan alındı kâğıdı almadan bildi
ri yayınlayabilir haline getirmiş oluyorum. 
Yalnız her sendikada istediği gibi bildiri yayın
lamayacak, bunun için işkolu, toplu sözleşme 
yapma yetkisine sahibolacak. Bu yetkiyi zaten, 
işkolu toplu sözleşmesinin yapılması zamanla
rında Çalışma Bakanlığı tespit ediyor ve sendi
kaya bildiriyor, Bu işkolunda şu sendika yahut 
şu federasyon ancak toplu sözleşme yapmaya 
yetkilidir» diyor. Çalışma Bakanlığı bunu tes
pit ettiğine göre, mesele kalmıyor demektir. 
Böylece fazlaca bildiri yayınlanmasının da önü
ne geçilmiş olur. 

Ayrıca, şöyle bir husus daha var: Acaba, 
Hükümet veya Komisyon bu maddeyi böyle ge
tirmekle; bildiri ile suç işlemiş teşekkülü, der
neği hemencecik yakalamak arzusu ile hareket 
etmiştir?. Çünkü, geriye doğru bakıyorum, 
birçok isimsiz bildiriler yayınlanmış ve maalê  
sef halen örfi idare Mahkemeleri bile birçokla
rını meydana çıkaramamıştır. Bundan evvel 
zaten bildiri yayınlayan teşekküller isimlerini 
koyuyorlardı, ismi koyulan bir bildiride eğer 
suç unsuru varsa, zaten kanunlar çalışır. De
mek ki suçluyu yakalamaya da yaramayacak 
bir maddedir. Ancak ne olacaktır? Aktüalitesi 
kaçmış olan, zamanaşımına uğramış olan bir 
olay hakkında, bir gün sonra, iki gün sonra bil
diri yayınlama durumu hâsıl olacaktır. Olsa 
olsa bu olacaktır. Çünkü olayın olduğu gün 
bildiri yayınlamaktan mahrumsunuz. Çünkü 
bildiriyi götürüp savcılığa vereceksiniz, alındı 
kâğıdını alacaksınız. Savcıyı yerinde bulacak
sınız bulamayacaksınız, ilgili memuru bulacak
sınız bulamayacaksınız, büyük zorluklarla kar
şılaşacaksınız. Bugün yayınlanması lâzım gelen 
bildiriyi bir gün sonra yayınlayacaksınız. Onun 
da zamanı geçmiş olacak, kamu oyunda tutma
yacak, basınımız almayacak; TRT elbetteki 
kendi bültenlerine koymayacaktır. 

Sözü tekrar Sendikalar Kanununa getirmek 
istiyorum. 

Şimdi düşünün, bir sendika işkolunda bir 
grev kararı almış, bazı uygulamalardan sonra 
da bu grevi kaldırmış. Kaldırdığı saatte bir 
bildiri yayınlayıp bütün işçileri işbaşına davet 
edecektir, ama Dernekler Kanunundaki atıfa 
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göre, grevi kaldırmaya karar veren sendikanın 
yönetim kurulu toplanacak, bildiri yayınlan
masına karar verecek, o bildiriyi kaleme ala
cak, savcılığa götürecek verecek, alındısını 
alacak, ondan sonra gazetelere birer bildiri ile 
alındının birer örneğini verecek, aynı şekilde 
TRT'ye götürüp verecek ve Iböylece grev bir 
saat evvel biteceğine ve işçi bir saat evvel işba
şı yapacağına belki de bir gün sonra ancak iş
başı yapacaktır. 

Onun için sendikalarla yakından ilgisi olan 
bu maddenin üzerinde Sayın Hükümetin ve Sa
yın Komisyonun da durarak, bu takririme Ge
nel Kurul sayın üyelerinin de iltifat gösterme
sini hassaten rica ediyor, fazla vaktinizi al
mak istemiyorum, hürmetlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gü
venç. 

Sayın Türkmen, önerge üzerinde... 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan sayın arkadaşımın 

önergesinde ileri sürdüğü hususlarda bir ba
kımdan kendisinden daha ileriye gidiyorum, 
bir bakımdan da kendisinin sendikalar için is
tediği hakkı fazla bir talep telâkki ediyorum. 

Şöyle ki : Filhakika sendikaların bazı za
ruretler karşısında beyanlarda bulunması için 
şartlar mevcudolabilir. Bu bakımdan bu yetkinin 
tanmmamasmm, yani daha evvelce «Alındı bel
gesi» nin istenmesinin bazı mahzurları olduğunu 
kabul ederim. Eğer bu bir nıahzursa, bu, yal
nız sendikalar için değildir. Filhakika, sendi
kaların işkollarmın ekonomimize katkısının 
büyük olduğunu ve bir milletin hayatında sen
dikanın emeği temsil eden bir kuvvet olarak 
önemi bulunduğunu kabul ederim. Ancak, 
Türk Milletinin hayatında etkisi olan yalnız 
sendikalar değildir. Türk Hukukçular Cemi-
miyeti vardır, Kızılay vardır, Çocuk Esirgeme 
Kurumu vardır, barolar vardır. Bütün bu 
dernekler için tahdit konulması da mahzurdur. 
Binaenaleyh, eğer sendikalar için mahzursa, 
onlar için de mahzurdur. Bu itibarla, münha
sıran senikalar için istisna yapılmasını ben 
kâfi görmüyorum. 

Ancak, benim kendisi ile hemfikir oldu
ğum husus, esasen burada getirilen, beyanat 
vermek için konulan formalitenin lüzumsuz ol

duğu noktasıdır. Bu, fikir hürriyetine-, cemi
yet hayatında fikir beyanına haksız, lüzum
suz bir takyittir. Bir dernek, bir şahıs iste
diği şekilde beyanat verebilir ve eğer beyana
tında suc unsuru var ise, bunun da hesabını 
verir. O halde bir kişi beyanat verebildiği 
gibi; beş kişi, yedi kişi, on kişi bir dernek 
fikrini serbestçe b?yan ötmesin?.. Bunun için 
bir tahdit konuyor, daha evvel götürüp savcı
lığa haber verecek, verdiğine dair belge ala
cak, ondan sonra beyanat verecek.,, Bu tak
yit bence lüzumsuzdur, Filhakika cemiyet ha
yatımızda, belki bası dernekler tarafından be
yanat diye çıkarılmış zararlı yayımlar vardır, 
bunun önlenmesi isteniliyor ve mesul bir 
makam bulunmak isteniyor ama, bunun yolu 
bu değildir. Eğer bir beyanat verecekse daha 
evvel neden gitsin, kendi yetkili organından 
karar alsın?.. Tasavvur buyurun o organ na
mına bir derneğin başkanı çıkıyor, o dernek 
hakkında beyanatta bulunuyor. Eğer yetki
sini aşmışsa, nihayet derneğe karşı mssul olur. 
Nitekim, eğer siyasî partilerden herhangi 
bir kimse Partiler Kanununa veya Anayasaya 
aykırı beyanda bulunursa, kendisi hakkında 
takibat yapılır ve hatta o yetmezse partisi ka
patılır. O halde, bir dernek mensubu eğer yet
kisini aşmışsa, onun hakkında ceza vermek 
mümkündür. Fakat her halükârda; sen bu 
bryanatta bulunmak için evvelâ git umumî 
heyetinde karar al, bu kararı almadan beya
natta bulunamazsın demek, bu takyidi getir
mek, hakikaten demokrasiye ve serbest fikir 
beyan etmek prensibine aykırıdır. Düşünen 
adam, yazan adam bunu beyanat şeklinde 
de ifade edebilir. 

Bu itibarla, ben bu takyidin getirilmesine 
muhalifim ve dolayısıyle bu takyidin tama
men çıkarılması lâzımdır, Ama, bu takyit ka
lırsa yalnız sendikalar için bu takyidin kal
dırılmasını ben kâfi görmüyorum, Çünkü, 
aynı şekilde Türk Milletinin hayatında fay
dalı olan diğer dernekler, diğer teşekküller 
vardır, bu hakkı onlara da vermek lâzımdır. 

Bu itibarla, kısa kesmek için diyorum ki, 
eğer arkadaşım bana iltihak ederde bütün bu 
takyidin kaldırılması şeklinde takririni değiş
tirirse, iştirak ederim; aksi takdirde iştirak 
etmediğimi arz etmek istiyorum, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Türk
men. 

Efendim, takrire Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

HAYRETTİN ERSÖZ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CAHİT OR

TAÇ (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VII 

Derneklerin denetimi 

Genel denetim : 
Madde 40. — Derneklerin işlemleri, defterle

ri, hesapları ve faaliyetleri içişleri Bakanlığınca 
veya dernek merkezi veya şubesinin bulunduğu 
yerin en büyük mülkiye amiri tarafından biz
zat veya görevlendireceği memurlar aracı
lığı ile dernek, merkez, müessese veya eklen
tilerinde her zaman denetlenebilir. 

Bu denetleme, derneğin amacıyle ilgili bu
lunan bakanlık veya bakanlıklar tarafından 
da yapılabilir. 

Denetleme sırasında görevli memurlar ta
rafından istenecek her türlü defter, belge ve 
işlemli yazıların, dernek yetkilileri tarafından 
gösterilmesi veya verilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza- arz e d 
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

Malî denetim : 
Madde 41. — Dernek hesapları ve hesap

larla İlgili belge ve defterler, en az üç yılda 
bir, Maliye müfettişleri veya mahallî mülkiye 
amiri tarafından görevlendirilecek memurlar 
tarafından denetlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Et.meyenler... Kabul 
edilmiştir. 

idare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi : 

Madde 42. — Kolluk kuvvetleri derneklerin 
merkez ve şubelerinin yönetim, yerleri, mües
seseleri ve her çeşit eklentilerine mahallî mül-
kiy amirinin yazılı emriyle her zaman girebi
lirler, 

Bu şekilde girilen yerlerde : 
1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 ya

şından küçüklerin bulunduğu (Yanında veli 
veya vasisi olsun olmasın 18 yaşından küçük
lerin girmesine mahallî mülkiye amirinin yazı
lı izniyle müsaade olunan yerler hariç); 

2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya 
genel ahlâka aykırı harekette bulunulduğu; 

3. Uyuşturucu maddelerin herhangi biri
nin kullanıldığı; 

4. Kanunların bulundurulmasını yasakla
dığı alet veya maddelerin bulunduğu veya ka
nunen suç sayılan faaliyette bulunulduğu; 

5. Suçlulara yataklık edildiği; 
6. Mahallin en büyük mülkiye amirini 

izni olmadan alkollü içki kullanıldığı; 
Tespit edilmesi halinde Polis ve Vazife ve 

Salâhiyet Kanununun 8 nci maddesi hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Efendim madde üzerinde 
önerge var. Müzakere açıyorum. Söz isteyen 
var mı?. Yok. 

önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler kanunu tasa

rısının 42 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Vahap Güvenç 

«işbu maddenin 1 nci fıkrası Sendikalar 
Kanununa göre kurulmuş olan meslekî teşek
küller hakkında uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Saym Güvenç, önergenizi izah 
için buyurun. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu 42 nci madde üzerinde söz almamın se
bebi 42 nci maddenin birinci fıkrasıdır. 

Bu fıkrada; 
«1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 

yaşından küçüklerin bulunduğu (Yanında veli 
veya vâsisi olsun olmasın 18 yaşından küçükle
rin girmesine mahallî mülkiye âmirinin yazılı 
izniyle müsaade olunan yerler hariç)» denmek
tedir. 

Şimdi, çok kısa konuşmak istiyorum. Zan
nediyor sayın Hükümetin ve saym Komisyonun 
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gözünden kaçmış olsa gerek; 274 sayılı Sendi
kalara Kanunun 5 nci maddesinin ikinci fıkra
sında söyle bir hüküm var : 

«işçi sendikalarına üye olmak için bu ka
nuna göre isçi sıfatını taşıyan kimsenin 16 ya
şını doldurması gerekir. 16 yaşından küçük 
olanlar kanunî temsilcilerinin yazılı muvafaka
tiyle üye olabilirler. Ancak, 16 yaşından kü
çük olanlar, sendika genel kurulunda oy kul
lanamazlar.» 

Şimdi bir meslekî teşekkülün kendi kanu
nunda, o meslekî teşekküle 16 yaşında olan bir 
kişinin üye olmasını kabul edeceksiniz; Der
nekler Kanununun 42 nci maddesinin birinci 
fıkrasiyb de 18 yaşından küçük olanların, o 
teşekküllere girmesini yasaklayacaksınız. 

Şimdi bir sendikaya bir işçi niçin üye olur? 
Hakkını korusun diye, o sendika kendisine 
menfaat etsin diye üye olur. Çalışırken; işye
rinde işvereniyle, ustasıyle, ustbaşısıyle arasın
da çıkmış olan bir ihtilâfı gidermek için de 
gelir sendikasına müracaat eder. Sendikasına 
müracaat etmesi için, sendikanın merkezine, 
şubesine yahut bir organının bulunduğu bir 
yere gelmesi lâzım. 

Şimdi, Dernekler Kanununun bu 42 nci 
maddesinin birinci fıkrasıyle, 18 yaşından kü
çük olan; fakat sendikaya üye olan kişinin 
kendi hakkını arayabilmesi için sendikaya git
mesini önlüyorsunuz. Bu kadar büyük aykırılı
ğı tespit ettim; öyle zannediyorum ki, bu ko
nuda çok haklıyım; onun için de bir takrir ver
dim; hiç olmazsa sendikaya üye olan kişinin 
sendikaya hakkını aramak için kolayca girip 
çıkmasını sağlamak lâzım. Sen 18 yaşından 
küçüksün diye, hakkını da arayamazsın diye 
bir kaide olmaması gerekir. O bakımdan bu tak
riri vermiş bulunuyorum. Takdir Yüce Heye
tinizdir. 

kaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekür ederiz Sayın Güvenç. 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTAŞARI HAY
RETTİN ERSÖZ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, buyuru
nuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

ı Sayın Güvenç, zannediyorum maddenin met
ninden çıkan manayı yanlış anlıyorlar. Şöyle 
ki: 42 nci madde, derneklere üye olabilme, ya
ni üyelik sıfatını ihraz etmek için girme mana
sını taşımıyor. Maddenin metni gayet açık; «18 
yaşından küçük olan kişiler, maddede tespit 
edilen yerlere giremez» diye hüküm getiriyor. 

Şimdi maddeyi okuyalım. Maddenin birinci 
fıkrasında kolluk kuvvetleri nerelere girer bu
nu tasrih etmiş, devam ediyor: 

«Bu şekilde girilen yerlerde : 
«1. Yanında veli veya vâsisi olmadan 18 

yaşından küçüklerin bulunduğu (Yanında veli 
veya vâsisi olsun olmasın 18 yaşından küçük
lerin girmesine mahallî mülkiye âmirinin yazı
lı izniyle müsaade olunan yerler hariç)» 

Mülkiye âmiri «Falan yere, filân yere gire
bilir» diye izin verirse, bunu istisna kılmış; 
ancak 18 yaşından küçük olan vatandaşlar için, 

«2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı ve
ya genel ahlâka aykırı harekette bulunulduğu 
tespit edilen yerlere giremez» diye madde hü
küm getiriyor. 

Saniyen : 
«3. Uyuşturucu maddelerin herhangi biri

nin kullanıldığı tespit edilen yerlere 18 yaşın
dan küçük vatandaşlar giremez» diyor. 

«4. Kanunların bulundurulmasını yasakla
dığı âlet veya maddelerin bulunduğu veya ka
nunen suç sayılan faaliyette bulunduğu» diyor. 

I Yani, derneğe giremez, sendikaya giremez 
diye bir hüküm getirmiyor; bu kanım dışı, ya
saklanmış veya kötü hallerin devam ettiği yer
lere giremez diye düküm getiriyor. Kim ? 18 
yaşını bitirmeyen kişiler. Yanında velisi, vasi
si dahi bulunsa, buraya giremez diyor. 

Şimdi arkadaşımız, «Sendikalar Kanununa 
göre 16 yasında bulunan frr isçinin derneğe 
girme hakkı varken, 42 nci madde bunu önlü
yor» beyan buyurdular. O madde ile konulan 
hükmün bu madde ile kaldırıldığı yönünden 
hiçbir mana taşımıyor bu madde. Bu, sadece 
yasak edilen yerlere girmeme durumunu geti
ren bir hüküm. Onun için, 274 sayılı Kanunla bıı 
kanun arasında bir çelişki yoktur kanaatinde
yiz 

Kaldı ki, 75 nci madde ds gayet açık şe
kilde «... özel kanunlarında hüküm bıılunma-

I yan hallerde» diye hükıim getirmiştir. 274 sa-
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yılı Kanun 16 yaşındaki vatandaşa sendikaya I 
girme hakkı tanındığına göre, 75 nci madde 
hükmü oradaki hakkı saklamaktadır. Kanaa- I 
timce metin ysrindedir. önergeyi de komisyon 
olarak kabul etmiyoruz. 

Saygılar sunarım. ) 

IV. — GÖRÜŞÜL] 

4. — Dernekler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kahul olunun metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri komis-
yonlarıudan 6"sur üye alınma]; surelinle kurulan 
derici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/()()(]; 
('. Senatosu : 1/M) (S. Sayvn : 113) 

BAŞKAN — Dernekler kanunu tasarısının 
müzakerelerine devam ediyoruz. 

BÖLÜM : VIII 

Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi 

Fesih : 

Madde 43. — 1. Genel kurul karariyle fe
sih; 

Dernek genel kurulu, her zaman, derneğin 
feshine karar verebilir. Feshe karar verebil
mek için tüzüğe göre, genel kurula katıl
ma hakkına sahibolan üyelerin en az üçte iki
sinin toplantıya katılması şarttır. 

Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, 2 nci 
defa toplanmak için 19 ncu maddeye göre 
üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak 
üyeler sayısı ne olursa olsun fesih konusu görü
şülebilir. Fesih hakkındaki kararlar, hasır 
bulunan üyelerin üçts iki çoğunluğu ile alınır. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Elendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedil
miştir. 

( Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
j edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

nm biran evvel görüşülmesini temin maksadıy-
le, havale edilmiş olduğu Anayasa ve Adalet, 
Malî ve iktisadî işler, içişleri, Tarım ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarından üçer üye alınmak 
suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesini. arz ve teklif ederim. 

Prof. Dr. İlhan öztrak 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN önerge üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereken işlem yapılacaktır efendim. 

I İŞLER (Devam) 

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafın
dan 5 gün içinde en büyük mülkiye âmirine 
yazı ile bildirilir. 

2. Mahkeme kararı ile fesih; 
a) 9 ncu madde yer eğince yetkili merci

lerce yapılan yazılı isteme rağmen, 30 gün için
de dern?k tüzüğündeki noksanlıklar tamam
lanmaz veya kanuna aykırılıklar gideril
mezse, 

b) 13 ncü maddede belirtilen süre içinde 
dernek genel kurulu toplanmaz veya kanu
nen teşkili zorunlu organlar seçilmezse, 

c) Olağan genel kurul toplantısı üstüste 
iki defa yapılmazsa, 

Dernek merkezinin bulunduğu yer mülkiye 
âmirinin yazılı bildirisi vs Cumhuriyet Sav
cılığının talebi üzerine Asliye Hukuk Mahke
mesince derneğin feshine karar verilir. Bu 
konuda açılan dâvaların duruşmaları Cumhu
riyet sevcılarmın huzuru ile yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

infisah : 
Madde 44. — Dernekler aciz halına düş

tüğü veya yönetim kurulunun tüzük gere
ğince kurulmasına imkân kalmadığı yahut 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GI 
2. — Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın, Toprak 

•ve Tarrm Reformu Öntedbirier kanunu tasarı
sının havale edilmiş olduğu komisyonlardan se
çilecek 3'er üyeden kurulacak bir (i e cici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (1/104, 
4/37) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi

lip, Cumhuriyet Senatosuna gönderilen Toprak 
ve Tarım Reformu öntedbirier kanun tasarısı-
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21 nci maddede belirtilen yeter sayının bu
lunamaması sebebiyle üstüste iki olağan ge
nel kurul toplantısının yapılamadığı haller
de infisah eder. infisah halinin tespiti dernek 
merkezinin bulunduğu yerin en büyük mül
kiye âmirinin karariyle olur., 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kapatma veya faaliyetten alıkonulma : 
Madde 45. — Bu kanunda ve diğer kanun

larda gösterilen hallerde dernekler, federas
yon veya konfederasyonlar temelli olarak an
cak mahkeme kararı ile kapatılabilir. 

Mahkeme, dâvanın her safhasında talep 
üzerine veya re'sen dernek federasyon veya 
konfederasyonların her türlü faaliyetlerini ya
saklayabilir. 

Ancak, Devletin ülkesi ve milleti ile bü
tünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin 
ve genel ahlâkın korunması bakımından ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde dernek, 
federasyon veya konfederasyonlar ilgili va
liliğin gerekçeli karan ile faaliyetten alıko-
nulabilir. Alıkonma karan derneklerin şube
leri için de geçerlidir. Bir derneğin yalnız 
şubesi için alman faaliyetten alıkonulma kararı 
sadece o şube için uygulanır; şubenin bağlı 
bulunduğu derneği etkilemez. 

Faaliyetten alıkonulan dernek, federasyon 
veya konfederasyonlar hakkında, bu kararı 
gerekli kılan hallerden dolayı derhal başla
yan soruşturma en kısa zamanda sonuçlandı-
nlarak, mahallî Cumhuriyet Savcılığınca; dâva 
açıldığı takdirde, görevli mahkemeye; dâva 
açılmasına mahal görülmediği takdirde, ma
hallî asaliye ceza mahkemesine intikal ettiri
lir. Faaliyetten alıkonma kararı, aksine ka
rar verilmediği sürece geçerli olur. Ancak 
mahkeme, dernek, federasyon veya konfede
rasyonun kapatılmamasına karar verdiği tak
dirde, bu karar hüküm tarihinde yürürlükten 
kalkar. 

Asliye ceza mahkemesi gerekli gördüğü 
takdirde duruşma yapmaksızın dosya üzerinde 
inceleme yaparak da karar verebilir. Faaliyet
ten alıkonulan dernek, federasyon ve kon-
derasyonlarm maddî ve hukukî varlıklarının 
korunması için mahallî sulh mahkemesine kay
yım tayin edilir. 

i BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasfiye : 
Madde 46. — Feshedilen veya münfesih 

hale düşen derneklerin, mal ve paralarının 
tasfiyesi, dernek tüzüklerinds gösterilen esas
lara göre yapılır. 

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün 
para ve mallan Hazineye intikal eder. 

Tasfiye ve intikal, Hükümet Komiseri ve 
Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu 
işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesin-

J leştiği tarihten itibaren başlanır. 
j Fesih, infisah veya kapatılmasına karar 

verilen derneklerin para ve mallarının tas
fiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını 
müteakip, bu derneklerin «Dernekler Kütü
ğü» ndeki kayıtları, faaliyetleri bir il sının 
içinde bulunanlar için mahallin en büyük 

j Mülkiye Âmiri, birden ziyade ilde faaliyette 
bulunanlar için de İçişleri Bakanlığının onayı 

I ile silinir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I öğrenci dernekleri organlarında görev alma 
yasağı : 

I Madde 47. — Ayn öğretim müesseselerinde 
I olsa bile iki yıl (Sömestr usulü uygulıman 

fakülte, akademi, enstitü veya yüksek okul-
J larda bu müddete tekabül eden sömestr adedi 

kadar) sınıfta kalan veya bulundukları öğ-
I retim müessesesini normal bitirme senesinden 

iki sene sonrasına kadar bitirmemiş olan öğ
renciler, öğrenci derneklerine başkan olamaz, 
yönetim ve denetleme kurulları ile diğer or
ganlarında görev alamaz, dernek adma öğrenci 
temsilciliğine seçilemezler. 

Seçildikten sonra yukarda belirtilen hallere 
I düşenlerin daha önce iktisabettikleri sıfatları 

zail olur. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : IX 
Çeşitli hükümler 

Kamu yararına çalışma niteliği : 
Madde 48. — Bir derneğin kamu yararına 

j çalışan derneklerden sayılabilmesi için : 
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a) Derneğin en az bir yıldan beri faali
yette bulunması, 

b) Derneğin, amaç ve bu amacı gerçek
leştirmek için giriştiği faaliyet sonuçları ba
kımından ülke çapında yararlı olduğu hakkın
da kanaat vermesi şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kamu yararına çalışma kararının verilmesi 
ve gerektiğinde geri alınma usulleri : 

Madde 49. — Bir derneğin kamu yararına 
çalışan derneklerden sayılması iligili bakan
lıkların görüşü alınarak, içişleri Bakanlığının 
teklifi, Danıştay Genel Kurulunun kararı ve 
Bakanlar Kurulunun tasdikine bağlıdır. 

Bu konudaki dosya İçişleri Bakanlığınca 
hazırlanır. Bunun için dernekler aşağıdaki 
belgeleri, içişleri Bakanlığına gönderilmek 
üzere, dernek merkezinin bulunduğu valiliğe 
verirler. 

a) Dernek tüzüğünün son şekli, 
b) Tüzüğün ilân edildiği gazete, 
c) Dernek üyeleri sayısı ve üye aidatının 

geçmiş yıla ait yıllık tahakkuk ve tahsil mik
tarı, 

ç) Derneğin şubelerinin sayısı, bulun
duğu yerler ve bağlı kuruluşlarının miktar ve 
cinsleri, 

d) Derneğin kamu yararı yönünden, faa
liyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapıl
ması düşünülen işler hakkında rapor, 

e) Son yıla ait malî blanço, 
f) Derneğin menkul ve gayrimenkul var

lığının listesi, 
g) Kamu yararına çalışan derneklerden 

sayılması için dernek genel kurulunun aldığı 
karar, 

Yukardaki fıkralar hükümlerine göre hak
larında <Kamu yararına çalışan dernek) ka
rarı alınmış bulunan dernekler, gerek olağan 
denetimlerde, gerek yaptırılacak özel dene
timlerde, amaç ve faaliyetleri bakımından (Ka
mu yararına çalışan dernek olma) niteliklerini 
kaybettikleri tespit olunursa, kamu yararına 
çalışan derneklerden olduğu yolundaki karar, 
birinci fıkradaki usule uyularak kaldırılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ram. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dernek gelirleri : 
Madde 50. — Derneklerin gelir kaynak

ları : 
a) Üye aidatı, 
b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, 

müsamere, konser, spor müsabakası ve konfe
rans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. 

c) Dernekçe tertiplenen piyango gelir
leri, 

d) Dernek mamelekinden elde edilen ge
lirler, 

e) Bağış ve yardımlar. 
Kamu yararına çalışan dernekler dışında 

kalan dernekler siyasî partilerden veya on
lara bağlı teşekküllerden yahut işçi veya iş
veren meslek teşekküllerinden herhangi bir 
suretle maddî yardım kabul edemezler. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle, mahallî 
idareler, iktisadî Devlet Teşekülleri ile bun
lara bağlı müesseseler ve. sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete ait kuruluşlar ancak 
kamu yararına çalışan derneklere yardım ya
pabilirler. 

Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya 
tüzel kişilerden yahut diğer kuruluşlardan 
yardım alması İçişleri Bakanlığının izni ile 
olur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Defter ve kayıtlar : 

Madde 51. — Dernekler aşağıda yazılı def
terleri tutarlar : 

a) Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin 
kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık 
veya yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazı
lır. 

b) Karar defteri : Yönetim kurullarının 
kararları tarih ve sayı sırasıyle bu deftere ya
zılır ve kararların altı üyelerin imzası ile tas
dik olunur. 

c) Gelen ve giden evrak defteri : Gelen 
ve gönderilen evrak tarih ve sayısıyle bu def
tere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve gi
den evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. 

ç) Gelir ve gider defteri : Dernek namına 
alman bütün paraların alındıkları vs har
canan paraların da verildikleri yerler açık 
ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 
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d) Bütçe, kesinhesap vs bilanço defteri. 
Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numa

ralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf bel
geleriyle yapılır. 

Bu maddede sayılı defterlerin Noterden 
tasdikli olması şarttır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak veril
miş bir önerge var. Madde üzerinde müzakere 
açıyorum ve önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 51 nci maddesinin (d) fıkrasın

dan sonra bir (e) fıkrası ilâve edilerek buna : 
(e) Demirbaş defteri : Derneğin merkez ve 

şubelerinde mevcut bütün taşınır mallara cins, 
nevi ve değeri ile bu deftere sıra No. ile ya
zılır.) Şeklinde bir bent ilâvesini saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı?... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
HAYRETTİN ERSÖZ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.,. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCÜZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet vs Komisyon katıl
mıyorlar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Taşınmaz mal edinme : 

Madde 52. — Dernekler, ikametgâhları ile 
amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan 
başka, taşınmaz mallara sahibolamazlar. Ba
ğış ve vasiyet yoluyle kendilerine intikal eden 
taşınmaz malları dernekler içişleri Bakanlığı
nın belli edeceği sûra içinde paraya çevirmeye 
mecburdurlar. 

Bakanlar Kurulu bazı derneklere ihtiyaç
larından fasla taşınmaz mala sahibolma yetkisi 
verebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

17 . 7 . 1972 O : 1 

izne tabi dernek adları : 
Madde 53. — Dernekler adlarında, (Türk), 

(Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet) ve (Ata
türk) kelimeleri ile bunların baş veya sonları
na getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri 
Bakanlar Kurulu kararı ile kullanabilirler. 

Öğrenci dernekleri, kuruldukları fakülte, 
akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yük
sek okullar ile diğer yüksek okullar ve her 
türlü resmî vg özel eğitim öğretim müesseseleri
nin ismini alırlar. 

Bu adlarla, her ne suretle olursa olsun baş
kaca dernek kurulamaz. 

BAŞKAN — 53 ncü maddenin 2 nci fıkra
sındaki «öğdenci» kelimesinin «öğrenci» ol
ması lâzımdır, tabı hatası yüzünden meydana 
gelmiştir. Maddeyi bu haliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler : 
Madde 54. — öğrenci derneklerinin merkez 

ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait 
idare yerleri; üniversite, fakülte, akademi ve 
bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullarla, sair 
her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim 
müesseseleri veya yurt binaları yahut müşte
milâtında açılamaz. 

Her çeşit derneklerin, kamu hizmeti yapı
lan yerlerle eğitim ve öğretim müesseselerin
de yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri, 
müessesenin yetkili makamının muvafakati ile 
mülkî idare âmirinin iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Hükümet komiserinin tayini : 
Madde 55. — Mahallin en büyük mülki

ye âmiri genel kurul toplantılarında hazır bu
lunmak üzere hâkim, savcı veya bu sınıftan 
sayılanlar ile adliye memurları, askerî şahıs
lar, emniyet ve jandarma mensupları dışın
dan bir memuru Hükümet komiseri olarak tâ
yin edebilir. Komisere lüzumu halinde yeteri 
kadar yardımcı verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Hükümet komiserinin görev ve yetkileri : 
Madde 56. — Hükümet komiserinin görev 

ve yetkileri şunlardır : 
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a) Genel Kurul çağrısuımn usulüne uygun 
yapılıp yapaılmadığmı incelemek, 

b) Tüzüğüne göre toplantıya katılacak
lara ait liste üzerinde işaret konularak top
lantıya katılanları tespit etmek, 

c) Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü 
ve gündem esaslarına uygun cereyan edip et
mediğini tespit etmek ve göreceği aykırı hal
ler için kongre başkanlık divanını uyarmak, 

d) Toplantı güvenliğinin sağlanması ve 
toplantının sükûn içinde geçmesi için kolluk 
kuvvetlerinden her türlü yardımı istemek, 

e) Sükûn ve düzeni bozacak eylemlerin, 
toplantının devamını imkânsız kılacak bir şe
kil alması halinde toplantıyı tatil etmek ve 
gerekirse kolluk kuvvetlerinden zor kullanıl
masını istemek, 

f) Gerektiğinde toplantının safahatını, 
teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film ma-
kinaları gibi araçlarla tespit etmek. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Kanıma veya tüzüğe aykırı hallerin yargı 
mercilerine intikali : 

Madde 57. — Hükümet komiseri veya ma
hallin en büyük mülkiye âmiri, toplantının 
kanuna veya dernek tüzüğmıe aykırı şekilde 
yapıldığını tespit ettiği takdirde durumu 24 
saat içinde mahallî Cumhuriyet Savcılığına bil
dirir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum . Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret : 
Madda 53. — Hükümet komiserine verile

cek ücretin miktarı içişleri ve Maliye bakan
lıklarınca müştereken tespit olunur ve bu üc
ret içişleri Bakanlığı bütçesine konulacak öde
nekten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum . Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Özel durumlar : 
Madde 59. — Türkiye Kızılay Derneği, ulus

lararası andlaşmalarla tayin edilen nitelik ve 
duruma göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca 
onaylanmış olan Tüzüğe ve özel kanunların ver
diği görev ve yetkilere göre yönetilir. 

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumu, Bakanlar Kurulunca onaylanmış 
tüzüklerine ve kanunların verdiği görev ve yet
kilere görev yönetilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları 
dernekler : 

Madde 60. — Yurt dışında Türk vatandaş
ları tarafından kurulacak derneklerin tüzükle
rinin tasdikli iki nüshasının ve yönetim kurulu 
ile dernek üyelerinin kimliklerini gösterir bir 
listenin, içişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, 
derneğin bulunduğu yerdeki ve yoksa en yakın
daki Türk konsolosluklarına bir ay içinde ve
rilmesi zorunludur. 

Bu dernekler, yönetim kurulunda vukubu-
lacak değişiklikleri ve yeni girecek üyelerin 
kimliklerini de aynı usule göre bildirirler. 

Türk vatandaşları tarafından yurt dışında 
bu kanunla yasaklanmış amaçlarla dernek ku
rulamaz ve Türk vatandaşları bu kabil dernek
lere üye olamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Dernekler bürosu : 
Madde 61. — Her ilde ve İçişleri Bakanlığın

da (Emniyet Genel Müdürlüğünde) bir dernek
ler bürosu kurulur. 

Büronun kuruluşu, personeli, görev ve yet
kileri 14 ncü madde dereğince tesisi öngörülen 
dernek kütüklerinin şekil ve düzenleme ve ka
yıt usulleri İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir 
yönetmelikle belli edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Muhakeme usulü : 
Madde 62. — Bu kanunla ilgili olarak hu

kuk mahkemelerinde bakılacak davalar acele 
olarak görülür. 

Bu kanun hükümlerine muhalefetten cezaî 
i takibatı gerektiren hallerde meşhut suçların 
| muhakeme usulüne dair olan kanunun 1 nci 
i maddesinin (A) bendinde yazılı mahal dışında 
i vukubulsa dahi, failleri hakkında 3005 sayılı Ka-
i nuna göre soruşturma ve takibat icra olunur. 
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Cumhuriyet savcıları 3005 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı müd
detle bağlı kalmaksızın bütün delilleri toplaya
rak kamu davası ikame ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri : 
Madde 63. — Bu kanunun 2 nci maddesinin 

(a) ve (b) bentleri gereğince dernek kurma 
hakkına sahibolmadıkları halde dernek kuran
lar bin liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılır ve dernek kapatılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Bu kanunun 4 ncü maddesin
de kurulması yasak dernekleri kuranlar veya 
bu yolda yönetenler veya 35 nci maddenin I No. 
lu fıkrasının (b) bendine aykırı harekette bu
lunan dernek yöneticileri hakkında, fiilleri da
ha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin liradan beş 
bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur 
ve her halde derneğin kapatılmasına karar ve
rilir. 

60 nci maddenin son fıkrasına aykırı hare
ket edenler, Türkiye'de bulunduğu takdirde, 
Türk Ceza Kanununun 5 nci maddesinin (1) 
nci fıkrasındaki ceza hadleri nazara alınmak
sızın, haklarında yukardaki fıkrada yazılı caza 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 65, — Kanunun 5 nci maddesinin (a) 
veya (b) bentlerine aykırı hareket eden dernek 
yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yı
la kadar hapis cezasına hükmolunur ve derne
ğin kapatılmasına da karar verilir. 5 nci mad
denin son fıkrasına aykırı hareket eden dernek 
üyelerj. hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde altı aydan bir yıla ka
dar hapis cezasına hükmolunur. 

Kanunun 6 nci maddesine aykırı harekette 
bulunan derneklerin kurucu ve yöneticileri ile 
35 nci maddenin I No. lu fıkrasının (a), (c) 
bentlerine ye aynı maddenin II No. lu fıkrası
nın (a) veya (b) bentlerine aykırı faaliyette 

j bulunan derneklerin yöneticileri altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. II No. 

\ lu fıkranın (b) bendine göre karar verilmesi 
halinde derneğin kapatılmasına da karar veri
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Kanunun 12 nci maddesinde 
sözü edilen, ilân mecburiyetini yerine getirme
yenler veya 28 nci maddede gösterilen bildiri
mi süresi içinde yapmayanlar hakkında, bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Genel kurul toplantılarını kanun ve tüzükle
rine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri 
hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde, ikibin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. Gerektiğinde, kanun ve tü
züğe aykırı yapılan genel kurul toplantılarının 
iptaline de mahkemece karar verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Kanunun 20 nci maddesine ay
kırı olarak dernek genel kurulunu başka bir 
yerde toplayan yönetim kurulu üyeleri veya 
yetkili kılınan diğer kurul veya şahıslarla, mad
denin ikinci fıkrasında belirtilen yerlerde top
lantı yapanlar veya buna müsaade edenlere üç 
aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

54 ncü maddede yasaklanan yerlerde dernek 
merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faali
yet gösteren yöneticilerle, buna müsaade eden 
veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu hal
de keyfiyeti kanunî mercilere derhal hebar ver
meyen yetkililer, yakardaki fıkra uyarınca ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

I Madde 68. — izin almaksızın 36 nci madde
ye aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan 
iki1 bin liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 69. — Kanunun 37 nci maddesinin 
I birinci fıkrasına aykırı harekette bulunanlar, 
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fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde, altı aydan bir yıla kadar hapis cszasiyle 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 70, — Bu kanunun 38 nci maddesiy
le 39 ncu maddesinin birinci fıkracına aykırı 
hareket edenler ve 39 ncu maddenin 2, 3, 4 ncü 
fıkrasıyle 40 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası ve 
52 nci maddedeki mecburiyeti yerin3 getirme
yenler hakkında bir aydan altı aya kadar ha
pis cezası hükmolunur. Ve her halde derneğin 
kapatılmasına karar verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Kanunun 47 nci maddesinde 
yasaklanan durumları bilerek iktisabedenlere 
veya iktisabettiğini öğrendiği halde bir hafta 
içinde istifa etmeyenlere 500 liradan 1 000 li
raya kadar ağır para cezası verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Maddde 72. — Kanunun 50 nci maddesine 
aykırı olarak dernek, federasyon veya konfede
rasyonlara yardım eden özel veya resmî tüzel 
kişi veya kuruluşlar yönetici veya yetkilileriy
le yardım kabul eden dernek, federasyon veya 
konfederasyon yöneticileri üç aydan altı aya 
kadar hapis ve bin liradan iki bin liraya ka
dar ağır para cezasıyle cezalandırılırlar. 

Eğer yardım alınmışsa mahkemece, yapılan 
yardımın aynen ilgili kuruluşa iadesine, dış ül
kelerden yapılmış yardımların ise Hazineye irat 
kaydedilmesine karar verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Genel kurul veya diğer dernek 
organlarında yapılan seçimler, oylamalar ile oy
ların sayım ve dökümüne hile karıştıran veya 
tahrif edenler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar 
hapis ve 3 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Derneğe ait defter veya kayıtları tutmayan 
yahut kontrola gelen memurlara bunları göster
meyen kimseler hakkında üç aya kadar hapis 

va 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

Her ne suretle olursa olsun, kendisine tevdi 
olunan derneğe ait para veya para hükmünde
ki evrak, senet veya sair malları kendisinin ve
ya başkasının menfaatine olarak sarf ve istih
lâk veya rehneden veya satan, saklayan, imha 
eden, inkâr eden veya tahrif veya tağyir eden 
yönetim kurulu başkan veya üyeleri veya de
netçiler ile derneğin sair hizmetleri, fiilleri da
ha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı 
aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm 
olurlar. Yukarıda yazılı suçlardan dolayı ko
vuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 74. — Başkaca bir hüküm bulunma
yan hallerde bu kanunun âmir hükümlerini ye
rine getirmeyen dernek yöneticileri veya der
nek üyeleri ile sair kimseler hakkında, ayrıca 
bir ceza tâyin edilmemişse bir aydan altı aya 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : XI 

Son hükümler 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yayımı ta
hinde mevcudolan dernekler, federasyon, birlik 
ve konfederasyonlar en çok altı ay içinde du
rumlarını bu kanun hükümlerine uydurmaya ve 
yeniden düzenlenecek dernek tüzüklerinden 
dört nüshasını, merkezlerinin bulunduğu yerin 
en büyük mülkiye âmirine vermeye mecburdur
lar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Kanunun 61 nci madde
sinde söz konusu edilen yönetmelik, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay için
de hazırlanır ve dernekler büroları faaliyete ge
çer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 3. — Bu kanunun 4 ncü mad
desinin son fıkrasında alman üniversite, fakül
te, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yük
sek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eği
tim ve öğrenim müesseselerinde kurulu ve halen 
faaliyet gösteren dernek, federasyon ve öğrenci 
birlikleri bu kanunun yayınlandığı tarihte infi
sah etmiş sayılırlar. 

Mameleklerinin tasfiyesi, tüzüklerindeki hü
kümlere tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Cemiyetler Kanununa yapılan atıflar : 
Madde 75. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı 

Cemiyetler Kanunu ile ek ve tadillerine yapıl
mış olan atıflar işbu Dernekler Kanununa, keza 
diğer kanunlarda 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nu ile ek ve tadillerine madde numarası göste
rilmek suretiyle yapılan atıflar bu kanunun ay
nı konuları düzenleyen madde veya maddeleri
ne yapılmış sayılır. 

Meslekî kuruluşlar, özel kanunlarında hü
küm bulunmayan hallerde bu kanunun 35, 36, 
37, 39, 42 nci maddelerine ve bunlarla ilgili mü
eyyidelere tabidirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Kaldırılan kanunlar : 
Madde 76. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu

nu ile, bu kanunun bütün ek ve tadilleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi : 
Madde 77. — Bu kanun yayımlandığı tarih

te yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 78. — Bu kanun* hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen var mı efendim? 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece Dernekler kanun tasarısı Senatomuzca 
kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. 

5. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Sen 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/523; C. Senatosu : J/99) (S. Sayı
sı : 130) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var efendim okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 130 sıra sayılı kanun tasarısı tabedilip 

sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyetine binaen bütün işlere takdi-

men, Gelen Kâğıtlara Ek'den gündeme alınarak 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunu 
okutuyorum efendim. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu). 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Raporun açık oya arz edilmesi 
lâzım, açık oylama yapılacaktır. 

6. — Efrada karşı suimuameleden hükümlü 
Ömer An ve Mehmet Gökmen'in özel affına dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/681; C. 
Senatosu : 2/25) (S. Sayısı : 129) (2) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

(1) 130 S. Sayılı basma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 129 S. Sayılı basmayan tutanağın sonu
na eklidir. 

— 326 
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Sıra Sayısı : 129 
ilgisi : 129 Sıra sayılı kanun teklifi tabedi

lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyetine binaen bütün işlere tak-

dimen Gelen Kâğıtlara Ek'den gündeme alına
rak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Ömer Ucuzal 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo

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

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunu 
okutuyorum efendim. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu). 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen var 
mı efendim? Yok. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bir 
önergem var efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Efrada karşı suimuameleden hükümlü Ömer 
An ve Ahmet Gökmen hakkındaki redde mü
teallik Komisyon kararının reddi ile, Millet 
Meclisi methinin müzakereye tabi tutulup ay
nen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Efendim, önerge Komisyon 
raporunun aleyhinde, Komisyon raporunun red
dedilmesini ve Millet Meclisinin kabul ettiği me
tin üzerinde müzakere edilmesini teklif ediyor. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ge
nel Kurulun takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun oyla
rına arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Müzakere, Millet Meclisinin kabul ettiği me
tin üzerinde olacak. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Efrada karşı suimuameleden hükümlü Ömer 
An ve Mehmet Gökmen'in özel affına dair 

kanım teklifi 
Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 

8 . 2 . 1972/TR 1972 - 491 esas 1972 - 376 ka

rar tebliğname 1B/335 karar sayılı ilâmlarıyle 
kesinleşen Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi
nin 8 f 12 . 1971 tarih ve 1970/37 E 1971/242 
K sayılı kararı ile T. C. K. 243/1, 59 ncu mad
desi gereğince 10 ay ağır hapis ve 2 ay 15 gün 
memuriyetten men'ine cezalanyle hükümlü, Ra-
şit oğlu Sıdıka'dan doğma 1339 doğumlu Ömer 
An ile, Mustafa oğlu Fatma'dan doğma Mehmet 
Gökmen'in mahkûm olduğu işbu cezaları bütün 
hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Kanunlaş
mıştır efendim. 

7. —- Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayılı 
Kanıma aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 
416,60 TL. para cezasına hükümlü Bekiroğlu, 
1941 doğumlu, Ayşe'den olma, Taşova'nın Şehli 
köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel hakkın
da Özel Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/669; (f. Senatosu 1/96) (S. Sayısı : 127) 
(D 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum1 efendim. 

Yüksek! Başkanlığa 
Sıra sayısı : 127 
İlgisi : 127 sıra sayılı kanun tasarısı tabedi

lip, sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

(i) 127 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

— 327 — 
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Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdi-
men Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Ömer Uuczal 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo

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

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 
okunup okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. 
Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Kanunun tasarısınını tümü üzerinde söz is
te/yen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Osman Yüksel hakkında Af kanunu tasarısı 

Madde 1. — Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 
6136 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 
ay hapis ve 416,60 Türk Lirası para cezasına 
hükümlü Bekiroğlu, 1941 doğumlu Ayşe'den 
doğma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda kayıt
lı Osman Yüksel'in cezası bütün neticeleri ile 
birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; kanunların, her şeyden 
önce Yüae Senatodan dört başı mamur bir şe
kilde çıkması hepimizin dileğidir. Bu konu üze
rinde birkaç kere durduk. Divan olarak şu an
da elimizde dört tasarı mevcuttur, fakat bu 
tasarıları ne okuyabildik ve ne de inceleyebil
dik. Yalnız şimdi okunan kanun tasarısından 
anlaşıldığına göre, ruhsatsız olarak tabanca ta
şımış olan bu zat hakkında Türkiye Cumhuri
yeti mahkemeleri 10 ay hapis cezası vermiş. 
Mahkemelerin ve Adliyenin verdiği bu karar
ların, hiç bir istinadolnıadan, sanki delilsiz ve
rilmiş kararlarmış gibi bir anlayış içerisinde 
mütalâa edilerek özel bir af kanunu ile ortadan 
kaldırılması isteniyor. 

Bir şahsın affedilmesi veya edilmemesi ay
rı bir konudur, önemli olan husus, Türki
ye'de kötü bir örnek olacaktır. Yani, bumdan 
sonra da bunun gibi suç işleyen, ruhsatsız ta

banca taşımak suretiyle aynı suçu işleyen in
sanlar, mahkemelere, Yargıtaya ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine rahatça müracaat ede
cekler, «Ruhsatsız tabanca taşıdım, yakalan
dım, bana şu kadar gün hapis cezası verdiler; 
fakat şu tarihte şu birleşimin şu oturumunda 
buma benzer bir af kanunu tasarısı gelmişti ve 
aynı suçu işleyen kimseyi affetmiştiniz, benim 
ki, bu suçtan daha da hafiftir» diyecekler ve 
bu tür müracaatlar yapılacak. Bu örnek orta
dayken, o zaman nasıl hareket edeceğiz? 

Bu kanun tasarısının, iki sebepten dolayı 
görüşülmeyip geri bırakılmasını istiyorum. Ay
rıca, Yüce Senatonun bu gibi ufak işlerle uğ
raşmamasını, buna zaman ayırmamasını isti
yorum. Zira bunu mütaakıp binlerce dilekçe 
ile müracatlar yapılacak, bundan daha hafif 
özel af talepleri gelecek; fakat Yüce Senatonun 
sayın üyeleri aynı anlayışı o zaman göstermez-
lerse, sizin bu davranışınız karşısında belki de 
Yüce Senatonun haysiyetine, büyüklüğüne söz 
getiren kelimeler, cümleler kullanmak zorunda 
kalacaktır. Mahkemenin verdiği kararda ve 
elimizdeki delillerde, kanuna aykırı olarak 
ruhsatsız tabanca taşıma suçu işlemiş olan bir 
şahsın cezasını, biz, özel af kanunu ile orta
dan kaldırıyoruz. Bunlar, Yüce Senatonun 
büyüklüğü ile bağdaşacak meseleler değildir. 

Bu bakımdan, bu şahsın affından ziyade, 
tasarının reddi ile ayrıca bu gibi konuların Yü
ce Senatoda görüşülmesinin yeri olmadığı ka-
naatmdayım. 

Daha da usulsüz, su anda üyelerin elinde 
bu tasarı metni mevcut değildir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk teşekkür ede
rim. 

Efendim, 17 . 7 . 1972 Pazartesi gününe ait 
Gelen Kâğıtların «Raporlar» kısmının «3» nu
marasında bu kanun tasarısı mevcuttur. Vak
tinizi almamak için bunları tek tek okumuyo
rum. 

Gelen kâğıtlardan alıp müzakere etmekte ol
duğumuz... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O husus de
ğil... 

BAŞKAN — Rica edeceğim, hiç olmazsa 
Divanda karşılıklı konuşmayalım. 
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Bu kanun tasarısının, Gelen Kâğıtlardan! 
gündeme alınmış olup, usule ujrgun olarak mü
zakere edilmekte olduğunu ifade ederim. 

'Sayın öztürk'ün diğer bey anlarının nazarı 
itibara alınıp alınmaması Genel Kurula bağlı bir 
husustur. 

Sayın Bilgen, buyurun efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arka

daşlarım, Sayın öziturk söz almasaydı ben de 
gecenin bu saatinde söz almayacaktım. 

Tadarının gsrekçesinden öğrendiğimize gö
re; olay, «Amasya - Samsun» yolu üzerinde ve 
bir dağ başında geçmiş. Bir benzin istasyonu
nun güvenliği için bulundurma ruhsatı olan bir 
tabanca mevcut ki, burada kim bekçi ise bunu 
bulunduruyor. Tabanca ruhsatı olmadığı halde 
külliyetli miktarda parayı bankaya götürmesi 
gereken şahıs bu tabancayı yanına almış. Mam-
leketöte kargaşalık olduğu bir devirde herkes1 

ruhsatına bakmayıp tabanca tedarikine bakar
ken, para götüren bir şahmın bu fiilini kötü ni
yetine atfetmek doğru değildir. Kaldı ki, biz 
mahkeme de değiliz. Yüce Komisyon üzerinde 
durmuş, bu hükmü münasip görüp kabul etmiş. 
Bu bir yüz kızartıcı suç değildir. Diğer üc kigi 
gibi, bu vatandaş da, Yüce Senatonun atııct 
duygularından faydalanılarak affedilmelidir. 

Eu bakımdan, ben bu kanun tasarısının da, 
diğer tasarılar gibi kabul edilmesini istirham 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen teşekkür ede
riz. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

Hükümet ve Komisyon da söz istemiyorlar. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanunu Adalet Bakam yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
nrkiir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKA2T — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Mil
let Meclisine iade edilecektir. 

8. — Ömer oğlu, 1912 doğumlu Öner Sarman 
halikında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/670; C. Senatosu : 1/103) (S. Sayısı : 
1:28) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
ilişik 128 sıra sayılı kanun tasarısı tabedi

lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyetine binaen bütün işlere takdinıen 
Gelen Kâğıtlara Ekten gündeme alınarak önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ömer Ucuzal 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 
okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını kabul edenler... Okunmasını kabul 
etmeyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
ömeroğlu, 1942 doğumlu, Öner Sarman hak

kında af kanunu tasarısı 
Madde 1. — öz kardeşi ile karısını zina 

halinde yakalayıp öldürmekten dolayı, Altın
dağ Ağır Ceza Mahkemesinin 5 . 11 . 1971 ta
rih ve 1971/345 esas, 1971/339 karar sayılı ke
sinleşmiş hükmü ile 4 sene 2 ay süre ile hapse 

(1) 128 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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mahkûm edilen, Ömer oğlu 1942 doğumlu, Ordu 
ili, merkez ilçesi, Çavuşlar köyü, Cilt 37, say
fa 60, hane 35'te nüfusa kayıtlı, halen Ankara 
Merkez Cezaevinde hükümlü öner Sarman'm 
cezası bütün hukukî neticeleri ile birlikte affe-
dilmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet ve içişleri 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

.9. — Gümrük kanunu taşansın) it Millet 
Miclisiııcc kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Mali ve İktisadî İşler, Millî Savunma, 
Bayındırlık, Vlaştırrna ve İmar - İskân, Anaya
sa ve Adah-t ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan 2'ser üye alınmalı suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi J/155; O. Sena
tosu İ/SI) (S. Sayısı : 1;U) (1) 

BAŞKAN — Bir önerg-e var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında yer alan 121 sıra sayılı Gümrük ka
nunu tasarısının gündemde bulunan bütün işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Haydar Özalp 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(.1) 121 S. Saydı hasma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını arzu edenler.. Okun
mamasını kabul edenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Gümrük kanunu tasarısı 

BİRİNCİ KİTAP 
Genel hükümler ve genel işlemler 

BİRİNCİ AYIRIM 
Genel hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜ31 

Tâbirler, mükellefiyetler ve vergiye esas olan 
tarife 

Tâbir ve tarifler 

Madde 1. — 1. Bu kanunda geçen ve şü
mulü belirtilmemiş olan eşya tabiri her türlü 
madde ve kıymetleri kapsar. 

2. Bu kanunda geçen (Gümrük Vergisi) 
ve (vergi) tabirleri yalnız giriş Gümrük Vergi
sini, (Gümrük vergileri) ve (vergiler) ise güm
rüklerce alman bütün vergi ve resimleri ifade 
eder. 

3. Bu kanunda geçen : 
(Bakanlık) tabiri, Gümrük ve Tekel Bakan

lığını, 
(idare) tâbiri, Gümrük idaresini, 
(Kanun), (bu kanun), (kanunda) ve (bu 

kanunda) tâbirleri, işbu Gümrük Kanununu, 
ifade eder. 

4. Bu kanunun 12 nci maddesindeki asıl 
ikametgâh tâbirinin tâyininde, yurda ister tu
rizm maksadıyle ister meslekî bir gaye ile gir
miş olsun, bir sene içinde vasati altı aydan faz
la bir zaman ikamet eden şahsın, oturduğu bi
nanın sahibi veya kiracısı olması bakımından 
fark gözetilmeksizin veya nerede oturursa otur
sun Türkiye'de ikametgâhı bulunduğu prensibi 
kabul olunur. 

5. Bu kanunda geçen fiilî ithal tâbiri : 
a) Vergi tahakkukunun idarece yapıldığı 

hallerde vergilerin ödendiği veya cari hesabı
nın mahsubunun yapıldığı veya teminata bağ
landığı veya erteleme işleminin gümrüğünce 
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tekemmül ettirildiği veya muaflık hükümleri
nin uygulandığı, 

b) Vergi tahakkukunun mükellef ince ya
pıldığı hallerde eşyanın gümrük işlemlerinin ik
mal edildiği, 

c) Deniz, vagon ve kamyon üstü işlemler
de, muayenenin yapılıp çetelenin açıldığı, 

Tarihi ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellefiyetler 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti gümrük 
hattından geçen veya eşya geçiren her şahıs, 
bu kanun ile buna dayanılarak çıkarılan tüzük
ler, kararname ve yönetmelikler hükümlerine 
uymakla mükelleftir. Bu mükellefiyet, gümrük 
idarelerinin gerek bu kanunda gerek başka ka
nun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere 
göre yapacağı denetlemelere tabi olmak ve ka
nunları gereğince kendi adına veya başka ida
reler nam ve hesabına tahsil edeceği her nevi 
vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bun
ları teminata bağlamak ve kanun, tüzük, karar
name ve yönetmeliklerin ifasını şart koyduğu 
her türlü işlem ve formaliteyi yerine getirmiş 
olmaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Vergi mükellefiyetinin başlangıcı 
Madde 3. — 1. Gümrüğün denetlemesi al

tına (her çeşit antrepolardakiler de dahil) kon
muş eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti; 

57 nci madde gereğince beyanamesinin tescil, 
55 nci madde gereğince ağızdan beyan ya

pılan hallerde bu beyana ait tahakkuk varaka
sının mükellef tarafından imza ve idarece tescil, 

Posta yolu ile gelen eşyada 135 ve 136 nci 
maddelerdeki belgelerin tescil, 

Edildiği günde başlar. 

Gümrük denetlemesi altında bulunan eşya, 
bu kanunda aksine sarahat olmadıkça, fiilî it
halden önce mahvolursa mükellefiyet kalkar. 

17 . 7 . 1972 O : 1 
2. Gümrük denetlemesi dışında kalmış eş

yaya ait vergi ödeme mükellefiyeti, eşyanın 
gümrük hattından geçirildiği tarihte, eğer bu 
tarih bilinmiyorsa, eşyanın gümrük hattın
dan geçirildiğine gümrükçe bilgi edinildiği 
günde başlar. 

3. Şarta bağlı teminatlı veya teminatsız 
yurda muaf olarak sokulan eşyaya ait vergi 
ödeme mükellefiyetinin başlangıcı, muaflık 
beyannamesinin tescili ve beyanname yok ise 
sair geçiş belgeleri üzerinde gümrükçe yapılan 
en son giriş vizesi tarihidir. 

4. Yurda muaf olarak sokulduğu halde, mu
afiyetten faydalanmayan şahıslara veya yer
lere satılan veya devrolunan veya muafiyet
ten, faydalanmayan hususlar için kullanılan eş
yanın vergi ödeme mükellefiyeti, ilgililer tara
fından Gümrük idaresine yapılacak beyan ta
rihinde, beyan yapılmamış ise devir veya satış 
tarihinde, bu tarih tespit edilmiyorsa buna 
Gümrük idaresince bilgi edinildiği tarihte baş
lar. 

Bu suretle satılan veya devredilen eşyayı 
satanlar, devredenler veya muafiyetten fay
dalanmayan hususlar için kullananlar bu eşya
ya ait vergiler bakımından gümrüğe karşı tek 
başına ve müteselsilen sorumludurlar. 

5. Satışa intikal eden eşyanın vergi ödeme 
mükellefiyeti giriş beyannamesi verilmiş ve
ya tahakkuk varakası tanzim edilmiş olduğu 
hallerde bunların tescil edildiği, aksi halde sa
tış kâğıdının gümrükçe tanzim ve tescil olun
duğu tarihte başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Vergiye esas olan tarife 

Madde 4. — Gümrük Vergisi, 3 ncü madde 
gereğince ödeme mükellefiyetinin başladığı ta
rihte yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Tari
fe Cetvelindeki nispet, had ve esaslara göre 
hesaplanır. 

Tarifenin vergi nispetlerini artıran hüküm
lerinin uygulanmasına, kanunda aksine sara
hat bulunmadıkça, yayın tarihinden üç ay son
ra başlanır. Ancak, bu kanunun 20 ve 21 nci 
maddeleriyle 14 . 5 . 1964 tarihli 474 sayılı Ka
nuna göre yapılacak değişiklikler ve alınacak 
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kararlar yayın tarihinden itibaren yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Vasfı değişen eşya 
Madde 5. — Gümrük Vergisi, ödeme mükel

lefiyetinin başladığı günde eşyanın bulunduğu 
hal ve mahiyetine göre Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinde yer aldığı pozisyon üzerinden hesap
lanır. Ve bu suretle hesaplanacak Gümrük Ver
gisinden, eşyanın vasıflarında sonradan husu
le gelen değişmeler ve bozulmalar sebebiyle, in
dirim yapılmaz. 

Ancak, fiilî ithalden evvel hava tesirinden 
veya herhangi bir kaza dolayısryle, eşyanın 
mahiyet ve vasıflarında husule gelen değişik
likler hakkında külfet ve masrafları sahibine 
aidolmak üzere, gümrüğün denetlemesi altın
da aşağıdaki şekillerde işlem yapılır. 

1. Hiç bir suretle kullanılmaz hale gelmiş 
eşyanın, sahibi isterse, usulü dairesinde imhası
na veya yurt dışına çıkarılmasına müsaade 
edilir. 

2. Münhasıran ilk madde olarak kullanıl
ması mümkün hale gelen eşyanın vergisi ilk 
madde tarifesi üzerinden hesaplanır. Lüzumu 
halinde, Gümrük idaresince, bu eşyanın ilk 
madde şeklinden başka surette kullanılmasını 
önleyici tedbirler de alınır. 

3. Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrıl
ması mümkün ise hasara uğramış kısmı, değilse 
tamamı hakkında sahibinin isteğine göre 1 ve 
2 nci fıkralar hükmü uygulanır. 

4. Islanmış veya nemlenmiş eşyanın ku
rutulmasına Gümrük idaresince müsaade olu
nur. 

Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulan
ması sırasında ilk tespit ve tahakkuka göre bir 
ceza tayini gerektiği hallerde bu ceza alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tek ve maktu ver$l, istisna ve muafiyetler 

Tek ve maktu vergi 
Madde 6. — Posta yolu ile veya yolcu bera

berinde gelen ve ticarî mahiyette bulunmayan 

vergiye tabi eşyadan, alınacak Gümrük vergi
lerini göstermek üzere kanunlardaki had ve 
nispetlere bağlı kalınmaksızın ve bu nispet ve 
hadleri geçmemek şartiyle tek ve maktu bir ta
rife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

AHMET NüSRET TUNA (Kastamonu) — 
Arkadaşımız sabahtan beri okuyor, yorulmuş
tur. Müsaade ederseniz ismail Yetiş Bey bu 
vazifeyi yapmak istiyor; lütfedin oylayın. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, bu 
teklifi oylamak biraz güç olacak. Günkü, sayın 
kâtip üyeler Divanda bulunuyorlar. Ancak, kâ
tip üyeler saat 15,00'den beri çalışmaya devam 
ettiklerinden ötürü, ikisi de yorulmuş durum
dalar. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, münavebeye ben de talibim. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz efendim. 

İstisnalar 

Madde 7. — Aşağıda yazılı eşya Gümrük 
Vergisinden istisna edilmiştir : 

1. Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki po
zisyonlarında vergiye tabi tutulmadıkları gös
terilmiş olan eşya, 

2. Milletlerarası andlaşmalarla vergiye tabi 
olmadıkları kabul edilen eşya, 

3. Her türlü Türk Parası, banknotları, es
ham ve tahvilleri ve kuponları, Türkiye'ye so
kulması yasak olmayan yabancı devlet paraları, 
esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile 
çek ve poliçeler, 

4. Bakanlıkça tespit olunacak esaslar daire
sinde, ticarî mahiyeti bulunmadığı kabul edi
len numunelik eşya ve modeller, 

5. Mezarlıklara, millî abidelere konulmak 
üzere 'getirilen veya gönderilen çelenk, bayrak 
ve bu mahiyetteki eşya ile bunların teferruatı, 
içinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bu
lunan tabut, vazo ve sair kaplar ve bunlarla 
birlikte getirilen veya önceden veya sonradan 
gönderilen çiçek, çelenle ve bu mahiyetteki eşya, 

f 

6. Resmî daire ve müesseselerle özel mües-
• sese ve şahıslara ait işlem görmüş her türlü 
i defter, evrak ve belgelerle, kullanılmamış her 
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türlü taşıt biletleri ve milletlerarası mahiyette . 
muayyen hizmetler karşılığı kullanılacak ku- s 
ponlar, 

7. Karasularımızda kasaya uğrayan veya 1 
batan ve mülkiyeti Hazineye intikal etmiş olan 
ve Maliye Bakanlığınca denizden çıkarılmak 
üzere satılan veya çıkarılması sözleşmeye bağ
lanan her türlü eşya. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Muafiyetler 
Madde 8. — Gerçek ve tüzel kişiler için it

hal edilecek, aşağıda cins ve nevileri gösteri
len eşya Gümrük Vergisinden muaftır. 

1. Genel, katma ve özel bütçeli dairelerin 
müze ve kitaplıkları için teşhir edilmek veya 
okunmak üzere gelen her türlü eşya, kitap ve 
eserler, okullar ile bahsi geçen dairelerin hay
van ve bitki bahçeleri, numune ve üretme fi
danlıkları, göl ve havuzlan için gelen her türlü 
bitki ve hayvanlar ile bunların tohumları ve 
yumurtaları, (Bunların kap ve kılıfları, nakli 
sırasında kullanılan eşya, malzem ve kumanya
lar dahil). 

2. a) Sosyal, kültürel, hayrı ve sihhî mak
satlarla yabancı memleketlerde kurulmuş der- I 
nek, tesis ve teşekküller tarafından aynı mak
satlarla Türkiye'de faaliyette bulunan dernek, ! 
tesis ve teşekküllere, 

b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Tür
kiye'deki kamu faydasına yararlı derneklere ve 
kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş millî 
tesislere, resmî teşekküllere, belediye ve köy 
tüzel kişiliklerine, 

Bağış yoluyla gönderilen veya verilen para 
ile alınıp getirtilen ve konularına uygun oldu
ğu Bakanlıkça kabul edilecek eşya. 

3. Doğrudan doğruya veya gerçek ve tü
zel kişiler aracı edilerek Hazineye yardım 
maksadıyle ve bağış yoluyle gelen her türlü 
eşya ve kıymetler (Maliye ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarınca müştereken tespit edilecek usul 
dairesinde). 

4. a) Millî Savunma ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ihtiyaçları için Hükümetçe doğru
dan doğruya veya sipariş üzerine getirilen ve 

beyannamesi Millî Savunma Bakanlığınca veri
len her türlü silâhlar, deniz ve hava harp ge
mileri, yardımcı gemileri, yüzen havuzlar, her 
türlü harp mühimmatı, tekerlekli, tekerleksiz, 
paletli, yarı paletli Mumum harp vasıtaları 
ile arazi arabaları (Binek otomobilleri hariç), 
mekanik, elektrik, elektronik ve nükleer alet 
ve cihazlar ve bunların teçhizat ve demirbaşın
da kayıtlı donatım eşyası ile yayım, inşa ona
rımında kullanılacak malzeme, akaryakıtlar, 
eğitim malzemesi ve her türlü harp ganimetleri, 

b) Millî Savunma ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kay
naklardan alınan her türlü yardım malzemesi, 

e) Emniyet Genel Müdürlüğünce, emniyet 
hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mu
bayaa ve ithal olunacak (a) bendinde yazılı 
araç, gereç ve silâhları ile bunların teferruatı. 

5. Kara sınırlarından 5 kilometreye kadar 
derinlikte bulunan köyler ve kasabalar ahali
sinin gümrük kapılarından geçirdiği kendisinin 
veya ailesinin kullanmasına mahsus ve kıymeti 
Bakanlar Kurulu kararıyle tespit edilecek eşya 
(Bakanlıkça tayin edilecek usul dairesinde). 

6. Harp esirleri ve harp zamanlarında en
terne edilen askerî ve sivil kişiler adına bağış 
yoluyle gönderilen yiyecek ve içecek (Tütün 
ve sigara dahil) ve giyim eşyası (karşılıklı ol
mak şartıyle). 

7. a) Millî deniz ve hava gemilerinin, ya
bancı limanlarda ve meydanlarda yalnız kendi 
ihtiyaçları için aldıkları donatım eşyası ve işlet
me malzemesi, 

b) Yabancı deniz ve hava gemilerinin ken
dilerine mahsus olarak içlerinde getirdikleri ve
ya Türk limanlarında gümrüklenmemiş mallar
dan aldıkları yakıtlar ve yağlayıcı maddelerle 
gemi adamları ve yolcularına mahsus yiyecek 
ve içecekler (Tekel maddeleri dahil) ve dona
tım eşyası ve işletme malzemesi (gemilerden 
dışarı çıkarılmaması ve karşılıklı olması şar
tıyle). 

Yukardaki fıkralarda yazılı donatım eşyası 
ile işletme malzemesinin cins ve nevileri Gümrük 
ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tayin 
ve tespit olunur. 

c) Yabancı ülkelere sefer yapan Türk ge
mileri ve uçakları hakkında da yukanki hü
kümler uygulanır. Ancak, bu taşıtlar kabotaj 
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seferleri esnasında yabancı yakıt, yiyecek ve 
içecek maddelerini, vergileri ödenmek şartiyle 
kullanabilirler. 

Bu taşıtların muntazam seferleri olanlarının 
yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk 
limanına avdet ederek, tekrar dış sefere çıkma
ları halinde, bu limandaki bekleme süreleri ya
bancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır, 

Yemekli vagonların Türkiye sınırından geç
tikten sonra hazırlayacakları ilk kahvaltı ve ye
mek için kullanacakları yiyecek ve içeceklerle 
yakıtlar (Tekel maddeleri bu hükmün dışın
dadır.) 

8. iktisadî bir faaliyetin reklâmı maksadıy-
le getirilecek ve parasız dağıtılacak olan basılı 
ilân, katalog, broşür, takvimler ve emsali mat
bualar. 

9. Noel, yılbaşı, Şeker ve Kurban bayram
ları münasebetiyle hariçten gönderilecek, süre 
ve kıymetleri Bakanlar Kurulunca tâyin edile
cek, hediyelik eşya. 

10. Türkiye'de akdedilecek milletlerarası 
kongrelere veya spor temas ve gösterilerine 
katılacak delege ve şahısların isimlerini muh
tevi plâketler, bunların millî bayrakları veya 
kulüp filâmaları ve bunları takmaya mahsus 
ağaç ve madenî mamuller ve bu toplantı ve te
maslara ait rozet, kupa ve broşürler ve bu 
kongre ve spor temas ve gösterilerine ait cihaz, 
alet ve malzeme. 

11. Türkiye'de yapılan ve yapılacak olan 
millî ve milletlerarası her türlü yarışmalarda 
mükâfat olarak verilmek üzere bağış yoluyle 
gönderilen eşya. 

12. Aile fotoğraf filimleri ve resimleri, 
basın ile ilgili aktüalite filimleri ve resimleri, 
fonopost maddeleri (münhasıran mektup ve mu
habere vasıtası olarak kullanılanları dolu ve 
birer adet), plâk, tel ve bantlarla mürettep sesli 
ve yazılı mevkut neşriyat, şahsî tedavide kul
lanılacak miktar ve mahiyette ilâçlar (konul
muş kanun hükümleri saklıdır.) 

13. Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar 
ve sergilerin inşa ve dekorasyonunda kullanıl
mak üzere getirilen eşya (bu mahallerden dışa
rı çıkarılmamak kaydıyle.) 

14. a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
87.11 pozisyonunda yer alan ve malûller tara
lından kullanılmak üzere hususî surette imal 

edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan (mo
torlu veya motorsuz) koltuklar ve benzeri va
sıtalar, 

b) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 90.19 
pozisyonunda yer alan protez uzuvlar (protez 
dişler hariç), 

c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 
85 nci fasıllarında yer alan ve sakatların sanat
larının icrası için bizzat kendilerinin ithal ede
rek kullanacakları makinalar (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının müsaadesiyle). 

15. Anadolu Ajansının ihtiyacı için yurt 
dışından getirtilecek; 

işletme malzemesi, telsiz alıcı ve verici ya
yınlarında kullanılan her türlü cihaz, teleks ma
kinaları teyp, çanta telsiz, fotoğraf makinala
rı, filim banyo cihaz ve malzemeleri, telefoto ci
hazı teksir makinaları, teksir boyası, mumlu 
kâğıt ve diğer her türlü elektro mekanik, me
kanik ve elektronik haberleşme cihazları ve 
aksamları Damga Resmi dahil, gümrük ve re
simleri, belediye hissesi ve harçlarından muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

Sayın Salihoğlu, buyurunuz. 
OSMAN SALİHOĞLUL (Sakarya) — Sayın 

Başkanım, Sayın Bakandan bir hususu öğren
mek için soruyorum; Bu 8 nci maddenin 14 
numaralı bendinin sonundaki «benzeri vasıta
larla» deyimine 8702 pozisyonuna giren ve ma
lûllerin kullanabilecekleri şekilde teçhiz edil
miş olan binek otomobilleri dahil midir, değil 
midir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Evet, dahildir. 

BAŞKAN — Dahildir diyorlar efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diplomatik muafiyetler 
P/Eadde 9. — Aşağıda yazılı eşya mütekabili

yet şartiyle gümrük vergilerinden muaftır : 
1. Yabancı devlet başkanları ve aileleri ef

radı ile refakatlerine memur olanların getir
dikleri veya Türkiye'deki ikametleri sırasında 
getirecekleri eşya ve taşıtları. 

2. Resmî bir ziyaret veya görev için Türki
ye'ye gelen delegelerle, sivil veya askerî heyet
lerin, bu görevin yapılması maksadıyle bera-
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herlerinde getirecekleri veya görevin devamı 
sırasında getirtecekleri eşya ve taşıtları. 

3. a) Türkiye'deki yabancı diplomatik 
temsilciliklerin. 

b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki kon
solosluklarının, 

Resmî görevin yapılması ile ilgili olarak her 
hangi bir zamanda getirtecekleri her türlü ba
sılmış ve basılmamış evrak ile taşıtları ve sair 
her türlü eşya ve resmî binalar için inşaat mal
zemesi. 

4. a) Yabancı devletlerin Türkiye'deki 
diplomatik temsilciliklerinde görevli misyon 
şefleri ile diplomatik memurlarının, 

b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konso
losluklarında görevli misyon şefleri ile meslek
ten konsolosluk memurlarının, 

c) Milletlerarası resmî teşkeküllerin Tür
kiye'de ikamet eden misyon şeflerinin ve dip
lomasi memurlarının, 

Türkiye'de görevli bulundukları süre içinde, 
gerek kendilerinin, gerek aileleri efradının is
tihlâk ve kullanmaları için birlikte getiridikleri 
veya sonradan getirtecekleri her türlü eşya 
ve binek otomobilleri. 

5. a) Yabancı devletlerin Türkiye'deki 
diplomatik temsilciliklerinde görevli idarî ve 
teknik personelin, 

b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki kon
solosluklarında görevli idarî ve teknik persone
lin, görevlerine ilk gelişlerinde beraberlerinde 
getirecekleri veya bu gelişlerinden en çok iki 
ay önce veya gelişlerinden itibaren altı ay için
de getirtecekleri kendilerine ve ailelerine ait 
zat ve ev eşyası, 

'Mütekabiliyet şartının mevcudiyeti Dışişleri 
Bakanlığınca tespit olunur. 

Bu maddede yazılı muaflıklardan (misyon 
şefleri hariç) Türk uyruklular faydalanamazlar. 

Bu madde gereğince yurda muafen sokul
muş olan eşya ve taşıtların (binek otomobilleri 
dahil) muaflık hakkı olmayan yer ve şahıslara 
herhangi bir suretle devir veya satışı Dışişleri 
Bakanlığının müsaadesine bağlı olup, bu eşya 
ve taşıtlar yürürlükte bulunan kanunlara göre 
Gümrük ve diğer vergiler ödenmeden ve malî 
mükellefiyetler yerine getirilmeden muaflık 
hakkı olmayan yer ve şahıslara devredilemez ve 
satılamaz. 

Bu maddeye göre muafen yurda sokulmuş 
olan taşıtlardan çalınanlar hakkında 12 nci 
madde hükmü uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ait gümrük 
işlemleri Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakan
lıklarınca birlikte tespit olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. .Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Zat ve ev eşyası 
Madde 10. — Aşağıda yazılı eşya, gümrük 

idaresince şartlarına ve gösterilen esaslara uy
gun görüldüğü takdirde gümrük vergilerine 
tabi tutulmaz. 

1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı 
için gelen eşya. 

2. a) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri 
leri şahıslarına ait zat eşyası ile, nakil vasıta
ları hizmetlilerinin beraberlerinde getirecekleri 
giyim eşyası (Bakanlıkça tespit edilecek esas
lar dairesinde). 

Yolcunun gelişinden itibaren en geç altı 
ay sonra veya en çok iki ay önce gelen yalnız 
kullanılmış zat eşyası da bu hükümden fayda
lanır. 

b) Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetli
lerinin beraberlerinde getirdikleri ve seyahat 
sürelerine göre kıymetleri Bakanlar Kurulu 
kararıyle tespit edilecek hediyelik eşya. 

3. Şahsî madalya ve nişanlarıyle yabancı 
memleketlerdeki bilim, sergi ve yarışma heyet
lerince verilmiş mükâfatlar. 

4. Türkiye'ye yerleşmek üzere göç suretiyle 
gelen yabancıların beraberlerinde veya kendi
lerinden en çok iki ay önce veya 6 ay .sonra ge
len kullanılmış ev eşyası. 

5. ikametgâhı Türkiye'de olan bir Türkle 
evlenerek veya evlenmek üzere yabancı ülke
deki asli ikametgâhını terk ile Türkiye'ye ge
len veyahut herhangi bir sebeple Türkiye'ye 
gelip de bir sene içinde keza ikametgâhı Tür
kiye'de olan bir Türkle evlenen Türk veya ya
bancı uyruklu gelinin beraberinde veya evlen
me akdinden en çok iki ay önce veya altı ay son
ra gelen giyimine ve evine mahsus cihaz eşyası. 

6. Yabancı memleketlerdeki Türklerin ölü
mü ile Türkiye'de oturan veya Türkiye'ye dö
nen kanunî mirasçılarına intikal eden zat ve ev 
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eşyası (bunların ölüm tarihinden itibaren bir 
yıl içinde getirilmesi ve ölene aidiyetinin ve 
namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici 
belgelerle ispatı şartıyle). 

7. Yabancı memleketlerdeki sürekli görev
lerinden dönen Türk uyruklu memurlarla sair 
amaçlarla yabancı memleketlerde yerleşip de 
iki yıl ikametten sonra dönen Türklerin, bera
berlerinde getirdikleri veya kendilerinden en 
çok iki ay önce ya da altı ay sonra gelen kul
lanılmış veya yeni olup da hareketlerinden en 
az altı ay evvel satınalınmış olduğu tevsik edi
len ev eşyası. 

8. Sürekli görevle yabancı memlekette bu
lunmakta iken yine sürekli görevle başka bir 
yabancı memlekete naklolunan memurların ye
ni tâyin edildikleri memleketin özelliği veya 
uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götürmeleri 
külfetli ve masraflı bulunduğundan memleketi
mize getirmelerine veya göndermelerine zaru
ret hâsıl olan yurt dışındaki zat ve ev eşyaları 
(Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve ilgili Bakan
lıkça) tespit edilecek esaslar dairesinde muaftır. 

Yukarıki (2/a) 4, 5, 6, 7, 8 nci fıkralara 
göre muafen geçirilecek eşyanın cins ve miktarı 
sahiplerinin içtimaî ve malî durumları gözönün-
de tutularak gümrüklerce takdir olunur. 

Bu madde ile bu kanunun 7 nci maddesinin 
3 ve müteakip fıkralarıyle 8 ve 9 ncu maddeler
de Gümrük vergilerinden istisna edilen veya 
muaf tutulan gayriticarî eşya için ayrıca kam
biyo ve ithal rejimi tahdit ve takyitleri aran
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tahsis yeri değiştirilen eşya 

Madde 11. — Tahsis yeri değiştirilen eşya 
hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

1. Gerek bu kanıma ve gerek özel kanun
lara göre muaf olarak ithal edilen her türlü 
eşyadan; 

a) Özel kanunlarla muafiyet tanınan dai
re, müessese ve teşekküllere satılan Veya devro-
lunanlar, 

b) Kamu faydasına yararlı derneklere ka
nunum faydasına parasız tahsis edilmiş millî te-
8Xİere,bedelsiz olarak- devredilenler, 

c) Tahsis edildikleri is ve yerlerde on yıl 
kullandıktan son^a muafiyetten faydalanmayan 
yerlere ve kişilere satılan eşya devrolunanlar 
!iei;n gümrük vergileri aranmaz. 

2. Milletlerarası andlaşnıialara göre temi
natsız ve geçici olarak ithal edilip de tahsis 
edildikleri iş ve yerlerde kullanılması sırasında 
çalınmak veya kasa neticesinde hazar görmüş 
elmak sebebiyle tekrar çıkarılması mümkün ol
mayan vasıta ve eşyadan vergi aranmaz. An
cak, çalınma veya kaza olayının nnaihkeıme ilâ
mı veya Cumhuriyet savcılığımdan veya olayın 
vukubulduğu mahallin en büyük mülkiye âmi
rinden ve hasar gören vasıta ve eşyanın enka
zının Hükümete terk edildiğinin yine mahallin 
en büyük müMye âmirinden alınacak belgeler
le gümrüğe ispatı şarttır. 

Hükümete terk edilecek bu gibi vasıta ve 
eşya enkazı Gümrük idaresi bulunmayan yer
lerde, mahallin mal dairelerince tasfiye edi
lir. 

3. Özel kanunları gereğince yurda muaf 
girmiş deniz ve hava gemileri (yüzen havuzlar 
daihil) : 

a) Herhangi bir sebeple söküldükleri tak
dirde Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki pozis
yonlarına göre, 

b) Battıktan sonra hurda halinde çıkarı
lan gemilerle her hangi bir kam sonunda hur-
dalaşan hava gemileri ilk madde tarifesi üze
rinden, vergiye tabi tutulur 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
iedeııleır.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Turistik kolaylıklar 

Madde 12. — Turizmle alâkalı olarak gelen 
taşıtlara ve eşyaya aşağıdaki hükümlsr uygu
lanır. 

1. a) Asıl ikametgâhı yabancı memleket
lerde olan Türk ve yabancı turistlerin birlikte 
veya kendilerinden en çok İki ay önce veya son
ra getirdikleri 132 nci maddenin 1 (e) fıkrasın
da yazılı seyahat vasıtaları, av, spor ve dıiğeı* 
eşyaları için vergi teminatı olarak kara seya
hatlerimde Uluslararası Turizm ve Otomobil Bir
liğime mensup Türkiye Turing ve Otomobil Ku-
rarnunun veya bunun kefalet ettiği ecnebi ku
rumların verecekleri triptik veya gümrük ge-
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çiş karneleri (En çok bir yıl içinde ihraç şartıy
le) kabul olunur. 

Yakardaki fıkrada sözü edilen Türk ve ya
bancıların triptiksiz veya geçiş karnesiz veya 
bu mahiyetteki benzeri belceler olmaksızın 
getirdikleri! taşıtların (bisiklet ve motosiklet-

Jbr dahil) iîie tenezzüh motoru, kotra ve sandal-
ları, telalar ihracedebilmek şartıyle, Bakanlı
ğın tespit edeceği esaslar dairesinde yurda so
kulur 

Turistlerin hava taşıtlarına uygulanacak iş
lem, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlık
larınca müştereken tespit edilir. 

Motorlu vasıtaların mutat depolarındaki 
akaryakıt ve mıaidenî yağlardan vergi aranmaz. 

Çalınmak ve kaza neticesi parçalanmak yü
zünden tekrar çıkarılması mümkün olmayan ta
şıt ve eşyanın da yengileri aranmaz ve teanŞima-
tı çözülür. Çalınma hadisesi mahkeme ilâmı ve
ya Cumhuriyet savcılığının veya hadisenin vu-
kubulduğu mahallin en büyük mülkiye âmiri
min belgesi iüe ispat edilir. Kaza dolayısıyla 
sahibi tarafından çıkarılmak istencmıiyen taşıt 
ve eşyanın enkazı Hükümete terk edilmek ve 
keyfiyet mülkiye âmirinden alınacak bir belge 
ile gümrüğe ispat olunmak lâzımdır. 

Hükümete terk edilen bu gibi vasıta ve eş
ya enkazı 11 nci maddenin 2 nci fıkrasının son 
bendi hükmüne göre tasfiye olunur. 

b) Yukarda gösterilen suretle yurda giren 
taşıtlar Türkiye dahilinde, ancak triptıik veya 
geçiş karnesinde veya bu maJhiyetteki benzeri 
belgesinde yazılı şahıs ve asıl ikametgâhı ya
bancı memleketlerde olan Türk veya yabancı 
şoförü veyahut asıl ikametgâhı olan yabancı 
memleketlerde otomobil sahibinin vekâletini 
haiz olan Türk veya yabancı şahıslar tarafın
dan kullanılabilir. Buna riayetsizlik halinde 
taşıt, yurt dışı edilmek üzere gümrüğün dene
timine alınır. 

c) Triptik, gümrük geçiş karnesi ve sair 
belgelere göre vergileri teminata bağlanarak 
geçici ve şarta bağlı olarak yurda giren bu ta
şıtlar garanti veren 'kurumdan vergileri takip 
ve talh&ü edilmiş olsa dahi, kaçakçılık hüküm
lerinin uygulanmasında gümrük giriş işlemine 
tabi tutularak yurda ithal edilmiş addolun
maz ve aksine hareketlerde kaçakçılık mevzu
atı dairesinde kovuşturma yapılır. 

2. Turizmi teşvik maksadıyle kurulmuş 
teşekküller üe Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu için getirilecek ve parasız dağıtılacak 
olan turizmle ilgili tesis'lere ait propaganda, 
af jş ve broşürleri ile takvimleri, otomobil plaka
ları, yol işaretleri, rozetler, mükâfat kupaları 
için vergi aranmaz. 

3. Yabancı turizm teşekkülleri tarafımdan 
para JIZ dağıtılmak üzere turizm teşekkülleri ile 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna gön
derilen yabancı turizm propaganda afişleri, bro
şürleri, rehber ve takvimleri vergiye tabii de
ğildi/. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil-
miştiii'. 

Sınır ahalisine kolaylıklar 
Madde 13. — Sınır bölgesindeki topraklarını 

ijlcmek ve bu bölgedeki otlaklarda hayvanları
nı otlatmak hakkı andlaşma ile tanınmış olan-
laıdan, 

1. Türkiye'de oturanların sınırım öbür ta
rafına götürüp mevsimi sonunda geri getirdik
leri hayvan ve mahsulleri ile taşıtları ve alet
leri, 

2. Karşı taraf ülkesinde'Mlerin mevsim so
nunda geri götürmek üzere getirdikleri hayvan 
ve taşıtları, kabları ve örtüleri, kendi arazilerin
de 'kullanacakları tohumları ve gübreleri ile 
makina ve aletleri, 

Bakanlıkça teıspât edilecek usule uyulmak 
şartıyle vergiden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gümrük hattı ve bölgesi ve gümrük hattından 
geçiş 

Gümrük hattı ve bölgesi 

Madde 14. — 1. Gümrük hattı Türkiye si
yasî sınırlandır. 

2. Gümrük bölgesi :-

a) T>en!ilzlerde; kara ve iç suları ile sahil
den içeri, 

b) Karalarda; gümrük hattından içeri, 
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Doğru 30 kilometre derinliğindeki alanı 
kapsar. 

3, Boğazlarla Marmara Denizi, istanbul 
Işımanı ve gümrük işlemleri yapılan hava mey
danları da gümrük bölgesi sayılır. 

Hava meydanlarında gümrük bölgesi sayı
lacak saha Bakanlıkça tespit olunur. 

Gümrük bölgesinin derinliği lüzum görüle
cek haklerde veya bazı yerlerin coğrafî durum
ları itibariyle Bakanlar Kurulu kararıyle 60 
kilometreye kadar genişletirlebilir. 

Bu madde ile tayin olunan ve tespit edile
cek gümrük bölgesi ve bu bölgede yapılacak 
değişiklikler ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Gümrük hattı dışında sayılan yerler 
Madde 15. — Serbest liman, bölge ve mahal-

lerle gümrüMenmeıniş eşyaya mahsus sundur
ma ve antrepolar ve bu türlü eşya, konulmasına 
gümrükçe müsaade edilmiş mahaller ve vasıta
lar, kanunda veya gümrüğün yazılı izin kâğı
dında gösterilen kayıtlara uymak ve buralarda
ki eşyanın kati gümrük işlemi yapılarak milli-
leşinceye veya kanunen böyle addediMnceye ka
dar gümrük denetlemesi altında bulundurul
ması şartıyle, vergi ödeme mükellefiyeti bakı
mından gümrük hattı dışında sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Gümrük kapıları ve yolları 
Madde 16. — Kara, su ve havada gümrük 

hattından giriş ve çıkış gümrük kapılarından 
yapılır. Gümrük hattından içerde bulunan güm
rük kapılan ile gümrük hattının geçiş nokta
ları arasında muayyen yolların takibedıilmesi 
şarttır. Giriş ve çıkış kapıları ile bunları birbi
rine bağlayan yollar ve hava nakil vasıtalarının 
Türkiye dahilinde inebilecekleri gümrük işle
mi yapılan hava meydanları ilgili bakanlıkların 
da mütalaası alınarak Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca tespit ve ilân olunur. 

Umumî hizmete açılmış demiryolları, güm
rük yolu sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

'Gümrük hattından giriş ve çıkış 
Madde 17. — Gümrük hattından giriş ve çı

kış ile gümrük idarelerindeki her türlü güm
rük işlemleri normal çalşma saatleri içinde ya
pılır. 

Ancak; 
1. Demiryolu katarları ve muntazam tari

feli deniz, nehir, kara ve hava taşıtları gece ve 
gündüzün her saatinde gümrük hattından geçe
bilirler. 

Gayrimuntazam tarifeli olup da yolcu geti
ren deniz, nehir kara ve hava taşıtları da aynı 
şekilde gümrük hattından geçebilirler. 

Bu hallerde yalnız yolcuların ve taşıtların 
giriş ve çıkışlarına ait gümrük işlemleri yapı
lır. 

2. işletime teşjkilâtı bulunan limanlarda, 
100 rüsum tonilâtodan büyük hacımdakli gemi
ler gece ve gündüzün her saatinde yük ve yol
cu alıp çıkarabilirler. 

3. Rüsum tonilâtosu, ha-cımları ne olursa 
olsun zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışın
da Gümrük idaresi olan bir limana girmek ve
ya bu limandan ayrılmak zorunda kalan gemi
lerin yük alıp verme istekleri de mahallî güm
rük idarelerince kabul edilir. Yolcu ve turist 
taşıyan her türlü gemiler mesai saatleri dışında 
gümrük idaresi bulunan bir limana girip çıka
bilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miş tir.. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Giriş, çıkış, transit serbestliği ve kısıntıları 
Serbestlik 

Madde 18. — Kanunlar, tüzükler ve bun
ların yetkili kıldığı mercilerce konulmuş ya-
saklıfc ve kısıntılar saklı olmak üzere giriş, çı
kış, transit ve aktarma serbesttir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üy-3?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Kısıntılar ve yasaklık 
Madde 19 — iç ve dış emniyetin korunması, 

haokın, hayvanların ve mahsulâtın hastalıklar-
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dan korunması, tarih ve sanat eserlerinin mem
leketten çıkarılmasının önlenmesi maksadıyle 
veya malî ve iktisadî zaruretler halimde Bakan
lar Kurulu kararıyle eşyanın giriş, çıkış tran-
ısit ve aiktarma serbestliği kısıtlanabilir veya 
kaldırılabilir 

BAŞKAN — Madde üzerinde s Öz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Misilleme 
Madde 20 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile ticaret andlaşması akdetmeyen veya akde-
dilımlemiiş ticaret andlaşmalarmı vaktinden ev
vel tek taraflı olarak kısmen veyaîhut tama
men hükümsüz bırakan, Türk kara, hava ve de
niz nakil vasıtalarına karşı yasaklık ve kısıntı 
hükümleri koyan veya bunlar hakkımda fark
lı işlemler uygulayan memleketlerin malları 
ile kara, hava ve deniz nakil vasıtalarına karşı
lık olmak üzere yasaklık ve kısıntılar koymaya 
ve farklı işlemler ve tarifeler tatbik etmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Damping' 
Madde 21 — Malların Türkiye'ye girişini 

bu kanun ve Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile 
takibolunan gayeyi haleldar edecek şekilde, 
gizli veya açık olarak prim, damping* veya ben
zeri tedbirletrle teşvik eden memleketlerin eşyası 
hakkında bu tedbirleri tesirsiz bırakacak yük
sek tarifeler uygulamaya veya sair lüzumlu 
tedbirleri almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Kanunun bu ve bundan evvelki maddesine 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca alınan karlar
lar üç ay içinde yasama organının bilgisine su
nulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil-
miştir.. 

Deniz taşıtlarına ait kısıntılar 

Madde 22. — 100 rüsum tonilatoyu geçme
yen bacımdaki Türk deniz taşıtları ile eşya it
hali Bakanlığın iznine tabidir. Yabancı gemilere 
bu hakkın tanınması karşılıklı olabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Sahte menşeli eşya ve zarflar 

Madde 233. — Sahte menşeli eşya ve zarflar 
hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

1. Gerek üzerlerinde, gerek kab ve sargı
larında (Sandık, balya, şerit, etiket ve saire gi
bi) Türkiye'de yapıldığını veya Türkiye menşe
li olduğunu sandıracak fabrika veya ticaret 
markasını, adını, alâmetini, Türkiye'de bir ma
hal ismini veya resmini veya işaretini taşıyan 
yabancı mahsul ve mamullerin Türkiye'ye gir
mesi veya Türkiye'de bir antrepoya konması 
veya Türkiye'den transit geçirilmesi veya aktar
ma edilmesi yasaktır. 

Bu hüküm Türkiye'deki bir mahal isminin 
aynı olan yabancı bir mahal adını taşıyan ve 
bu mahal ismi altında menşe memleket adı açık
ça gösterilmemiş bulunan yabancı eşya hak
kında da uygulanır. 

2. — Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış am
balajlarında istihsal veya imal edildiği men* 
şe memleketten başka yabancı memleketler 
mahsul ve mamulü olduğ-unu gösteren veya san
dıran sahte isim ve alâmetler taşıyan eşyanın, 
Türkiye'ye girmesi yasaktır. Bu kabil eşyanın 
Türkiye'den ancak transit geçirilmesine veya 
aktarma edilme'sine Bakanlıkça izin verilebi
lir. 

3. Yerlli mamul ve mahsulleriimizde kul
lanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli ol
duğunu gösterecek veya sandıracak, üzerleri 
yabancı dille basılı veya yazılı, her türlü boş 
zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya ile 
Türkiye'de tanzim edilebilecek belgeleri ya
bancı memleketlerde tanzim edilmiş gibi göste
rebilecek, yabancı firmalara ait - üzerleri imza
lı veya imzasız olsun - boş faturaların, Türkiye'
ye girmesi, bir antrepoya konulması veya Tür
kiye'den transit veya aktarma edilmesi yasak
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 
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İKİNCİ AYIRIM 

Genel işlemler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Dömiryolları 

Trenler 

Madde 24. — Trenler, gelişte sınırdan iti
baren gümrük bulunan ilk istasyona kadar ve 
gidişte son gümrüklü sınır istasyonundan güm
rük hattını alıncaya kadar, yolda zorlayıcı se-
belbolımadıikça duramaz, yolcu ve eşya alıp in-
direımez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylannızıa arz ediyo
rum, Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edSflr-
miştir.. 

Girişte beyan 
Madde 25. — Trenin, sınırdaki gümrük bulu

nan ilk istasyona varışında işletmenin yetkili 
memuru tarafından, bu gümrük ile diğer güm
rüklerde gümrüklenecek veya Türkiye'den 
transit geçirilecek eşyanın yeteri kadar mani
festo nüshası ve yük senetleri ve bagajlar ile 
yemekli vaigonlardaki yiyecek, içecek ve yaka
cak maddelerinin listeletti gümrüğe verilir. 

Tren boş gelmiş ise, denetleırıesinden önce 
yazılı olarak gümrüğe bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul eddü-
miştL'.. 

Denetleme 

Madde 26. — YukarıM maddede yazılı belge
lerin verilmesi üzerine gümrükçe gerekli de
netleme gecikmeden yapılır. Bu denetleme bit
meden veya gümrüğün izni alınmadan vagon 
değiştirmek veya eklemek suretiyle trenin ter 
tibi değiştirilemez. Yük ve yolcu alınıp verile
mez ve tren yoluna devanı edemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylannızıa arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Çıkışta beyan 

Madde 27. — Demiryolu ile Türkiye'den çı
karılacak eşyanın yeteri kadar manifesto nüs

hası ve yük senetleri, bagajlar ile yemekli va-
gonlardaki yiyecek, içecek ve yakacak madde
ler üstelleri de yetkili gümrüğe verilir. Bu bel
geler verilmeden ve gerekli gümrük denetlemesi 
biitmacbn tren istasyondan ayrılamaz 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul ediil-
miştii'.. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kara taşıtları 

Gümrüğe eşya getirilmesi 

Madde 28. — Yabancı memleketlerden de
miryolundan başka kara taşıtları ile ancak, 
sınL.daki yetkili bir gümrüğe eşya getirilebilir. 
Sınırdaki yetkili olmayan bir gümrüğe getiri
len eşya, gümrük denetlemesi altında yetkili 
srümrağe götürülemediği takdirde geri çevri
lir. 

İç ve kıyı gümrüklerinden birine götürüle
cek veya Türkiye'den transit geçirilecek eşya 
sınırdaki gümrükçe muayene edilir ve vergileri 
teminata bağlanır. Sınırdaki gümrüğün güm-
rüklenmssins yetkili olmadığı eşyanın temina
tı, n&v'ine mahsus en yüksek tarife üzerinden 
hesaplanır, tahsil edilir ve geçişe müsaade edi
lir. Gümrük Vergicine tabi yolcu eşyasının te
minat karşılığında teslimi mümkün olmadığı 
takdirde milletlerarası teminatlı nakliyat şir
ketleri tarafından mürettep gümrüklerine na
killerine müsaade edilir. 

Ayrıca, yolculara ait eşya ve taşıtların di
ğer bir gümrüğe naklinde özel usul ve hüküm
ler koymaya ve uygulamaya Bakanlık yetkili
dir. 
. . 

Bakanlıkça, tayin edilecek vasıftaki taşıt
larla ve icabında teminat aranmak suretiyle 
iç veya kıyı gümrüJklerine götürülecek veya 
transit geçirilecek eşya için demiryolu ile ya
pılacak taşımalar hakkındaki usul veya kara
yolu nakliyatında milletlerarası andlaşmalar-
da konulmuş hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edül-

i miştiı*.. 
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Manifiesto verilmesi 
Madde 29. — 28 nci maddede yazılı kara 

nakil vasıtalarının sahip veya sürücüleri, geti
rmen eşyayı sınırdaki gümrüğe üç nüsha mani-
f eüto ile beyan ederler. 

Taşıtlar boş gelmiş ise keyfiyet sınırdaki 
gümrüğe sözle beyan edilir ve bu husus tuta
nakla tespit olunur. 

Beyanda bulunulmadığı veya getirilen eş
yanın manifestosu vecrilimediği hallerde kara 
nakil vartalarının hareketine ve eşyanın boşal-
türaasına müsaade edülmez. 

Kara nakil vasıtalarıyle seyahat eden yol
cuların beraberlerindeki zat ve ev eşyasının da 
manifestoya kaydolunmasmı istemeye Bakan
lık yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Eşyanın çıkartması ve manifesto verilımesi 
Madde 30. — Demiryolundan başka kara ta

şıtları ile Türkiye'den çıkarılacak eşya, sınırdaki 
yetkili gümrükten çıkarılır. Gümrük işlemi yet
kili bir iç veya kıyı gümrüğünde yapışmış eş- ] 
ya, sınırdaki gümrükçe denetismetei yapıldık- j 
tan sonra çı/karılır. j 

Taşıt sahip veya sürücüleri götürecekleri 
yükler için bunların çıkış işlemini yapan güm
rüğe yeteri kadar manifesto verirler. Taşıtlar 
boş olarak gidecekse keyfiyet sınırdaki güm
rüğe SÖZU3 beyan edllür ve bu husus tutanakla 
tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iıstsyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Girecek ve çıkacak hayvanlar 
Mailde 31. — Sınıra yürütülerek getirilecek 

veya sınırdan yürütülerek çıkarılacak hay
vanlar ancak, buralardaki yetkili sağlık ve 
güımirük kapılarından sokulup çıkarılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. 

Muhterem arkadaştanım arkadaşlarımız yo-
ru^rmjuşlardır, uzun müddetten beri çalişmak-
tadiT-lar; müzakereyi burada keseceğim 

Yarın, 18 Temmuz 1972 Salı günü saat 15,00' 
de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 22,25) 

-»«-
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29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye s 
Oy ver 

ayısı : 183 
enler : 110 

Kabul ed<-nler : 107 
Redded nlev : 3 

Çekins'Tİer : 1 
Oya katılmıy< ı nlar : 70 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri. Demirel 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddiıı Yılnıaziüık 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayaııgil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gür]ıan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğiu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Alım et Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdüıç 

MALATYA 
Ham di özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersau 

MARDİN 
Abdıırrahraan Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
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Refet Rendeci 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Nâzım Inebeyii 
SIVAS 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlıı 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Ahmet Demir Yüee 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Fethi Çclikbaş 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Tavfur Sökmen 

KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğhı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'kan (I.) 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 
Mehmet Ünahlı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeren ' 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
M'jhmet Güler 
cîemal ettin Inkaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

[Reddedenler] 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 

[Çelcin serJ 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

[Oya kah iı nay ani ar 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Selâhattin Babüroglu 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrclioğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Tekim Arıburıın (Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Î .A.) 

KARS 
Sırrı At alay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alfean 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçmoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
A d n a n Ka r a k ü<; ü k (I •>.) 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şe vket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
FiTİd Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmae (t.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilcî 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Mehmet İzui'en (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek (B.) 
NaimTalıvÇB.)' 
Halil Tüne 
Bahriye Üeok 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

ı? -e^t 

— 344 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

77 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 7 . 1973 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
.KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X 1. — 29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi baklanda kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadî İşler 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/546; C. Senatosu 1/97) 
(S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 7 .7 .1972) 

X 2. — Dernekler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri komis
yonlarından 6'şar üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 
1/606; C. Senatosu : 1/89) (S. Sayısı : 113) 
Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı At alay 'in belgeler arasında artan farklılık 
ve bölgesel plana gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Sanato araştırması isteyen 
önsrge,3i (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya tTyesi 
Haindi üzer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
tezlimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

5. — Cumhuriyet f.'enatosu Manisa Üyesi 
Orhan Siiersan'ın, Bilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1989 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5891 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sa
yısı : 157-1'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 .1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dikkçs Karma Komisyonu Ccnel 
Kurulunun 12 . 7 . 19G7 tarihli ve 33 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2042 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4.''30, 4/23) (S. Sayısı 1575'e 
ek) (Dağ'tma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

B - BİRİIfCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 
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1. — Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve gö- , 
revleri hakkındaki kanun tasarısının Millet ! 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet \ 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve ' 
Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alın- I 
mak suretiyle kurulan Geçişi Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/667; C. Senatosu 1/101) (S. Sa
yısı : 122) (Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1972) 

2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî 
Savcılar Kanununun adı ile bazı maddeîermin 
değiştirilmesi ve üç ek, üç geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan mstni ve Cumhuriyet Sena- I 
tosu Millî Savunma Anayasa ve Adalet ve Büt- | 

çe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alınmak 
suretiyle. kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/614; C. Senatosu 1/102) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1972) 

X 3. — Gümrük Ikanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İsler, Millî Savunma, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan 2'şer üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/155; C. Senato
su 1/84) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1972) 

...»»... .>«: < :*•.* 



Toplantı: 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Gümrük kanunu tasarısının Mille i Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî va İktisadî İşler, Millî Savunma, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarından 2'şer üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (M, Meclisi : 1/155; 
C. Senatomu : İ / 84 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 162) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 6 . 197:1 

Kanunlar Müelürlüğü 
Sayı : 778 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1972 tarihli 98 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, Gümrük Kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 7 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 1: 1, 11.2; 17, 20.1; 12, 15, 22.5; 1 . 0 . 1972 tarihli 26, 35, 39, 75, 88, 89, 92 ve 96 ncı Bir
leşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa-yısı : 162) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 7 . 7 . 1972 
Esas No. : 1/84 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun (5 . G . 1972 günkü oturumunda Bütçe ve Plan, Anaya
sa ve Adalet, Millî Savunma, Malî ve İktisadî İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İskân komis
yonlarından ikişer üyenin katılnıasiyle kurulan Geçici 'Komisyonumuz, 15 . 6 . 1972 günü topla
narak görev bölümü yapmış, müteakip üç toplantıda da Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Millî 'Savunma Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı yetkili temsilcilerinin de katılnıasiyle 183 esas 5 geçici maddeden oluşan Gümrük Ka
nunu tasarısını dikkatli bir tetkike tabi tutarak müzakerelerini tamamlamıştır. 

5383 sayılı Gümrük Kanununu değiştiren tasarının hazırlık çalışmalarının on iki seneyi geçen 
bir geçmişi vardır. Tasarı, bu süre içerisinde Hükümetçe üç defa Parlamentoya sevk edilmiş, geç-
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misteki iki devrede kanunlaşamayarak kadük olmuştur. Son ve mütekâmil haliyle tasarı günümüz
de büyük bir gelişme halinde, olan milletlerarası ekonomik ve sosyal münasebetlere gümrük poli
tika ve prensiplerimizi intibak ettirmeyi amaç gütmektedir. İlgililerin de belirttiği gibi bu tasa
rı yürürlüğe girdiği zaman gümrüklerdeki herkesçe bilinen düzensizlik, tıkanıklık ve geeiknıelerin 
büyük ölçüde giderileceğine Komisyonumuz da inanmaktadır. Tasarının müzakeresi sırasında sa
dece 'Ulaştırma Bakanlığından ve Millî Savunma Bakanlığından yeni görüşler ortaya konmuş. Mil
lî »Savunma ihtiyaçlarına son çıkan yetki kanunuyla büyük ölçüde cevap verildiği, Ulaştırma Ba
kanlığı isteklerinin 440 numaralı Kanunun tespit ettiği prensipler içerisinde halledildiği karara 
bağlanmıştır. 

Komisyonumuz, milletlerarası ticaretin ve ekonomik hayatın, katıldığımız gümrük anlaşmaları
nın gereklerine süratle cevap vermek am.aciyle tasarının Senato Genel Kurulunda öncelik ve ive
dilikle müzakeresini teklif etmeyi kararlaştırmıştır. Ayrıca teknik ve uzun bir kanun olmasından 
ötürü sistematiğini de konınıak için tasanda önerge verilmeyen maddelerin geçmişte benzeri teknik 
kanunların müzakeresinde olduğu gibi 'bölümler halinde oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ^dilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tabiî Üye Balıkesir Sakarya Edirne 

K. Karavelioğlu X. Sarhcalı M. Tığlı N. Ergendi 

İzmir Ağrı Mardin Bilecik 
B. Beler S. Türkmen A. Saraçoğlu M. O. Tuğrul 

Mardin (.Bağımsız) 
A. Bayar 

Cumhuriyet Senatosu (.S. Sayısı : 121) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

GÜMRÜK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİTAP 

Genel hükümle.!- ve genel işlemler 

BİRİNCİ AYIRIM 

Genel hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tâbirler. mükellefiyetler ve vergiye esas olan tarife 

Tâbir ve tarifler 

MADDE 1. — 1. Bu kanımda gm^n ve şümulü belirtilmemiş olan eşya tabiri hor türlü madde 
ve kıymetleri kapsar. 

2. Bu kanunda geçen (Gümrük Vergisi) ve (vergi) tabirleri yalnız giriş Gümrük Vergisini, 
(Gümrük vergileri) ve (vergiler') ise gümrüklerce alman bütün vergi ve resimleri ifade eder. 

3. Bu kanunda geçen -. 
(Bakanlık) tâbiri, Gümrük ve Tekel Bakanlığını, 
(İdare) tâbiri, Gümrük İdaresini. 
(Kanun), (bu kanun), (kanunda) ve (bu kanımda) tabirleri, işbu Gümrük Kanununu, ifade eder. 
4. Bu kanunim .12 nei maddesindeki asıl ikametgâh tâbirinin tâyininde, yurda ister turizm 

maksadıyk' ister meslekî bir gaye ile girmiş olsun, bir sene içinde vasati altı aydan fazla bir 
zaman ikamet eden şalısın, oturduğu binanın sahibi veya kiracısı olması bakımından fark gözetil
meksizin veya nerede oturursa otursun Türkiye'de ikametgâhı bulunduğu prensibi kabul olunur. 

5. Bu kanımda geçen fiilî ithal tabiri : 
ti) Vergi tahakkukunun idarece yapıldığı hallerde vergilerin ödendiği veya cari hesabının 

mahcubunun yapıldığı veya teminata bağlandığı veya erteleme işleminin gümrüğünce tekemmül 
e t t i ; ' b ;i veya muaflık hükümlerinin uygulandığı. 

b) Vergi tahakkukunun mükellef ince yapıldığı hallerde eşyanın gümrük işlemlerinin ikmal 
edildiği, 

e) Deniz, vagon ve kamyon üstü işlemlerde, muayenenin yapılıp çetelenin açıldığı. 
Tarihi ifade eder. 

Mükellefiyetler 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçen veya eşya geçiren her şahıs, bu 
kanun ile buna dayanılarak çıkarılan tüzükler, kararname ve yönetmelikler hükümlerine uymakla 
mükelleftir. Bu mükellefiyet, gümrük idarelerinin gerek bu kanunda gerek başka kanun, tüzük 
ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı denetlemelere tabi olmak ve kanunları gereğince 
kendi adına veya başka idareler nam ve hesabına talisi! edeceği her nevi vergi, resim, hare ve 
ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak ve kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin 
ifasını şart koyduğu her türlü işlem ve formaliteyi yerine getirmiş olmaktır. 

Ve reji mükellefiyetinin başlangıcı 

MADDE 3. — 1. Gümrüğün denetlemesi altına (her çeşit antrepolardakiler de dahil) konmuş 
eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti; 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 121) 
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GBCÎCt KOMİSYONUN KABUL ETTıOİ METİN 

«Gümrük kanunu tasarısı» 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE -1. — Millet Meclisi metninin M ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 121) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

57 nci madde gereğince beyannamesinin tescil, 
55 nci madde gereğince ağızdan beyan yapılan hallerde bu beyana ait tahakkuk varakasının 

mükellef tarafından imza ve idarece tescil, 
Posta yolu ile gelen eşyada 135 ve 136 nci maddelerdeki belgelerin tescil, 
Edildiği günde başlar. 
Gümrük denetlemesi altında bulunan eşya, bu kanunda aksine sarahat olmadıkça, fiilî ithalden 

önce mahvolursa mükellefiyet kalkar. 
2. Gümrük denetlemesi dışında kalmış eşyaya ait vergi ödeme mükellefiyeti, eşyanın gümrük 

hattından geçirildiği tarihte, eğer bu tarih bilinmiyorsa, eşyanın gümrük hattından geçirildiğine 
gümrükçe bilgi edinildiği günde başlar. 

3. Şarta bağlı teminatlı veya teminatsız yurda muaf olarak sokulan eşyaya ait vergi ödeme 
mükellefiyetinin başlangıcı, muaflık beyannamesinin tescili ve beyanname yok ise sair geçiş bel
geleri üzerinde gümrükçe yapılan en son giriş vizesi tarihidir. 

4. Yurda muaf olarak sokulduğu halde, muafiyetten faydalanmıyan şahıslara veya yerlere sa
tılan veya devrolunan veya muafiyetten, faydalanmıyan hususlar için kullanılan eşyanın vergi 
ödeme mükellefiyeti, ilgililer tarafından Gümrük İdaresine yapılacak beyan tarihinde, beyan ya
pılmamış ise devir veya satış tarihinde, bu tarih tespit edilmiyorsa buna Gümrük İdaresince bilgi 
edinildiği tarihte başlar. 

Bu suretle satılan veya devredilen eşyayı alanlar, satanlar, devredenler veya muafiyetten fay
dalanmıyan hususlar için kullananlar bu eşyaya ait vergiler bakımından gümrüğe karşı tek ba
şına ve müteselsilen sorumludurlar. 

5. Satışa intikal eden eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti giriş beyanamesi verilmiş veya ta
hakkuk varakası tanzim edilmiş olduğu hallerde bunların tescil edildiği, aksi halde satış kâğıdı
nın gümrükçe tanzim ve tescil olunduğu tarihte başlar. 

Vergiye esas olan tarife 

MADDE 4. — Gümrük Vergisi, 3 ncü madde gereğince ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte 
yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki nispet, had ve esaslara göre hesaplanır. 

Tarifenin vergi nispetlerini arttıran hükümlerinin uygulanmasına, kanunda aksine sarahat bu
lunmadıkça, yayın tarihinden üç ay sonra başlanır. Ancak, bu kanunun 20 ve 21 nci maddele
riyle 14 . 5 . 1964 tarihli 474 sayılı Kanuna göre yapılacak değişiklikler ve alınacak kararlar ya
yın tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Vasfı değişen eşya 

MADDE 5. — Gümrük Vergisi, ödeme mükellefiyetinin başladığı günde eşyanın bulunduğu 
hal ve mahiyetine göre Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer aldığı pozisyon üzerinden hesaplanır. 
Ve bu suretle hesaplanacak Gümrük Vergisinden, eşyanın vasıflarında sonradan husule gelen de
ğişmeler ve bozulmalar sebebiyle, indirim yapılmaz. 

Ancak, fiilî ithalden evvel hava tesirinden veya her hangi bir kaza dolayısıyle, eşyanın mahi
yet ve vasıflarında husule gelen değişiklikler hakkında külfet ve masrafları sahibine aidolmak 
üzere, gümrüğün denetlemesi altında aşağıdaki şekillerde işlem yapılır. 

1. Hiçbir suretle kullanılmaz hale gelmiş eşyanın, sahibi isterse, usulü dairesinde imhasına 
veya yurt dışına çıkarılmasına müsaade edilir. 

2. Münhasıran ilk madde olarak kullanılması mümkün hale gelen eşyanın vergisi ilk madde 
tarifesi üzerinden hesaplanır. Lüzumu halinde, Gümrük İdaresince, bu eşyanın ilk madde şeklin
den başka surette kullanılmasını önleyici tedbirler de alınır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 121) 
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(Geçicj Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 121) 



(Millet kedisinin kabul ettiği metin) 

3. Kısmen hasara uğrıyan eşyanın ayrılması mümkün ise hasara uğramış kısmı, değilse tama
mı hakkında sahibinin isteğine göre 1 ve 2 nci fıkralar hükmü uygulanır. 

4. Islanmış veya nemlenmiş eşyanın kurutulmasma Gümrük İdaresince müsaade olunur. 
Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulanması sırasında ilk tespit ve tahakkuka göre Lir ceza 

tayini ger-ektiği hallerde bu ceza alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tek ve maktu vergi, istisna ve muafiyetler 

T eh ve -m ahtu vergi 

MADDE 6. — Posta yolu ile veya yolcu beraberinde gelen ve ticarî mahiyette bulunmayan ver
giye tabi eşyadan, alınacak Gümrük vergilerini göstermek üzere kanunlardaki had ve nispetlere bağlı 
kalınmaksızın ve bu nispet ve hadleri geçmemek şarkiyle tek ve maktu bir tarife uygulamaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

İstisnalar 

MADDE 7. — Aşağıda yazılı eşya Gümrük Vergisinden istisna edilmiştir : 
1. Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki pozisyonlarında vergiye tabi tutulmadıkları gösterilmiş 

olan eşya, 
2. Milletlerarası andlaşmalarla vergiye tabi olmadıkları kaimi edilen eşya, 
3. Her türlü Türk parası, banknotları, esham ve tahvilleri ve kuponları, Türkiye'ye sokul

ması yasak olmayan yabancı devlet paraları, esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile çek ve 
poliçeler, 

4. Bakanlıkça tespit olunacak esaslar dairesinde, ticarî mahiyeti bulunmadığı kabul edilen 
numunelik eşya. ve modeller, 

5. Mezarlıklara, millî abidelere konulmak üzere getirilen veya gönderilen çelenk, bayrak ve 
bu mahiyetteki eşya ile bunların teferruatı, içinde ölü veya ölünün kül veya. kemikleri bulunan 
tabut, vazo ve sair kablar ve bunlarla birlikte getirilen veya önceden veya sonradan gönderilen çi
çek, çelenk ve bu mahiyetteki eşya, 

G. Resmî daire ve müesseselerle özel müessese ve şahıslara ait işlem görmüş her türlü defler, 
evrak ve belgelerle, kullanılmamış her türlü taşıt biletleri ve milletlerarası mahiyette muayyen 
hizmetler karşılığı kullanılacak kuponlar. 

7. Karasularımızda kazaya uğrayan ver a batan ve mülkiyeti Hazineye intikal etmiş olan ve 
Maliye Bakanlığınca denizden çıkarılmak üzere satılan veya çıkarılması sözleşmeye bağlanan her 
türlü eşya. 

Muajhjtl.hr 

MADDE 8. — Gerçek ve tüzel kişiler için ithal edilecek, aşağıda cnıs \ e nevileri gösterilen eşya 
Gümrük Vergisinden muaftır : 

1. Genel, katma ve özel bütçeli dairelerin müze ve kitaplıkları için teşhir edilmek veya okun
mak üzm-e gelen her türlü eşya, kitap ve eserler, okullar ile bahsi geçen dairelerin hayvan ve 
bitki bahçeleri, numune ve üretme fidanlıkları, göl ve havuzları için gelen her türlü bitki ve hay
vanlar île bunların tohumları ve yumurtaları, '"Bunların kab ve kılıfları, nakli sırasın/in. kullanılan 
eşya, malzeme ve kumanyalar- dahil). 

2. a) Sosyal, kültürel, hayrı ve sıhhi maksatlarla yabam-ı memleketim-.!.- kurulmuş dernek. 
tesis ve teşekküller tarafından aynı maksatlarla Türkiye'de faaliyette bulunan dernek, tesis ve 
teşekküllere, 
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MADDE G. — Millet Meclisi metninin G ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'deki kamu faydasına yararlı derneklere ve ka
munun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, resmî teşekküllere, belediye ve köy tüzel ki
şiliklerine, 

Bağış yoluyla gönderilen veya verilen para ile alınıp getirtilen ve konularına uygun olduğu 
Bakanlıkça kabul edilecek eşya. 

3. Doğrudan doğruya veya gerçek ve tüzel kişiler aracı edilerek Hazineye yardım maksadiyle 
ve bağış yoluyla gelen her türlü eşya ve kıymetler (Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca 
müştereken tespit edilecek usul dairesinde). 

4. a) Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için Hükümetçe doğrudan 
doğruya veya sipariş üzerine getirilen ve beyannamesi Millî Savunma Bakanlığınca verilen her 
türlü silâhlar, deniz ve hava harb gemileri, yardımcı gemileri, yüzen havuzlar, her türlü harb 
mühimmatı, tekerlekli, tekerleksiz, paletli, yarı paletli bilumum harb vasıtaları ile arazi araba
ları (Binek otomobilleri hariç), mekanik, elektrik, elektronik ve nükleer alet ve cihazlar ve bunla
rın teçhizat ve demirbaşında kayıtlı, donatım eşyası ile yayım, inşa ve onarımında kullanılacak 
malzeme, akaryakıtlar, eğitim malzemesi ve her türlü harb ganimetleri, 

b) Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynak
lardan alman her türlü yardım malzemesi, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğünce, emniyet hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mu
bayaa ve ithal olunacak (a) bendinde yazılı araç. gereç ve silâhları ile bunların teferruatı. 

5. Kara sınırlarından 5 kilometreye kadar derinlikte bulunan köyler ve kasabalar ahalisinin 
gümrük kapılarından geçirdiği kendisinin veya ailesinin kullanmasına mahsus ve kıymeti Bakan
lar Kurulu karariyle tespit edilecek eşya (Bakanlıkça tâyin edilecek usul dairesinde). 

6. Harb esirleri ve harb zamanlarında, enterne edilen askerî ve sivil kişiler adına bağış yoluy
la gönderilen yiyecek: ve içecek (Tütün ve sigara dahil) ve giyim eşyası ((karşılıklı olmak şar-
tiyle), 

7. a) Millî deniz ve hava gemilerinin, yabancı limanlarda ve 'meydanlarda yalnız kendi ihti
yaçları için aldıkları donatım eşyası ve işletme malzemesi, 

b) Yabancı deniz ve hava gemilerinin kendilerine mahsus olarak içlerinde getirdikleri veya 
Türk limanlarında gümrüklenmemiş mallardan aklıkları yaikıtlar ve yağlayıcı maddelerle g«mi 
adamları ve yolcularına mahsus yiyecek v e içecekler (Te'kel maddeleri dahil) ve donatım eşyası ve 
işletme malzemesi (gemilerden dışarı çıkarılmaması ve (karşılıklı olması şartiyle). 

Yutardaki fıkralarda yazılı donatımı eşyası ile işletme malzemesinin cins ve nevileri Gümrük ve 
Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tayin ve tespit olunur. 

c) Yabancı ülkelere sefer yapan Türk gemileri ve uçakları hakkında da yukarıki hükümler 
uygulanır. Ancak:, bu taşıtlar kabotaj seferleri esnasında yabancı yakıt, yiyecek ve içecek madde
lerini, vergileri ödenmek şartiyle kullanabilirler. 

Bu tanıtların muntazam seferleri olanlarının yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk 
limanına avdet ederek, tekrar dış sefere çıkmaları halinde, bu limandaki bekleme süreleri ya
bancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır, 

Yemekli vagonların Türkiye sınırından geçtikten sonra hazırlayacakları ilk kahvaltı ve yemek 
için kullanacakları yiyecek ve içeceklerle yakıtlar (Tekel maddeleri bu hükmün dışındadır.) 

8. İktisadî bir faaliyetin reklâmı maksadiyle getirilecek ve parasız dağıtılacak olan basılı 
ilân, katalog, broşür, takvimler ve emsali matbualar. 

9. Noel, yılbaşı, Şeker ve Kurban bayramları münasebetiyle hariçten gönderilecek, süre ve kıy
metleri Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek, hediyelik eşya. 

10. Türkiye'de akdedilecek milletlerarası kongrelere veya spor temas ve 'gösterilerine katılacak 
delege ve şahısların isimlerini muhtevi plâketler, bunların millî bayrakları veya kulüp filâmalan 
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ve bunları takmaya mahsus ağaç ve madenî mamuller ve bu toplantı ve temaslara ait rozet, Ikupa 
ve (broşürler ve bu kongre ve spor temas ve gösterilerine ait cihaz, alet ve malzeme. 

11. Türkiye'de yapılan ve yapılacak olan millî ve milletlerarası 'her türlü yarışmalarda mükâ
fat olarak verilmek üzere (bağış yoluyla gönderilen eşya. 

12. Aile fotoğraf filimleri ve resimleri, basın ile ilgili aktüalite filimleri v e resimleri, fıonopost 
maddeleri (münhasıran mektup ve muhabere vasıtası olarak kullanılanları dolu ve birer aded), 
plâk, tel ve bantlarla mürettep sesli ve yazılı mevkut neşriyat, şahsî tedavide kullanılacak miktar 
ve mahiyette ilâçlar '('konulmuş kanun hükümleri saklıdır.) 

13. Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergilerin inşa ve dekorasyonunda kullanılmak 
üzere getirilen eşya (bu mahallerden dışarı çıkarılmamak kaydiyle.) 

14. a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.11 pozisyonunda yer alan ve maluller tarafından 
kullanılmak üzere hususî surette imal edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan (motorlu veya mo
torsuz) koltuklar ve benzeri vasıtalar, 

b) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 90.19 pozisyonunda yer alan protez uzuvlar (protez diş
ler hariç), 

e) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 85 nei fasıllarında yer alan ve sakatların sanatları
nın icrası için bizzat kendilerinin ithal ederek kullanacakları makinalar (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının müsaadesiyle). 

15. Anadolu Ajansının ihtiyacı için yurt dışından getirtilecek; 
İşletme malzemesi, telsiz alıcı ve verici yayınlarında kullanılan her türlü cihaz, teleks makina-

ları, teyp, çanta telsiz, fotoğraf makinabırı, filim banyo cihaz ve malzemeleri, telefoto cihazı tek
sir makinaları, teksir boyası, mumlu kâğıt ve diğer her türlü elektro mekanik, mekanik ve elek
tronik haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksamları Damga Resmi dahil, gümrük ve 
resimleri, belediye hissesi ve harçlarından muaftır. 

Diplomatı]; muafiyetler 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı eşya mütekabiliyet şartiyle gümrük vergilerinden muaftır : 
1. Yabancı devlet başkanları ve aileleri efradı ile refakatlerine memur olanların getirdikleri 

veya Türkiye'deki ikametleri sırasında getirecekleri eşya ve taşıtları. 
2. Resmî bir ziyaret veya görev için Türkiye'ye gelen delegelerle, sivil veya askerî (heyetle

rin, bu görevin yapılması maksadiyle beraberlerinde getirecekleri veya. görevin devamı sırasında 
getirtecekleri eşya ve taşıtları, 

3. a) Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilciliklerin. 
b) Yabancı devletlerin 'Türkiye'deki konsolosluklarının, 
Resmî görevin yapılması ile ilgili olarak her hangi bir zamanda getirtecekleri her türlü basılmış 

ve (basılmamış evrak ile taşıtları ve sair her türlü eşya ve resmî binalar için inşaat makemesi. 
4. a) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli misyon şefleri 

ile diplomatik memurlarının, 
b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarında görevli misyon şefleri ile meslekten 

konsolosluk memurlarının, 
c) Milletlerarası resmî teşekküllerin Türkiye'de ikamet eden misyon şeflerinin ve diplomasi 

memurlarının, 
Türkiye'de görevli bulundukları süre içinde, gerek kendilerinin, gerek aileleri efradının istih

lâk ve kullanmaları için birlikte getirdikleri veya sonradan getirtecekleri her türlü eşya ve binek 
otomobilleri. 

5. a) Yabancı devletlerin. Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli idarî ve teknik 
personelin, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 121) 



— 13 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarında görevli idarî ye teknik personelin, gö
revlerine ilk gelişlerinde beraberlerinde getirecelvleri veya bu gelişlerinden en çok iki ay Önce veya 
gelişlerimden itibaren altı ay içinde getirtecekleri kendilerine ve ailelerine ait zat ve ev eşyası, 

Mütekabiliyet şartının mevcudiyeti Dışişleri Bakanlığınca tespit olunur. 
Bu maddede yazılı muaflıklardan (misyon selleri hariç) Türk uyruklular faydalanamazlar. 
Bu madde gereğince yurda muafen sokulmuş olan eşya ve taşıtların (binek otomobilleri dahil) 

muaflık hakkı olmayan yer ve şahıslara her hangi bir suretle devir veya satışı Dışişleri Bakanlığının 
müsaadesine bağlı olup, bu eşya ve taşıtlar yürürlükte bulunan kanunlara göre Gümrük ve diğer 
vergiler ödenmeden ve malî mükellefiyetler yerine getirilmeden muaflık hakkı olmayan yer ve 
şahıslara devredilemez ve satılamaz. 

Bu maddeye göre muafen yurda sokulmuş olan taşıtlardan çalınanlar hakkında 12 nci madde 
hükmü uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ait gümrük işlemleri Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca 
birlikte tesbit olunur. 

Zat ve ev eşyası 

MADDE 10. — Aşağıda yazılı eşya, gümrük idaresince şartlarına ve gösterilen esaslara uygun 
görüldüğü takdirde gümrük vergilerine tabi tutulmaz. 

1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya. 
2. a) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri şahıslarına ait zat eşyası ile, nakil vasıtaları hiz

metlilerinin beraberlerinde getirecekleri giyim eşyası (Bakanlıkça tespit edilecek esaslar dairesin
de). 

Yolcunun gelişinden itibaren en geç altı ay sonra veya en çok iki ay önce gelen yalnız kulla
nılmış zat eşyası da bu hükümden faydalanır. 

b) Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirdikleri ve seyahat süre
lerine göre kıymetleri Bakanlar Kurulu karariyb' tesbit edilecek hediyelik eşya. 

•'). Şahsî madalya ve nişanlariyle yabancı memleketlerdeki bilim, sergi ve yarışma heyetlerince 
verilmiş mükâfatlar. 

4. Türkiye'ye yerleşmek üzere göç suretiyle gelen yabancıların beraberlerinde veya kendile
rinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra gelen kullanılmış ev eşyası. 

5. İkametgâhı Türkiye'de olan bir Türkle evlenerek veya evlenmek üzere yabancı ülkedeki 
asli ikametgâhını terk ile Türkiye'ye gelen veyahut her hangi bir sebeple Türkiye'ye gelip de bir 
sene içinde keza ikametgâhı Türkiye'de olan bir Türkle evlenen Türk veya yabancı uyruklu geli
nin beraberinde veya evlenme akdinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra gelen giyimine ve 
evine mahsus cihaz eşyası. 

6. Yabancı memleketlerdeki Türklerin ölümü ile Türkiye'de oturan veya Türkiye'ye dönen 
kanunî mirasçılarına intikal eden zat ve ev eşyası (bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde 
getirilmesi ve ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici belgelerle ispatı 
şartiyle). 

7. Yabancı memleketlerdeki sürekli görevlerinden dönen Türk uyruklu memurlarla sair 
alnaçlarla yabancı memleketlerde yerleşip de iki yıl ikametten sonra dönen Türklerin, beraberle
rinde getirdikleri veya kendilerinden en çok iki ay önce ya da altı ay sonra gelen kullanılmış 
veya, yeni olup da hareketlerinden en az altı ay evvel satmalınmış olduğu tevsik edilen ev eşya
sı. 

8. Sürekli görevle yabancı memlekette bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı 
memlekete naklolunan memurların yeni tâyin edildikleri memleketin özelliği veya uzaklığı sebe
biyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı bulunduğundan memleketimize getirmelerine 
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MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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veya göndermelerine zaruret hâsıl olan yurt duşludaki zat ve ev eşyaları (Gümrük ve Tekel Bakan
lığı ve ilgili Bakanlıkça) tesbit edilecek esaslar dairesinde muaftır. 

Yukarıki (2/a) 4, 5, G. 7, S nci fıkralara göre muafen geçirilecek eşyanın cins ve miktarı sahip
lerinin içtimai ve malî durumları göz önünde tutularak gümrüklerce takdir olunur. 

Bu madde ile bu kanunun 7 nci maddesinin 3 ve müteakip fıkralariyle 8 ve 9 ncu maddeler
de Gümrük vergilerinden istisna edilen veya muaf tutulan gayriticari eşya için ayrıca kambiyo 
ve ithal rejimi tahdit ve takyitleri aranmaz. 

Tahsis yeri değiştirilen eşya 

MADDE 11. •— Tahsis yeri değiştirilen eşya hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 
1. Gerek bu kanuna ve gerek özel kanunlara göre muaf olaralk ithal edilen her türlü eşya

dan ; 
a) özel kanunlarla muafiyet tanınan daire, müssese ve teşekküllere satılan veya devrolunan-

lar, 
b) Kamu faydasına yararlı derneklere kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, 

bedelsiz olarak devredilenler, 
c) Tahsis edildikleri iş ve yerlerde on yıl kullanıldıktan sonra muafiyetten faydalanmıyan yer

lere ve kişilere satılan veya devrolunanlar için gümrük vergileri aranmaz. 
2. Milletlerarası aııdlaşmalara göre teminatsız ve geçici olarak ithal edilip de tahsis edildik

leri iş ve yerlerde kullanılması sırasında çalınmak veya kaza neticesinde hasar görmüş olmak sebe
biyle tekrar çıkarılması mümkün olmıyan vasıta ve eşyadan vergi aranmaz. Ancak, çalınma veya 
kaza olayının mahkeme ilâmı veya Cumhuriyet savcılığından veya olayın vuikuibulduğu mahallin 
en ibüyük 'mülkiye âmirinden ve hasar gören vasıta ve eşyanın enkazının Hükümete terk edildiği
nin yine mahallin en hüyük mülkiye âmirinden alınacak 'belgelerle gümrüğe ispatı şarttır. 

Hükümete terk edilecek bu gibi vasıta ve eşya enkazı Gümrük İdaresi bulumıınyan yerlerde, 
mahallin mal dairelerince tasfiye edilir. 

•3. Özel kanunları gereğince yurda muaf girmiş deniz ve hava gemileri (yüzen havuzlar dâ
hil) : 

a) Her hangi bir sebeple söküldükleri takdirde Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki pozisyonla
rına göre, 

b) Battıktan sonra hurda halinde çıkarılan gemilerle her hangi bir kaza sonunda hurdalaşan 
hava gemileri ilk madde tarifesi üzerinden, vergiye tabi tutulur. 

T ur is t ik kolay lı klar 

MADDE 12. — Turizmle alâkalı olarak gelen taşıtlara ve eşyaya aşağıdaki hükümler uygula
nır. 

1. a) Asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı turistlerin birlikte veya 
kendilerinden en çok iki ay önce veya sonra getirdikleri 132 nci maddenin 1 (e) fıkrasında yazılı 
seyahat vasıtaları, av. spor ve diğer eşyaları için vergi teminatı olarak kara seyahatlerinde Ulus
lararası Turizm ve Otomobil Birliğine mensup Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun veya 
bunun kefalet ettiği ecnebi kurumların verecekleri triptik veya gümrük geçiş karneleri (En çok 
bir yıl içinde ihraç şartiyle) kabul olunur. 

Yukardaiki fıkrada sözü edilen Türk ve yabancıların triptiksiz veya geçiş karnesiz veya bu ma
hiyetteki ıbenzeri belgeler olmaksızın getirdikleri taşıtları (bisiklet ve motosikletler dâhil) ile te
nezzül. motoru, kotra ve sandalları, tekrar ihraçeedilmek şartıyle. Bakanlığın tesbit edeceği esaslar 
dairesinde yurda sokulur. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Turistlerin hava taşıtlarına uygulanacak işlem, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarınca 
müştereken tesbit edilir. 

Motorlu vasıtaların mûtat depolarındaki akaryakıt ve madenî yağlardan vergi aranmaz. 
Çalınmak ve ikaza neticesi parçalanmak yüzünden tekrar çıkarılması mümlkün olmıyan taşıt ve 

eşyanın da vergileri aranmaz ve teminatı çözülür. Çalınma hâdisesi mahkeme ilâmı veya Cumhuri
yet savcılığının veya hâdisenin vukubulıduğu mahallin en büyük mülkiye âmirinin belgesi ile is
pat edilir. Kaza dolayısıyle sahihi tarafından çıkarılmak istenmiyen taşıt ve eşyanın enkazı 
Hükümete terk edilmek ve keyfiyet mülkiye âmirinden alınacak bir helge ile gümrüğe ispat olun
mak lâzımdır. 

Hükümete terk edilen bu gibi vasıta ve eşya enkazı 11 nci maddenin 2 nci fıkrasının son bendi 
hükmüne göre tasfiye olunur. 

b) Yukarda gösterilen suretle yurda giren taşıtlar Türkiye dâhilinde, ancak triptik veya geçiş 
karnesinde veya bu mahiyetteki benzeri (belgesinde yazılı şahıs veya asıl ikametgâhı yabancı mem
leketlerde olan Türk veya yabancı şoförü veyahut asıl ikametgâhı olan yabancı memleketlerde oto
mobil sahibinin vekâletini haiz olan Türk veya yalbancı şahıslar tarafından kullanılabilir. Buna 
riayetsizlik halinde taşıt, yurt dışı edilmek üzere gümrüğün denetimine alınır. 

c) Triptik, gümrük geçiş karnesi ve sair belgelere göre vergileri teminata bağlanarak geçici 
ve şarta bağlı olarak yurda giren bu taşıtlar garanti veren kurumdan vergileri takip ve tahsil 
edilmiş olsa dahi, kaçakçılık hükümlerinin uygulanmasında gümrük giriş işlemine tabi tutularak 
yurda ithal edilmiş addolunmaz ve aksine hareketlerde kaçakçılık mevzuatı dairesinde kovuştur
ma yapılır. 

2. Turizmi teşvik maksadıyle kurulmuş teşekküller ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
için getirilecek ve parasız dağıtılacak olan turizmle ilgili tesislere ait propaganda, afiş ve broşür
leri ile takvimleri, otomobil plâkaları, yol işaretleri, rozetler, mükâfat kupaları için ve^gi aran
maz. 

•3. Yabancı turizm teşekkülleri tarafından parasız dağıtılmak üzere turizm teşekkülleri ile 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna gönderilen yabancı turizm propaganda afişleri, broşür
leri. rehber ve takvimleri vergiye tabi değildir. 

Sınır ahalisine kolaylıklar 

MADDE 13. •—• Sınır bölgesindeki topraklarını işlemek ve bu bölgedeki otlaklarda hayvan
larını otlatmak hakkı andlaşma ile tanınmış olanlardan . 

1. Türkiye'de oturanların sınırın öbür tarafına götürüp mevsim sonunda geri getirdikleri 
hayvan ve mahsulleri ile taşıtları ve aletleri, 

2. Karşı taraf ülkesindekilerin mevsim sonunda geri götürmek üzere getirdikleri hayvan ve 
taşıtları, kabları ve örtüleri, kendi arazilerinde kullanacakları tohumları ve gübreleri ile makina 
ve aletleri, 

Bakanlıkça tesbit edilecek usule uyulmak şartiyle vergiden muaftır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gümrük hattı ve bölgesi ve gümrük hattından geçiş 

Gümrük hattı ve bölgesi 

MADDE 14. — 1. Gümrük hattı Türkiye siyasi sınırlarıdır. 
2. Gümrük bölgesi : 
a) Denizlerde; kara ve iç suları ile sahilden içeri, 
b) Karalarda; gümrük hattından içeri, 
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(Geçici Ivoıuisyoııun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Doğru 30 kilometre derinliğindeki alanı kapsar. 
3. Boğazlarla Marmara Denizi, İstanbul limanı ve gümrük işlemleri yapılan hava meydanları 

da gümrük bölgesi sayılır. 
Hava meydanlarında gümrük bölgesi sayılacak saha Bakanlıkça tesbit olunur. 
Gümrük bölgesinin derinliği lüzum görülecek hallerde veya bazı yerlerin coğrafi durunüarı 

itibariyle Bakanlar Kurulu karariyle 60 kilometreye kadar genişletilebilir. 
Bu madde ile tâyin olunan ve tesbit edilecek gümrük bölgesi ve bu bölgede yapılacak de

ğişiklikler ilân olunur. 

Gümrük hattı dışında sayılan yerler 

MADDE 15. — Serbest liman, bölge ve mahallerle gümrüklenmemiş eşyaya mahsus sun
durma ve antrepolar ve bu türlü eşya, konulmasına gümrükçe müsaade edilmiş mahaller ve vasıta
lar, kanunda veya gümrüğün yazılı izin kâğıdında gösterilen kayıtlara uymak ve buralardaki eşya
nın katı gümrük işlemi yapılarak millîleşinceye veya kanunen böyle addedilinceye kadar gümrük 
denetlemesi altında bulundurulması şartıyle, vergi ödeme mükellefiyeti bakımından gümrük hattı 
dışında sayılır. 

Gümrük kapıları ve yolları 

MADDE 16. — Kara, su ve havada gümrük hattından giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır. 
Gümrük hattından içerde bulunan gümrük kapılan ile gümrük hattının geçiş noktalan arasında mu
ayyen yollann takibedilmesi şarttır. Giriş ve çıkış kapılan ile bunlan birbirine bağlıyan yollar ve 
hava nakil vasıtalarının Türkiye dâhilinde inebilecekleri gümrük işlemi yapılan hava meydanlan il
gili bakanlıkların da mütalâası alınarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

Umumi hizmete açılmış demiryolları, gümrük yolu sayılır. 

Gümrük hatundun giriş ve çıkış 

MADDE 17. — Gümrük hattından giriş ve çıkış ile gümrük idarelerindelM her türlü gümrük 
işlemleri normal çalışma saatleri içinde yapılır. 

Ancak; 
1. Demiryolu katar lan ve muntazam tarifeli deniz, nehir, kara ve hava taşıtları gece ve gün

düzün her saatinde gümrük hattından geçebilirler. 
Gayrimuntazam tarifeli olup da yolcu getiren deniz, nehir, kara ve hava taşıtları da aynı şe

kilde gümrük hattından geçebilirler. 
Bu hallerde yalnız yolcuların ve taşıtların giriş ve çıkışlarına ait gümrük işlemleri yapılır, 
2. İşletme teşkilâtı bulunan limanlarda, 100 rüsum tonilâtodan büyük hacımdaki gemiler 

gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkarabilirler. 
3. Rüsum tonilâtosu, hacımlan ne olursa olsun zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışında 

Gümrük İdaresi olan bir limana girmek veya bu limandan ayrılmak zorunda kalan gemilerin yük 
alıp verme istekleri de mahallî gümrük idarelerince kabul edilir. Yolcu ve turist taşıyan her tür
lü gemiler mesai saatleri dışında gümrük idaresi bulunan bir limana girip çıkabilirler. 

DÖBDÜNCÜ BÖLÜM 

Giriş, çıkış, transit serbestliği ve kısıntıları 

Serbestlik 

MADDE 18. — Kanunlar, tüzükler ve bunların yetkili kıldığı mercilerce konulmuş yasaldık 
ve kısıntılar saklı olmak üzere giriş, çıkış, transit ve aktarma serbesttir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 15. •—- Millet Meclisi metninin 15 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kısıntılar ve yasaktık 

MADDE 19. — iç ve dış emniyetin korunması, halkın, hayvanların ve mahsulâtın hastalıklardan 
korunması, tarih ve sanat eserlerinin memleketten çıkarılmasının önlenmesi maksadiyle veya malî ve 
iktisadi zaruretler halinde Bakanlar Kurulu karariyle eşyanın giriş, çıkış transit ve aktarma serbest
liği kısıtlanabilir veya kaldırılabilir. 

Misilleme 

MADDE 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ticaret andlaşması akdetmiyen veya akdedil
miş ticaret andlaşmalarmı vaktinden evvel tek taraflı olarak kısmen veyahut tamamen hükümsüz 
bırakan, Türk kara, hava ve deniz nakil vasıtalarına karşı yasaldık ve kısıntı hükümleri koyan 
veya bunlar hakkında farklı işlemler uygulıyan memleketlerin malları ile kara, hava ve deniz 
naMl vasıtalarına karşılık olmak üzere yasaldık ve kısıntılar koymaya ve farklı işlemler ve tari
feler tatbik etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Damping 

MADDE 21. — Mallarının Türkiye'ye girişini bu kanun ve Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile 
takibolunan gayeyi haleldar edecek şekilde, gizli veya açık olarak prim, damping veya benzeri 
tedbirlerle teşvik eden memleketlerin eşyası hakkında bu tedbirleri tesirsiz bırakacak yüksek tari
feler uygulamaya veya sair lüzumlu tedbirleri almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Kanunun bu ve bundan evvelki maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca alman kararlar üç 
ay içinde yasama organının bilgisine sunulur. 

Deniz taşıtlarına ait kısıntılar 

MADDE 22. — 100 rüsum tonilâtoyu geemiyen bacımdaki Türk deniz taşıtları ile eşya ithali 
Bakanlığın iznine tabidir. Yabancı gemilere bu hakkın tanınması karşılıklı olabilir. 

Sahte menşeli eşya ve zarflar 

MADDE 23. — Sahte menşeli eşya ve zarflar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 
1. Gerek üzerlerinde, gerek kab ve sargılarında (Sandık, balya, şerit, etiket ve saire gibi) 

Türkiye'de yapıldığını veya Türkiye menşeli olduğunu sandıracak fabrika veya ticaret markasını, 
adını, alâmetini, Türkiye'de bir mahal ismini veya resmini veya işaretini taşıyan yabancı mahsul 
ve mamullerin Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'de bir antrepoya konması veya Türkiye'den tran
sit geçirilmesi veya aktarma edilmesi yasaktır. 

Bu hüküm Türkiye'deki bir mahal isminin aynı olan yabancı bir mahal adını taşıyan ve bu ma
hal ismi altında menşe memleket adı açıkça gösterilmemiş bulunan 3'abancı eşya hakkında da uy
gulanır. 

2. Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında istihsal veya imal edildiği menşe 
memleketten başka yabancı memleketler mahsul ve mamulü olduğunu gösteren veya sandıran sah
te isim ve alâmetler taşıyan eşyanın, Türkiye'ye girmesi yasaktır. Bu kabil eşyanın Türkiye'den 
ancak transit geçirilmesine veya aktarma edilmesine Bakanlıkça izin verilebilir. 

3. Yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu 
gösterecek veya sandıracak, üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı, her türlü boş zarf, şerit, eti
ket, damga ve benzeri eş3 â ile Türkiye'de tanzim edilebilecek belgeleri yabancı memleketlerde tan
zim edilmiş gibi gösterebilecek, yabancı firmalara ait - üzerleri imzalı veya imzasız olsun - boş fa
turaların, Türkiye'ye girmesi, bir antrepoya konulması veya Türkiye'den transit veya aktarma 
edilmesi yasaktır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmişti1/ 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmistiı1. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İKİNCİ AYIRIM 

Genel işlemler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Demiryolları 

Trenler 

MADDE 24. — Trenler, gelişte sınırdan itibaren gümrük bulunan ilk istasyona kadar ve gidişte 
son gümrüklü sınır istasyonundan gümrük hattını aşmeaya kadar, yolda zorlayıcı sebep olmadıkça 
duramaz, yolcu ve eşya alıp indiremez. 

Girişte beyan 

MADDE 25. — Trenin, sınırdaki gümrük bulunan ilk istasyona varışında işletmenin yetkili 
memuru tarafından, bu gümrük ile diğer gümrüklerde gümrüklenecek veya Türkiye'den transit 
geçirilecek eşyanın yeteri kadar manifesto nüshası ve yük senetleri ve bagajlar ile yemekli vagon-
lardaki yiyecek, içecek ve yakacak maddelerinin listeleri gümrüğe verilir. 

Tren boş gelmiş ise, denetlemesinden önce yazılı olarak gümrüğe bildirilir. 

Denetleme 

MADDE 26. — Yukarıki maddede yazılı belgelerin verümesi üzerine gümrükçe gerekli denetleme 
gecikmeden yapılır. Bu denetleme bitmeden veya gümrüğün izni alınmadan vagon değiştirmek 
veya eklemek suretiyle trenin tertibi değiştirilemez. Yük ve yolcu alınıp verilemez ve tren yoluna 
devam edemez. 

Çıkışta beyan 

MADDE 27. — Demiryolu ile Türkiye'den çıkarılacak eşyanın yeteri kadar manifesto nüs
hası ve yük senetleri, bagajlar ile yemekli vagonlardaki yiyecek, içecek ve yakacak maddeler lis
teleri de yetkili gümrüğe verilir. Bu belgeler verilmeden ve gerekli gümrük denetlemesi bitme
den tren istasyondan ayrılamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kara taşıtları 

Gümrüğe eşya getirilmesi 

MADDE 28. — Yabancı memleketlerden demiryolundan başka kara taşıtları ile ancak, şuur
daki yetkili bir gümrüğe eşya getirilebilir. Sınırdaki yetkili olmıyan bir gümrüğe getirilen eşya, 
gümrük denetlemesi altında yetkili gümrüğe götürülemediği takdirde geri çevrilir. 

İç ve kıyı gümrüklerinden birine götürülecek veya Türkiye'den transit geçirilecek eşya sınır
daki gümrükçe muayene edilir ve vergileri teminata bağlanır. Sınırdaki gümrüğün gümrükleme
sine yetkili olmadığı eşyanın teminatı, nev'ine mahsus en yüksek tarife üzerinden hesaplanır, tahsil 
edilir ve geçişe müsaade edilir. Gümrük Vergisine tabi yolcu eşyasının teminat karşılığında teslimi 
mümkün olmadığı takdirde milletlerarası teminatlı nakliyat şirketleri tarafından mürettep güm
rüklerine nakillerine müsaade edilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 ne i maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ayrıca, yolculara ait eşya ve taşıtların diğer bir gümrüğe naklinde özel usul ve hükümler koy
maya ve uygulamaya Bakanlık yetkilidir. 

Bakanlıkça, tâyin edilecek vasıftaki taşıtlarla ve icabında teminat aranmak suretiyle iç veya 
kıyı gümrüklerine götürülecek veya transit geçirilecek eşya için demiryolu ile yapılacak taşımalar 
hakkındaki usul veya karayolu nakliyatında milletlerarası andlaşmalarda konulmuş hükümler uy
gulanır. 

Manifesto verilme s i 

MADDE 29. — 28 ııci maddede yazılı kara nakil vasıtalarının sahip veya sürücüleri, getirilen 
eşyayı sınırdaki gümrüğe üç nüsha manifesto ile beyan ederler. 

Taşıtlar boş gelmiş ise keyfiyet sınırdaki gümrüğe sözle beyan edilir ve bu husus tutanakla 
tesbit olunur. 

Beyanda bulunulmadığı veya getirilen eşyanın manifestosu verilmediği hallerde kara nakil vası
talarının hareketine ve eşyanın boşaltılmasına müsaade edilmez. 

Kara nakil vasıtalariyle seyahat eden yolcuların beraberlerindeki zat ve ev eşyasının da mani
festoya kaydolunmasmı istemeye Bakanlık yetkilidir. 

Eşyanın çıkarılması ve manifesto verilmesi 

MADDE 30. — Demiryolundan başka kara taşıtları ile Türkiye'den çıkarılacak eşya, sınırdaki 
yetkili gümrükten çıkarılır. Gümrük işlemi yetkili bir iç veya kıyı gümrüğünde yapılmış eşya. 
sınırdaki gümrükçe denetlemesi yapıldıktan sonra çıkarılır. 

Taşıt sahip veya sürücüleri götürecekleri yükler için bunların çıkış işlemini yapan gümrüğe 
yeteri kadar manifesto verirler. Taşıtlar boş olarak gidecekse keyfiyet sınırdaki gümrüğe sözle 
beyan edilir ve bu husus tutanakla tesbit olunur. 

Girecek ve çıkacak hayvanlar 

MADDE 31. — Sınıra yürütülerek getirilecek veya sınırdan yürütülerek çıkarılacak hayvanlar 
ancak, buralardaki yetkili sağlık ve gümrük kapılarından sokulup çıkarılabilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Deniz taşıtları 

Takibedilecek yol 

MADDE 32. — Yabancı limanlardan gelen gemiler, gümrük bölgesine girdiklerinde zorlayıcı 
sebepler olmadıkça, gidecekleri limana göre mûtadolan rotayı değiştiremez. Yolda duramaz, başka 
gemilerle temas edemez ve gümrük bulunmıyan yerlere yanaşamazlar. 

Denetleme 

MADDE 33. — Türk limanlan ile yabancı limanlar arasında sefer yapan gemiler, gümrük böl
gesinde gümrük denetlemesine tabidir. Gümrük memurları gemiyi, yükünü ve bunlara ait defter 
ve kayıtlarını incelemeye, gemide araştırma yapmaya ve gerekirse ambarları, eşya bulunan sair 
yerleri mühür altına almaya yetkilidir. 

Muntazam seferli gemiler, kara sularımıza ulaştıkları andan, girecekleri limana ve limanlarımız
dan ayrılan bu gemiler açık denize ATarıncaya kadar sadece göz altında tutulurlar. Bakanlık gerek
tiğinde bu gemileri de birinci fıkrada yazılı olduğu şekilde denetlemeye tâbi tutar. 
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MADDE 29. — Mllet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Mecliis metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Denetlemeye ait mükdUfiyetler 

MADDE 34. — Yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına veya nehirlerine girecek gemiler, 
gümrük denetlemesi yapılmak üzere belirli yerlerde durur veya yol keserler. 

Yalbancı limanlardan gelen, Türkiye'den yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerin
den en az 6 saat evvel sahip veya acentası tarafından gümrük idaresine bilgi verilir. 

Gemi kaptanı gümrük memurlarına geminin tasdikli jurnalini, orijinal manifestosunu, kuman
ya ve yakıtlar ile gemi adamlarına ait eşya listesini gösterirler. Kaptanlar manifesto harici olarak 
alınmış veya manifestoya dâhil edilmeksizin taşınması âdet olmuş eşyayı da araştırmadan önce, me
murlara beyan ederler. 

Kaptanlar geminin envanter defteriyle plânını da, lüzumu halinde gümrük memurlarına göste
rirler. 

Türk limanları ile yabancı limanlan arasında sefer yapan gemiler Türk limanlarında gümrük 
denetlemesi altındadır. 

Gemi adamları ile yolcuları ve gemilere girip çıkacak görevli ve görevsiz kimseler gidiş ve ge
lişlerinde ancak gümrük yolcu salonlarından veya gümrük denetlemesi altındaki iskelelerden geçe
bilirler. 

Manifesto 

MADDE 35. — Yabancı limanlardan gelen gemilerin kaptanları veya acentaları, geminin Türk 
limanında yukardaki maddeye göre yapılacak gümrük denetlemesinden itibaren en geç 24 saat 
içinde, o limana çıkarılacak eşyanın asıl manifestosu ile Türkçe iki örneğini gümrük idaresine ve
rirler. Asıl manifesto verilmediği takdirde, bu asıl manifesto gösterilir ve taraflarından tasdikli bir 
örneği verilir. Sürenin başlangıcı veya sonu tatil günlerine rastlarsa bu günler sürenin hesabına 
katılmaz. Zorlayıcı sebeplerden ileri gelen gecikmeler gümrükçe itibara alınır. 

Gemi limana boş gelmiş veya o limana boşaltacak yükü yoksa, kaptan veya acentalarır, bu li
mana uğrama sebeplerini yukarda gösterilen süreler içerisinde yazılı olarak gümrüğe bildirmesi 
lâzımdır. 

Limanda acentası olnııyan yabancı gemi kaptanları beyanlarım Türkçe yazamadıkları tak
dirde, kendi dili ile birlikte milletlerarası kullanılan Garp dillerinden biri ile de yazabilirler. 

Yolcu ve turistlere aidohıp manifestolarda gösterilmesi mûtat olnııyan bagajların manifestolara 
kaydı mecburi değildir. 

Ancak, bu kabîl eşya hakkında tanzimi mûtat olan yolcu ve bagaj listeleri, geminin limana 
varışından sonra ve yolcuların çıkışlarından önce gümrüğe verilir. 

Turist ve tenezzülı gemileri için özel usul ve hükümler koymaya ve uygulamaya Bakanlık yet
kilidir. 

Asıl manifesto 

MADDE 36. — Asıl manifesto; konişmentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç 
limanlardaki yetkili resmî mercilerce tasdik edilmiş olan yük beyannameleridir. 

Bu belgeler mahallindeki Türkiye konsolosluklarına ilgililerce tasdik ettirilir. 
Denizcilik Bankası ve başka işletmelerin muntazam seferli veya turist gemilerine ait asıl mani

festolar, karşılıklı olarak, Bakanlıkça konsolosluk tasdikinden istisna edilebilir. 
Türk konsolosluğu bulunmıyan yerlerdeki tasdik mercileri Bakanlıkça tesbit edilir. 
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MADDE 34. — Millet Mecliis metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 ne i maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Harb gemileri ile getirilen ve götürülen eşya 

MADDE 37. — Türk ve yabancı donanmasına mensup harb gemileri gümrük denetlemesine tâbi 
değildir. 

Ancak, bunlarla getirilen ve Türk limanlarına çıkarılacak veya Türkiye'den yabancı memleket
lere götürülecek eşya gümrüğe bildirilir. 

Türk donanmasına mensup harb gemileri ile getirilen komutan ve diğer mürettebata ait eşya
nın bir listesi bu gemilerin komutanları tarafından tanzim ve tasdik edilerek geminin varış limanına 
en yakın gümrük idaresine; gelişinden sonra en geç 24 saat içinde verilir ve bu eşyanın gümrük 
muayene ve işlemine tabi tutulması temin edilir. 

Gemi komutanları çıkışta da aynı şekilde hareket ederler. 
Yukarıda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait hükümlere riayetsizlik halinde ilgililer hakkında 

kanuni kovuşturma yapılır. 

Yük alma ve boşaltma 

MADDE 38. — Yabancı limanlardan yük getiren Türk ve yabancı gemiler manifestolarını 
gümrük idaresine vermedikçe yüklerini boşaltamaz ve o limandan yük alamazlar. 

Ancak, muntazam sefer yapan gemiler ile hava ve liman durumu bakımından zaruret görülen 
hallerde muntazam sefer yapmıyan gemilere, gümrük idaresince, manifesto verilmeden önce de 
yük boşaltmak ve almak için izin verilebilir. Zorlayıcı sebepler dolayısiylc karaya çıkarılan eşya 
için manifesto verilmezse bunlar liste ile tesbit olunur. 

Çıkış manifestosu 

MADDE 39. — Türk limanlarından yabancı limanlara hareket edecek Türk ve yabancı gemi
lerin kaptanları, hareketlerinden önce o limandan yükledikleri eşyanın asil manifestosunu gümrüğe 
ibraz ile bir örneğini verirler, eğer gemi o limandan yük almamış ise keyfiyeti yazılı olarak bildi
rirler. 

Gümrük idareleri de her iki halde geminin hareketi için. gecikmeksizin, kaptana izin kâğıdı 
verirler. 

Muntazam sefer yapan veya Türkiye'de acentası bulunan gemilerin manifestoları ve beyan 
kâğıtları hareketlerinden itibaren 48 saat içerisinde acentalarınca verilebilir. Bunların izin kâğıt
ları gümrükçe ona göre hazırlanır. 

Kabotaj 

MADDE 40. — Türkiye limanları arasında sefer yapan Denizcilik Bankası gemileri ile acentası 
bulunan ve muntazam sefer j^apaıı sair gemilerin taşıdıkları memleket eşyası için gümrüklerce 
manifesto veya başka bir belge aranmaz. 

Ancak, bu gemiler gümrük işlemi gideceği limanda yapılacak ve vergisi ödenecek yabancı 
eşyayı alırlar veya yolda yabancı limana uğrarlarsa, yabancı limanlara sefer yapan gemiler hak
kındaki hükümlere tabi olurlar. Bu gemiler ile yolcu ve yüklerinin denetleme ve gümrük işlemle
rinde kolaylık sağlıyacak elverişli usuller koymaya Bakanlık yetkilidir. 

Bu usullere riayetsizlik halinde bu kanun veya kaçakçılık mevzuatı hükümlerine göre kovuş
turma yapılır. 
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MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kısıntılar 

MADDE 41. — 40 ncı madde dışında kalan gemilerin Türkiye limanları arasındaki (Marmara 
Denizi dâhil) sefer ve nakliyatı gümrükçe denetlenir. Bunlar Bakanlığın tâyin edeceği şartlar ve 
vereceği izin ile Türk limanları arasında yabancı eşyayı aktarma suretiyle taşıyabilirler. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı nakliyat ile yabancı gemilere açık Türkiye limanları içinde, yabancı 
kıyılara yakın Türk liman ve iskeleleri arasında ve Marmara ve Boğazlarda çalışan 20 rüsum ton
dan küçük taşıtlarla, balıkçı kayıkları üzerinde gümrükçe yapılacak denetleme mahallî durum ve 
şartlar ve bu taşıtların çalışma imkânları göz önünde tutularak Bakanlıkça düzenlenir. 

Bu hususta Bakanlıkça konulmuş usullere aykırı hareketlerde bu kanun veya kaçakçılık mev
zuatı hükümlerine göre kovuşturma yapılır. 

DÖKDÜNCÜ BÖLÜM 

Hava gemileri 

DenetUme 

MADDE 42. — 1. Yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den yabancı memle
ketlere gidecek olan hava gemileri yetkili Gümrük İdaresi bulunan hava limanında (meydan) güm
rük denetlemesine tabidir. 

2. Gelişte denetlemeden önce, gidişte denetlemeden sonra Türkiye'de mecburi iniş yapan 
hava gemilerinin kaptan pilotları Bakanlığın emir ve talimatına uyarlar. 

3. Özel bir izin ile gelen ve giden hava gemilerinin kaptan pilotları verilen talimata göre 
hareket ederler. 

4. Hava gemilerinden gemi, yolcu ve yük için tehlike teşkil etmedikçe eşya atılamaz ve bu 
türlü haller ilk temas ve fırsatta gümrüğe bildirilir. 

Lüzumu halinde, gazete, dergi ve mektup paketleri ile sair eşyanın hava gemilerinden yere 
atılma şekli Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarınca tesbit edilir. 

Yoiakiik 

MADDE 43. — Pilot marifetiyle sevk ve idare edilmiyen hava gemileri ile, Hükümetin özel 
izni olmadıkça, Türkiye'ye yabancı memleketlerden eşya getirilemez ve Türkiye'den yabancı 
memleketlere eşya götürülemez. 

Manifesto 

MADDE 44. — Yabancı memleketlerden gelen hava gemilerinin kaptan pilotları veya acentaları 
inecekleri gümrük bulunan ilk hava limanına çıkarılacak yükleri gösterir, mahreç gümrük idaresi 
veya resmî makamca tasdik edilmiş, manifesto ile yolcu listesini Gümrük İdaresine verirler. 

Eğer hava gemisinin acentası varsa manifestonun, ayrıca bir Türkçe örneği de 24 saat içiude 
gümrüğe verilir. 

Hava gemisinde başka bir hava meydanına çıkarılacak yük varsa, kaptan pilotu veya acentası 
bunlara ait manifestoyu Gümrük İdaresine gösterir. 

Hava gemisi boş gelmiş veya Türkiye'ye çıkarılacak yük ve yolcusu yoksa, kaptan pilotu geli
şinin sebeplerini yazılı olarak Gümrük İdaresine bildirir. 
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MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Çıkış manifestosu 

MADDE 45. — Yabancı memleketlere gidecek hava gemilerinin kaptan pilotları hareketlerinden 
ön«e, o hava limanından alman yük için gümrüğe manifesto verirler. 

Muntazam seferdi hava gemilerinin manifestoları hareketlerinden itibaren 24 saat içeri»nd* 
aeentaları tarafından verilebilir. 

Transit 

MADDE 46. — Yere inmekErizin transit geçecek hava gemileri andlaçmalar uyarınca re karşılıklı 
olarak hava gemilerine ait yulkarda'ki maddelerde yazılı mükellefiyetlerden müstesnadır. 

Hava Kuvvetlerine mensup hava harb gemileriyle getirilen ve götürülen eşya 

MADDE 47. — Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harb gemileriyle, Hükümetin izni üzeri
ne gelen yabancı devletlerin hava harb gemileri gümrük denetlemesine tabi değildir. 

Ancak bu harb gemileriyle yabancı memleketlerden eşya getirildiği veya Türkiye'den yabancı 
memleketlere eşya götürüldüğü takdirde, bunlar gümrüğe bildirilir. 

Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harb gemileriyle getirilen komutan ve diğer mürettebata 
ait eşyanın bir listesi bunların komutanları tarafından tanzim ve tasdik edilerek geminin iniş lima
nına en yakın G-ümrük idaresine, gelişi mütaakıp en geç 24 saat içerisinde verilir ve bu eşyanın 
gümrük muayene ve işlemine tabi tutulması temin edilir. 

Hava harb gemileri komutanları çıkışta da aynı şekilde hareket ederler. 
Yukarda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait hükümlere riayetsizlik halinde ilgililer hakkında ka

nuni kovuşturma yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Müşterek hükümler 

Görevli memurların yolculuğu 

MADDE 48. — Kara, deniz ve hava işletmeleri, bu kanuna göre denetleme icabı birlikte seya
hatle görevli gümrük ve gümrük muhafaza memurlarını gidişte ve dönüşte ücretsiz taşımaya mec
burdurlar. 

Manifesto şekli 

MADDE 49. — Manifestolarda eşyanın cinsi, kablarınm adedi, nev'i, markası, numarası ve gayri-
sâfi ağırlığı ile konişmento veya yük senetlerinin numaraları ve milletlerarası andlaşmalar ve ge
lenekler de göz önünde tutulmak suretiyle Bakanlığın tesbit edeceği diğer bilgiler gösterilir. 

Manifesto örnekleri, yakardaki esaslar dâhilinde ve gerektiğinde daha basitleştirilerek Bakanlık
ça hazırlanır ve gümrük işlemlerinde bunlar kullanılır. 

İşletmelere ait mükellefiyetler 

MADDE 50. — Türkiye ile yabancı memleketler arasında muntazam yük ve yolcu seferleri ya
pan kara, (demiryolu dâhil) deniz ve hava işletmeleri; bu kanun hükümlerine göre gerekli güm
rük denetlemeleri ve işlemlerini yapmak ve kolaylaştırmak üzere yolcu salonları, depo, sundurma 
ve antrepolar ile, görevli gümrük ve gümrük muhafaza memurlarının çalışmalarına elverişli büro
lar ve gözetleme kulübelerini, buraların aydınlatma ısıtma ve temizlik gibi ihtiyaçlarını, döşeme-
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MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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lerini, telefon, teknik cihaz ve aletlerini parasız olarak temin etmeye ve gümrük kapılarında güm
rük denetlemesine tabi kimselerle diğerlerinin ihtilâtmı önlemeye matuf her türlü tesislerin temini 
hususlarında Bakanlık tarafından yapılan istekleri aynı şekilde yerine getirmeye mecburdurlar. 

Bu yerleri özel kanunlarına göre işletmekte bulunan kara, deniz ve hava yolları işletmelerinin 
yukardaki hükümlere göre gümrük denetleme ve işlemlerinin şekil ve usulleri ve sair mükellefi
yetleri Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarının müştereken hazırlıyacakları tüzükle tesbit 
olunur. 

İKÎNCÎ KİTAP 

Gümrük rejimleri 

BÎRÎNOÎ AYIRIM 

Sundurma rejimi 

Sundurma 

MADDE 51. — Yabancı memleketlerden kara (Demiryolları dâhil), deniz ve hava taşıtları ile 
Türkiye'ye getirilen eşya, eğer orada sundurma ve antrepoculuk hizmetleri kanunen tekeline veril
miş bir işletme varsa, bu işletmelerin soruanluluğu altındaki «sundunma» lara, gümrüğün denetimi 
altında konulur. 

Kırık veya tamdre muhtaç fcablar ile dağınık eşya sundurmalarda, gümrük ve işletme idarele
rinin müşterek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza altına alınır ve durum tutanakla teslbit 
olunur. 

işletme idareleri, en çok üç gün içinde, sundurmalarına alman eşyanın manifestolarmdaki bil
gilere uygun olarak tanzim edecekleri sundurma giriş listesinin iki nüshasını ilgili gümrüğe ver
meye mecburdurlar. 

Sundurmaların şekil ve nitelikleri Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilir. 
İşletme idaresi bulunmıyan yerlere gelen eşya, ancak gümrük sundurmalarına veya gümrükçe 

müsaade edilen yerlere çıkarılabilir. 
Yukardaki fıkralar gereğince gümrük denetlemesi altına konmuş eşyanın aşağıdaki maddelerde 

yazılı rejimlerden birisine göre işleme tabi tutulmasını, bunların sahipleri veya temsilcileri veya 
nâkilleri usulüme uygun bir beyanname ile gümrükten istiyefbilirler. 

Süre 

MADDE 52. — Yukarıki maddede gösterilen yerlere konulan eşya bir gümrük rejimi beyanın
da bulunulmak üzere buralarda, ancak iki ay ve rejiım beyanından itilbaren de iki ay kalabilir. 
Bu süreler içinde çekilmiyen eşya tasfiye olunur. 

Ancak, bir defada getirilemiyen komple tesislerin sahipleri, mümessilleri veya nâkilleri tara
fından gümrüğe müracaatla ve tevsik edilmek şartîyle, sundurmada bekleme süresi son partinin ge
tirilişinden itibaren işlemeye başlar. İlk partinin gelişi tarihinden itilbaren eşyanın sundurma süresi 
ibir yılı aşamaz. 

Vagon ve deniz üstü işlemler ve antrepolara alınacak eşya 

MADDE 53. — 1. Hacımları ve ağırlıkları veya cinsleri itibariyle, Bakanlıkça tâyin ve tes
bit edilecek, bâzı eşya sundurmaya alınmaksızın ve sahibinin sorumluluğu altında «denk üstü» 
veya «vagon üstü» veya «kamyon üstü» işleme tabi tutulabilir ve bu işlemlerde 52 nci maddedeki 
sundurma süresi tatbik olunur. 
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MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — MMet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Türkiye'ye gelen eşyanın, sahipleri veya mümessilleri veya nâkilleri; usulüne uygun bir 
beyanname ile ve kendi sorumlulukları altında, bunların doğruca antrepoya alınmasını gümrük
ten istiyebilirler. 

İKİNCİ AYIRIM 

Giriş rejimi 

BİEİNCİ BÖLÜM 

Beyan ve şekilleri ve bilgi alma 

Yazılı beyan 

MADDE 54. — Türkiye'ye kesin olarak girecek eşyanın, cinsi, nev'i, niteliği, tatbikatı kolay
laştıracak surette Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin tertip ve tavsiflerine uygun olarak göste
rilen giriş beyannamesi ile yetkili gümrüğe beyanı mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tevsikine yarıyan belgelerin 
mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tâyin ve 
tesbit olunur. 

Beyannamenin, eşyanın Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki numarası gösterilerek ve buna göre 
vergi tahakkukları da yapılmış olarak verilmesini ve muayeneden önce bu tahakkuka göre vergi
lerin ödenmesini istemeye Bakanlık yetkilidir. Bu halde 59 ncu maddenin son fıkrası hükmü işle
mez. 

65 nci maddedeki esaslar dairesinde, satıcı ile hiçbir münasebeti bulunmıyan müstakil alıcılarla, 
satıcı ile münasebetleri dolayısiyle bu kanuna göre müstakil bir alıcı durumunda olnııyan mükel
leflerin ayrı tablolarda beyanda bulunmaları mecburidir. Bu beyanın şekli ve istenilecek bilgi ve 
belgeler Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilir. 

Bu kanunun tatbikatında müstakil bir alıcı addedilmiyen ithalâtçıların durumları ve hakla
rında uygulanacak işlemler, zaman zaman Bakanlıktan gümrüklere ve ilgililere tebliğ olunur. 

Sözle beyan 

MADDE 55. — Aşağıda yazılı olan hallerde beyan sözle yapılır ve buna konu olan eşyanın 
gümrük işlemlerinde tahakkuk varakası kullanılır. 

1. Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin vergiden muaf olan veya vergiye tabi olup 
da ticari mahiyet ve miktarda bulunmadığına ve bu maksatla getirilmediğine gümrükçe kanaat 
getirilen eşyası ile sınır bölgesi ahalisinin elde ve sırtta taşma/bilecek miktarda ve kendi ihtiyaçla
rına mahsus olan eşyası, 

2. Bu kanunun 7 nci maddesinin 4, 5 ve 6 ncı fıkralarında, 8 nci maddesinin 8, 9, 10, 11 
ve 12 nci fıkralarında ve 12 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarında sözü edilen eşya, 

3. Hava gemisi ile getirilen Gümrük Vergisinden muaf eşya ile ticari olnııyan veya zatî ma
hiyette bulunan eşya, 

Bu maddenin uygulanmasında gümrük memurları, beyanlarını kanun hükümlerine uygun olarak 
yapabilmelerini kolaylaştırmak gayesiyle, mükelleflere önceden bilgi verirler. 

Açık olarak beyanda bulunmıyan veya bulunamıyan veya kablarmın açılıp bakılmasını isteyen
lerin eşyası muayene edilir. Lüzumu halinde yolcuların gümrüklerde yazılı olarak beyanda, bu
lunmalarını istemeye ve buna ait usulleri koymaya bakanlık yetkilidir. 

Yolcuların gümrük işlemleri hakkında önceden bilgi edinmeleri Bakanlıkça yapılan yayınlarla 
temin olunur. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tahakkuik varakalarının şefcli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile kullanma tarzı ve sair husus
lar Bakanlıkça tesbit olunur. 

Özel beyan 

MADDE 56. — Aşağıda yazılı hallerde yetkili malkamlardan yazılacak mektuplar beyanname 
addolunur ve eşyanın gümrük işlemleri bunlarla yürütülür. 

1. Cumhurbaşkanına ait, 10 ncu maddenin 1 nei fıkrasındaki eşya için umumi kâtiplikten ya
zılacak mektuplar. 

2. Diplomatik muaflık ve imtiyazlardan faydalananların ancak kendi adlarına veya elçilik 
adma gelecelk eşya için, karşılıklı olmak şartiyle, misyon şeflerinden veya muaflık hakkı tanınmış 
heyet başkanlarından yazılan mektuplar ile kurye çantalarına ait kurye mektupları, (bu mektup
ların şekli, ihtiva edeceği bilgiler ve göreceği işlemler Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rınca müştereken tesbit olunur.) 

Tescil 

MADDE 57. — Giriş beyannameleri incelenerek 54 ncü maddede belirtilen bilgileri ihtiva et
tiği takdirde kabul ve tescil edilir. Ancak şeklî noksanlıkları tamamlanmak üzere geliverilir. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üzerine sıra numarası, tarih ve resmî mühür konulması 
suretiyle tamam olur. 

135 nei maddenin 1 nci fıkrasında sözü geçen giriş beyannameleri de bu madde hükmüne göre 
tescil olunur. 

55, 56 ve 136 nei maddelerde sözü edilen ve beyanname hükmünde olan tahakkuk varakası 
ve mektuplar da maddelerinde gösterilen şartlara uyduğu takdirde ve gerektiğinde noksanları ta
mamlattırılarak derhal özel defterlerine kayıt ve üzerlerine sıra numarası, tarih ve resmî mühür 
konularak tescil edilirler. 

Beyannamede halem 

MADDE 58. — Giriş beyannamelerinde, beyana terettübedecek vergi ve ceza bakımından her 
kalem ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksik veya. fazlası diğer kalemin fazla veya eksi
ğiyle mahsubedilemez. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ve and]aşmalara dâhil ahdî tarife cetvellerinde ayrı tarife 
pozisyonu veya tâli pozisyon altında toplanan ve bir vergi haddine tabi olan eşya bir kalem sayı
lır. 

Beyannamelerde düzeltme 

MADDE 59. — Kazıntı ve silintili beyannameler gümrükçe kabul edilmez. 
Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilerek doğrusu yazılır. Düzeltmeler ve ilâvelerin yanı

na beyanname sahibi tarafından imza konulur ve tescil esnasında bunlar resmî mühürle mühür
lenir. 

Beyannameler tescillerinden sonra düzeltilemezler. Ancak, muayeneye havalesinden önce olmak 
şartiyle, mükellefler bu beyanlarını eşyanın cins, nev'i ve niteliği, kab adediyle marka ve numa
raları aynen kalmak üzere, yalnız ağırlık, aded, ölçü veyahut kıymet yönlerinden düzeltebilirler 
ve bu düzeltmeler, idare âmirinin izni ile yapılır ve beyan sahibi ile müştereken imzalanarak res
mî mühürle mühürlenir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 7 . — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Beyanın bağlayıcı olduğu 

MADDE 60. — Gümrük İdaresince tescil edilmiş olan beyanname taallûk ettiği eşyanın vergi, 
resim ve para cezalarından dolayı taahhüt mahiyetinde olarak mükellefi bağlar ve vergilerin tahak
kukuna esas tutulur. 

Gümrük idaresi, beyanın doğruluğunu denemek üzere eşyayı kısmen veya tamamen muayene 
edebilir. Bu takdirde beyanname muhtevası eşyanın vergilerinin tahakkuku muayene neticesine 
göre yapılır. (65 nei maddedeki kıymete ilişkin hükümler saklıdır.) 

Ancak, kısmi muayenelerde idarenin ve mükellefin bütün kafaları muayene ettirmek hakkı sak
lıdır. 

Eşyaya ait vergilerin tahakkuku ve diğer gümrük işlemlerinin, muayene edilmeden beyana göre 
yapılmasına idare amirlerince müsaade edilebilmesi hususunda usuller koymaya Bakanlık yetki
lidir. 

Beyannamenin takibi 

MADDE 61. — Giriş beyannameleri tescil tarihinden itibaren, ihtilâf olmadığı halde sebepsiz 
yere iki ay içinde takip ve gümrük işlemleri bitirilmediği takdirde, muhtevası eşyanın muayenesi 
cihetine gidilir. Muayenede mal sahipleri veya gümrük koımü&yoncularmiin da bulunmaları benıdd-
lerine yazı ile bildirilir ve tâyin edilen günde gelmedikleri takdirde muayene res'en yapılır. 

Muayene neticesinde gümrüklerce alınan para cezasını veya diğer ceza takiplerini gerektirir 
hallere rastlanmadığında, keyfiyet tutanakla tespit, eşyaya tasfiyeye ait hükümler tatbik ve beyan
nameler iptal edilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre yapılacak muayene sonunda, gümrüklerce alınan para cezasını veya 
diğer* ceza takiplerini gerektiren hallerde usulüne göre kovuşturma yapılır. 

İhtilaflı olan işlerde, yetkili mercilerce ihtilâfın halline değin, bu madde hükmü uygulanmaz. 

Giriş beyannamesi verilmiş eşyada rejim değişikliği 

MADDE 62. — Gümrükçe giriş beyannamesi tescil edildikten sonra yabancı bir memlekete çı
karılması veya yetkili başka bir gümrüğe gönderilmesi istenilen eşyanın muayenesi neticesinde 
cezayı gerektirir bir hal görülmediği takdirde bu istek kabul olunur. Şu kadar ki, yetkili bir baş
ka gümrüğe gönderilmesi istenilen eşyanın yurda ithaline mâni bir hali bulunmaması şarttır. 

Bunlardan yurt dışına gönderilmek istenilenlerin vergileri peşin olarak tahsil edilmişse bunlar 
iade edilir. Muayene neticesi para cezasını gerektirdiği takdirde isteğin kabulü cezanın ödenmesi
ne bağlıdır. 

Eşyanın beyandan önce muayenesi 

MADDE 63. — Beyanlarını yukarıki maddeler hükümlerine göre yapabilmek üzere mükellefle
rin, gümrüğün denetlemesi altındaki eşyasını tartmalarına, muayene etmelerine ve ticari mahiye* 
taşımıyacak değerde numune almalarına izin verilir. 

Bu hususta kullanılacak belgeler ve uygulanacak işlemler bakanlıkça tâyin ve tespit edilir. 

Tarife ve fiyat hakkında bilgi isteme 

MADDE 64. — Elindeki belgelere ve numuneye göre beyanlarını tarifeye uygun olarak yapa-
mıyacak durumda olan mükellefler bu hususta ve normal fiyat unsurları hakkında Gümrükler 
Genel Müdürlüğünden bilgi istiyebilirler. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Gümrükler Genel Müdürlüğü bu fiyat unsurları ve tarife hususundaki mütalâasını, müracaa
tın mesnedi olan numune ve belgelerin incelenmesi suretiyle hem bilgi istiyene ve hem de ilgili 
gümrüğe en kısa zamanda bildirir. Bu şekildeki bildirişler, kanun ve tarife cetveli ile izahname 
hükümleri göz önünde tutularak işleme tabi tutulur. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 

Beyanın tevsiki ve muayene 

Eşyanın kıymeti 

MADDE 65. — 1. İthal eşyasının Gümrük Vergisine esas olan kıymeti Gümrük Vergisi ödeme 
mükellefiyetinin başladığı tarihteki normal fiyatıdır. 

2. Normal fiyat, birbirinden müstakil bir alici ile bir satıcının tam ve serbest rekabet şartları 
içinde uyuştuğu farz olunan fiyattır. 

Bu fiyat teshit olunurken . 
a) Eşyanın alıcıya Türkiye'de giriş liman veya mahallinde teslim edildiği; 
b) Eşyanın satışına ve Türkiye'de giriş liman veya mahallinde teslimine mütaallik bütün 

masrafların satıcıya ait bulunduğu, dolayrsiyla normal fiyata dâhil olduğu; 
c) Türkiye'de ödenmesi gereken vergi ve resimlerin alıcıya aidolduğu, dolayısiyle eşyanın nor

mal fiyatına dahil bulunmadığı; 
Farz olunur. 
3. 2 No. lu fıkranın (b) bendinde bahsi geçen masraflar şunlardır : 
Nakliye ve sigorta; komisyonlar; tellaliye; eşyanın Türkiye'ye ithali için yurt dışında tanzimi 

gereken belgelere ait masraflar (Konsolosluk harçları dâhil) ; yurt dışında ödenmesi icabeden ver
gi ve resimler (Muafiyet sebebiyle alınmayan vergilerle, geri verilmiş ya da verilecek vergiler ha
r iç ) ; ambalaj bedelleri (Vergilendirme yönünden ayrı sayılanlar hariç) ; ambalaj masrafları (İşçi
lik, malzeme veya diğer masraflar); yükleme masrafları; 

4. Birbirinden müstakil bir alıcı ile bir satıcı arasında tam ve serbest rekabet şartları altında 
yapılan satış anlaşmasında; 

a) Eşya fiyatının ödenmesi alıcının yegâne fiilî edasını teşkil eder. 
b) Uyuşulan fiyat, satıcı veya satıcı ile işortağı gerçek veya tüzel bir kişi ile alıcı veya alıcı 

ile işortağı gerçek veya tüzel bir kişi arasında, bizatihi satıştan doğan ilişkiler dışında akte müs
tenit bulunsun veya bulunmasın ticari, malî veya sair bir ilginin tesiri altında olmayacaktır. 

c) Eşyanın ilerde satışından, temlikinden veya kullanılmasından doğacak nemanın her hangi 
bir kısmından satıcı veya satıcının ortağı gerçek veya tüzel bir kişi doğrudan doğruya veya dola
yısiyle faydalanamaz. 

d) İki şahıstan her biri diğerinin ticaretinde her hangi bir menfaat rabıtasına sahibolursa ve
ya her ikisinin her hangi bir ticarette müşterek bir menfaat rabıtası bulunursa veya üçüncü bir 
şahsın bunlardan her birinin ticaretinde bir menfaat rabıtası mevcudolursa, bu menfaat rabıtaları 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle de olsa, bu şahıslar işortağı addolunur. 

e) Kıymeti tesbit edilecek eşya : 
— Bir ihtira beratına veya tescil edilmiş bir resim yahut bir modele göre imal edildiği; 
— Yabancı bir imalât veya ticaret markası altında ithal edildiği; 
— Yabancı bir imalât veya ticaret markası altında satışa arz edilmek, temlik edilmek veya 

kullanılmak üzere ithal edildiği veya ithalden sonra tamamlayıcı bir işçiliğe tabi tutularak böyle 
bir alâmeti farika ile satışa arz edilmek, temlik edilmek veya kullanılmak üzere ithal edildiği; 

Takdirde, 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 
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Bu eşyanın normal fiyatına, patentin, tescil edilmiş resim veya modelin veya fabrika veya tica-
rethaneaıin alâmeti farikasını kullanma hakkı dâhil edilir. 

5. Katî satış akdine müsteniden yurda ithal edilecek eşyanın Gümrük Vergisi, bu akde uygun 
olarak beyan olunan ve Gümrükçe ilk nazarda şüpheli görünmeyerek kabul edilen fiyat üzerin
den tahakkuk ettirilir. 

Şu kadar ki, satış akdinin yukardaki fıkralarda yazılı şartlara uygun olarak yapılmamış bu
lunması halinde Gümrük Vergisi, mezkûr fıkralara göre tesbit olunacak kıymet üzerinden hesap
lanır. 

6. Eşyanın Gümrük Vergisine esas olacak kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburidir. 
Fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paralar vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte 
mer'i kurlara göre Türk parasına çevrilir Bu kurlar, cari resmî kambiyo kurları esas alınarak Ba
kanlıkça tesbit edilir ve yayınlanır. 

7. Gümrük Vergisinin tahakkukuna esas olan eşya kıymetinin tesbitinde bir liradan aşağı olan 
kesirler liraya tamamlanır. 

8. Vergiden muaf olan veya ağırlık esası üzerinden vergiye tabi tutulan eşya da dahil olmak 
üzere bilûmum eşya kıymetlerinin yukardaki esaslara göre Gümrüğe beyanı mecburidir. 

9. Gümrük Vergisi eşyanın kıymeti üzerinden alman hallerde eşyanın fatura ve benzeri diğer 
belgelerle yapılan denetlemesi neticesinde fatura ve diğer belgelerinde gösterilmemiş olan kıy
metler de noromal fiyata eklenir. 

Fatura ve diğer benzeri belgelerine nazaran gümrük muayenesinde noksan çıkan eşya kıymet
leri, eşyanın telef veya ziyamdan veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından veya çalınmasın
dan ileri geldiği anlaşılmak şartiyle vergiye esas kıymetten düşülür. 

10. Kanunun 140 ncı maddesine göre, satışa çıkarılacak eşyanın Gümrük Vergisine esas ola
cak kıymeti, zaman, yer ve miktar itibariyle uygun olduğu takdirde mevcut belgelerine göre tes
bit edilir. Her hangi bir belge bulunmadığı veya mevcut belgeleri eşyanın halihazır kıymetini ifa
de etmediği takdirde, aynı veya benzeri eşyanın bulunduğu hal ve durumu dikkate alınarak ve ge
rekirse yetkililerin mütalâasına da başvurularak gümrükçe tesbit olunacak; CtF değerine göre he
saplanır. 

11. Mükellef, mümessil ve komisyoncu gibi ilgililerin 179 ııcu maddeye göre, gerekli defter
leri ve belgeleri göstermekten ve vermekten çekinmeleri halinde eşyanın Gümrük Vergisine esas 
olan kıymeti, benzeri eşya fiyatları göz önünde tutularak gümrük idarelerince re'sen tâyin ve fes-
bit olunur ve tahakkuk buna göre yapılır. 

Eşyanın ağırlığı ve kabları 

MADDE 66. — 1. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Gümrük Vergisinin eşyanın sâf veya gay-
risâf ağırlığı üzerinden alınacağı yazılı olan hallerde : 

a) Gayrisâf ağırlık tâbiri, eşyanın bütün ambâlâjlariyle birlikte olan ağırlığını ifade eder. 
Gayrisâf ağırlığı üzerinden vergiye tâbi eşya amlbalâjsız geldiği takdirde bulunduğu haldeki 

ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur. 
Başka başka vergi hadlerine ve aynı zamanda gayrisâf ağırlıkları üzerinden Gümrük Vergisine 

tabi eşya bir ambalaj içinde geldiği takdirde, eşya, sâf ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj* 
ağırlığı sâf ağırlıklarına mütenasiben taksim edilmek suretiyle ilâve olunur. 

Gayrisâf ağırlıkları üzerinden vergiye tabi olan ile diğer ölçüler üzerinden vergiye tabi bulu
nan veya vergiden muaf olan eşya bir ambalaj' içinde geldiği takdirde, gayrisâf ağırlık üzerinden 
vergiye tabi eşyanın Gümrük Vergisi sâf ağırlığı üzerinden hesaplanır ve tahakkuk eden vergi 
miktarına % 20 ilâve edilir. 
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MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) Sâf ağırlık tâbiri, eşyanın bütün ambalajlan çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığını ifade 
eder. 

c) Ağaç ve kerestelerin ağırlıkları üzerinden vergiye taibi tutulmaları halinde ve döküm ha
linde ithal edilen mavilerin •makbul sebeplerden dolayı ağırlıkları tâyin edilemediği takdirde 
Gümrük İdaresi mezkûr eşyanın metreküp ve hektolitre miktarlarını aşağıda yazılı esaslara göre 
kiloya çevirmeye ve Gümrük Vergisini buna göre tahakkuk ettirmeye yetkilidir. 

Meşe ve Ceviz ağaç ve kerestelerinin her metnekübü 700 Kg. bumun dışında kalan ağaç ve ke
restelerin her metrekübü 500 Kg. mavilerin beher hektolitresi 90 Kg. 

2. Aşağıda yazılı haillerde eşyanın ambalajı ayrı olarak beyan edilir ve mahiyetlerine göre 
tarifede yer aldıkları pozisyonları üzerinden vergiye taibi tutulur. 

a) Eşyanın mûtat ve alelade maddelerden olmıyan veya lüzumundan başka bir şekilde yapılan 
ambalajlar, 

b) Taallûk ettikleri eşyanın faturasında kıymeti ayrı gösterilen ve aynı zamanda müstakil 
bir ticaret eşyası mahiyetini arz edeiı ambalajlar, 

e) Gümrük Vergisinden kaçınma maksadiyle ambalaj olarak getirilen eşya, 
Şu kadar ki, yulkardaki fıkralar hükümlerine göre kendi tarifeleri üzerinden Gümrük Vergi

sine tabi ambalaj maddelerinin vergisi, içindeki eşyanın Gümrük Vergisinden az olduğu veya bu 
vergiye eşit bulunduğu takdirde ambalaj maddelerinin Gümrük Vergisi eşyanın tabi olduğu vergi 
hadleri üzerinden ve eşya ile birlikte tahakkuk ettirilir. 

d) Ağırlık üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyanın mûtat ambalajları mahiyetinde olmıyan 
kutu, kılıf ve mahfazalarının Gümrük vergileri, içindeki eşyanın vergisinden daha yüksek bulun
duğu takdirde, bunlar aidolduğu tarife numarasına göre vergiye taibi tutulur. 

Kıymet üzerinden vergiye taibi eşyanın kılıf, kutu ve mahfazaları başlıbaşma bir ticaret eşya
sı mahiyetini arz etmemek ve ayrıca kıymetleri eşyanın kıymetine dâhil bulunmak şartiyle başkaca 
Gümrük Vergisine tabi tutulmaz. 

3. Ağırlıkları üzerinden Gümrük Vergisine taibi eşyadan muayene edilenlere ait Gümrük ver
gileri tahakkukları hakkında aşağıdaün esaslar dairesinde işlem yapılır. 

a) Kabların yalnız birkaçı tartılmış olup da beyana nazaran fazlalıklar görülürse aynı cins ve 
neviden eşyanın tartılmamış kablarma bu fazlalığın ortalamasma göre mütenasiben ilâveler yapı
lır, beyanname sahibi bu suretle zam yapılmasını kabul etmez veya gümrükçe lüzum görülürse di-
ğeı» kablar da tartılır. 

b) Tartılan kablarda beyana göre eksiklik görülürse ve bu eksiklik eşyanın tabiatından veya 
telef ve ziyamdan veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından veya çalınmasından ileri geldiği 
anlaşılırsa bulunan miktar üzerinden Gümrük Vergisi alınır. Ancak, bu ahvalde idarenin ve mü
kellefin bütün kaHarı muayene ettirmek hakları saklıdır. 

Eşya meıı§einin tâyin ve teshili 

MADDE 67. — Andlaşmalardan faydalanacak eşyanın âkıd memleket menşeli olduğunu veya 
o memlekette gördüğü tahavvül ve ameliyeler dolayısiyle öyle sayılmak lâzımgeldiğini bildirir 
yetkili makamlardan verilmiş menşe şehadetnamesinin gümrüğe verilmesi şarttır. Bu şehadetname-
lerin tâyin olunacak mercilerce tasdik edilmesini şart koşmaya Bakanlık yetkilidir. 

Eşyanın üçüncü bir memlekette gördüğü tahavvül ve ameliye dolayısiyle o memleket menşeli 
sayılabilmesi için bu tahavvül ve ameliyeler neticesinde kıymetinin % 50 nisbetinde artmış olması 
lâzımdır. 

Ancak : 
1. CİF kıymeti Bakanlıça tâyin edilen ve taşıdıkları marka ve alâmetler itibariyle menşei 

gümrüklerce tesbit edilebilen eşya, 
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MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Üzerlerinde imal edildikleri fabrika marka ve alâmetleri bulunan re ticari mahiyette olraı-
yan eşya, 

Menşe şehadeıt namesinden müstesnadır, 

Eşyanın fiziki muayenesi ve kimyevi tahlili 

MADDE 68. —• Gümrük e e muayeneye tabi ti tulan eşyanın Gümrük Yergisinin tahakkuk etti
rilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulanmasında fizikî muayeneye veya kimyevi tahlik lü»um 
görülen hallerde, alınacak numuneleri re numune alınması mümkün olmadığı takdirde esas eşya 
üzerinde gümrük lâboratıırarlarında re buralarda yapılamıyan hallerde Bakanlıkça resmî lâbo-
raturarlarda yaptırılacak tetkik ve tahlil neticeleri tahakkukta esas tutulur. Hariçte yaptırılacak 
tahül ücretleri mükellefince peşinen ödenir. 

Tahlilden arta kalan numuneler tahlil neticelerinin tebliğinden itibaren bir ay içinde sahipleri 
tarafından müracaat edilerek alınmadığı takdirde, gümrüğe terk edilmiş sayılır. 

Kimyevi tahlillerde kullanılacak tahlil metotları Bakanlıkça tesbit re ilân olunur. 

Muayeneci t bulunacaklar 

MADDE 09. •— Giriş işlemlerine konu teşkil eden eşyanın muayenesi, beyan .sahiplerinin veya 
temsilcilerinin veya- gümrük komisyoncusunun huzuru ile yapılır. 

Posta ile gelen ve gümrük işlemi tahakkuk varakası ile yapılan eşyanın muayenesinde, bu ida
reden bir memurun bulunması kâfidir. 

Yolcuların re nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirip bıraktıkları veya kendile
rinden evvel veya sonra gelen eşyanın muayenesi, sahibinin veya yazılı olarak bildireceği bir kim
senin huzuru ile yapılır. 

Denetleme ve ikinci muayene 

MADDE 70. —• Kontrol maksadiyle Bakanlık müfettişleri, müfettiş muavinleri, kontrolörler ve 
gümrük idare âmirleri muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış giriş, çıkış, transit ve aktar
ma, eşyasının «ikinci muayenesini» her zaman yapabilirler. Keza, sözü edilenler gümrük işlemlerinin 
her" safhasında gözetim ve denetlemeye yetkilidirler. 

Bu muayeni'Jrrde ilgili memurlarla birlikte gümrük komisyoncusunun bulunması şarttır. Lü
zum görüldüğü takdirde mal sahihi veya temsilcisinin de hazır bulunmaları istenebilir. 

Muayene mahalli re muayene cdihniyecek eşya 

MADDE 71. — Eşyanın muayenesi gümrüğün daimî denetimi altında bulunan sundurma, ant
repo veya gümrükçe müsaade edilen ve sundurma kabul olunan yerlerde yapılır. 

Ancak bunlar dışındaki yerlerde ele Bakanlığın müsaadesi ile muayene yapılabilir. 
8 nci maddenin -t ncü fıkrasına giren eşyadan Millî Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildirilecek eşya ile 9 nen maddenin 1, 2, 3 ve 10 ııeu mad
denin 1 nci fıkralarında yazılı eşya muayene edilmez. 

Kurye çantalarının Gümrük işlemleri Millî Savunma. Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlık
larınca tesbit olunur. 
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MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci Miaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. - - Millet Meclisi metninin 69 nen maddesi aynen kabul edilmistu'. 

MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Millet Mecliüi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Vergilerin tahakkuk, ödenmesi, ertelenmesi ve eşyanın teslimi 

Eşyanın karşılık ve teminat hükmünde olduğu 

MADDE 72. — Gümrüğün denetlemesi altındaki yerlerde bulunan eşya, birinci derecede bu 
eşyaya mütaallik Gümrük Vergisi ve gümrükler?e alman başka vergilerle para cezalarından do» 
layı, karşılık ve teminat hükmündedir. 

Bu malların bedeli Gümrük Vergisi ve diğer vergileri karşılamazsa, kalan vergiler aranmaz. 
Ancak malın bedeli ile karşılanmıyan para cezaları için gümrüklerce mükellefin başka mallarına 
başvurularak kovuşturma yapılır. 

Üçüncü şahısların alacakları ve aldıracakları haciz tedbirleriyle sair tedbirler, ancak eşyanın 
yurda gelmiş olması ve sahipleri ile cins ve miktarlarının açıklanması sartlariyle sundurma ve antre
poculuğu yapan ilgili idare ve müesseselere tebliğ edilir ve bu idare ve müesseseleree gümrüğe de 
bilgi verilir. 

Vergihriıı ödenmesi 

MADDE 73. — .1. Gümrükten alman vergiler : 
a) Gümrük veznesine «alındı» karşılığında Türk parası ile peşin olarak ödenir. 
b) Bakanlığın tesbit edeceği, esaslar dairesinde banka çekleri de bu ödemede kabul olunur 

(bu takdirde mükellefler ancak çek muhteviyatının gümrükçe tahsiliyle vergiler borcundan kurtul
muş olurlar) 

e) Cinsleri, özellikleri Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tâyin ve tesbit olunan te
minatlı borç senetlerini ve banka mektuplarını da, üç ay vade ile ve bu ödemelerin 20 000 liradan 
yukarı olanlarını da kabul etmeye Bakanlık yetkilidir. 

d) Mükelleflerin veya gümrük komisyoncularının gümrük Hezelinde açtıracakları cari hesaplar
dan mahsuben ödemeler yapılmasını kabule ve işlemlerde uyulacak usulleri bir yönetmelikle tâyin 
ve tesl-ite Bakanlık yetkilidir. 

2. T.•'•ikiye Ye geçici olarak sokulacak veya Türkiye'den transit edilecek olan eşyanın vergi 
ve ıv'-b !• riııirı teminata bağlanması gerektiği hallerde, bunu Türk parası ile temin edemiyenlerin 
Bakanlıkça tesbit edilecek yabancı paralarla karşılamaları kabul olunur. Bu takdirde, resmî alış 
kuru üzerinden hesaplanarak «emaneti ayniye makbuzu» mukabilinde alınacak bu paralar, her 
türlü kambiyo kısıntıları dışında., aynî emanet olarak gümrükte saklanır ve eşyanın süresi zar
fında yurt dışı edilmesinde sahibine geliverilir. 

Erteleme 

MADDE 71. — Memleketin iktisadi faaliyetine veya fevkalâde ihtiyaçlarına yarıyan eşyanın 
vergilerini, teminata bağlamak şartiyle. en çok altı ay süre ile ertelemeye Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı yetkilidir. 

Muayene ve tahakkuktan sorumluluk 

MADDE 75. — Muayene memurları, yaptıkları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerinden, 
duruma göre tek basma veya müteselsilen sorumludurlar. 

Muayene şefleri imza ettikleri beyannamelerin muayene hariç, her türlü işlemlerinden sorumlu
durlar. Denetleme veya her ne suretle olursa olsun muayeneye iştirak ettikleri takdirde şeflerin 
bu sorumluluğu muayeneyi de kapsar. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi kontrol edenler de aynı şekilde sorumludurlar. 
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MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 neü mndslesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Muayene hizmeti ve masraflar 

MADDE 76. — Gümrük İdaresince muayenesine lüzum görülecek eşyanın muayene yerlerine 
getirilmesi ve buralardan tekrar kaldırılması, kab ve ambalajlarının açılıp kapanması eşyadan nu
mune alnıması, numune kablarınm temini ve bunhnn gümrük lâboratuvarlarına sılılıi muayene ve 
sair denetleme kurul mercilerine şevkleri gibi işlerin gerektireceği hizmetlerin yapılması ve bun
lardan doğan masraflar mal sahibine aittir. 

Eşyanın feslimi 

MADDE 77. — Gümrük Vergisi ve diğer vergileri tahakkuk ettirilip 73 neü madde gereğince 
ödenmeden veya teminata bağlanmadan ve gümrüğün izni olmadan, eşya gümrük denetlemesin
den serbest bırakılamaz ve sahibine teslim edilemez. 

Mahiyet ve hususiyetleri icabı derhal sahiplerine veya iş ve konu ile ilgili müesseselere tevdii 
lâzım gel en eşyanın, muayeneden sonra ve vergi ve resimleri temin ve garanti edilerek katî 
vergi tahakkukları yapılmadan teslimine Bakanlıkça tesbit olunacak esaslar dairesinde izin verilebi
lir. 

İhtilaflı hallerde vergi tahakkuklarının kesinleşmesinden önce farklarını da teminata bağlıyarak 
eşyanın teslimini istiyen mükelleflerin bu istekleri kabul olunur. Şu kadar ki, vergiler tahakkukunun 
kesinleşmesinden önce eşyanın teslimi mahzurlu görülen hallerde bu hüküm uygulanmaz. 

Para cezasını gerektiren hallerde, cezaya ait para da teminata bağlanır. 
Mükelleflerin eşyasına 53 neü maddenin 1 numaralı fıkrası hükümlerinin uygulanması istekleri, 

gümrük vergileri beyanına nazaran % 10 fazlasiyle ve depozito suretiyle yatırılmak şartiyle kabul 
olunur. Ancak, bu işlem, gerektiğinde yukarıki fıkralar hükümlerinin uygulanmasını önlemez. 

DÖRDÜNCÜ DÖLÜM 

İtiraz sebepleri ve mercileri 

İtiraz sebepleri 

MADDE 78. — Mükellefler Gümrük Vergisi tahakkuklarına karşı aşağıda yazılı sebeplerle 
itiraz edebilirler : 

1. Eşyanın vergi tahakkukuna esas tutulan teknik mahiyet ve niteliklerinin tâyin ve te-sbitin-
de, isabetsizlik bulunması (Kanunun 83 neü maddesi gereğince ikinci tahlili yapılmışsa bu fıkra 
hükmü uygulanmaz.), 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde hata edilmesi, 
3. Kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıymetinin yanlış tâyin ve tesbit olunması, 
4. Milletlerarası andlaşmalarm yanlış tatbik edilmiş veya hiç itibara alınmamış bulunması, 
5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş veya yanlış tatbik edilmiş olması, 
G. Ağırlık esaslarının uygulanmasında hata edilmesi, 
7. Eşyanın meıışeinin yanlış tesbit olunması, 
Şu kadar ki : 
Muayene sonucuna göre vergi tahakkukunda ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul 

olunduğu îıaiii i-de, mükellefin bu maddenin 3 ve 7 ne i fıkralarında gösterilen sebeplerle itiraz hak
ları yoktur. 

Keza, verginin tahakkukuna beyan esas tutulduğu ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul 
edildiği ve ancak, G0 neı maddenin son fıkrasına göre muayene edilmeden gümrük işlemlerinin 
yapılmış olduğu harleılde, mükelleflerin bu maddenin 1, 3, 6 ve 7 nci fıkralarında gösterilen 
sebeplerle de itiraz hakları yoktur. 
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MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynon kaimi edilmiştir. 
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Bu gibi hallerde, beyannamenin 54 ncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasına göre tanzim edil
miş olmasındaki fark nazarı dikkate alınmaz ve mükelleflerin bu sayılan sebeplerle yapacakları 
itirazlar mercilerince kabul olunmaz. 

Tahakkukun i ehliyi ve itiraz süresi 

MADDE 79. — Muayene memurları,, yaptıkları tahakkukları mükellefe veya temsilcisine veya 
gümrük komisyoncusuna bildirerek: beyanname ve sair tahakkuk kâğıtları üzerinde imza alırlar. Bu 
suretle tahakkuka bilgi edinmekten, beyanname ve tahakkuk kâğıdını imzalamaktan çekinenlere ya
zılı tebligat yapılır. İtiraz, ancak bu fıkrada yazılı imza veya yazılı tebliğ tarihinden itibaren onbeş 
gün içinde yapılabilir. 

Bu süre içinde itiraza uğramıyan vergiler ile itirazları olmadığını beyanname ve sair tahakkuk 
kâğıdı üzerinde yazı ile beyan edenlerin vergileri Kanunun 87 nci maddesi hükmü saklı kalmak 
üzere itiraz yollarına gitmek bakımından kesinleşmiş olur. 

İtiraz mercileri 

MADDE 80. — 78 nci maddenin 1, 2, 3 ve 6 ncı fıkralarında yazılı sebeplerle yapılacak 
itirazlar, 81 nci maddeye göre sırasiyle gümrük müdürlükleri, gümrükler başmüdürlükleri. Güm
rükler Genel Müdürlüğü ve hakem kurulunca karara bağlanır. 

Hakem kurulu, ticaret, tarım ve sanayi işlerinde ve gümrük tarifesinde ihtisasları olan kimse
ler arasında Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca iki sene için seçilen ve müşterek 
kararname ile yeminli olarak tâyin edilen üç komiser hakemden kurulur. (Komiser hakemler bu hiz
metleri süresince gümrükle ilgili başka bir görev ve işle meşgul olamazlar.) 

Bunlara, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâayı alı
narak Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca tanzim edilecek listeye dâh'l bulu
nan ve ihtisas şubelerine göre zümrelere ayrılan kimseler arasından, her ihtilâf için, taraflarca se
çilen birer eksper hakem katılır. 

Taraflardan biri süresi içinde eksper hakem seçmezse müracaat üzerine, o mahallin sulh hâ
kimi seçimi yapar. 

Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları komiser Lakem ve eksper hakem olamazlar. 
Hakemlere verilecek ücret Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanhklannea tesbit olunur. 
İhtilâf, idare aleyhine karara bağlandığı ve kesinleştiği takdirde, itiraz edenden alman ücret, 

kiraz sahibim' Bakanlık Bütçesinden iade olunur. 
Alman bu ücretin hakemlere dağıtımı ile hakem kurulunun büro ve personel masraflarının pa

yı ve çalışma usulleri Türkiye Ticaret Odaları. Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden 
mütalâa alınmak suretiyle Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanacak bir yönet
melikle tesbit ve tâyin olunur. 

îiirenvn in etlen nü si 

MADDE öl. — 1. İtirazlar bir dilekçe ile tahakkuku yapan idare kanalı ile bağlı bulunduğu 
gümrük müdürlüğüne yapılır ve müdürlükçe bir ay içinde incelenerek karara bağlanır. 

Müdürlükçe itiraz yerinde görülmezse mütalâası ile birlikte belge ve numuneler, beyan olunan 
normal fiyat ile vergi miktarı Bakanlıkça tesbit edilecek değere kadar olan anlaşmazlıklar için, 
bağh bulundukları gümrükler başmüdürlüklerine, bu miktardan fazla olan kıymet ve vergiler için 
de Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu itirazlar başmüdürîükleree iki ay. Genel Müdür
lükçe üç ay içinde incelenir ve bir karara bağlanır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 121) 



_ 57 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 79. —'Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nei maddesi aynen kabul edilmiştiı'. 
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Başmüdürlüklereo veya Genel Müdürlükçe itiraz yerinde görülürse tahakkukun buna göre ya
pılması gümrüğe tebliğ olunur. Ayrı bir uygulama kararına varılmış ise bu karar da ilgili güm
rük vasit asiyle itiraz sahibine tebliğ edilir'. İtiraz sahibi bu karar karşısında bildiriş, tarihinden 
itibaren onbeş gün iğinde ilgili gümrüğe müracaat ederek itirazında ısrar ederse veya itiraz ye
rinde görülmezse seçilen hakemin adı ve adresi itiraz dilekçesinde gösterilir ve hakem ücretinin 
ve kararlara yapıştırılacak pul bedellerinin yatırıldığına ait «alındı» ile anlaşmazlık konusu olan 
eşyaya ait belgeler eklenir. Gerekli hallerde eşyanın numunesi veya kendisi gümrüğe verilir. 

2. Hakem kuruluna intikal ettirilen ihtilâl önce tarafların eksper hakemlerince incelenir. 
Bunların oybirliğiyle verecekleri kararlar, komiser hakenıleree tetkik ve iştirak edildiği tak

dirde tescil olunur. 
Eksper hakemlerin oybirliğiyle verdikleri kararlara komiser hakenıleree iştirak edilmediği ve

ya eksper hakemlerin oybirliğiyle karara varmadığı veya her hangi bir sebeple onbeş gün içinde 
karar ittihaz edilmediği hallerde, ihtilâflar, komiser ve eksper hakem'orin müştereken teşkil ede
ceği hakem kurulu tarafından incelenir ve .mğvmlukla en geç bir ay içerisinde karara bağlanır. 

Yetki ve kararın şümulü 

MADDE 82. — Eksper hakemler ve hakem kurulu tarife tatbikatından doğan ihtilâflarda, eş* 
yanın yalnız teknik niteliği ile bu niteliğe göre tarifedeki yerini belirtmeye yetkili olup, içtihadi 
mahiyette karar ve yorum yoluna gidemezler. 

Hakem kurulu incelemeleri sırasında, ihtilâf konusu eşya veya numunelerin her hangi bir şe
kilde tahlilini yaptıramazlar. 

Gerek eksper hakemlerin, gerek hakem kurulunun kararlarında mucip sebepler gösterilir ve 
bu kararlar verildikleri hâdiselere nıaksurdur. 

Bu kararlara karşı taraflar' Danıştay a müracaat edebilirler. 
Ancak, bu kanunun 19 ncu maddesine dayanılarak yürürlüğe konulmuş kararlara konu teşkil 

eden eşya hakkındaki hakem kurulu kararı özcine açılan dâvada, eşya ; Danışta yem nihai kararma 
değin yedcliemine teslim edilebilir. 

Aııeak. açılacak bu kabil dâvalar, diğer dâvalara tercihan ve takdimen rüyet edilerek en geç 
altı ay içinde karara bağlanır. 

Tahlile itiraz 

MADDE So. - - Mükellefim' fi S m-i madde gereğince yapılan tahlile onbeş gün içinde re eşya 
veya numunesi henüz gümrük elinde iken itiraz ile ikinci tahlil istiyebiiirler. 

Birinci tahlil sonuçla.]-] beyan sahip veya temsilcisine veya gümrük komisyoncularına 79 ncu 
maddede yazılı usule göre bildirilir. Bu bildiriş tarihi itiraz için başlangıç sayılır. 

ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı gümrük lâboratuvarlarında başka bir kimyager tarafın
dan ve birinci tahlili yapan kimyagerlerle itiraz edenin müşahidolarak bulundurulabileceği bir 
kimyager huzuru ile yapılır. Birinci tahlilin yapıldığı lâboratuvarda üç veya daha fazla üümrük 
kimyageri yok ise ikinci tahlil üç veya deha fazla kimyager bulunmak şartiyle en yakın gümrük
te, aksi takdirde İstanbul gümrük lâbor;ıtuvarmda yapılır. Bu takdirde ikinci tahlilde birinci tah
lili yapan kimyagerin huzuru aranmaz. 

İkinci tahlil, istiyenlerden. haklı çıktıkları takdirde geri verilmek üzere Bakanlıkça tesbit edi
lecek miktarda tahlil masrafı alınır. 

İkinci tahlil sonucu eşyanın teknik mahiyet ve niteliklerinin tâyin ve tesbiti bakımından kesin
dir. Su kadar ki. bu ikinci tahlile karşı Devlet veya üniversitelere ait yetkili bu lâboratuvar-
dan da istifade edilmek şartiyle idarenin tahkikat yapabilme hakkı saklıdır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 neti maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

Cumhuriyet Sen at o su (S. Sayısı : 121) 



— 60 — 

(Millet Meeljsinin kabul ettiği metin) 

İkinci tahlil sonucu beklenmeden eşyasını gümrükten çekmek istiyenlerin dilekleri birinci tahli
le göre tesbit edilecek vergilerin ve varsa cezanın depozito suretiyle yatırılması veya teminata bağ
lanması suretiyle kabul olunur. 

İdari itiraz yolu 

MADDE 84. — Mükellefler, 78 nei maddenin 4. 5 ve 7 nci fıkralarında yazılı sebeplerden 
biriyle onbeş gün içinde tahakkuku yapan idarenin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne iti
razda bulunabilirler. 

Bu merciin bir ay zarfında vereceği kararlara karşı onbeş gün içinde Bakanlıkça tesbit edile
cek normal fiyata kadar olan. miktarlar için bağlı bulundukları gümrükler başmüdürlüklerine ve 
bu miktardan yukarı değerde olanla;' için Gümrükler Genel Müdürlüğüne itiraz olunabilir. 

Bu itirazlar başmüdürlüklerde iki ay. Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde karara bağ
lanır. Bu karara karşı mükellefler Danıştaya müracaat edebilirler. 

Mükelleflere 79 neu madde gereğince yapılacak tebligat yukarda yazılı itiraz süreleri için 
başlangıç sayılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Verginin geriverilmcsi ve istenmesi 

Gcrivcrme 

MADDE 85. — 1. Kanuna göre Gümrük Yergisinden muaf olduğu halde yanlışlıkla alındığı 
anlaşılan vergiler, eşyanın fiilî ithalini takibeden malî yıldan itibaren bir yıl içinde geriverilir. 

2. Vergileri ödenerek gümrük denetiminden çıkmış olan eşya sonradan yurt dışına çıkarılsa 
bile alınmış vergileri geliverilmez. 

Ancak : 
a) Eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı çıkmasından dolayı iade veya imha edilmek isten

mesi halinde, keyfiyet giriş işlemini yapmış olan gümrüğe önceden yazı ile bildirilmek ve yapıla
cak muayenede yurda sokulan eşya okluğu bu gümrükçe anlaşılmak ve memleketten tekrar çı
karılmasından itibaren en geç 6 ay içinde yabancı bir memleket gümrük hattından geçtiği tevsik edil
mek veya Gümrük İdaresinin izin ve gözetimi altında imha edilmek, şartiyle alınmış vergiler geri* 
verilir. 

Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilmesinden itibaren en geç. iki ay içinde yapılması ve bu 
süre içinde gümrüğe teslim edilmesi ve varsa para cezasının ödenmiş olması lazımdır. 

b) Yergi nisbetlerinin arttığı mahalline geç tebliğ eri il m esi sebebiyle eski tarife üzerinden 
vergi ödemiş olan mükellefler gümrükçe farkın ödenmesi ha.kkmda yapılan tebliğ tarihinden iti
baren bir ay içinde eşyayı olduğu gibi tekrar memleketten çıkarmak veya gümrüğün denetimin
deki bir yere koymak şartiyle ödenmiş vergileri geri istiyebilirler. 

Hiç alınmamış veya noksan alınmış vergilerin istenmesi 

MADDE 80. — ]. Kanuna göre alınması gereken Gümrük Vergisi ödenmeden veya eksiik 
ödenerek yurda sokulan eşyadan, bu suretle hiç alınmamış veya noksan alınmış olan vergiler eş
yanın fiilî ithal tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili gümrüğünce yazı ile bildirilerek mükellef
lerinden istenir. 

Yuıkarda.ki fıkra hükmü, Gümrük Vergisi ile birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte '''lan bütün 
vergileri de kapsar. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. —- Millet Meclisi metninin 85 nei maddesi ;),vnen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisi metninin 86 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mükellefler bu isteklere karşı onbeş gün içinde 80 ve 84 ncü maddeler gereğince itiraz hakla
rını kullanabilirler. 

Bu vergiler, tahakkukun kesinleştiği tarihi takibeden günden itibaren bir ay içinde ödenir. 
2. Yukardaki fıkrada yazılı haller ceza uygulamasını gerektirdiği takdirde, ayrıca, ceza da 

hükmolunur. 
.'i Bir beyannameye veya bir tahakkuk varakasına aidolup da 10 lirayı geçmiyen Gümrük 

Vergisi noksanları ile sahibinin şahsi istihlâkine mahsus olduğu anlaşılan eşyaya ait 100 lirayı 
geçmiyen Gümrük Vergisi noksanları istenmez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta ter-ttüboclebilecek ceza ve tazmin takipleri, 10 lirayı 
geçmiyen haller harieolmak üzere bu hükmün dışındadır. 

Fazla alınmış vergilerin geriverihnesi 

MADDE 87. — 1. Kanuna göre fazla alındığı anlaşılan Gümrük Yergisi eşyanın fiilî ithal ta
rihinden itibaren bir yıl içerisinde geriverilir. Mükellefler ancak maddi hesap hatası sebebiyle faz
la alınmış verginin geriverilmesini aynı süre içinde istiyöbilirler. 

Bu fıkra hükmü Gümrük Yergisi ile birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte olan bütün vergileri 
kapsar. 

Şu kadar ki, 60 ncı maddenin son fıkrası ile 65 ııci maddenin 6 neı fıkrası hükümlerine göre iş
lem yapıldığı hallerde yukardaki fıkralara istinaden vergiler geri verilemez. 

2. Bir beyannameye veya tahakkuk varakasına aidolup tutarı 10 lirayı geçmiyen Gümrük 
Yergisi fazlalıkları geri verilmez. 

ALTINCI BÖLÜM 

Zamanaşımı 

Yergilerin ve para cezalarının kovalanması ve zametnetsımı 

MADDE 88. — Ödenmiyen Gümrük Yergisi ve diğer vergilerle gerek bunlara mütaallik, gerek
se bu kanuna göre karara bağlanmış para cezaları,, Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre Gümrük İdaresince kovuşturulur. 

Ceza takipleri halinde zamanaşımı 

MADDE 89. — Gümrük vergileri alacakları ceza uygulanmasını gerektiren bir fiille ilişkin 
olduğu ve suçun zamanaşımı daha uzun bulunduğu takdirde, bu alacaklarda Türk Ceza Kanunu
nun dâva ve ceza zamanaşımları hakkındaki süreler içerisinde kovuşturulup tahsil edilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

özel gümrük rejimleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Transit rejimi 

Tarif 

MADDE 90. — Yabancı bir memleketten başka bir yabancı memlekete gitmek üzere Türkiye'-
.den geçen yolcular ile eşya ve taşıtlar Türkiye'de transit halinde sayılır. 

Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, karaya çıkarılması ve bir süre kalması transit halini 
değiştirmez. 
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(Geçici Komisyonun kabul, etliği metin) 

MADDE 87, — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisi metninin 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Millet Meclisi metninin 89 rıcıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Millet Meclisi metninin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Transit olarak geçen eşya, taşıt ve yolculardan, bu geçişler dolayısiyle yapılan denetlemenin 
icabettirdiği masraflarla ifa edilen hizmetlerin karşılığı ücretler hariç olmak üzere., hiçbir vergi 
ve resim alınmaz. 

Beyan ve işlemleri 

MADDE 91. — Demir veya Hava Yolları ile gelen ve taşıtlardan çıkarılmaksızin transit geçi
rilecek olan e§ya, şüphe hali müstesna olmak üzere sınırdaki çükış gümrüğüne kadar muayene edil
meksizin ve manifesto ile kurşun mühür altında sevk edilir. 

Sundurma ve antrepoya konıümaiksızın yalnız taşıt değiştirilerek yine demir veya hava yolu 
ile yapılacak sevkıyatta da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

Sundurma veya antrepoya konulduktan soma transit edilmek istenilen eşya Gümrüğe 107 nci 
madde hükümlerine uygun iki nüsha transit beyannamesi ile beyan olunur. Eşya lüzumu halinde 
muayene edilerek bu beyannamelerin bir nüshası ile birlikte çıkış gümrüğüne gönderilir. 

Transit geçirilecek eşyanın sınırdan girişinden veya sundurma veya antrepodan çıkışından iti
baren kat'edeceği mesafeye göre, gümrükçe tesbit edilecek süre içinde sınır dışı edilmesi lâzımdır. 
Zorlayıcı sebepler işletmelerce, geciktiriimeksizin gümrüğe yazı'ı olarak bildirilir. 

Transit geçecek yolcuların beraberlerinde bmlunan gümrük vergilerine talbi eşya hakkında ya
pılacak işlem Bakanlıkça tâyin ve tesbit olunur. 

Muayene ve teminat 

MADDE 92. — Demiryolları ile yapılacak milletlerarası transit ile 28 nci maddenin »on fıkrası 
hükmü gereğince aynı mahiyette telâkki ve işleme tabi tutulacak transit işlemleri hariç, başka kaya 
taşıtları ile yapılacak âdi transit işlemlerinde eşyanın vergileri teminata bağlanır. 

Yolculara ait eşya ve taşıtların diğer bir gümrüğe naklinde teminat alınmamasına Bakanlık 
yetkilidir. 

Adi transitte, beyannamesi verilmiş eşyanın muayene ve tesbiti giriş eşyasmdaki esaslara göre 
yapılır. Gümrük muayenesinde mal sahibi veya gümrük komisyoncusu yerine nakliyeci bulunabi
lir. İlgililerce1 eşya nev'inin en yüksek tarifesi üzerinden vergileri teminata bağlanmak istendiği tak
dirde, bu istek kabul olunur ve gümrükçe yalnız eşya nev'inim beyana uygunluğunun tetMMyie 
yetinilir. 

Ayrıca, teminattan başka memur tefriki veya Teminat yerine memur ikamesi usulü B>aikanlikça 
tâyin ve tesbit olunur. 

Çıkış gümrüğünce yapılacak denetlemeyi kolaylaştırmak üzere kablara veya taşıitlara kurşun mü
hür veya damga vurulabilir. 

Diğer gümrüğe eşya şevki 

MADDE 93. — Bir gümrükten diğer bir gümrüğe, işlemi gideceği gümrükte yapılmak üzere, 
kara ve hava nakil vasıtalariyle sevk olunan eşyaya 91 ve 92 nci maddeler hükümleri dairesinde 
milletlerarası veya âdi transit usulleri uygulanır. 

Telef olan eşya 

MADDE 94. — Türkiye sınırları içinde zorlayıcı sebeplerden dolayı telef olan transit eşyası 
için vergi aranmaz. 

Zorlayıcı sebepler yüzünden ileri gelen telef ve ziyalar mahkeme ilâmı ile ispat edilir. Suçüstü 
şeklindeki hırsızlıklar halinde hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet savcılığınca; telef ve zıya 
herkesçe bilinen ve duyulan başka türlü hâdiseler yüzünden olmuşsa, o yerin en büyük idare âmiri 
tarafından verilecek belgeler kabul olunur. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Millet Meclisi metninin 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Millet Meclisi metninin 93 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ÎKtNOÎ BÖLÜM 

Aktarma rejimi 

Tarif 

MADDE 95. — Yabancı bir ülkeden, deniz, hava, demir veya karayolları ile bir Türk limanına 
çıkarılan eşyanın, o limanda giriş vergileri ödenmeiksizin veya muaflık işlemi yapılmaksızın deniz
den yaJbaneı veya bir Türk limanına şevki aktarma sayılır. 

Beyan ve işlemler 

MADDE 96. — Türk limanlarında vasıta değiştirerek deniz yolu ile yabancı bir limana doğ
ruca aktarma edilecek eşyanın, gümrüğe manifestosu verilir. Eğer bu eşya sahipleri tarafından 
gönderiliyorsa veya sundurma veyahut antrepodan çıkarılarak sevk ediliyorsa 107 nci madde hük
müne uygun iki nüsha aktarma beyannamesi ile beyan olunur. Bu eşya, lüzum görüldüğü takdir
de, giriş eşyasındaki esaslara göre, muayeneye tabi tutulur. Bu muayenede mal sahibi veya gümrük 
komisyoncusu yerine nakliyeci bulunabilir. Ancak, teikel maddeleri ile Türkiye'ye girmesi yasak 
veya yüksek vergiye tabi eşyanın, 60 rüsum tondan küçük gemilerle yapılacak aktarmalarında 
eşya beihemeihal muayene edileceği gibi bir limana çıkarıldığı ispat edildiği takdirde geriverilmek 
üzere kaptan veya sahibinden vergiler karşılığı teminat da istenir. 

Denetleme 

MADDE 97. — içinde aktarma eşyası bulunan gayrimuntazam seferli yaJbaneı ve Türk gemi
lerinin ambar kapakları ve bu kabil eşya konmuş sair yerleri, şüphe halinde, Türkiye karasula
rında gümrükçe mühür altına almaJbilir, icabı hale göre memur da eşlik ettirildbilir. 

Türk limanına aktarma 

MADDE 98. — Bir Türk limanına aktarma ancak, oradaki gümrük idaresinin eşyanın gümrük 
işlemlerini yapmaya yetkisi bulunmak şartiyle 96 ncı maddedeki usul ve hükümlere göre yapıla
bilir. 

Yolcu eşyasının şevki 

MADDE 99. — Yolcunun beralberinde bulunmıyan eşyasının, deniz, hava, demir ve karayolu ile 
Türkiye'den transitinde veya bir limandan deniz yolu ile aktarmasında veya her hangi bir suret 
ve vasıta ile giriş işlemi yapılmak üzere diğer bir gümrüğe şevkinde kanunun bundan evvelki bö
lümleri hükümleri uygulanır. 

Ancak, sundurma ve antrepolardan çıkarılarak gönderilecek yolcu eşyası şekli, adedi ve ihtiva 
edeceği bilgiler Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilecek gönderme belgesi (irsaliye) ile sevfk olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Antrepo rejimi 

Antrepoya konulabilecek eşya 

MADDE 100. — Türkiye'ye girmesi ve Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olmıyan yabancı 
memleket eşyası, antrepoya alınır ve bu rejimden faydalanır. 

Ihracedilecek millî mahsul ve mamuller dahilî vergilerden muafiyet bakımından, antrepoya 
alınabilir ve bu rejimden istifade ederler. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 95. — Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96. — Millet Meclisi metninin 96 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Millet Meclisi metninin 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 98. — Millet Meclisi metninin 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99. — Millet Meclisi metninin 99 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100. — Millet Meclisi metninin 100 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Genel antrepo 

MADDE 101. — Özel kanunlarına göre antrepo tekelini elinde tutan işletmeler, kendi bölgele
rinde ve Türk Hava Yollan İşletmesi gümrüklü hava liman ve meydanlarında, lüzumlu genel antre
poları açarlar ve işletirler. 

Başika yerlerde ve Türk Hava Yolları İşletmesinin açamadığı hava liman ve meydanlarında, ge
nel ve aşağıdaki maddede gösterilen özel antrepolar, Bakanlıkça veya izin vereceği gerçek ve tüzd. 
kişiler tarafından açılır ve işletilir. 

Genel antrepolar içinde, özel kabineler açılmasına, yıkama, temizleme ve teşhir yerleri tesisine 
izin vermeye Bakanlık yetkilidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altındaki yabancı 
kolilere mahsus kapalı yerler de, genel antrepo sayılır. 

Özel antrepolar 

MADDE 102. — Her türlü gümrük işlemini yapmaya yetkili gümrük idarelerinin bulunduğu 
yerlerde özel antrepolar açılabilir. 

Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya muhafazaları 
hususi tertip ve tesislere lüzum gösteren maddeler, ancak, kendi tabiatlarına uygun olarak tesis 
olunan bu yerlere konulabilir. Aynı zamanda, buralara konu ile ilgili sair eşyanın alınmasına, Ba
kanlık izin verebilir. 

Bu nevi eşya Bakanlıkça tesbit edilir. 

Fiktif antrepo 

MADDE 103. — Gümrüğün denetlemesi altında bulunmak şartiyle, mal sahipleri veya temsil
cileri tarafından temin ve tesis edilmiş olan mahal ve depolara yükte ağır ve hacimli eşya veya 
uygun görülecek sair maddelerin konulmasına ithal bakımından her hangi bir sakınca bulunma
dığı takdirde izin vermeye Bakanlık yetkili olup, bu yerler fiktif antrepo telâkki edilir. 

Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergiler de fiktif antrepo sayılır. 

Teminat 

MADDE 104. — Bakanlık genel ve özel antrepo açma ve işletme izni vereceği gerçek ve tüzel 
kişilerden, bu kanuna göre aranacak vergi ve ceza haklarını korumak üzere münasip göreceği 
miktarda teminat istiyebilir. 

Ancak, fuar ve sergiler hariç, fiktif antrepo açılmasında ve buraya eşya konulmasında temi
nat aranması mecburidir. Şu kadar ki, eşyaya ait teminat alınmış olsa bile, gümrük giriş işlemle
rine başlanmadan ve bu işlemler bitirilmeden ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve gümrüğün 
yazılı izni olmadan, eşya buralardan kısmen veya tamamen çıkarılamaz. Aksine harekette idari 
takipler ve kaçakçılık mevzuatına göre kovuşturma yapılır. 

Antrepo yapıları 

MADDE 105. — Antrepo olarak kullanılacak yerlerde, gümrükçe, aşağıdaki nitelikler ve şart
lar aranır: 

1. Eşyanın iyi muöıaf<aizasın»a ediverin olmak, 
% özel an/fcrepo yapılanında, taıhsis edilecekleri maddelerin özelliklerine göre, ayrıca lüzumlu 

teknik tesisler bulunmak, 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 101. — Millet Meclisi metninin 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — Millet Meclisi metninin 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Millet Meclisi metninin 103 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Millet Meclisi metninin 104 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 106. — Millet Meclisi metninin 105 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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8. Lüzumu gümrükçe kafbufl. edilen giriş ve çıkış kapılarından başka, insan girdp çıkmasına ve 
eşya çıkarılmasına elverişli menfezleri kapatılmış olmak, 

4. Umumi ulaştırma vasırtaılarıaıja yalkın ve eşyanın girip çıkmasında gözetilmesine elverişli ol
mak, 

'5. Eşyanın antrepo içinde taşınması, istifi, tartılması, ölçülmesi, girişte ve çıkışta yükleme ve 
boşaltma gibi hizmetler için fennî tesis ve cihazları bulunmak, 

Antrepo işletmeleri buralardaki eşyanın emniyeti ve hizmetlerin çabuk görülmesi bakımların
dan, Bakanlıkça zamanla lüzum görülecek tesis ve tadilleri yapmaya ve ileri tekniğin gerektir
diği cihazları temine mecburdurlar. 

Antrepolarda görevli gümrük memurlarının ücretleri 

MADDE 106. — Her nevi antrepo sahip ve işletmeleri, bu yerlerde görevlendirilecek gümrük 
ve gümrük muhafaza memurlarına, Devletçe ödenecek maaş, ücret, tahsisat ve sairenin gayri-
sâfi tutarlarını ilgili gümrük veznesine aydan aya peşin olarak öderler. 

Beyan ve eşyanın antrepoya alınması 

MADDE 107. — Antrepolara konacak eşya, sahip veya temsilcileri veya nâkilleri tarafından, 
52 nci maddede yazılı süre içinde veya 53 ncü maddenin 2 No. lu fıkrasına göre, Bakanlıkça tesbit 
olunacak esaslar dairesinde gümrüğe beyan olunur. 

Eşya, antrepolara gümrüğün denetlemesi altında alınır. Şüphe edilen veya ilgililer tarafından 
lüzum gösterilen kablar muayene memuru huzuru ile açılıp yoklanır. 

Kırık veya tamire muhtaç kablar ile, dağınık eşya antrepolarda gümrük ve antrepo işletmesinin 
müşterek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza altına alınır ve durum tutanakla tesbit olunur. 

Antrepolarda yapılabilecek işler 

MADDE 108. — Genel ve özel antrepolarda, gümrük denetlemesi altında, kab tamiri ve yeni
lenmesi, eşyanın havalandırılması, kalburlanması gibi iyi muhafazası bakımından lüzumlu veya yeni 
çeşitler yapılması, karıştırılması, büyük kablardan küçük kablara boşaltılması ve numune çıkarıl
ması gibi ticari icaplara uygun ameliyelere gümrükçe izin verilebilir. 

Transit geçirilecek eşyanın menşelerine bakılmaksızın birbirleriyle veya millî eşya ile karıştı
rılmasına Bakanlıkça müsaade olunabilir. 

Ancak, birinci fıkrada yazılı işlemler giriş eşyasında, eşyanın tarife cetvelindeki tatbik yerini 
değiştirecek mahiyette olmaksızın ve muhtelif resme tabi eşya bir kab içine konıümaksızm yapı
labilir. 

Bu hususlara aykırı hareketlerde, duruma göre, bu kanun veya kaçakçılık mevzuatı hükümle
rine göre işlem yapılır. 

Sorumluluk 

MADDE 109. — İşletmeler, sundurma ve antrepolara konulan eşyanın, buraya almışlarında 
gümrükçe miktarları tesbit edilmiş ise bu miktarlarından, tesbit edilmemiş ise belgelerinde yazılı 
miktarları üzerinden gümrüğe karşı sorumludur. 

Şu kadar ki, eşyanın tabiatından ileri gelen kayıplarla fireler ve gümrüğün denetlemesi altında 
yapılan ameliyelerden ileri gelen eksiklikler ile sundurma ve antrepo işletmelerinin kusur ve hata
larından ileri gelmediği; gümrüğe ispat edilen telef, kayıplar ve çalınmalar için vergiler aranmaz. 
Eşya gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş ise, noksan çıkan eşyanın vergileri si
gorta ettirenden veya lehine ettirilenlerden alınır. 
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MADDE 106. — Millet Meclisi metninin 106 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 107. — Millet Meclisi metninin 107 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 108. — Millet Meclisi metninin 108 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 109. — Millet Meclisi metninin 109 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yukarıkâ fıkralarda yazılı sebepler dışında kalan eksiklikler kabul edilmez. Bunların vergi vo 
cezaları tutarı bir meblâğ, antrepo ve sundurma işletmesinden tazminat olarak alınır. 

Tabiatları icabı, antrepolarda ve antrepolar arası nakliyatta veya antrepodan diğer bir güm
rüğe şevkte, fire veren eşya ile antrepolarda yapılmasına izin verilen manipülâsyonlardan dolayı 
noksanlaşan maddeler için bir fire tesbitine Bakanlık yetkilidir. Ancak, fiktif antrepolara konu
lan eşyada, her ne suretle olursa olsun vukubulan kayıplar ve fireler kabul olunmaz. 

Gümrüğün denetleme hakkı 

MADDE 110. — Sundurma ve antrepoların giriş ve çıkış kapıları ve eşyanın girip çıkmasına 
mahsus boru ve tertipleri gümrük idaresince de kilit ve mühür altında bulundurulur. Bakanlık, 
Devlet işletmelerine ait sundurma ve antrepolarda bu tedbirlerden vazgeçebilir. 

Bakanlığın müfettiş ve müfettiş muavinleri ile ilgili gümrük âmirleri veya yetkili kılacakları 
memurları sundurma ve antrepolarda gümrük haklarını koruma ve suiistimalleri önliyecek tedbir
leri almaya ve bu işletmelerin kayıtlarım ve belgelerini tetkik ve teftiş etmeye ve her zaman sundur
ma ve antrepolardaki eşyayı yoklamaya yetkilidirler. Sundurma ve antrepo işletmeleri de bu kayıt
ları ve belgeleri ve eşyayı bunlara göstenmeye, sundurma ve antrepoları açmaya ve yapılacak yokla
maları kolaylaştırmaya mecburdurlar. 

Sundurma ve antrepo işletmelerince tutulacak giriş çıkış kayıt ve muhasebeleri, gümrük denet
lemesini temin edecek şekil ve usullere uygun olması lâzımdır. 

Gümrüklerce yukarıki fıkralara göre alman tedbirler ve yapılan denetlemeler, sundurma ve an
trepo işletmelerinin bu kanuna göre olan sorumluluğuna iştirak sayılmaz ve bu sorumluluğu azalt
maz. 

Denetleme neticeleri 

MADDE 111. — Sundurma ve antrepo mevcutları her yıl gümrüğün denetlemesi altında sayıla
rak kayıtlarla karşılaştırılır. Eşyası sayılamıyacak kadar çok olan büyük sundurma ve antrepolarda 
yoklamalar, gümrükçe belirtilecek usule göre, en çok beş yıl içerisinde tamam olmak üzere kısım kı
sım yapılabilir. 

Yapılan denetleme ve yoklama sonunda noksan çıkan eşya hakkında kaçakçılık takibatı yapılma
sını gerektirir haller müstesna, kanunun 109 ncu maddesi hükümleri uygulanır. 

Ancak, fiktif antrepoda çıkan noksanlıklarda, duruma göre 104 ncü maddenin 2 nci fıkrası da 
uygulanır. 

Fazla çıkan eşya hakkında, kaçakçılık takibatı yapılmasını gerektirir haller müstesna, kayda alı
narak, 140 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, fiktif antrepolardaki fazlalık orijinal ambalajlı eşyadan ise ve giriş sırasında kai
den beyan edilmemiş olduğu anlaşılırsa, kaçakçılık takibatı da yapılır. 

Süre 

MADDE 11'2. — 1. Genel vie özel antrepolarda eşya, en çok beş yıl kalabilir. Bakanlılk makbul 
sebepler dolayısiyle, eşyanın iyi bir halde bulunması şartiyle bu süreyi bir yıl daha uzatabileceği 
gibi, bu sürelerle antrepoda kalması mahzurlu olan eşya için bu süreyi kısaltabilir. 

Genel antrepo sayılan posta, telgraf ve telefon idaresinin sorumluluğu altındaki mahallerde, eş
yanın bekleme süresi bağlı bulunduğumuz milletlerarası andlaşmalar hükümlerine tabidir. 

Bu süreler sonunda eşya yabancı memleketlere çıkarılmazsa vergilerinin ödenerek yurda sokul
ması lâzımdır. Süresi dolduğu halde kaldınlmıyan eşyanın çekilmesi sahiplerinin adreslerine yazı ile 
ve adresleri bilinmiyorsa ilân suretiyle tebliğ edilir. 
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MADDE 110. — Millet Medisi metninin 110 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — Millet Meclisi metninin 111 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 112. — Millet Meclisi metninin 112 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu tebliğden itibaren bir ay içinde kaldırılmıyan eşya hakkında 140 ncı madde hükümleri uy
gulanır. 

2. Fikıtüf aintrepıolarıda eçyanun kaMrile'ceğ'i süre, iki yılı geçmemek üzere Bakanlıkça tesbit 
olunur. Bu süre içinde kaldırılmıyan eşyanın vergileri teminatlarından mahsubedilir. Bu kabil ol
mazsa Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

8. Yolcu 'ber&Jberiflijde gelen eşyanın' gümrük salonları ile antrepolarda kalabileceği süre üç ay
dır. Bu süre içinde kaldırılmıyan eşya hakkında 140 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Antrepolararası nakil 

MADDE 113. — Eşyanın bir antrepodan başka antrepoya kaldırılması ve genel antrepoda açıl
mış özel kabineler arasında yer değiştirilmesi gümrükçe tesbit olunacak usul dairesinde yapılır. 

Ancak, antrepo değiştiren eşyanın Kanunun 112 ner maddesinde yazılı süreleri, bunların ilk 
antrepoya girdiği tarihten hesaplanır. 

Antrepodaki eşyanın devri 

MADDE 114. — Antrepolarda sahipleri adına kaydı yürütülen eşyanın başkasına devri, devre
den ve devralan tarafından, antrepo işletmesine ve gümrüğe yazılı olarak bildirilir. 

Eşyaya ait vergiler ve cezalar hakkındaki teminat şartlarına uygunluk gösterildiği takdirde güm
rükçe, bu devre müsaade edilir. 

î§letmeler ve eşya sahibi münasebeti 

MADDE 115. — İşletmeler ile eşya sahipleri arasında ardiyecilik münasebetlerinde genel hü
kümler uygulanır. 

Gümrüğün sundurma ve antrepolarından alınacak ücret 

MADDE 116. — Gümrükçe işletilen sundurmalarla antrepolara konacak eşyadan alınacak ardiye, 
hamallık ve açıcılık gibi hizmetler karşılığı ücretler, mahallî rayice uygun olarak Bakanlıkça tesbit 
edilir ve yayınlanır. 

Antrepolarda özellik gösteren faaliyet 

MADDE 117. — Serbest liman ve bölge kanunu hükümleri saklı kalmak üzere sınai faaliyetlerle 
rafineri tesisleri, kimya ve montaj sanayii gibi özellik taşıyan faaliyetlerin cereyan ettiği özel antre
polar ve benzeri yerlerde yapılacak işler ve gümrükçe uygulanacak usuller, Bakanlıkça tâyin ve tes
bit olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici kabul ve geçici muaflık rejimi 

Geçici olarak giren eşya 

MADDE 118. — Ham veya yarı mamul maddeleri dışardan getirilerek memleket içinde başkaca 
maddeler katılmış olsun olmasın tamamlayıcı veya değerlendirici az veya çok bir işçilik gördükten 
ve yarı mamul veya mamul hale getirildikten sonra en geç iki yıl içinde tekrar çıkarılacak eşyanın 
vergileri, Bakanlıkça kabul ve tesbit edilecek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağlanır. 
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MADDE 113. — Millet Meclisi metninin 113 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 114. — Millet Meclisi metninin 114 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 115. — Millet Meclisi metninin 115 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 116. — Millet Meclisi metninin 116 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Millet Meclisi metninin 117 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 118. — Millet Meclisi metninin 118 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu hükümden faydalanabilecek eşya ile bunların görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti ve fire 
nisbetleri Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken 
tesbit olunur. 

Ayrıca yurda katî olarak sokulan ham, yarı mamul ve mamul maddelerin yurtta başkaca madde
ler katılsın katılmasın, tamamlayıcı veya değerlendirici bir işçilik görerek yarı mamul veya mamul 
halde ihraçlarında bu eşyanın maliyetine giren Gümrük Vergisi ile gümrüklerce alman sair vergi, 
resim ve harçların toplamına karşılık vasati bir verginin reddine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçici muaflık 

MADDE 119. — Aşağıda yazılı maksatlarla memlekete geçici olarak girecek yabancı eşyanın 
vergileri, Bakanlıkça kabul ve tesbit edilecek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağlanır. 

il. Taımir edilmek, .boyanmak, temizlenımek veya benzeri bir işçilik görmek üzere gelen ve altı 
ay içerisinde çıkarılacak olan eşya, 

2. Altı ay içkide tekrar çıkarılmak üzere sergi, panayır ve pazarlar, koşu ve müsabakalar, 
konferanslar ve törenler için getirilen eşya ile tiyatro ve sirk heyetlerinin getirdikleri sahne 
ve temsil eşyası, takımları ve hayvanları, 

3. Bir yıl içinde yurt dışına çıkarılmak şartiyle yabancı filim ve televizyon müesseselerinin 
yurdumuzdaki faaliyetleri için getirecekleri filim çekme makinaları ile alet ve malzemeleri, dekor ve 
aksesuvarları ve boş filimleri, 

4. a) Memleket eşyasmm ihracında am/balâj maddesi olarak kullanılmak üzere gelen eşya, 
(Bu hükümden faydalanacak ambalaj maddelerinin çeşitleri ve hangi eşyanın çıkışında kullanı
lacağı ve ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı, görebileceği işçilik ve fireleri Sanayi ve Teknoloji, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir.) 

(b) Ticari odan veya ölmıyan eşya naklinde kullanılmak üzere dolu veya boş olarak gelen lift
ler, tüpler, masura, bobin ve sair zarflar ile makaralar, (Bunlardan gerek dolu ve gerekse boş 
gelenlerin ne kadar süre yurt içinde kalabileceği Bakanlıkça tesbit olunur.) 

c) Sanayide kullanılacak olup memleket dâhilimde yapılraıamasından dolayı imalâtçıya bir (kül
fet tahmil edeceği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kalbul ve teslbit edilecek kalıplar, (En geç altı 
ay zarfında yurt dışıma çıkarılmak kaydiyle.) 

6. MiıHletl'era'rası andlaşmalarla kabul ettiğimiz hükümler saklı kalmak şartiyle, siparişe mah
sus olmak üzere getirilen her çeşit numunelik ve modellik eşya, (Altı ay içinde çıkarılmak ve ya
bancı fabrika ve sanat sahipleriyle bunların gezici ticaret memurları tarafından getirilmek ve 
karşılıklı olmak şartiyle.) 

6. Tecrüfbe ve muyene edilmek için gelen ve en geç altı ay içerisinde çıkarılan eşya, (Bakan
lığın izni ile.) 

7. a) iBüyük inşaat, tesisalt ve fennî araştırmalarla batık gemilerin çıkarılması işlerinde kul
lanıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıkarılacak olan ve memlekette bulunmıyan veya temini bü
yük külfeti gerektiren fennî vasıta ve taşıtlar ile bunların Rakımları, (Bu eşyanın çeşitleri ve yurt 
içinde kalabileceği süreler Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tesbit olunur.) 

!b) Balık avcılığında kullanılmak üzere hariçten getirilecek balıkçı gemileri ile bunların için
de bulunan balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malzeme, (Bunların mahiyetleri ve yurt için
de kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıkların
ca tesbit olunur.) 

e) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkamması, temizlenmesi ve tamiri için milletlerarası usullere 
göre getirilen ve patenlt ieaibı satılmryan tuluımjbalar ve sair fennî vasıtalar, (Bunların mahiyetleri 
ve yurt içinde kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tesbit olunur.) 
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MADDE 119. — Millet Meclisi metninin 119 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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8. Hüküımıetio izni ile memleketimizde kazılar ve araştırmalar yapan şahıs veya heyetlerin 
bu maksatlar için getirecekleri eşya, (Bunların çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri Millî Eğitim ve 
Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tesibdit olunur.) 

9. îdari veya adlî kaza için delil olarak getirilen ve tahkikat veya muhakeme sonunda çıka
rılacak olan eşya, 

10. Türkiye'de geçici bir zaman oturmak üzere gelenlerin kendilerine mahsus olan kamplama 
eşyası, (Bunların çeşitleri ve miktarları seyahatin maksadına göre ve devam süresine uygun ol
mak ve bir yıl içinde iade edilmek şartiyle.) 

fil. Yabancı memleketlerde oturan fen ve sanat sahipleriyle işçilerin sanatlarını icra için Tür
kiye'ye gelişlerinde beraberlerinde getirdikleri veya kendilerinden en çok bir ay önce veya bir 
ay sonra kendi adlarına veya Türkiye'de ilgili olduğu müessese adına gönderilen ve bir yıl içeri
sinde çıkarılan, kendilerine mahsus cihaz ve aletleriyle takımları, 

il2. Yapılan andlaşmalara göre geçici olarak Türkiye'ye giren muharrik ve müteharrik demir
yolu vasıtaları ile sınır nakliyatında kullanılan taşıtlar, (Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakan
lıklarınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde ve teminat aranılmaksızm.) 

13. Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen 
yabancıların beraberlerinde veya kendilerinden en çok iki ay Önce veya altı ay sonra getirdikleri 
veya getirecekleri, 

a) Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ile kalabilir. Bu süre sonunda ikametin uzaması halinde 
bu kanunun 10 n-eu maddesinin. 4 nıcü fıkrası hükmü uygulanır. 

ib) Otomobil ve motosikletler Türkiye'de iki yıl kalabilir. 
Bu süre Bakanlıkça en çok üç yıl daha uzatılabilir. (Kanunun 12 nci maddesi hükmünden fay-

dalanamıyacak olan bu taşıtların özel bir trafik plâkası taşımak ve memlekette kaldığı süre içeri
sinde İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilecek esaslar dairesinde 
kullanılmak şartlariyle.) 

Beyan 

MADDE 120. — Türkiye'ye geçici olarak sokulacak eşya 54 ncü maddenin birinci fıkrasındaki 
esaslar dâhilinde geçici kabul giriş beyannamesiyle gümrüğe beyan olunur. Bu beyannamenin şekli, 
adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tevsikine yarıyaeak belgelerin mahiyet ve adedleri ve 
hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tâyin ve tesbit olunur. 

Bu kanunun 12 nci maddesinde geçen triptik ve gümrük giriş karneleri veya benzeri belgeler 
de geçici kabul giriş beyannamesi sayılır. 

Sınırı sık sık geçecek taşıtlar için muayyen bir devreye mahsus pasavanlar kullanılır. 

Muayene ve teminat 

MADDE 121. —• Girişte Gümrük İdaresi tarafından, beyanlar incelenerek teminata bağlanması 
gereken vergilerle eşyanın ayniyetlerini denetlemeye yarıyaeak nitelikleri tesbit olunur. İlgililer 
eşya nev'inıin en yüksek tarifesi üzerinden teminat vermeyi isterse o yolda işlem yapılır. Kullanıl
mış çuval ve kanaviceler Bakanlıkça ayniyet ve nitelik tesbitinden istisna edilebilir. Bu takdirde 
Bakanlıkça bunlar için ayrı esaslar konulur. 

Tekrar çıkarma 

MADDE 122. — Eşyanın tekrar çıkarılmasından vazgeçilerek süresi içinde antrepoya veya 
gümrükçe izin verilen yerlere konulması caiz ve tekrar çıkış hükmündedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 121) 



— 79 — 
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MADDE 120. — Millet Meclisi metninin 120 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 121. — Millet Meclisi metninin 121 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 122. — Millet Meclisi metninin 122 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kaçakçılık kovuşturmasını gerektirir haller saklı olmak üzere süresi içinde zorlayıcı sebepler 
dışında yurt dışı edilmiyen eşyaya ait teminat irat kaydedilir. Miktar itibariyle çıkan noksanlık
ların da vergileri teminatından mahsübedilir. 

Çıkış gümrüğünce yapılan muayenesinde cinsi ve nev'i itibariyle beyannamesine aykırı bulunan 
eşya hakkında kaçakçılık kovuşturması yapılır. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

Çıkış rejimi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çıkış işlemleri 

Beyanname ve tescil 

MADDE 123. — Türkiye'den kesin olarak çıkarılacak eşyanın yetkili gümrüğe beyanname ile 
büdirilmesi mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tevsikine yarıyaıı belgelerin 
mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tâyin ve 
tesbit olunur. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üzerine sıra numarası, tarih ve resmî mühür konması 
ile tamam olur. 

135 nci maddenin 2 nci fıkrasında sözü geçen çıkış beyannameleri de bu madde hükmüne göre 
tescil olunur. 

Sözle beyan ve özel beyan 

MADDE 124. — Aşağıdaki eşya gümrüğe ağızdan veya Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilecek şe
kilde beyan olunur : 

1. Yolcu ve turistlerin beraberlerindeki zat eşyası, devamlı görevle veya yerleşmek üzere ya
bancı memleketlere giden Türk memur ve vatandaşlarının ve Türkiye'deki devamlı görevleri ve 
işleri sona eren yabancıların beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden iki ay evvel veya altı 
ay sonra gönderilecek zat ve ev eşyası,-fen ve sanat sahiplerinin ve işçilerin sanatlarını icra için 
beraberlerinde götürdükleri aletleri ile takımları ve ticari kıymeti olmıyan numuneler, 

2. Nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde götürecekleri zat eşyası, 
3. Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına verilecek kumanya ve yakıtlar, 
4. Kara sınırı bölgesinde köy ve kasabalar ile pazarlardan sınırın diğer tarafındaki halkın 

kendi ihtiyaçları için alıp götürecekleri eşya ve hayvanlar ve Türkiye sınır bölgesi ahalisinin sı
nırın diğer taraf bölgesindeki köy, kasaba ve pazarlara satmak üzere birlikte götürdükleri kendi 
eşya ve hayvanları, (Bunların cins, nev'i ve miktarları Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilir.) 

5. İçinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bulunan tabut, vazo ve sair kablar ile çelenk 
re çiçekler, 

6. Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki yabancı devletlerin misyon şefleri ile diplomatik 
muaflıklardan faydalanan ve meslekten olan elçilik ve konsolosluk mensuplarına, delege ve heyet
lere ait zat ve ev eşyası ve taşıtları, (Bunlar için kurye mektupları ve misyon şeflerince verilmiş 
mektuplar aranır.) 

7» Ticari mahiyet arz etmiyen yerli mamul ve mahsullerden hediyelik eşya, 
8. Ticari reklâm maksadiyle gönderilecek ve gönderildikleri yerlerde parasız olarak dağıtıla

cak matbu ilân, katalog, broşür, takvimler ve emsali matbua, 
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((Jeeu-i Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 123. — Millet Meclisi metninin 123 ncü maddesi aynen kabul edilmiştiı-. 

MADDE 124. — Millet Meclisi metninin 124 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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9. Türkiye'de vefat eden yabancıların memleketlerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden zat 
ve ev eşyası, 

10. Turistlerin beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden önce veya sonra gönderecekleri 
eşya, 

Yukardaki fıkralar dışında kalan gayriticari eşyanın ihracına ait usuller giriş hükümlerine uy 
gun olarak Bakanlıkça tesbit edilir. 

Çıkış eşyasının kıymeti 

MADDE 125. — Eşyanın çıkışı anında beyan edilecek kıymeti, müstakil bir alıcı ile müsakil bir 
satıcı arasında tam ve serbest rekabet şartlan altında takarrür etmiş olan, çıkış mahallindeki ih
raç fiyatıdır. 

Eşyanın beyannamesi Türkiye'den son çıkış mahallinde yerilmemiş ise, buraya kadar olan nak
liye masrafları da, fiyata dâhil edilir. 

Ancak ihracata ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile ihracatçıya geliverilecek dahilî vergi 
ve resimler ve ihracata mütaallik her türlü yardımlar bu fiyata dâhil değildir. 

Beyannamenin tescili şartları 

MADDE 126. — Ticari mahiyette olup beyanname ile çıkış işlemi yapılması gereken eşyaya ait 
beyannamelerin, gümrükçe kabul ve tescili için, mütaakıp maddelerde yazılı olduğu üzere, eşya
nın tamamının muayeneye hazır bulundurulması ve deniz, kara ve hava nakil vasıtalarının Bakan
lıkça tâyin edilecek süre içinde geleceğinin tevsik edilmesi şarttır. Ancak, standardizasyon kontrol-
!arı hariç olarak gümrükçe yaptırılacak tahlil ve ekspertizi icabe'ttiren hallerde nakil vasıta]arının 
gelişinden evvel beyanname tesciline gümrük idare amirince izin verilir. 

Muayeneye arz ve muayene yeri 

MADDE 127. — Çıkış eşyasının tamamının, çıkış işlemini yapmaya yetkili gümrüğe veya güm
rükçe gösterilen bir mahalle, sundurma ve antrepoculuğu tekeli altında bulunduran yerlerde de 
bu müesseselerin ihtiyaç nisbetinde temin ve gerekli vasıtalarla teçhiz edecekleri sundurmalara 
mal sahipleri veya komisyoncuları tarafından getirilmesi ve burada gümrüğün muayenesine arz 
edilmesi mecburidir. 

Ancak, döküm halindeki eşyanın deniz üstünde vapura veya vagon ve diğer taşıtlara yükleti-
lirken muayenesinin yapılmasına gümrükçe izin verilir. 

Sundurma süresi 

MADDE 128. — Çıkış eşyası, sundurmalarda bir ay kalabilir. Zorlayıcı veya gümrükçe kabul 
edilebilecek makbul sebepler tahtında, gümrük idare amirlerince bu süre bir defaya mahsus olmak 
üzere en çok üç aya kadar uzatılabilir. 

Bu sürenin sonunda ihraç edilmiyen veya kaldirılmıyan çıkış eşyası kanunun 140 ncı maddesi 
hükmüne göre tasfiye olunur. 

Noksan ihraç ve beyannamede düzeltme 

MADDE 129. — Beyan edilen eşyanın tamamının ihracı şarttır. Zorlayıcı sebepler altında 
fiilî ihracatta bir noksanlık olduğu takdirde vasıtanın hareketini takibeden ilk iş günü içinde key
fiyetin yazılı olarak gümrük idare âmirine bildirilmesi mecburidir. Beyanname fiilen ihracedilen 
miktar üzerinden kapatılır. G-eri kalan partinin ihracında ise kanunun 123 ncü maddesi gereğince 
yeniden bir beyanname verilmesi mecburidir. 

Oins, nev'i ve binim fiyatı hariç beyannamelerde düzeltme yapılabilir. 
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MADDE 125. •— Millet Meclisi metninin 125 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 126. — Millet Meclisi metninin 126 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 127. — Millet Meclisi metninin 127 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 128. — Millet Meclisi metninin 128 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 129. — Millet Meclisi metninin 129 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Muayene 

MADDE 130. — Çıkış eşyası 69 nen maddede sözü edilenler huzurunda, gümrükçe muayene edi
lerek beyanların sıhhati denetlenir. 

Bu demetleme sırasında eşyanın cins, nev*i ve niteliğinin tâyininde gümrük lâboratuvarlarm-
dan istifade edilebileceği gibi, ekspertiz ücretinin ihracatçı tarafından ödenmesi suretiyle mahallî 
ticaret ve sanayi odalarının mütehassıs elemanlarından da faydalanabiliniz 

Ancak, muayeneye başlanılabilmesi için eşyanın tamamının muayeneye arz edilmiş olması lâ
zımdır. Döküm halinde yapılacak ihracatla, başka başka yerlerden veya kısım kısım gelmekte 
olduğu tevsik edilen eşyanın ihracında muayenenin bunlara göre yapılmasına gümrük idare âmiri 
izin verebilir. 

Girişte muayeneden istisna edilen eşya, bu hükümlere muvazi olarak çıkışta da muayeneye tabi 
değildir. 

icabında, çıkış eşyasının cins ve mahiyetine ve ihracatın özelliğine göre. Bakanlık yukarıki 
maddeler hükümlerine bağlı kalmaksızın ihracatın daha kolay yapılmasını sağlıyacak hükümler 
koyar-. 

IKINOI BÖLÜM 

Geçici çıkış ve geri gelen eşya 

Geçici çıkış 

MADDE 131. — Geri getirilmek üzere ihraç edilecek eşya, ihracın maksadı, gideceği memlekette 
göreceği işçiliğin mahiyeti, ayniyetini tesbite yanyaeak alâmetleri ve kanunun 125 nci maddesi 
gereğince kıymeti de gösterilmek şartiyle geçk-i çıkış beyannamesi ile gümrüğe beyan olunur. 

Bu beyannamenin şekli, adedi, ihtiva edeceği bilgiler ile, beyanın tevsikine yanyaeak belgelerin 
mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve Yönetmelikte gösterilecek sair hu
suslar Bakanlıkça tâyin ve tesbit olunur. 

Yabancı memleketlere seyahat eden ve ikametgâhı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancıların 
kendilerine ait taşıtlar ile sınıra yalan bölgelerde kemşu memleketlere eşya ve yolcu naklinde 
kullanılan diğer taşıtlar için. gümrük idaresine- tesbit veya bu hususlarda milletlerarası mahiyette 
olarak kabul edilmiş triptik, gümrük geçiş karnesi ve benzeri belgeler v^ya pasavanlar beyanna
me olarak kullanılır. 

Gümrüklerce lüzum görülürse eşyanın üzerini' sabit damgalar vurulur veya kurşun mühür ta
kılır. 

Geri gelen eşya 

MADDE 132. — 1. Yabancı memleketlere çıkarıldıktan sonra asli nitelikleri değişıneksizin 
geri getirilen, aşağıda yazılı memleket eşyası ve millîleşmiiş eşya ayniyetleri gümrüğe ispat ve 
tevsik edilmek şartiyle vergiye tabi değildir. 

a) Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Türkiye'nin bir yerinden başka bir yerine sevi: için 
yabancı topraktan transit geçirilerek üç ay içinde geri getirilen eşya, 

b) Gittiği memleketin gümrük sınırından dışarı eıkarılmıyan veya bu memlekette geçici kabul 
veya muaflık usulüne tabi tutularak çıkışından itibaren iki yıl içinde geri getirilen eşya, 

c) Gittiği memleketin gümrük sınırından geçtikten sonra satılmamak veya alıcısı tarafından 
iade edilmek yüzünden iki yıl içinde geri getirilen, eşya, 
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MADDE 130. — Millet Meclisi metninin 130 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 131. — Millet Meclisi metninin 131 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 132. — Millet Meclisi metninin 132 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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d) Yerli mahsul ve mamullerin çıkışında ambalaj maddesi olarak kullanılıp, bir yıl içinde 
dolu veya boş getirilen kablar, örtüler ve sargılar ile göç eşyası naklinde kullanılmış liftler. 

e) Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'de mukim Türk veya yabancıların Türkiye'den çıkış
larından itibaren en geç iki yıl içinde geri gelen her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme 
parçaları ile hayvanları ve bunların binek ve koşum takımları, römork ve rulotlar, seyahat es
nasında kullanılmaya mahsus mutfak ve yatak eşyası ve kamping, av, kayak ve sair spor alet ve 
takımları ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon ve ses kayıt cihazları ve pikapları (Motorlu 
taşıtLann mûtat depolarında bulunan akaryakıt ve yağlardan vergi alınmaz). 

f) Türkiye Guimihıırdyeti Elçilik ve Konsolosluklarından geri getirilen hor türlü eşya, 
g) Altı ay içinde geri getirilen yük ve yolcu taşıtları ve hayvanları, 
h) Sürekli veya geçici olarak yabancı memleketlere gidenlerin götürdükleri ev eşyası üç sene 

zarfında geni getirilmek ve çıkışında ayniyeti tesbit edilmiş olmak kaydiyle, 
2. Temizlenmek, boyanmak, tamir, tadil, izabe, tasfiye ve elektrolize edilmek veya başkaca 

bir ameliye görmek veya asli bir kısım veya cihaz ilâve edilmek gibi maksatlarla çıkarıldıktan sonra 
ihracatçısı tarafından tekrar ithal edilmek üzere bir yıl içinde geri getirilen eşya hakkında aşağı
daki hükümler uygulanır : 

a) Yukarda yazılı ameliyeler dolayısiyle eşyanın bünyesinde ve niteliğinde bir değişiklik yapıl
madan geri gelen eşyadan, işçiliğin yapıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücretler ile dönüş 
için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tutarı esas alınarak geri getirilen eşyanın intibak ettiği 
giriş tarife cetvelindeki pozisyonundaki nisbet üzerinden vergi alınır. 

b) Gördüğü ameliye dolayısiyle eşyanın bünyesi ve niteliği değiştiği takdirde giriş tarife cet
velinde intibak ettiği tarife pozisyonu üzerinden vergiye tabidir. Bu eşyanm kıymeti kanunun 
65 nci maddesine göre tâyin ve tesbit edilir. 

c) Eşyaya asli bir kısım veya cihaz ilâve edilirse bunlar da ayrıca intibak ettiği giriş tarife 
cetvelinin pozisyonu üzerinden vergiye tabidir. 

d) izabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi maksatlarla 
geçici olarak yabancı memleketlere gönderilen maden cevherlerinden elde edilen ve milletlerarası 
teamüllere göre mamul sayılmıyan ve imalâtta ilk madde olarak kullanılan külçe ve kütük halin
deki sâ.f gümüş, kurşun, demir, bakır ve sair madenlerden vergi alınmaz. (Memleket dâhilinde 
bu gibi ameliyelerin yapılmasının mümkün olmadığının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabulü 
şartiyle.) 

Satış suretiyle kesin olarak ihraç edilen maden cevherlerinin satış anlaşmasına göre terkibinde 
bulunan ve izabe sonunda iade edileceği kabul edilen külçe ve kütük halindeki sâf altın, platin 
ve gümüşten ele vergi alınmaz. 

Bu ihracatın kontrolü hususunda Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

BEŞÎNCÎ AYIRIM 

Posta rejimi 

Denetleme hakkı 

MADDE 133. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den gönderilen veyahut mahre
cine veya Türkiye'ye iade edilen eşya ve küçük koliler gümrüğün denetlemesine ve muayenesine 
tabidir. 

İçinde eşya bulunmıyan mektuplar bu hükmün dışındadır. 
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MADDE 133. — Millet Meclisi metninin 133 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yabancı memleketlerden gelen bilûmum posta çantaları ve koliler ilk giriş kapısından itibaren 
gümrük denetlemesi altında posta, telgraf ve telefon idarelerine sevk edilir ve burada gümrük 
muayenesine tabi tutulur. 

Yabancı memleketlere gönderilecek posta çantaları ve koliler de gümrük denetlemesine tabi 
üJırp, çıkış kapısında bunların daha evvel gümrükçe muayene ve denetlemeye tabi tutulduğunu 
gösteren gümrüğe ait mühürlerin ve sair işaretlerin bulunup bulunmadığı ve sağlamlığı çıkış ka
pısındaki gümrükçe tesbit edildikten sonra çıkışma müsaade edilir. 

Bu denetlemenin şekli ve şümulü Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tâyin ve 
tesbit olunur. 

Eşyanın konulacağı yerler 

MADDE 134. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen eşya. 101 nci maddenin son fıkrası hükmüne göre 
genel antrepo sayılan yerlere gümrüğün denet iminde Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumlulu
ğuna bırakılır. 

Posta yolu ile Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek eşya da, yine gümrüğün denet
lemesi ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumluluğu altındaki sundurmalara konulur ve 
eşya burada ancak bir ay bekletilebilir. Bu sürenin geçmesi üzerine eşya 140 ncı madde hükümleri 
dairesinde tasfiye edilir. 

Ticari mahiyetteki eşyanın beyanı 

MADDE 135. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den yabancı memleketlere gönde
rilecek ve genel hükümlere göre işleme tabi tutulacak olan ticari mahiyetteki eşya : 

1. Girişte, 54 ncü madde hükümlerine uyularak düzenlenmiş giriş beyannamesiyle. 
2. Çıkışta, 123 ncü madde hükümlerine uyularak düzenlenmiş çıkış beyannamesiyle, 
Gümrüğe beyan edilir. 
Gazete, kitap, risale ve mevkut mecmualar için tahakkuk varakası kullanılır. 
Bu beyanname ve tahakkuk varakalarının işlemlerinde kanunun mahsus hükümleri uygula

nır. 

Ticari mahiyette olnuyan eşyanın beyanı 

MADDE 13G. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den dış ülkelere giden ticari ma
hiyeti olmıyan hediyelik, numunelik ve benzeri eşya için deklârasyon anduanlar beyanname hük
mündedir. Gelen eşyanın deklârasyon anduanlannda yazılı kıymetleri gümrükçe uygun görüldüğü 
takdirde aynen kabul olunur. Uygun görülmiyenler ile deklârasyon anduanlannda kıymeti yazılı 
olmıyanlar için gümrükçe, 65 nci madde hükümleri dairesinde, emsallerine göre tesbit edilecek 
kıymetleri vergi tahakkukuna esas tutulur. 

Giriş ve geçici çıkış işlemlerinde tahakkuk varakaları kullanılır. 
Ticari maksatlar dışında gelen ve giden gazete, kitap, risale ve mevkut mecmualar bu hükmün 

dışındadır. 
Bu suretle gelen eşyanın muayene edilmeden vergileri tahakkuklarının ve diğer gümrük işlem

lerinin deklârasyon anduanlara müsteniden yapılabilmesi hususunda usuller koymaya Bakanlık 
yetkilidir. 

Yergilerin tahsil, şekli Bakanlıkça tesbit olunur. 
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MADDE 134. — Millet Meclisi metninin 134 ııcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 135. — Millet Meclisi metninin 135 nci maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE 136. — Millet Meclisi metninin 136 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin mükellefiyeti 

MADDE 137. — Postanelerde gümrük işlemleri için lüzumlu ölçü aletleri ve tahlil ve teknik 
cihaz ve maddeleri, buralarda görevli gümrük memurlarının çalışmalarına elverişli gümrük büro
ları ve bunların mefruşatı, telefonu, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçları, Posta, Telgraf ve Telefon 
İdaresince parasız temin edilir. 

Posta idarelerindeki gümrük denetleme ve muayene işleri dolayısiyle gümrük memurlarının 
kanunun 163 ncü maddesine göre tesbit edilen saatler dışında yaptıkları mesainin ücreti 164 ncü 
madde hükümleri gereğince Posta, Telgraf ve Telefon İdaresince ödenir. 

ALTINCI AYIRIM 

Sınır rejimi 

Sınır ticareti 

MADDE 138. —• Sınır ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük denetleme ve işlemleri, coğrafi 
durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde tutularak Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar 
tarafından müştereken elverişli v« kolay usullere bağlanır. 

Sınır ticaretinin çevresi andlaşmalarla tâyin edilmemiş ise on kilometre derinliği geçemez. 

YEDİNCİ AYIRIM 

Denizden kurtarılan eşya rejimi 

Kazaya uğ riyan gemiler ve eşya 

MADDE 139. — Zorlayıcı sebeplerle Türkiye karasularında yabancı eşyasını atan, karaya 
çıkaran veya başka bir taşıta aktarma eden ve bu eşyayı toplıyan gemi kaptanları ile sair kimse
ler keyfiyeti hâdisenin vukubuldıığu mahalle en yakın gümrük veya mülki idare âmirlerine reya 
varacakları ilk gümrük idaresine bildirmeye mecburdurlar. 

Sahip veya nâkilleri tarafından muhafaza alt ma almmıyan veya sahip ve nâkilleri meydanda 
olnııyan ve açıkta nezaret altında tutulması mahzurlu görülen bu gibi eşyayı gümrük idaresi, bü
tün masrafları sahip ve nâkillerine aidolmak üzere, sundurmaya kaldırabilir. Bu eşyanın sundur
mada bekleme süresi üç aydır. Nakil masraflarını kurtarmıyacak veya mahallî vasıtalarla nakli 
mümkün olmıyacak eşya hakkında kanunun 140 ncı maddesi hükmü uygulanır. 

SEKİZİNCİ AYIRIM 

Eşyanın satış ve tasfiyesi rejimi 

Tasfiye edilecek eşya 

MADDE 140. — Aşağıda yazılı eşya Bakanlığın tâyin ve tesbit edeceği esaslar dairesinde, 
Gümrük idareleri tarafından cins, nev'i, miktar, nitelik ve kıymetleri tesbit edilerek ilân olunduk
tan sonra açık artırma yoliyle satılır : 

1. Giriş ve çıkı§ eşyasından, antrepo ve sundurmalarda ve gümrük denetlemesi altında bulu
nan yerlerde, bu kanunda yazalı sürelerden fazla kalmış olan eşya, 

2. 111 ncî maddeye göre yapılacak yoklama neticesinde sundurma ve antrepolarda fazla çıkan 
eşya, 
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MADDE 137. - Millet Meclisi metninin 137 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 138. — Millet Meclisi metninin 138 nei maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE .13!). -- Millet Meclisi metninin 139 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14-0. — Millet Meclisi metninin 140 neı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 121) 



— 92 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

3. 139 ncu maddenin ikinci fıkrasına göre sahip veya nâkilleri tarafından kaldırılmıyan eşya, 
4. Sahip veya nâkilleri veya namına gelenler taıafmdan gümrüğe terk edilen veya 68 nci mad

deye göre terk edilmiş sayılan eşya.. 
5. 61 nci maddedeki süre içinde giriş işlemi takip ve intaç ettirilmediğinden dolayı tasfiye 

edilecek eşya. 
Ancak, çabuk bozulmak, akmak ve sızmak tehlikesine mâruz bulunan veya saklanması külfet 

veya tehlikeli veya masraflı olan eşya. sürelerini doldurmadan önce satılabilir. 

Satış işlemleri 

MADDE 1-11. — Satışı yapılacak eşyanın kıymeti, cinsi, nev'i, miktar ve nitelikleri 65 nci 
maddenin 10 ncu fıkrası ve 68 nci madde hükümleri de göz önünde bulundurularak gümrükçe tes-
bit edilir ve vergi tahakkuku kanuni vergi haddi ve nisbetleri üzerinden yapılır. 

Buna göre hazırlanan satış kâğıtları özel bir deftere tarih ve sıra numarası altında kayıt ve 
tescil olunur. 

Satışa çıkarılacak eşyanın sahip veya nâkilleri, ilân olunan ilk satış gününden evvel, yazılı 
olarak satışın durdurulmasını istiyebilirler. Bu istek ancak, eşyanın gümrük işlemlerini bir ay 
içinde yaptırıp kaldırmak şartiyle ve bir defaya mahsus olmak üzere kabul olunabilir. Verilen süre 
içinde de kaldırılmıyan eşyanın satışına devam olunur. Satışa çıkarılan eşyanın satış bedeli, bu 
eşyaya ait vergileri karşılaması lâzımdır. 

Gümrük Giriş Tarife Cetveline göre vergiden muaf eşyanın satış bedelinin, 65 nci maddenin 
10 ncu fıkrası gereğince tesbit edilecek kıymeti, çıkış eşyasında da .125 nci maddedeki kıymetin 
en az yarısını karşılaması icabeder. 

Sair tasfiye şekilleri 

MADDE 142.— Sundurma ve antrepo süresini dolduran eşyadan; 
1. Yürürlükte bulunan malî. ticari, iktisadi ve sair takyit ve tahdit rejimlerine göre, ithal 

imkânı olmıyanlar, 
2. Giriş müsaadesi olmaksızın memlekete getirilenler, 
3. Satış bedelleri, eşyanın mahiyet ve durumuna göre, terettüibettiği vergileri veya 65 nci 

maddenin 10 ncu fıkrası gereğince tesbit edilen kıymeti karşılamıyanlar, 
Satış bedelleri CÎF kıymetlerini bulmak ve tâyin edilen süre içinde ihracedilmek şartlariyle sa

tılır. 
Bu suretle alıcısı cıkmıyan veya ihraç kaydı ile satıldığı halde süresi içerisinde memleketten çı-

karılmıyan eşya, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere resmî dairelere (İktisadi Devlet Teşekkülleri' dâ
hil) veya satılmamak ve her ne ad altında olursa olsun menfaat karşılığında başkalarına devir edil
memek şartları ile kamuya yararlı derneklerin genel merkezlerine parasız verilir ve bu eşya için her 
ne nam ve suretle olursa olsun ardiye ücreti aranmaz. 

Üzerlerinde sahte menşe alâmetleri bulunan eşyanın bu alâmetleri tasfiyeden önce yok edilir. 

Tekele tabi ve yasak eşya 

MADDE 143. — Yukarıki maddeler hükmüne tabi eşyadan memlekete girmesi veya memle
kette yapılması veya satışı tekel altında bulunanları tekel idarelerince takdir edilecek bedel kar
şılığında, bu idarelere verilir. Tekel idarelerince almmıyan bu türlü maddeler ile girmesi, kulla
nılması ve satışı yasak eşya Türkiye'den çıkarılmak şartiyle satılır. 
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MADDE 141. — Millet Meclisi metninin 141 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 142. — Millet Meclisi metninin 142 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 143. — Millet Meclisi metninin 143 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tasfiye edüemiyen eşya 

MADDE 144. — Bıı kamımın 140, 141, 142 ve 143 ncü maddelerine göre elden çıkanlarrııyan 
eşya Bakanlıkça tesbit olunacak usuller dairesinde yok edilir. 

Satış bedelinin dağıtılma şekli 

MADDE 145. — Bu kanunun 140, 141, 142 ve 143 ncü maddeleri gereğince satılan eşyanın be
delleri alacaklılar arasında aşağıdaki sıraya göre dağıtılır : 

1. Kanunda belirli bekleme süreleri içindeki devreye isabet eden hamallık, yükleme, ambar
lama, ardiye ve sair hizmet karşılığı alacaklar veya yapılmış masraflar, 

2. Gümrük Vergisi, 
3. Kanunda belirli bekleme sürelerini aşmış devredeki hamallık, yükleme, ambarlama, ardiye 

ve sair hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, 
4. Belediye hissesi ve Rıhtım Resmi, 
5. İstihsal Vergisi, İskele Resmi ve sair vergi ve resimler, 
6. Satış için yapılmış ilân ve sair masraflar, 
7. Para cezaları, 
Satış bedeli aynı sıra içindeki alacakların tamamını karşılamazsa garame suretiyle dağıtılır. 
Yukardaki sıraya göre karşılanmayan para cezaları ayrıca kovuşturulur. 
Satış bedelinin alacaklılara dağıtıldıktan sonra kalan miktarı, gümrüğe terk edilen veya terk 

hükmünde sayılan eşyaya ait bedel ile bu bakiye para, 100 lira ve bundan aşağı ise, irat kaydolu
nur. Diğerleri ise emanete alınır. Bu paralar emanet hesabına alındığı malî yılı takibeden beş yıl 
içinde sahiplerince alınmazsa irada geçirilir. 

Ancak, satıştan arta kalıp da sahipleri adına emanete alman ve reddedilecek olan para, eşya
nın transfer edilmiş veya edilecek olan Gümrük Vergisine esas tutulan kıymetini tecavüz ede
mez. Aksi halde, aradaki fark da irat kaydolunur. Bu fıkra hükmü bedelsiz giriş müsaadesi olan 
ile her hangi bir giriş müsaadesi olmıyarak getirilen eşyaya da uygulanır. 

Ancak müsaadesiz eşya getirenler için 156 ncı maddedeki ceza hükümleri ayrıca tatbik edilir. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

Cezai hükümler ve işlemler 

BÎRİNCÎ AYIRIM 

Cezai hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin cezalar 

Girişte beyan ve muayene arasındaki fark 

MADDE 146. — Kesin veya geçici olarak yurda sokulacak veya fiktü antrepolara konulacak 
eşya için yapılan beyan ile muayene ve denetleme neticesinde : 

1. Eşyanın tarife tatbikatına müessir cins, nevU veya niteliğinde veya vergiye esas olan sayı, 
baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan vergi ile muayene 
neticesine göre alınması gereken vergi arasındaki fark % 5 i aştığı takdirde vergiden ayn olarak 
bu farkın üç katma kadar para cezası alınır. 
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MADDE 144. — Millet Meclisi metninin 144 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE .145. — Millet Meclisi metninin 145 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 146. — Millet Meclisi metninin 146 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Kıymeti üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyanın beyan olunan kıymeti yapılan muaye
ne ve denetleme neticesinde teslbit edilen kıymete nazaran noksan bulunduğu takdirde bu nok
sanlığa ait G-ümrük Vergisinden başka bu vergi farkının üç misli para cezası alınır. 

Ancak, satış birimine göre miktar itibariyle % 5 i ge cariyen bir fark ile maddi hesap hatasın
dan doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait G-ümrük Vergisinden başka hu verginin 
bir katı da para cezası alınır. 

Yııkardaki fıkralara göre hükmolunacak para cezası, ancak vergi tahakkukunun kesinleşmesin
den sonra karara bağlanır, bu para cezalarının zaman aşımı vergi tahakkukunun kesinleşmesini 
mütaaıkıp başlar. Şu kadar k i teslbit edilecek vergi farkları 50 lirayı geçmediği takdirde cezaya 
hükmoluıınıaz. 

Çıkışia beyan ve muayene arasındaki fark 

MADDE 147. — Çıkış beyannamesinde eşyanuj beyanı ile muayene neticesinde cins, nev'i, miktar 
veya kıymet bakımından mübayenet bulunduğu ve bu fazlalık Ç£ 10 u aştığı takdirde kaçakçılık 
fiilleri haricindeki hallerde 156 ncı madde hükmü uygulanır. 

Resmî daireler, özel idareler re belediyelerin durumu 

MADDE 148. — Genel ve katma bütçeli resmi Devlet daireleri ile özel idareler ve belediyeler 
için kanunun 146 ncı maddesi hükmü uys'ulaumaz. 156 ncı maddeye göre işlem yapılır. 

Geçici kabul ve geçici mn.eıflık hükümlerinin ihlâli 

MADDE 149. — Kanunun 118 ve 119 ncu maddelerinin hükümlerine aykırı hareket edenlerden 
eşyaya terettübeden vergiler alınmakla beraber bu vergilerin iki katı ayrıca para cezası ve eşya
nın ithali yasak veya tahdit ve takyide tabi ise Gümrük vergilerinden başka gümrüklenmiş de
ğeri kaçlar para cezası alınır. 

Ceza koyan çeşitli kanunlara ilişkin hükümler 

MADDE 150. — 146 ile 149 ncu maddelerde ceza tâyin edilen fiiller hakkında kaçakçılık ve sair 
ceza koyan kanunlara göre takibat yapılıp bu kanunda tâyin edilen cezalardan daha ağır bir ceza 
ile kesin olarak mahkûm edilenler hakkında, aynı zamanda bu bölümdeki cezalar verilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kanunun ihlâlinden doğan cezalar 

Muaf eşya-nm gümrük işlemi i'cıptınhnetksızın yurda sokulması 

MADDE 151. — Gümrük Vergisinden muaf eşyayı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince tâyin olu
nan kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithal veya buna teşebbüs edenlerden CİF değerinin on
da biri ve eşyanın cins ve miktarı tâyin ohınmıyan hallerde (100) liradan aşağı ve (1 000) liradan 
yukarı olmamak üzere para cezası alınır. 

Gümrük Vergisinden muaf olarak ithali lâzımgelen eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızm 
yurda sokan veya buna teşebbüs edenler hakkında da yukarıki fıkra hükümleri uygulanır. 
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MADDE 147. — Millet Meclisi metninin 147 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 148. — Millet Meclisi metninin 148 nci maddesi aynen kabıü edilmiştir. 

MADDE 149. — Millet Meclisi metninin 149 nen maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 150. — Millet Meclisi metninin 150 nci maddesi aynen kabıü edilmiştir. 

MADDE 151. — Millet Meclisi metninin 151 nci maddesi aynen kabıü edilmiştir. 
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Sahte menşeli eşyaya ait hükümlerin ihlâli 

MADDE 152. — Kanunun 23 ncü maddesiyle, konulmuş kısıntı veya yasaklara aykırı hareket 
edenlerden, hususi cezai hükümlere göre takibat yapılma hakkı saklı kalmak üzere, (500) liradan 
(5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Deniz nakliyatına ait hükümlerin ihlâli 

MADDE 153. — Kanunun 32, 35, 38 ve 40 ncı maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden 
(100) rüsum tonilâtodan yukarı gemilerin kaptan veya acentalarından, hareketleri kaçakçılık mahi
yetini tazammun etmediği hallerde, (500) liradan (1 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Girişte manifesto hükümlerinin ihlâli 

MADDE 154. — Giriş manifestosunda yazılı mıikıtarıdan elksik çıban kabların mahreçlinden yük
lenmemiş veya yanlışlıkla başka bir yere çıkarılmış veya kaza ve avarya neticesinde zayi olmuş 
veya çalınmış bulunduğu gümrükçe tâyin edilecek süre içinde ispat olunmadığı takdirde, bu 
noksan kablara ait eşyadan girdiği tarife numarasına veya bu tarife numarası tesbit edilemiyorsa, 
cins ve nev'ine göne tarifede dâhil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesap
lanacak Gümrük Vergisi kadar para cezası alınır. 

Yukarıki fıkraya göre ceza tesbiti mümkün olmazsa her kab için (200) liradan (2 000) liraya 
kadar para cezası alınır. 

Döküm halinde nakledilen eşyanın giriş manifestosuna yazılı miktarına göre % 2 yi aşan eksik 
ye fazlalıkların birinci fıkrada gösterilen sebeplerden ileri geldiği, gümrükçe tâyin edilen sürede 
ispat olunmazsa, bu eksik ve fazlalıklar için gümrükçe alınacak vergi kadar para cezası alınır. 

Giriş manifestosunda eşyanın cinsi yanlış beyan edilmiş olur ve kabların nevileri ve dış alâmet
leri de manifestoya uygun bulunmazsa kab başına (200) liraya kadar para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya taşıt sahip veya acenta veya kaptanlardan alınır. Bun
lar hükmolunan cezadan müteselsilen sorumludurlar. 

Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ticari mahiyetteki eşya manifestoya kaydettirilmemiş 
bulunduğu takdirde, sahiplerinden (100) liradan (5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Çıkışta manifesto hükümlerinin ihlâli 

MADDE 155. — Çıkış manifestosu vermeden Türkiye'den eşya çıkaran veya çıkarmaya teşebbüs 
edenler veya verdikleri manifestoda eşyanın açık bir surette belli olan cins veya kab adedini ve mik
tarını yanlış ve eksik veya fazla bildiren veya Gümrük İdaresinden müsaade almadan boş olarak 
ayrılan kara, deniz ve hava nakil vasıtaları kaptan veya sahip veya acentalarından (200) liradan 
(5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya taşıt sahip veya acenta veya kaptanlarından alınır. 
Bunlar hükmolunan cezalardan müteselsilen sorumludurlar. 

Kanun ve emirlere aykırı hareket 

MADDE 156. — Bu kanunla konmuş hükümlere (Kanunda ayrı bir ceza tâyin edilmiş haller sak
lı kalmak üzere) ve bu kanuna uygun olarak veya bu kanunla tanınmış yetkilere müsteniden çıkarı
lan tüzük ve yönetmeliklere veya ilân edilen emirlere veya yapılan tebliğlere aykırı hareket edenler
den, fiilin mahiyetine göre (100) liradan (5 000) liraya kadar para cezası alınır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği inecin) 

MADDE 152. — Millet Meclisi metninin 152 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 153. — Millet Meclisi metninin 153 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 154. — Millet Meclisi metninin 154 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 155. — Millet Meclisi metninin 155 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 156. — Millet Meclisi metninin 156 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Muaf olan posta maddeleriyle gelen eşya 

MADDE 157. — Gümrük Yergisinden muaf olan muhabere evrakı, gazete, mecmua ve sair pa
ketler arasında gelen vergiye tabi eşya için namına gelenlerden verginin üç misli para cezası alınır. 

Ancak, gümrüğe terk edilen eşya için ceza aranmaz. 

ÎKİNCÎ AYIRIM 

Ceza kararlan, itiraz mercileri, cezanın tahsili ve dağıtımı 

BÎK.ÎNOÎ BÖLÜM 

Ceza kararları 

Ceza kararlan ve itiraz 

MADDE 158. — Bu kanunda yazılı para cezalarına ilgili gümırüik idaresi âmıirdnoe karar verilir. 
Bu kararlar, aleyhine karar verilmiş olanlara yazı ile tebliğ olunur. 

Kararlar mucip sehepli olarak yazılır. Bunlardan ilgililer aleyhine olanlara tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içerisinde itiraz olunabilir. 

Bu iıtıiraızlar hüfkmiolunan ceza miktarı Bakanlıkça tesbit edilecek değere kadar olanlar için bağlı 
bulundukları gümrükler başmüdürlüklerince iki ay, bu miktardan fazla değerler için de GrümrüMer 
Genel Müdürlüğünce üç ay içinde karara bağlanır. 

Mükellef lehine verilen kararlar ise re'sen Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde karara 
bağlanıp tebliğe verilir. Aksi takdirde karar kesinleşmiş olur. 

Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğ
leri tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde, yetkili mahkemeye müracaatla itiraz olunabilir. 

Kasıt aranmıyacağı 

MADDE 159. — Bu kanuna göre Gümrük İdare Amirlerince para cezalarının verilmesinde ve 
bu cezaların idari itiraz mercilerince hükme bağlanmasında para cezasını gerektiren eylemde bulu
nanların kasıtlı olup olmadıkları aranmaz. 

Cezada indirim 

MADDE 160. •— Bu kanıma göre Gümrük İdare Amirlerince verilmiş para cezalarına karşı yet
kili mahkemeye itiraz yoluna gidilmeden kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde 
ilgili tarafından ödendiği veya ödeneceği yazılı olarak gümrüğe bildirildiği ve ceza takdir edildiği 
tarihten itibaren üç av içinde ödendiği hallerde ilgililerin itirazı düşer, fakat hükmolunmuş para 
cezası üçte bir noksanı ile tahsil edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Para cezalarının dağıtımı 

1İ6 ncı madde para cezasının dağıtımı 

MADDE 161. — Kanunun 116 ncı maddesine göre alman para cezaları : 
1. Hizmet mahal ve şaritları ve şahsi gayretleri itibariyle külfet ve zahmete katlanan âmir ve 

memurlara, 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 157. — Millet Meclisi metninin 157 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 158. — Millet Meclisi metninin 158 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 159. — Millet Meclisi metninin 159 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 160. — Millet Meclisi metninin 160 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 161. — Millet Meclisi metninin 161 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun meydana çıkarılmasına hizmet eden 
muhbirlere, 

3. Cezayı gerektiren durumu muayene, tahlil, denetleme veya inceleme ile meydana çıkaran
lara, 

4. Bakandık merkez ve taşra mensuplarının ve ailelerinin genel menfaatlerine sarf edilmek 
üzere, 

Bakanlıkça bir talimatla tesbit ve tâyin edilecek usul ve esaslar dairesinde dağıtılır. 

DÖRDÜNCÜ KİTAP 

Gümrüklerin sınıflan, gümrük komisyoncuları, son hükümler 

BİRİNCİ AYIRIM 

Gümrüklerin sınıfları ve çalışma zamanları 

Gümrüklerin sınıfları 

MADDE 162. — Gümrükler yetkilerine göre üç sınıfa ayrılır. 
1. Birinci sınıf gümrükler; her türlü giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemlerini, 
2. İkinci sınıf gümrükler; lâboratuvar tahLline ihtiyaç göstermiyen eşyanın giriş, çıkış, tran

sit ve aktarma işlemlerini, 
3. Üçüncü sınıf gümrükler; yalnız yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça tes

bit edilen eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma işlemlerini, 
Görmeye yetkilidir. 
Bakanlıkça gümrüklerin sınıflarının tesbitinde mahallin iktisadi ve ticari durum ve ihtiyaçları 

göz önünde tutulur. 

Çalışma zamanları vt kıyafet 

MADDE 163. — Her gümrükte günlük kanuni çalışma saatleri, iklim, mevsim re mahallin ikti
sadi, ticari durum ve ihtiyaçları nazara alınarak, Bakanlıkça düzenlenir. 

Gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük alıp verme işleri yapılan veya taşıtların geliş ve 
gidişleri normal çalışma saatine uymıyan karayolları kapılarında ve demiryolu istasyonlarında, de
niz ve hava limanlarında gümrük idareleri, 17 nci madde hükmü saklı olmak üzere, devamlı surette 
açık bulundurulur. Buralarda görevli memurların muayyen çalışma saatleri nöbetleşe aralarında 
düzenlenir. 

Gümrüklerde muayene ve denetleme ile görevli memurlarla kolcular, resmî sıfatlarını belirtmek 
üzere, Bakanlıkça tesbit ve temin edilecek alâmetleri veya üniformayı görev sarasında taşımaya 
mecburdurlar. 

Gümrük binalarına, kanuni çalışma itaatlerinde, Gümrük Bayrağı çeıkilir. 

Çalışma ücreti 

MADDE 164. — Yolcuların ve nakil vasıtalarının giriş ve çıkışlarına ait işlem müstesna, yük 
alıp vermek ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saati içinde yapılması lâzımdır. 

Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında iş yapılması yazılı olarak istenildiği takdirde 
bu istek, işin yapılacağı gümrük amirince yerinde görülürse, gerekli tedbirler alınarak ve ücret 
verilmek şartiyle kabul edilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE İ6ki Miller Meclisi metlimin 162 ııci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16o. — Millet Meclisi metninin 163 ncü maddesi aynen kıbul edilmiştir. 

MADDE 164. — Millet Meclisi metninin 164 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu şekilde kanuni çalışma saatleri dışında iş görecek memurların çalışma ücretleri iş sahiple
rince ödenir. Bu memurlar ayrıca kanuni yolluğa, müstehak iseler bu dahi iş sahiplerince verilir. 

Memurlar (Gümrüklerdeki sorumlu saymanlar dâhil) bu suretle kendilerine verilecek işleri yap
makla görevlidirler. 

Başmüdür, müdür veya vekilleri normal mesai dışı çalışmaları tanzim ve kontrol ederler. 
Bunlar ve devamlı surette vazife görenler 165 nci maddenin son fıkrası hükmünden yararlanırlar. 

Çalışma ücreti dağıtımı 

MADDE 165. — Yukardaki maddeye göre çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı ve bunun 
tahsil ve dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit olunur. 

Ancak, emanete alman bu ücretlerden % 20 si Bakanlık adına merkezdeki hesaba aktarılır ve 
geri kalanı da hak sahiplerine ödenir. 

Bu suretle fazla çalışma ücretlerinden, merkezde toplanmış olan paralar Bakanlıkça tesbit edi
lecek usullere göre, yukardaki madde ile kanuni çalışma saatleri dışındaki mesaiyi tanzim ve kont
rol ile mükellef tutulan âmirlerle daimî surette vazife gören ve çalışmalarında üstün gayretleri 
görülen gümrük ve gümrük muhafaza memurlarına dağıtılır. 

İKİNCİ AYIRIM 

Gümrük komisyoncuları, yardımcıları ve mükellefiyetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları 

Gümrük işlemlerini takibedebilecek şahıslar 

MADDE 166. — Eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemleri sahipleri veya bunların 
tâyin edecekleri ve kanunun tatbikatında vekilleri sayılan gümrük komisyoncuları tarafından 
takip ve intacolunur. Ancak : 

1. Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer kamu tüzel kişilerinin memurları, özel hukuk tüzel 
kişilerinin kendilerini temsile yetkili müdürleri ve temsil yetkisi olanlar, idare ve müesseselerine 
ait eşyanın gümrük işlemlerini, 

2. Kara, Deniz ve Hava Yolları işletmeleri ve nâkilleri taşıdıkları eşyanın transit ve aktarma 
işlemlerini, 

3. Sahipleri veya tâyin edecekleri kimseler, zat ve ev eşyasına ait gümrük işlemlerini takip 
ve intacedöbilirler. 

Şu kadar ki, bulunduğu mahalde en az üç gümrük komisyoncusu olmıyan gümrüklerde iş ta
kibi serbesttir. 

En az yirmi gümrük komisyoncusu bulunan mahallerde tüzükleri Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca tasdik edilmek suretiyle, bütün komisyoncuların üye olacakları bir (Gümrük Komisyon
cuları Derneği) kurulur. Bu derneklere komisyoncu yardımcıları da kaydolunur. 

Gümrük komisyoncusu olabilme şartları 

MADDE 167. — Gümrük komisyonculuğu yapabilecek şahısların aşağıdaki şartları haiz olmaları 
lâzımdır : 

1. Türk olmak, 
2. Yirmi bir yaşını bitirmiş olmak ve askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmamak 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 165. — Millet Meclisi metninin 105 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 166. — Millet Meclisi metninin 166 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 167. — Millet Meclisi metninin 167 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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3. Lise mezunu veya o derecede tahsil görmüş olmak, 
4. Hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cürüm 

tasnii, iftira, irtikâp, irtişa, ihtilas ve kaçakçılık cürümlerinden birinden dolayı hapis cezası veya o 
derece cezayı gerektiren bir suçtan mahkûm veya memurluktan cezaen çıkarılmış olmamak, 

5. Bulaşık hastalıklardan salim olmak, 
6. Gümrük mevzuatı üzerinde ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve malî konularda yeter bilgisi 

olduğu imtihanla sabit olmak. 
Gümrükte en az onbeş yıl çalışıp da bunun üç yılını başanemurluk veya aynı dereceye muadil me

murlukta veya muayene memurluğunda geçirenlerden gümrük tatbikat kursundan mezun olanlarla, 
keza gümrükte on yıl çalışmış ve daha yüksek görevlerde bulunmuş olanlar tahsil v« imtihan kay
dına tabi değildir. 

Gümrüklerde vazifeli memur ve âmirlerden, yaş haddiyde emekli olanlar hariç gümrük komis
yonculuğuna geçmek istiyenler, son memuriyet mahalli ile vazife ifa etmiş oldukları diğer gümrük 
başmüdürlüğü ya da müstakil müdürlüklerdeki hizmetlerinden ayrılmalarının üzerinden iki yıl süre 
geçmedikçe bu yerlerde gümrük komisyonculuğu yapamazlar. 

Gümrük komisyoncuları yardımcıları 

MADDE 168. — Gümrük komisyoncuları aldıkları işlerin kendilerini veya müvekkillerini ilzam 
edecek mahiyette hukukî tasarruflar nev'inden olmıyan safhalarını taMıbettirmek üzere bir veya bir
kaç yardımcı kullanabilirler. Bu yardımcıların yapacakları işler Bakanlıkça tesbdt edilir. 

Yardımcıların da en az ortaokul veya muadili okullardan mezun olmaları ve komisyoncular hak
kındaki diğer şartları haiz bulunmaları ve imtihan geçirmeleri lâzımdır. Ancak bunların tabi tutula
cakları imtihanın konularının seçilmesinde görecekleri işler göz önünde tutulur. 

Gümrükte en az onbeş sene hizmet ederek cezaen ayrılmamış bulunan gümrük memurları ve 
'kolcularla yaş. haddi ile emekliye ayrılmış olan gümrük memurları ve kolcular imtihan ve tahsil 
kaydına tabi olmadan gümrük komisyoncuları yardımcısı olabilirler. 

İmtihan 

MADDE 169. — 167 ve 168 nei maddelere göre ve yılda bir defa yapılacak olan imtihanların 
konuları Bakanlıkça tesbit ve zamanı bir ay evvelinden ilân edilir. 

İmtihan kurulu Bakanlıkça seçilir. 

Komisyoncu ve yardımcılarına verilecek belgeler 

MADDE 170. — Gümrük komisyonculariyle yardımcıları; Gümrükler Genel Müdürlüğünce 
tescil edilir ve kendilerine fotoğraflı özel bir kimlik belgesi verilir. 

Bu belgelerin, istenildikçe, ilgili ve görevli âmir ve memurlara gösterilmesi mecburidir. 

Çalışma yeri 

MADDE 171. — Gümrük komisyoncuları çalışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, oranın en büyük 
gümrük âmiline yazı ile bildirirler. Birden fazla komisyoncu müştereken çalıştıkları takdirde de, 
bu durumları hakkında aynı şekilde bilgi verirler. 

Çalışma merkezleri gümrük işlerinden dolayı kendilerine yapılacak tebliğler için kanuni ikâmet
gâh ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu başmüdürlük ve başmüdürlük buluımııyan 
yerlerde müdürlük bölgesi daimî iş çevresi sayılır. 

Müştereken çalışan gümrük komisyoncularından, ancak, beyanname üzerine imzasını koymuş 
olanlar, buna ait işlemi takibedebilirler ve gümrüğe karşı sorumlu olurlar. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 168. — Millet Meclisi metninin 168 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 169. — Millet Meclisi metninin 169 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 170. — Millet Meclisi metninin 170 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 171. — Millet Meclisi metninin 171 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Gümrük komisyoncuları maiyetlerine giren ve yanlarından ayrılan yardımcılarını Gümrük ida
resine, en geç bir hafta içinde yazı ile bildirirler. 

IKÎNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet ve cezalar 

Mükellefiyet 

MADDE 172. — Gümrük komisyoncuları, kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari veya 
kanuni defterlerini, işlerine dair yazdıkları ve aldıkları mektup ve telgraflarla tanzim ettikleri 
fatura ve makbuzları ve masraflarına muta allik belgelerin asıl veya örneklerini beş yıl saklama
ya, bunları Bakanlık müfettişlerine, müfettiş muavinlerine, kontrolörlere ve yetkili gümrük âmir 
ve memurlarına göstermeye ve bunların tetkik ve teftişlerine müsaade ve gerektiğinde yazılı is
tek üzerine bunları tevdi etmeye mecburdurlar. 

Defterlerinde ödenen ve alman masraf ve ücretlerle taallûk ettikleri gümrük beyannameleri
nin numara ve tarihlerini de gösterirler. 

Cezalar 

MADDE 173. — Bu kanuna ve gümrüklerde tatbik edilen mevzuata aykırı hareketleri görülen 
komisyoncu veya yardımcıları lüzumlu hallerde Bakanlık müfettişi, müfettiş muavini, kontrolör, 
başmüdür ve başmüdürlük teşkilâtı olmıyan yerlerde müdürlerce muvakkaten işten menedilip, 
karneleri alınarak gümrüklerde iş takip etmelerine müsaade olunmaz. Ve keyfiyet derhal Bakan
lığa bildirilir. 

Bunlar hakkında yapılacak tahkikat neticesine göre inzibati ceza mahiyetinde karnelerinin 
en çok bir seneye kadar muvakkat olarak veya daimî geri alınmasına Bakanlık Disiplin Kurulla
rınca karar verilir. 

Komiser veya eksper hakemlikle meşgul oldukları anlaşılan gümrük komisyoncusu veya yar
dımcılarının karneleri Bakanlık Disiplin Kurullarınca geri alınır. Ve 156 ncı maddeye göre ceza
landırılırlar. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Son hükümler kaldırılan hükümler 

Yürürlük 

BÎRİNCÎ BÖLÜM 

Son hükümler 

Sair vergilerden muafiyet ve itiraz yolları 

MADDE 174. — Bu kanun ve Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile Gümrük Vergisinden muaf olan 
eşya aynı zamanda gümrüklerde tahsil olunan her türlü vergi ve resimlerden (Tekel resimleri 
dâhil) de muaftır. 

Eşyadan Gümrük Vergisi ile birlikte, gümrüklerce alman diğer vergi ve resimlerin tahakkuk ve 
tahsil tarzları ve itiraz yolları, noksanlıkların istenmesi ve fazla alman vergilerin geriverilmesi 
hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 172. — Millet Meclisi metnniin 172 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 173. — Millet Meclisi metninin 173 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 174. — Millet Meclisi metninin 174 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Süre değişimi 

MADDE 175. — Aksine sarahat bulunmadıkça bu kanunla tâyin edilmiş sürelere ilişkin hüküm
lerin uygulanmasında sürelerinin bitiminden evvel başvurulmak şartiyle zorlayıcı sebepler ve bek-
lenmiyen haller nazara alınarak duruma göre burada Bakanlıkça süre değişimi yapılabilir. 

Faizler 

MADDE 176. — Bu kanuna göre : 
1. Eşyanın, yurda ithali sırasında tahakkuk ettirilip tahsili gereken vergileri için, nakitten 

gayrişekilde teminat, taahhütname veya teminatlı borç senedi verildiği takdirde bunların kabulü 
tarihinden itibaren, 

2. Yurda muvakkat ve muayyen bir süre kalmak üzere vergileri nakitten gayrı şekilde temi
nat veya taahhüde bağlanarak giren eşya, süresi içinde zorlayıcı sebepler olmamasına rağmen yurt 
dışı edilmediği veya antrepo veya gümrükçe müsaade olunan mahallere konulmadığı takdirde, 
buna terettübeden vergilere ilâveten teminat veya taahhüdün verildiği tarihten itibaren, 

3- Eşyanın vergileri ve resimleri ertelendiğinde erteleme tarihinden itibaren, 
Başlamak üzere, geçen süreye ait, kanuni faiz de tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

Kabul edilecek teminat ve değerlenmesi 

MADDE 177. — Gümrük işlemleri dolayısiyle idarece kabul edilebilecek teminat ve bunların 
değerlendirilmesi hakkında Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Ancak, resmî daire ve belediyelerle, Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garan
ti mektuplarını teminat olarak kabule Bakanlık yetkilidir. 

Bu kanuna göre memur tefriki icabettiği hallerde bu memurun Harcırah Kanununa göre yol
luk ve yevmiyeleri ile Bakanlıkça tesbit edilecek miktar üzerinden yapılacak kaza ve ölüm si
gorta masrafları eşya sahibi veya nakliyecisi tarafından ödenir. 

Belgelerin bastırılması ve dağıtılması 

MADDE 178. — Bu kanunda sözü edilen her türlü beyanname ile manifestolar ve tahakkuk 
varakaları Bakanlıkça tesbit edilecek usul ve esaslar dairesinde temin edilerek karşılığı mukabilin
de alâkalılara dağıtılır. 

Defter ve belgelerin ibrazı mecburiyeti 

MADDE 179. — İlgililer gerek bu kanuna, gerekse sair kanunlardaki hükümlere göre yapı
lacak her türlü gümrük denetlemesinin her safhasındaki icrası ve ifası sırasında Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı müfettiş ve müfettiş muavinleri ile kontrolör ve gümrük âmir ve memurlarının talebede-
eekleri bilûmum ticari ve kanuni defter ve belgeleri göstermeye ve tevdi etmeye mecburdurlar. 
Vergi tahakkukuna ve ceza takiplerine ait hükümler saklı kalmak kaydiyle bu mecburiyetlere uy-
mıyanlar hakkında ayrıca 156 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Bakanlık görevleri 

MADDE 180. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı, bu kanuna müsteniden Bakanlar Kurulu kararı 
alınması lüzumlu olan hal ve icapları tâyin, tesbit, takiple ve gereğine tevessül etmekle, mükel
lef ve vazifelidir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 175. — Millet Meclisi metninin 175 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 176. — Millet Meclisi metninin 176 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 177. — Millet Meclisi metninin 177 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 178. — Millet Meclisi metninin 178 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 179. — Millet Meclisi metninin 179 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 180. — Millet Meclisi metninin 180 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Taraf olduğumuz milletlerarası anlaşmalara istinaden bu teşekküllerin yetkili organlarından 
çıkmış tavsiye kararlarından malî yükümlülük doğurmayan ve mevzuat değişikliğini icabettimc-
yenleri kabul ve uygulamaya Bakanlık, malî yükümlülük doğurnıamakla beraber mevzuat deği
şikliğini icabettdrenler kabul ve uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir, 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kaldırılan hükümler, geçici maddeler ve yürürlük 

Kaldırılan hükümle)' 

MADDE 181. — Özel kanunlardaki istisna ve muafiyet hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda 
yazılı kanunlar ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

1. 2 . 5 . 1949 tarihli 5383 sayılı Gümrük Kanununun, (Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanu
nunun 113, 117 ve 118 nci maddeleri ile aynı kanunun 7 . 6 . 1926 tarihli 906 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 112 ve 116 ncı maddeleri ve 30 . 11 . 1960 tarihli 46 sayılı ve 14 . 5 . 1964 tarihli 474 
sayılı kanunlar yürürlükte kalmak üzere), 

2. 26 . 2 . 1954 tarihli 6290 sayılı Kanun, 
3. 18 . 6 . 1952 tarihli 5964 sayılı, Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük 

Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden de muafiyetine dair Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi, 

4. 20 . 5 . 1955 tarihli 6593 sayılı, Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane 
inşa etmek üzere meccanen arsa tahsisi hakkındaki Kanunun 3 neü maddesi, 

5. 16 . 5 . 1960 tarihli 7479 sayılı Muayyen maksatlarla bağış yolu ile gelecek eşyanın vergi 
ve resimlerinden ve belediye hissesinden muafen ithali hakkında Kanun, 

6. 12 . 10 . 1966 tarihli 100 sayılı Hazineye yardım maksadı ile ve bağış yolu ile gelmiş ve 
gelecek olan eşya ve kıymetlerinin vergiden muafen ithali hakkındaki Kanun, 

7. 25 . 7 . 1953 tarihli 6180 sayılı, Devlet daireleri tarafından Gümrük Yergi ve resimlerin
den muaf olarak ithal edilip tahsis yerlerinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Gümrük Ver
gi ve Resmine tabi tutulmıyacağına dair Kanun, 

8. 9 . 3 . 1971 tarihli 1379 sayılı Kanun. 

Geçici maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 50 nci maddenin son fıkrasında bahsi geçen tüzüğün hazırlanmasına ka
dar 3/3953 sayılı 25 . '3 . 1946 günlü Kararname ile yürürlüğe konulmuş tüzük hükümlerinin tat
bikine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen yürürlükte bulunan kanunların, 1499 sayılı Tarife Kanunu ile 
ek ve tadillerine ve 6290 sayılı Kanunla değişik 5383 sayılı Kanun ve tadillerine vâki atıf hüküm
leri bu kanuna yapılmış sayılır ve bu hükümlerde bir eşya tarife numaraları gösterilmek suretiyle 
zikredilmişse atıf hükmü, o eşyanın yeni tarifedeki yeri tesbit olunarak eskisi gibi tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 8 nci maddenin 4 ve 13 ncü, 11 nci maddenin 2 nci fıkraları şümulüne gi
ren ve bu kanunun kabulünden evvel getirilip Gümrük vergileri tahakkuk ettdrilmemiş olan ve
ya tahakkuk ettirilmiş olup da vergileri ertelenen eşyanın vergileri alınmaz ve bu kamunun yü
rürlüğe girdiği tarihten üç ay öncesine kadar, ilgiliierince, her hangi bir sebeple, tahakkuk ve tah
sil zamanaşımına uğratılmış bulunan vergi ve resimler, bulundukları safha ne olursa olsun, bir de
faya mahsus olmak üzere bunlara sebebiyet veren memurlardan istenmez. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 181. — Millet Meclisi metninin 181 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

-GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — 6290 sayılı Kanunla değişik 5383 sayılı Gümrük Kanununun yürürlü
ğü zamanında başlayıp da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz sonuçlandırılmamış olan 
işlemler hakkında, süreye mütaallik hükümler hariç, mükellefin lehine olan hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Gümrük komisyoncusu ve komisyoncu yardımcısı olabilmek için bu ka
nun ile konmuş olan kayıt ve şartlar bu kanundan önce komisyoncu ve komisyoncu yardımcısı 
imtihanını kazanmış bulunanlar için uygulanamaz. 

Yürürlük 

MADDE 182. — Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme yetkisi 

MADDE 183. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin Geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin Geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 182. — Millet Meclisi metninin 182 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 183. — Millet Meclisi metninin 183 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Topkntını CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 2 2 

Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarından 4'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/667; C. Senatosu : 1/101) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 702) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 7 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5840 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 7 . 1972 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı, 
tdosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangil 

Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasarı 17 . 5 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 . 7 . 1972 tarihli 121 nci Birhşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 702) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 11 . 7 . 1972 
Esas No. •: 1/101 / • / 

Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 Temmuz 1972 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işarı oyla kabul edilen, Yüksek Askerî Şûranın knrulnş ve görevleri hakkındaki kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Temmuz 1972 tarihli ve 5840 sayılı yazıları :ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmiş ve Cumhuriyet Senatosunun 11 Temmuz 1972 tarihli 74 ncü 
Birleşiminde; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu tasarısını görüşmek üzere Cumhuriyet 
Senatosunun 2 Haziran 1972 tarihli 62 nci Birleşiminde Anayasa ve Adalet ile Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarından dörder üyenin katılmasıyle 'kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonumuzda görüşülmesi karar altına almnırj ve Komisyonumuzun 11 Temmuz 1972 tarihli 
Birleşiminde Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen ile Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 



- 2 -
I - Tasarı, Yüksek Askerî Şûranın, kuruluş ve görevlerinin, 9 Temmuz 1981 tarihli v« 834 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel ilkeü'eri ve 110 neu maddesinin hükmüne uygun 
olarak yeniden ele alınmak suretiyle bir kanunîdüzenlemeye kavuşturulmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, 22 Nisan 1925 tarihli ve 636 sayılı Şûrayı Askerî TeşMiât ve Vezaiii 
hakkındaki Kanunun, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Anayasamızın esaslarına ve günün 
ihtiyaçlarına uygun olmadığı ifade edilerek, gerekli uyarlığı temin etmek ve ihtiyaçlara cevap 
verebilir bir düzenlemeyi gerçekleştirebilmek maksadiyle işbu tasarının getirildiği belirtilmek
tedir. 

Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevlerinin, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Anaya
samızın temel ilkelerine ve 110 ncu maddesinin esaslarına ve bu esasdar uyarınca çıkartılan, Genel* 
kurmay Başkanının görev ve yetkilerine ilişkin 1322 sayılı Kanun ile Millî Savunma Bakanının 
görev ve yetkilerine ilişkin 1325 sayılı Kanuna ve Anayasanın 111 nci maddesi gereğince çıkartı
lan 129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanununa ve 926 sayılı Silâhlı Kuvvetler Personel Kanu
nunun 38, 49 ve 50 nci maddeleri ile 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu
nun 2 nci maddesi hükümlerine uygun biçimde bir 'kanunî düzenlemeye kavuşturulmasını ger
çekleştirici tasarı, bir Anayasa gereği kabul edilerek ve Anayasaya uygunluğu ve ihtiyaçlara 
elverişliliği tespit olunarak Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddateri Komisyonumuz^ 
ca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Anayasanın 110 neu maddesi uyarınca getirilmiş olduğunu ve Yüksek Askerî 
Şûranın kuruluş ve görevlerinin günün ihtiyaçlarına uygun bir düzenlemeye kavuşturulmasını 
gerçekleştirici mahiyetini gözeten Komisyonumuz Genel Kurulda öncelik ve İvedilikle görüşül
mesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtfrp 
Bursa Ağrı Ankara 

§. Kayalar Salih Tünmen * İ. Yetiş 
(Toplantıda bulunamadı) 

Ankara 
T. Kapanh 

Kocaeli 
L. Tok-oğlu, 

İstanbul 
C. Yıldırım 

(Topkntıdai bulunamadı) 

İzmir 
O. Kor 

Ordu 
B. 8. Bayk-al 

Samsun 
E. Işıklar 

Konya 
Sw Çumraîh 

(Toplantıda bulunamadı) 

Tabiî Üye 
F. özdüek 

C. iB*fc. Seç. Üy« 
(Müaalhfiİ) 
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MİLLET .MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yüksek Askerî Şûranın kuruluş vs görevleri hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askerî Şûra 
kurulmuştur. 

Başkan ve üyeler : 

MADDE 2. — Yüksek Askerî Şûranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Sa
vunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşidi ko
mutanlar), Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekretsri, Donanma Komutanı ile Yüksek Askerî Şûra 
üyeliğine atanan orgeneral ve oramirallerdir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili konularda, Jandarma Genel Komutanı da üye olarak 
Yüksek Askerî Şûra toplantılarına katılır. Yüksek Askerî Şûranın Başkanlığını Başbakan, Baş
bakanın bulunmadığı zamanlarda Genelkurmay Başkanı yapar. 

(rörevler : 

MADDE 3. — Yüksek Askerî Şûranın görevleri şunlardır : 
a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askerî stratejik konseptinin tespiti ve gerekti

ğinde yeniden gözdsn geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek; 
b) Silâhlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek; 
c) Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını 

inceleyip görüş bildirmek; 
d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Millî Savunma Bakanının lüzum gördükleri hal

lerde Silâhlı Küvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek; 
e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Toplantı zamanı ve yeri : 

MADDE 4. — Yüksek Askerî Şûra her yılın Şubat ve Ağustos aylarında olağan olarak top
lanır. Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Millî Savunma Bakanının istemi üzerine de aynca 
toplanabilir. 

Başbakanın görüşü alınarak; toplantının zamanı, yeri ve gündemi Genelkurmay Başkanı ta
rafından tespit edilir. 

Toplantı çokluğu ve oylama : 

MADDE 5. — Yüksek Askerî Şûra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özrü olanlar 
toplantıya katılamayacaklarını (toplantı gününden önce) Şûra Genel Sekreterine bildirirler. 

Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Baş
kanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık 
olarak yapılır. 

Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bil
direbilirler. 

Genel sekreterlik : 

MADDE 6. — Genelkurmay ikinci Başkanı Yüksek Askerî Şûranın Genel Sekreteridir. Top
lantılara katılır. Ancak oy kullanamaz. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edünüştir. 
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/(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması : 

MADDE 7. — Yüksek Askerî Şûra üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan 
general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri, ile ilgili konularda toplantılara katılamaz
lar. 

Kararların gizliliği : 

MADDE 8. —Yüksek Askerî Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan 
kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askerî Şûra
nın karanyle müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır. 

Yüksek Askerî Şûrada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile alman kararların 
gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı içtüzükte gösterilir. 

Yönetim : 

MADDE 9. — Yüksek Askerî Şûranın yönetimi, çalışma usulleri, Genel Sekreterliğin her tür
lü iş ve işlemleri Yüksek Askerî Şûraca kabul edilecek bir içtüzükle düzenlenir. 

Yürürlükten kaMvrdan kanunlar : 

MADDE 10. — Şûrayı Askerînin Teşkilât ve Vezaifi hakkındaki 22 . 4 . 1341 tarihli ve 
636 sayılı Kanun ile bu kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddelerini değiştiren 2136 ve 5400 sayılı ka
nunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 12. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu <S. Sayısı : 122) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»«-<» «~ 

'Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 122) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun adı ile 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve üç ek, üç geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısınm Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (M, Meclisi : 1/614; 
C* Senatosu : 1/102) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 712) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 7 . 1.972 

Kanunlar 3Iüdürlüğü 
Sayı : 5376 

CTMItnUYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1972 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isari oyla kabul edilen, 357 sayılı Askerî Hâkimbr ve Askerî Savcılar Kanununun adı ile bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve üç ek, üç geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosya
sı ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fikret Turhangü 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasarı 17 . 2 . 1972 tarihinde Başkan1 ıhça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 7.7. 1972 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabıd edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 712) 

Geçici Komisyonu raporu 

C umk uriıjet S e natos u 
Geçici Komisyonu , 11 . 7 . 1972 
Esas No. : 1/102 

Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Temmuz 1972 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 'adı ile bazı 
maddelerinin •değiştirilmesi ve üç ek, üç geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Mil
let Meclisi Başkanlığımın 10 Temmuz 1972 tarih1! ve 5376 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmiş ve Cumhuriyet Senato •unun 11 Temmuz 1972 tarihli 74 ncü Birleşimin
de; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu tasa'ısım rrörüşmek üzere Cumhuriyet Senatosunun 
2 Haziran 1972 tarihli 62 nci Birleşiminde Anayasa, ve Adalet ile Millî Savunma, ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarından dörder üyenin katılmasıyle kurulması kabul edilen Geçici 'Komisyonumuzda g*ö-

id 
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nişü! m esi karar altına alınmış ve Komisyonumuzun 11 Temmuz 1972 tarihli Birleşiminde Millî 
Savunma Bakam Mehmet İzmen ile Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

t - Tasarı, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 20 Eylül 1971 
tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değişik 131. 138 ve 141 nei maddeleri esaslarında, ve 926 sayılı Si
lâhlı Kuvvetler Personel Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak, 357 sayılı Askerî Hâkimler 
ve Askerî Savcılar Kanununun adı ile 4. 5 6. 7, 8. 9. 10, 11. 12. 13, 14, 15, 19, 21, 22 ve 39 nen mad
delerinin yeniden düzeniemmesini ve bu düzenlenme medeni ile söz 'konusu kanuna iie ek madde ile 
üç geçici madde eklenmesini öngörmektedir. 

Askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcıları ile adlî 'müşavirlerin görev yerlerini gösteren «As
kerî Hâkim Subay» deyiminin; g'örev yeri, rütbesi ve sıfatı her ne olursa olsun 926 »ayılı Silâhlı 
Kuvvetler Personel Kanununun 21 nei maddesinle .belirtildiği gibi - yardımcı sınıf - sayılacakla
rım kesin şekilde açıklığa kavuşturan ve olağanüstü ve sıkıyönetim hallerinde askerî hâkimi ihti
yacını;! ne şekilde karşılanacağını gösteren, - a!5ay miktarının - subay mevcudunun % 8 'oranı
na indirilinceye kadar yapılacak işlemlerin «Askerî hâkimler» de de aynen uygulanacağını hü
küm altına alan ve kanuniye! kesbettiği tarihte «albay» ve «general - amiral» rütbelerinde bulu
nan askerî hâldinlerin - birinci sınıf - a geçirilmesini öngören tasarı, bir Anayasa gereği kabul edi
lerek ve Anayasaya uygunluğu, ihtiyaçlara elverişliliği tespit edilerek Komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

11 - Millet Meclisi metninin 1. 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

I.J1 - Tasarının. Anayasanın .geçici 17 nei mad leşi uyarınca altı ay içinde çıkartılması gereken 
kanunlar arasında, bulunduğunu gözeten Komisyonmuz Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da 'karar 'altıma/almıştır. 

(u'iH'l Kurulun tasviplerine >arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan :Sözcü Kâıtıip 
Bursa Ağrı Ankara Ankara 

N. Kojjalur N, TU. rkw.cn. İ. Yetiş T. Kapanlı 
<• Toplantıda bulunamadı) 

İ/Jiıir Konya Kocaeli Ordu 
O. Kor S. Oumralı L. Tokoğlu B. 8. Baykal 

{Toplantıda buiumaanadı ı 

Tabii Üye İstanbul Samsun Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
F. Özdilck C. Yddııum E. İşıklar (Münhal) 

(Toplantıda bulunamadı) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayası : 123) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve üç ek, üç geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun adı «Askerî Hâkim
ler Kanunu» olarak ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 13, 14, 15, 19, 21, 22, ve 39 ncu maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve üç ek madde ile üç geçici madde eklenmiştir. 

Başarısızlık 

Madde 4. — Hukuk fakültelerini; 3 ncü maddede gösterilen süre içinde bitiremeyen, başarısızlık 
veya diğer sebeplerle bir defadan fasla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bitirmelerine im
kân olmayan veyahut üniversiteler yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişkileri kesilen subayların 
izinleri kaldırılır ve kıtalarına gönderilirler. 

Bunlar hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine gere işlem 
yapılır. 

Mecburi hizmet 

Madde 5. — Hukuk öğrenimine gönderilen subayların yükümlülük süreleri, 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabidir. 

Hukuk öğrenimi sırasında terfi 

Madde 6. — Hukuk öğrenimi süresi içinde üst rütbeye veya kıdemliliğe yükselme sırası gelen
lerle kademe ilerlemesi yapacak subaylar hakkında 928 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu hüMir.ıleri gereğince ir-lem yapılır. 

Askerî öğrenci olarak öğrenhn yapanlar hakkında özel şartlar 

Madde 7. — Askerî liseleri bitirerek harp okullarına kabul ve askerî hâkim, yetiştirilmek üzere 
hukuk fakültelerine gönderilen askerî öğrenciler, öğrenim süresi itibariyle 4 neü madde hükmime 
bağlıdırlar. 

Bunlardan basan gösteremeyenler ile askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler hakkında 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

Başarı gösterenler 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre su
baylığa nasbolunurlar. 

Yedek subaylar hakkında özel seırtlar 

Madde 8. — Hukuk fakültelerini pek iyi veya iyi derece ile bitirmiş ve yedek ısubay okulu
na girişlerinde yirmiyedi yaşını geçmemiş olan yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı sicil üst
lerinden yeterli sicil almak şartı ile yedek subaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa geçirilerek 
staj görmek üzere adaylığa kabul olunurlar. 

Hukuk fakültelerini pek iyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise fbunlar 
arasından, ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı takdirde orta derece ile bitirenler arasından, sınavla 
alınır. 

Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri kıdem ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 123) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun adı ile bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve üç ek, üç geçici madde eklenmesi haklanda kanun tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 123) 
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(Mille! Meclisinin kaimi ettiği metin) 

Adayhk süresi 

Madde 9. — Adaylık süresi bir yıl olup bu hizmet askerî hâkimlik ve askerî savcılık hizmet
lerinden sayılmaz. 

Adayların göreve bağlılık dereceleri ile bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı diğer niteliklerinin 
ne suretle denetleneceği, sicil işleri, nerelerde görevlendirilecekleri ve adaylıkla ilgili diğer husus
lar Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Zorunluluk hallerinde 1 nci fıkrada yazılı adaylık süresi üç aya kadar indirilebilir. 

Adayhk ve Yardımcılık 
Adayhk 

Madde 10. — Adaylıkta başarı gösterenler, adaylık süresince saptanan istidatları ve kendi di
lekleri de gözönünde tutularak askerî hâkim yardımcılığı veya askerî savcı yardımcılığı görevle
rinden birine atanırlar. 

Askerî hâkim veya askerî savcı yardımcılıkları görevlerine atanmaya engel halleri görülenlerin 
adaylıklarına son verilir. 

Bunlardan : 
A) öğrenimlerini muvazzaf subay olarak yapmış olanlar eski sınıflarına iade edilirler. 
B) öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş ye

dek subaylar istifa etmiş sayılarak aldıkları aylıklar dışında Devletçe kendilerine yapılan masraf
lar kanunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur. 

Yardrmcıhk 

Madde 11. — Askerî hâkim ve askerî savcı yardımcılıkları görevlerinde bekleme süresi üç yıl
dır. Bu süre sonunda yeterli görülenler askerî hâkimliğe geçirilirler. Yeterli görülmeyenlerden; 
bu kanunun 10 ncu maddesinin (A) bendi kapsanma girenler eski sınıfına iade edilirler. (B) ben
di kapsamına girenler, yardımcılıkta bir yıl daha denenirler. Bu süre sonunda da yeterlik göstere
meyenler, Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç görülen sınıflara geçirilirler. Türk Silâhlı Kuvvet
lerinde hizmet ihtiyacı görülmeyenlerin, Millî Savunma Bakanlığınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
ilişkileri kesilir. Bunlara hizmet süresince ödenen aylık, ödenek ve tazminatlar hariç, Devletçe ya
pılan diğer masraflar kanunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur. 

Bu yeterlik için, askerî hâkim veya askerî savcı yardımcılığı görev süresi içinde alman meslekî 
sicil notları ortalamasının meslekî sicil tanı notunun % 50 veya daha fazlası olması şarttır. 

Sicil belgeleri ve sicil üstleri 

Madde 12. — Askeri hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapma
larını temin edecek yeterlikleri sicil ile saptanır. 

A) Sicil belgeleri; subay sicil belgesi ve meslekî sicil belgesi olmak üzere iki çeşittir. 
Bu belgelerin şekil ve kapsamları ek - 1 ve ek - 2 de olduğu gibidir. 
Subay sicil belgesi; idari sicil üstlerince görevi ve sıfatı ne olursa olsun bütün askerî hâkim su

baylar hakkında, 
Meslekî c'eil belgesi; askerî hâkimlik, askerî savcılık ve adlî müşavirlik görevlerinde bulunan

lar hakkında düzenlenir. 
Şu kadar ki, general - amiraller, birinci sınıfa ayrılmış askerî hâkimler ile Askerî Yargıtay 

Başsavcı yardımcıları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kanunsözcüleri hakkında meslekî sicil no
tu verilmez ve meslekî sicil belgesi düzenlenmez. 

Meslekî sicil notu niteliklere göre değil, aşağıdaki maddede gösterilen esaslara göre takdir 
edildikten sonra toplanarak verilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 123) 
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Madde 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12, — Millet Meclsii metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (»S. Sayısı : 123) 
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('Millet Meeli".inin kabul ıntig'i metin) 

Subay sicil belgelerindeki her niteliğe 10 üzerinden not verilir. Niteliklerden 1, 2, 4, 5, 8, 11 
numaralı hanelerde yazılı olanların herhangi birine beşten aşağı not takdir edildiği ahvalde sicil 
süresi içinde düzenlenmiş işlemli yazı ve belgelerin sicil belgesine bağlanması zorunludur. 

Subay sicil belgesi ile meslekî sicil belgesine ait sicil tam notu ayrı ayrı (200) ikiyüzdür. 

B) Subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili idarî sicil üstleri : 
Birinci sicil üstü: Sicili düzenlenecek askerî hâkim subayın kuruluş bağlantısına göre nezdin-

de askerî mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum amiri; Askerî Adalet işleri Başkan
lığı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Askerî Yargı ile ilgili diğer idarî hizmette bulu
nanlar için amir durumunda bulunan en az yüzbaşı rütbesindeki, 

ikinci sicil üstü: Kuruluş bağlantısına göre birinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bulu
nan komutan veya amir durumundaki, 

Üçüncü sicil üstü : Kuruluş bağlantısına göre ikinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bulu
nan komutan veya amir durumundaki subay olup aşağıdaki istisnalar saklıdır. 

1. - Kıdemli hâkimler, birlikte çalıştıkları hâkimlerin; askerî savcılar, birlikte çalıştıkları yar
dımcı savcı ve savcı yardımcılarının; adlî müşavirler, birlikte çalıştıkları adlî müşavir yardımcı
larının birinci sicil üstleridir. 

2. - (a) Askerî Yargıtay Başsavcı yardımcılarının; Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı, 
Askerî Yargıtay Başsavcısı ve Askerî Yargıtay Başkanı, 

(b) Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanunsözcüierinin; Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
Başkaııunsözcüsü Başyardımcısı, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanunsözcüsü ve Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Başkanı. 

(c) Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcısının; Askerî Yargıtay Başsavcısı, Askerî Yargı
tay Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, 

(d) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkaııunsözcüsü Başyardımcısının: Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi Başkanunsözcüsü, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı ve Millî Savunma 
Bakanlığı Müsteşarı, 

(e) Askerî Yargıtay üyelerinin; Askerî Yargıtay daire başkanları, Askerî Yargıtay ikinci 
Başkanı ve Askerî Yargıtay Başkanı (daire başkanları kendi dairelerinde görevli üylerin), 

(f) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyelerinin; Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi daire başkanları. Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başkanı ve Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı (daire başkanları kendi dairelerinde görevli üyelerin), 

(g) Askerî Yargıtay daire başkanlarının; Askerî Yargıtay ikinci Başkanı, Askerî Yargıtay 
Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, 

(h) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan daire başkanlarının, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başkanı, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı ve Millî Sa
vunma Bakanlığı Müsteşarı, 

(i) Askerî Yargıtay ikinci Başkanının; Askerî Yargıtay Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı ve Millî Savunma Bakanı, 

(j) Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başkanının; Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Millî Savunma Bakanı, 

(k) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanunsözcüsünün; Millî Savunma Bakanlığı Müste
şarı ve Millî Savunma Bakanı, 

(1) Askerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısının; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Millî 
Savunma Bakanı, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 123) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 123) 



'Aıiiu-1 AifTi-ijshıin k a i m i e t t i ğ i met in ' ) 

Sıralı sicil üstleridir. 
C) Sicil notunun bulunması ve hesaplanması: 
Haklarında meslekî sicil belgesi düzenlenemiyenlerin sicil notu; subay sicil belgesindeki nite

liklere sicil üstlerince verilen notların toplamının ortalaması alınarak saptanır. Bölüm sonucu 
tamsayı çıkmaz ise iki hane yürütülür. Bulunan rakam bu gibilerin o yıldaki sicil notunu teşkil 
©der. 

D) idarî ve meslekî sicil tanzimine esas olan sicil süresi bir terfi yılıdır. 
idarî sicil düzenlenebilmesi için, sicili düzenlenecek hâkim subayın bir sicil süresi içinde altı 

ay görev yapması gereklidir. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine 
göre hizmetten sayılan süreler, görevden ve sicil süresinden sayılır. Bir sicil üstü asil veya her 
ne sebeple olursa olsun vekil olarak o görev yerinde sicili düzenlenecek ile birlikte üç ay görev 
yapmadıkça sicil düzenleyemez. Siciller ve sicil üstleri ile ilgili diğer hususlar subaylar hak
kında olduğu gibidir. 

Mesleki sicil notunun kimler tarafından verile, iği ytt,i ecrim ısnshın re diğer hu.sv.slar 

Madde 13= — Â) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıları için Askerî Yargıtay daireleri ve Daireler Kurulunca, 
2. Askerî savcı ve yardımcıları için Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî Adalet müfettiş

lerince, 
3. Adlî müşavirler ve yardımcıları için Askerî Adalet müfettişlerince verilir. 
B) Meslekî sicil notunun saptanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır : 
1. Askerî Yargıtay daireleri ve Daireler Kurulunca : 
(a) Dosyanın intizam derecesi, 
(b) Yargılamanın sevk ve yönetiminde başarı derecesi, 
(c) Davanın kanunî ve zorunlu sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı, 
(d) Delillerin tahlili ve tartışılmasında belirtilen kanaat ve içtihadın gerekçelerinin açıklan

masında başarı derecesi, 
(e) Hükmün esasında başarı derecesi. 
Bu unsurlara göre, her dosya için bir meslekî sicil notu takdir edilir. Bu notun takdirinde; 

davaya konu olan içtihatlarda değişiklik olup olmadığı, hükmün ilişkin bulunduğu işin nevi ve 
mahiyeti dikkate alınarak leh ve aleyhte kanaat getirilmesine müsaidolmayan işler için not ve
rilmez. Hükmün bozulması, onanması, düzeltilerek onanması halleri, kesin olarak lehte ve aleyh
te not verilmesi için sebep teşkil etmez. 

Askerî Yargıtay dairelerince bozulan karara mahal mahkemesince uyulmayıp direnme kararları
nın Askerî Yargıtay Daireler Kurulunca onanması veya itiraz ve karar düzeltilmesi gibi kanun yol
larından biri ile daire kararının kaldırılması veya düzeltilmesi üzerine evvelki daire kararı göz 
önünde bulundurulmak suretiyle tanzim olunan not, aynı bekleme süresi içinde tanzim edilmiş 
ise hükümsüz addedilir ve yeni not verilir. 

Bu suretle sicil süresinin başlangıcından, sicil düzenlenmesi zamanına kadar her dosya için ve
rilmiş notların ortalaması, askerî hâkim ve yardımcılarının meslekî sicil notu olur. 

2. Askerî Yargıtay Başsavcılığınca: 
a) Hazırlık soruşturmasının sevk ve yönetiminde ve delillerin takdiri ve toplanmasında isa

bet derecesi, 
b) Hazırlık soruşturmasının kanunî ve zorunlu sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı, 
c) iddianamede, suç teşkil eden maddî eylemin açıklanması, suçun tavsifi ve uygulanması 

istenen kanun maddelerinde, Hazine zararı olan ahvalde, Hazine zararının miktarı ve kapsamını 
saptamada isabet derecesi, 
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d) Duruşma sırasında vaki iddia ve istemlerinde isabet derecesi, 
f) Kanun yollarına müracaat edilmesini gerektiren sebepler mevcudolduğu halde, kanun yol

larına başvurulması halinin bahis konusu olup olmadığı ve kanun yollarına başvurulması halle
rinde, bu müracaatta ve gerekçesinde isabet derecesi. 

Bu unsurlara göre her dosya için bir meslekî sicil notu takdir edilir. En notun takdirinde, 
davaya konu olan maddî eylem ve uygulanması istenen kanun maddeleri hakkındaki içtihatlarda 
bir değişiklik husule gelip gelmediği, davaya konu olan fiilin nevi ve mahiyeti, Askerî Yargıtay in
celemeleri sonuçları ve düzen ve tertibi dikkate alınır. Leh ve aleyhe kanaat getirilmesine müsai-
dolmayan işler için not verilmez. Hükmün bozulması, onanması ve düzeltilerek onanması, mut
laka lehe ve aleyhe not verilmesi için sebep teşkil etmez. 

Askerî Yargıtay dairelerince bozulan karara mahal mahkemesince uyulmayıp, direnme hallerinde 
işbu direnme kararlarının Askerî Yargıtay Daireler Kurulunca onanması üzerine evvelce bozma 
kararı göz önünde bulundurulmak suretiyle tanzim olunan not aynı bekleme sûresi içinde tanzim 
edilmiş ise hükümsüz addedilir ve yeni not verilir. 

Bu suretle meslekî sicil süresinin başlangıcından sicil tanzim zamanına kadar her dosya için 
takdir edilen notların ortalaması, askerî savcı ve yardımcıların Askerî Yargıtay Başsavcılığınca 
verilmiş meslekî sicil notu olur. 

3. Askerî Adalet Müfettişlerince : 
A) Askerî savcı ve yardımcıları ile disiplin subaylığı görevini de yapan adlî müşavirler için : 
(a) Teftişe tâbi yıl içinde kendilerine verilen dosya miktarı ile o yıl içinde sonuçlandırıldığı 

ve ertesi yıla devrettiği dosya miktarı, 
(b) Hazineyi ilgilendiren zararları tayin ve tespitle kanunî yollardan takibedip etmediği, 
(c) Gaiplere ait kanun hükümlerinin uygulanmasında kanuna aykırı veya gecikmeli işlerin bu

lunup bulunmadığı, 
(d) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlara karşı yapılan itiraz üzerine kaldırılan kararları, 
(e) Yargıtay dan geçmeden kesinleşen hükümlere ait dosyadaki iddianamelerin mevzuata uy

gunluk derecesi, 
(f) Kanunî ve zorunlu sebepler dışında duruşmanın tehir veya talikine sebebiyet verilip veril

mediği, duruşmadaki istem ve esas hakkındaki düşüncelerin yerinde olup olmadığı, kanunda gös
terilen hallerde askerî mahkeme kararlarına itiraz ile askerî mahkemeden verilen ve kanuna ay
kırı görülen hükümlerin temyiz edilip edilmediği veya yazılı emirle bozulması gereken hükümler 
varsa işbu kanun yoluna gidilip gidilmediği, 

(g) Soruşturma işlemleri ile dosyaların Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilme işlemleri
nin zamanında yapılıp yapılmadığı, 

(h) Hüküm ve kararların yerine getirilmesi işlemlerinin kanuna göre zamanında yapılıp ya
pılmadığı, 

(i) Ertesi yıla devredilen dosyalar ile aynı yıl içinde sonuçlandırdığı dosyalardaki iki aydan 
fazla gecikmeli işlemlerin kanunî ve zorunlu sebeplere dayanıp dayanmadığı, 

(j) Soruşturmanın geçici olarak tatili kararlarına bağlanan dosyalardaki işlemlerin takibedilip 
edilmediği, 

(k) istinabe talimatlarının yerine getirilmesinde gecikme olup olmadığı, 
(1) Askerî saveılarca takibi gerekli olan teftiş raporlarındaki önceki yıllara ait bulunan noksan 

işlemlerin zamanında takibedilip edilmediği ve bu işlerin hangi askerî savcılara ait bulunduğu hu
susları saptanır. 

(m) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlarda mevzuat hükümlerine aykırı görülenler tenkit 
edilir. 

Bu işlemlerden sonra sonuçlandırdığı tenkit edilmeyen dosya toplamı 10 ile çarpılır, elde edi
len bu rakamlar yukardaki (b), (d), (e), (f), (i)ve (m) bentlerine ilişkin müfettiş tenkitlerini 
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kapsayan her dosya için 20, (c), (h), (g), (j), (k) ve (1) bentlerine ilişkin müfettiş tenkitlerini 
kapsayan her dosya için 15 sayı indirilir. İndirilen sayılar toplamı tamsayıdan çıkarılır. Elde edi
len rakamın tamsayıya nispeti ile meslekî sicil notunun tamsayıya göre doğru orantısı bulunur. 

Bu işlem neticesi elde edilen rakam, askerî savcı ve yardımcıları ile disiplin subayı görevini ya
pan adlî müşavirler için meslekî sicil notu olur. Şu kadar ki, müfettiş : 

a) Dosyalardaki takip ve düzeni, 
b) Çalışkanlık derecesi, 
t) İdari işlerin yürütülmesindeki kabiliyeti, 
d) Yazı ve ifade kabiliyeti (kararlarda gerekçe gösterip göstermediği, bunlardaki isabet dere

cesi, suç teşkil eden maddî eylemin açıklanmasmclaki başarı derecesi), 
e) Soruşturma işindeki kavrayışı ve sürati, 
f) Delilleri toplama, delillerin takdiri ve bunlardaki isabet derecesi, 
g) Sonuçlandırdığı dosyaların suç, sanık ve konu yönünden özellikleri, 
h) Askerî savcılığa gelen dosyaların paylaştırılmasmdaki tutumu hususlarında teftişten edin

diği intibaya göre 1 - 20 arasında bir notu, elde edilen meslekî sicil notundan düşebilir veya ek
leyebilir. Bu hallerde elde edilen son rakam meslekî sicil notu olur. 

B) Adlî müşavirler için : 
Görevine dahil hizmetlerin sevk ve yönetimindeki başarısı ve intizam yönlerinden teftişten edi

nilen intibaya göre not takdir edilir. Takdir edilen bu not meslekî sicil notu olur. Şu kadar ki, bir 
adlî müşavir aynı zamanda disiplin subaylığı görevini de yapıyorsa bu iki sıfatından aldığı notla
rın ortalaması meslekî sicil notu olur. 

C) O yıla ait meslekî sicil notu bulunmayanların bir önceki yıla ait meslekî sicil notu o yıl 
için de geçerli sayılır. 

Bir önceki yıla ait meslekî sicil notu da bulunmayanların o yıla ait sicil notu idari üstlerince 
düzenlenen sicile göre saptanır. 

D) Meslekî sicil belgeleri, en geç idari sicil belgelerinin düzenlendikleri ve gönderildikleri ta
rihlerde düzenlenir ve kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarına gönderilir. 

Askeri adalet müfettişlerince düzenlenecek belgeler teftişi müteakip bekletilmeksizin kuv
vet komutanlıkları personel başkanlıklarına gönderilir. 

Askerî savcı ve yardımcıları hakkında, Askeri Yargıtay Başsavcılığı ve Askeri Adalet müfettiş
lerince verilmiş olan mesleki sicil notlarının ortalaması, kuvvet komutanlıkları personel başkan
lıklarınca saptanır. Bu ortalama meslekî sicil notu olur. Herhangi bir sebeple bu makamlardan bi
risi tarafından meslekî sicil notu verilememesi veya meslekî sicil notlarının kuvvet komutanlıkları 
p&rsonel başkanlıklarında bulundurulmaları g e v ^ n tarihte gelmemiş bulunması halinde diğerinin 
verdiği not meslekî sicil notu olur. 

Meslekî sicil notu, her yıl Ağustos ayı başında kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarınca 
Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Başkanlığına bildirilir. 

İdari siciller diğer subaylar hakkında düzenlenen sicillerdeki usule uygun olarak kuvvet komu
tanlıkları personel başkanlıklarında bulundurulur. 

Rütbe terfii, rütbe Jıirfcmliliği ve kademe ilerlemişi : 

Madde 14. — 12 ve 13 ncü madde hükümleri saklı kalmak şartı ile; askerî hâkim subayların 
rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

Ancak, general - amiralliğe yükselecek albaylarla general - amiralliğin üst rütbelerine yüksele
ceklerin saptanması ve değerlendirme işlemlerinin yapılması esnasında Yüksek Askerî Şûra üyele
rinin her biri 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 ncü maddesi hükümleri
ni gözönünde tutarak her general - amiral ile albay için : 
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a) Sicil dosyalarını ve sicil belgelerini veya özetlerini, 
b) özlük dosyalannda mevcut mahkeme ve savcılıkça verilen kararlan, her çeşit disiplin ce

zalarını inceleyip, bu hususlara dayanak olan fiil ve hareketleri, 
c) özlük dosyalannda mevcut takdir, taltif, uyarma ve sağlık durumlannı belirten belgeler 

ile şahsi takdimleri, 
d) Yapılmış kadro gezileri (harb oyunları) veya etüt notları, plan tatbikatları, tatbikatlar ve 

denetlemelerindeki başarı durumlarını, 
e) Meslekî eserlerini, 
inceleyip değerlendirerek genel durumundan edindiği kanaate göre; 
Genelkurmay Başkam: 1 - 150, kuvvet komutanları (kendi kuvvetine mansubolaniar için): 

1 - 125, diğer şûra üyeleri : 1 - 100 arasında not takdir ederler. 
Yüksek Askerî Şûra üyelerinin verdiği notların ortalaması alınarak değerlendirme notları sap

tanır, kesirli çıkan sayılar iki hane yürütülür. 
Yüksek Askerî Şûraca değerlendirilen her general - amiral ve albay için saptanan değerlendir

me notu ile sicil notu ortalaması toplanarak yeterlik notu bulunur. Bu yeterlik notuna göre sırala
ma yapılır. 

Yeterlik sıralamasında yeterlik notu aynı olanlardan değerlendirme notu yüksek olan öncelik 
alır. Eşitlik halinde kıdem sırası önâs olan öncelik alır. 

Yeterlik sıralamasına göre, en yüksek yeterlik notu alanlardan ballanılarak 926 sayılı Türk Si 
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre saptanan kadro, kontenjan ve nispete göre bir üst rüt
beye yükselecekler saptanır ve usulüne uygun olarak terfileri yapılır. 

Birinci sınıfa ayrılma 

Madde 15. — Askerî hâkim albaylardan; binbaşı, yarbay ve albaylığa yükselmede sicil notu 
ortalaması % 70:ten yukarı olanlar birinci sınıf hâkimliğe geçirilirler. 

Bu değerlendirme albaylığın müteakip yıllarında da yapılır. 

hin, istifa, yaş haddi ve emeklilik 
İzin 

Madde 19. — Askerî hâkim subaylara 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre izin verilir. 

Askerî Yargıtay Kanunu ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun bu konudaki hü
kümleri saklıdır, 

Yaş haddi ve emeklilik 

Madde 21. — Askerî hâkim sınıfı subayların görev yerleri ve sıfatlan ne olursa olsun 
emeklilik yaş hadleri diğer subaylar gibidir. Askerî hâkim subayların kanunlarda belirtilen yü
kümlülük sürelerini tamamlamalan halinde, özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emeklilik
lerini isteme haklan vardır. 

Bu kanunda belirtilen esaslara göre; kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâki durumlan 
nedeniyle ayırma veya askerî hâkim subay olmaya engel suçluluk halleri hariç, askerî hâkim su
baylar rütbelerinin yaş haddine kadar hizmete devam ederler. 

Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak askerî hâkim subaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 22. — Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâki durumları nedeniyle aşağıda 
belirtilen esas ve şartlar dahilinde askerî hâldm subaylar haklnnda emeklilik yaş haddinden önce 
Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılabilir. 
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Madde 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Millet (Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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A) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe terfii şartlarını haiz olup da üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için iki yıl daha 

denendiği halde yine kadrosuzluktan terfi edemeyen yarbay ve albay ile sicil notu ortalaması sicil 
tam notunun % 60'tan fazlası olmakla beraber, general - amiralliğe yükselebilmek için gerekli 
sicil notu ortalamasını ihraz etmemiş bulunan albaylar yaş haddine kadar hizmete devam eder
ler. 

Bu şekilde hizmete devam ettirilen "yarbay ve albaylardan terfi şartlarını haiz binbaşı ve yar
baylara kadro açılması maksadiyle sicil notu en düşük olanlardan başlanarak yeteri kadarı 
emekliye sevk edilir. 

Rütbs terfi şartlarını haiz olup da üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi ede
meyip emekliye sevk edilen albaylar hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 49 ııeu maddesinin (F) bendi hükümleri uygulanır. 

2. Bekleme süreleri sonunda terfi edemeyen general - amiraller emekliye sevk edilirler. Bun
lar hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (F) 
bendi hükümleri uygulanır. 

B) Yetersizlik sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında; 
(a) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun Çc 50 sinden az olan yüzbaşı - binbaşılar ile 9C 60' 

mdan az olan yarbay - albaylar, 
(b) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun c/c 50 ve daha yukarısı olup da % 60 dan az oldu

ğu için iki yıl daha denendiği halde rütbe terfii edemeyen yüzbaşı - binbaşılardan bu ikinci yılda 
vej'a müteakip yıllarda sicil notu itibariyle kadome ilerlemesi de yapamayanlar veya rütbesinin 
son kademesine geldiği halde almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli bulunma
yanlar, 

2. Bu maddenin (A) bendi ge regmce y&ş haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve 
albaylardan yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun c/c 60'inin aşağısına düşenler, 

3. Rütbe bekleme süresi içindeki meslekî sicil notlarından en az iki yıla aidolanı meslekî sicil 
tam notunun % 50 sinden aşağıya düştüğü için meslekte kendisinden istifade edilemeyeceği an
laşılanlar, 

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygula
nır. 

C) Disiplinsizlik ve ahlâkî durumu sebebiyle ayırma : 
Askerî Yargıtay üyeleri ile Askerî Yüksek idare Mahkemesi üyeleri hakkındaki hükümler 

saklı kalmak şartı ile; 
Son rütbelerine ait bir veya birkaç belgeye dayanılarak, aşağıdaki sebeplerden biri ile disiplin

sizlik ve ahlâkî durumları icabı Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyenlerin hizmet süre
lerine bakılmaksızın haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

1. Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması, 
2. Hizmetin ve hâkimlik mesleğinin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini düzenleyeme-

mesi, 
3. Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara ve borçlanmaya düşkün olması, 
4. Silâhlı Kuvvetlerin ve hâkimlik meslekinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareket

lerde bulunması, 
5. Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsediklerinin anlaşılması, 
Disiplinsizlik ve ahlâkî durumları nedeni ile Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, idarî sicil 

üstlerince süre söz konusu olmaksızın her zaman düzenlenebilecek sicillere dayanılarak yapılır. 
Sicillerde, yukardaki sebeplerden hangisine göre kesin kanaate varıldığı belirtilir. 
Bu sicil ile; diğer subaylar hakkında uygulanan usule göre katî işlem yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 123) 
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((İeHei Komisyonun kabul ettiği metin) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 123) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Hâliimlilı hizmeti 

Madde 39. — Askerî hâkimlerin askerî mahko melerdeki askerî hâkimlik ve askerî savcılık görevi 
kadroları ile Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek idare Mahkemesi kadrolarında geçen hizmet süre
lerinden başka adlî müşavirlikler ile disiplin subaylıklarında, Askerî Adalet işleri Başkanlığı ile 
Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve yargı ile ilgili idarî görev kadrolarında 
geçen hizmet süreleri de hâkimlik hizmetinden sayılır. 

Yargı ile ilgili idarî görev kadroları şunlardır: 
A) Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı kadroları, 
B) Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadroları, 
C) Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarındaki (Jandarma Genel Komutanlı

ğı dâhil) hukuk işleri müdürlüğü kadroları. 

EK MADDE 1. — Bu kanunda geçen askerî hâkim subay deyimi; görevi ve sıfatı ne olursa 
olsun (Yüksek yargı organlarında görevli askerî hâkimler dâhil) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 21 nci maddesinde belirtilen subay sınıflarından askerî hâkim sınıfı subayla
rı kapsar. 

EK MADDE 2. — Bu kanunda yazılı; 
(a) Askerî yargı ile ilgili idarî görev kadroları ile, 
(b) Adlî müşavir, askerî savcı, askerî mahkemeler ile disiplin mahkemeleri kadrolarında gös

terilen hâkimler, 
Askerî hâkim sınıfı kapsamına girer. 

EK MADDE 3. — Mevcut askerî hâkim miktarı, kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde yedek-
subay okulunu bitirerek asteğmenliğe nasbedilenlerden; hukuk fakültesini bitirmiş ve hâkimlik 
görevlerinden sayılan hizmetlerde bulunmuş veya avukatlık yapmış olup da bu kanuna göre lü
zumlu şartlara sahibolanlardan yeteri kadar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Millî Sa
vunma Bakanlığınca askerî hâkim sınıfına geçirilerek 16 ncı madde hükmüne göre atanmaları ya
pılır. Bunlar, askerî hâkimlerin hak ve yetkilerine sahibolurlar. 

Askerî hâkim niteliklerine sahibolmadıkları sonradan anlaşılanlar, Millî Savunma Bakanlığı 
tarafından asıl sınıflarına iade edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 nci maddesin
de belirtilen kadro oranına indirilinceye kadar bekleme süresi sonunda rütbe terfi şartlarını haiz 
oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edemiyerek beklemiş askerî hâ
kim albayların emekliye şevkleri 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 1424 sayılı 
Kanunla eklenen ek geçici 13 ncü madde esaslarına göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; albay ve general - amiral rütbe
lerinde bulunan askerî hâkimler birinci sınıfa geçirilmiş sayılarlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanunun maddelerinde gösterilen yönetmelikler 6 ay içinde çıkarılır. 

Kaldı rılan hükümler 

MADDE 2. — 26 Ekim 1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 
32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nci maddeleri ile 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 46 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 123) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Madde 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin ek 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 123) 
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(Millet Meclisinin kabul -ettiği metin) 

Yürürlük 

MADDE 3. — Bu kamın yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 125) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 12-3) 





Toplantı : 11 1 f%f 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. S a y ı s ı : | 2 / 

Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayılı Kanuna aykırı hareket 
etmekten 10 ay hapis ve 416,60 T.L. para cezasına hükümlü 
Bekiroğlu, 1941 doğumlu, Ayşe'den olma Taşova'nın Şehli köyü 
nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel hakkında Özel af kanun tasa
rısının Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet komisyonu raporu (M. Meclisi : 1 /669; 
C. Senatosu : 1 /96 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 697) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 6 . 1972 

Kan unla r Müdü rlüğü 
Say» : 5876 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1972 tarihli 114 ncü Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
reddolunan, ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 
416,60 TL. para cezasına hükümlü Bekiroğlu 1941 doğumlu Ayşe'den olma Taşova'nın Şehli köyü 
nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel hakkında özel af kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 24 . 5 . 1972 tarihinde Başkanhkca İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 6 . 1972 tarihli 114 ncü Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek reddedilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 697) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 13 . 7 . 1972 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas Xo: 1/96 
Karar Xo: 18 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 Haziran 1972 tarihli 114 ncü Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
reddolunan, ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 saydı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 
416,60 TL. para cezasına hükümilü Bekiroğlu, 1941 doğumlu, Ayşe'den olma, Taşova'nın Şehli köyü 
nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel hakkındaki özel af kanunu tasarı'sı Millet Meclisi Başkanlığının 
'29 Haziran 1972 tarihli ve 5876 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil-
meikle Komisyonumuzun 14 Temmuz 1972 tarihli birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 



I - Teklif, ruhsatsız tabanca taşıyarak Gt/G sayılı Kanıma aykırı hareket et inekten Taşova As
liye Ceza Mahkemesinin 6 . 7 . 1971 tarihli AH1 Esas 971/59; Karar 971/57 sayılı kararı ile ne
ticelen 10 ay hapis re 41G.00 TL. ağır para cezasına mahkûm olmuş ve cezası Yargıtay Yedinci Ce
za Dairesinin i 7 . 9 . 1971 tarihli ve 10898/1034-1 saydı kararı ile tasdik edilmiş bulunan Osman 
Yüks-el hakkındaki cezanın bütün neticeleri ile affedilmesini öngörmektedir. 

Tasarıya esas dosyanın tetkikinden, hükümlü Osman A ilkselin babası iie birlikte «Amasya -
Samsun» yol kavşağında - Benzin istasyonu - işlettikleri ve güvenliklerini sağlayabilmek üzere de 
benzeri işyerleri ve işletmecileri tarafından uygulandığı gibi (Mobil Benzin İstasyonu demir kasa
sına, Amasya - Samsun yol kavşağınax' şeklinde tanzim edilmiş fatura ile satmalman ve ruhsatı ba
bası üzerine çıkartılmış tabanca bulundurdukları ve hâdise günü de babasının bulunamaması ne
deni ile Osman Yükselin İstasyona ait külliyetli miktarda parayı tabanca yanında olduğu halde 
bankaya bizzat götürmek zorunda kaldığı ve bu süre içinde yapılan bir arama sırasında yakalana
rak adliyeye sevk edildiği ve böylece ruhsatsız tabanca taşımak suçundan hüküm giydiği anlaşıl
mıştır. 

Maksatlı çevreler tarafından ülkemizin geride bırakılan kısa mazide ne denli bir - anarşi ortamı -
içine itildiği ve - can ve mal güvenliğinin - ne derece tehlikeler ile karşı karşıya bulunduğu hatır
lardadır. 

Tasarı Komisyonumuzca, bu yaşanmış gerçekler esaslarında değerlendirilerek görüşülmüş ve 
benzin istasyonu adına alman ve alınma maksadına uygun şekilde kullanıldığı halde, babasının bu
luna m amasından ötürü ve zaruretler sonucu hükümlü Osman Yüksel tarafından paranın bankaya 
salimen ulaştırılabilmcsini temin etmek maksadı ile taşman tabancadan ötürü meydana gelen suça 
ilişkin cezanın infazında sosyal bir yarar görülemeyeceği ve T. B. M. M. atıfet duygularının, zaru
retler sonucu böyle bir suçu işlemek durumu ile karşılaşan hükümlüden esirgennıemesinin uygun 
olacağı mütalâası ile Komisyonumuz, tasarının reddine dair Millet Meclisi kararma katılmayarak 
tasarıyı benimsemiştir. 

I I - Komisyonumuz bu görüşler esaslarında tasarıyı kanun tekniğine uygun olarak yeniden ka
leme almış ve düzenlemiştir. 

III - İşbu tasan ile sağlanmak istenen sosyal faydayı gözeten Komisyonumuz, tasarının Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini de karar altına almıştır. 

Başkan 
Samsun 

B. Rendeci 

Ağrı 
S. Türkmen 

Bursa 
S'. Kayalar 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı 
Tokat 

Z. Betil 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Eskişehir 
ö. Ucuzal 

Toplantıda, bulunamadı 
Ankara 

T. Kapatıl \ 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

E ize 
O. M. Agun 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Erim 

Top]antıda bulunamadı 

Ankara 
T. Cebe 

Konya 
S. Çumralı 

T opl a n ti da bul una ma di 
İstanbul 

E. Özden 
Toplantıda bulunamadı 

Bu raporda Sözcü 
Sakarya 
31. Tığlı 

Tabiî Üye 
31. Ataklı 

Cumhurivet Senatosu (S. Savısıs Mi) 



MİLLET MECLÎSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayılı Kanuna 
aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 416,60 
TL. para cezasına hükümlü Bekiroğlu, 1941 do
ğumlu, Ayşe'den olma, Taşova'nın Şehli köyü 
nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel hakkında Özel 

Af kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ruhsatsız tabanca taşıyarak, 
6136 sayılı Kanıma aykırı hareket etmekten hü
kümlü Osman Yüksel'in cezaları bütün neticele
riyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

3 — 

I ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Osman Yüksek hakkında Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 
6136 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 
ay hapis ve 416,60 Türk Lirası para cezasına 
hükümlü Bekiroğlu, 1941 doğumlu Ayşe'den 
doğma, 'Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda kayıt
lı Osman Yüksel'in cezası bütün neticeleri ile 
birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısıs : 127) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ömeroğlu, 1942 doğumlu, Öner Sarman hakkında Af kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/670; C. Senatosu : 1/103) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 719) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 7 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5877 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 7 . 1972 tarihli 126 ncı Birleşiminde ivedilikle ve öncelikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen Ömeroğlu, 1942 doğumlu, Öner Sarman hakkında af kanunu tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fikret Turhangil 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not: Bu tasarı 24.5.1972 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 13 . 7 . 1972 tarihli 126 ncı Birleşiminde ivedilikle ve öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 719) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 14 . 7 . 1972 

Esas No. : 1/103 
Karar No. : 20 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 Temmuz 1972 tarihli 126 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşül erek 
işarî oyla kabul edilen, ömeroğlu 1942 doğumlu Öner Sarman hakkındaki Af kanunu tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 14 Temmuz 1972 tarihli ve 5877 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 14 Temmuz 1972 tarihli Birleşiminde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, öz kardeşi ile karısını zina halinde yakalayıp öldürmekten dolayı, Altın
dağ Ağır Ceza Mahkemesinin 5 Kasım 1971 tarihli ve Esas 1971/345; Karar 1971/339 sayılı karan 
ile kesinleşen hükmü sonucu 4 sene 2 ay süre ile hapse mahkûm edilen, Ömeroğlu 1942 doğumlu, 
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Ordu ili merkez ilçesi, Çavuşlar köyü cilt 37, sayfa 60, hane 35'te nüfusa kayıtlı, halen Ankara 
Merkez Cezaevinde hükümlü Öner Şarmanîn cezasının bütün hukukî neticeleri ile birlikte affedil
mesini öııgorm ektedir. 

Komisyonumuz, tasarıya esas dava dosyasını tetkik etmiş ve hükümlünün kişisel ve ailevî duru
munu gözeterek, adı geçen hakkındaki işbu cezanın infazında sosyal bir yarar mütalaa etmemiş ve 
adı geçenin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin atıfetinden istifade ettirilmesini uygun görerek tasa
rıyı benimsemiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere- Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Eendeci 

Ankara 
T. Cebe 

Konya 
S. Çumralı 

toplantıda bulunamadı 

İstanbul 
E. Özden 

Toplantıda bul imam 

Tokat 
Z. Betil 

Toplantıda bulunanı 

adı 

adı 

Topl 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuza! 

antıda bulunamadı 

Ağrı 
Muhalifim 

S. Türkmen 

Bursa 
Muhalifim 
S. Kayalar 

Mardin 
A. Sayar 

Toplantıda bulunamadı 

C . Bşk. Seç. Üye 
N. Erim 

Toplantıda bulunamadı 

Bu Kanunda Sözcü 
Sakarya 
M. T-,ğh 

Ankara 
Muhalifim 
T. Kapanlı 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Rize 
0. 3Iecdi Agun 

Tabiî Üye 
Muhalifim 
31. Aialdı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 128) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ömeroğlu, 1942 doğumlu, Öner Sarman hak
kında af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Öz kardeşi ile karısını zina 
halinde yakalayıp öldürmekten dolayı, Altın
dağ Ağır Ceza Mahkemesinin 5 . 11 . 1971 ta
rih ve 1971/345 esas, 1971/339 karar sayılı ke
sinleşmiş hükmü ile 4 sene 2 ay süre ile hapse 
mahkûm edilen, Ömer oğlu 1942 doğumlu, Ordu 
ili, merkez ilçesi, Çavuşlar köyü, Cilt 37, say
fa 60, hane 35'te nüfusa kayıtlı, halen Ankara 
Merkez Cezaevinde hükümlü Öner Şarman'm 
cezası bütün hukukî neticeleri ile birlikte affe-
dilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve İçişleri 
Bakanı yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ömeroğlu, 1942 doğumlu, Öner Sarman hak
kında af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 neü 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 128) 





Toplantı : 11 I f%f% 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | Z*f 

Efrada karşı suimuameleden hükümlü Ömer An ve Mehmet 
Gökmen'in Özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /681; C. Senatosu : 2 /25) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 708) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 7 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5829 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1972 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarî 
oyla kaul edilen, Efrada karşı suimuameleden hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in özel 
affına dair kanun teklifi, dosyası ile (birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Fikret Turhangü 

Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu teklif 12 . 5 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6, 7 . 7. 1972 tarihli 121 ve 122 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 708) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Efrada karşı suimuameleden hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in özel affına ıdair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 8 .2 . 1972/TE 1972 - 491 esas 1972 - 376 karar 
tebiiğname 1B/335 karar sayılı ilâmlarıyle kesinleşen Zonguldak Ağır Oeza Mahkemesdnin 
8 . 12 . 1971 tarih ve 1970/37 E 1971/242 K sayılı kararı ile T. C. K. 243/1, 59 ncıı maddesi 
gereğince 10 ay ağır hapis ve 2 ay 15 gün memuriyetten men'ihe cezalarıyle hükümlü, Raşit 
oğlu Sıdıka'dan doğma 1339 doğumlu Ömer An ile, Mustafa oğlu Fatma'dan doğma Mehmet 
Gökmen'in mahkûm olduğu işbu cezaları bütün hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/25 
Karar No. : 17 

14 . 7 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Temmuz 1972 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, efrada karşı suimuameleden hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in özel 
affına dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 8 Temmuz 1972 tarihli ve 5829 sayılı yazı
ları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 14 Temmuz 1972 tarih
li Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 8 . 2 . 1972 tarihli ve esas 1972 - 376; karar teb-
liğname 1 B/335 sayılı ilâmiyle kesinleşen Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinin 8 . 12 . 1971 ta
rih ve esas 1970/37; karar 1971/242 sayılı kararı ile Türk Ceza Kanununun 243/1, ve 59 neu 
maddesi gereğince 10 ay ağır hapis ve 2 ay 15 gün memuriyetten menine cezalarıyle hükümlü, Ka-
şitoğlu Sıdıka'dan doğma 1339 doğumlu Ömer An ile Mustafaoğlıı Fatma'dan doğma Mehmet Gök
men'in işbu cezalarının bütün neticeleri ile affedilmesini öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinin ve teklife esas dava dosyasının tetkikinden, işbu teklifin kabul edilmesi 
ile adı geçenlerin cezalarının infaz edilmemesinde sosyal bir yarar görülmemiş ve bu nedenle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin atıfette bulunması uygun mütalaa olunmayarak teklifin tümünün 
reddi Komisyonumuzca karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendem 

Ankara 
T. Cebe 

Konya 
S. Çumralı 

roplantıda bulunamadı 
İstanbul 

E. Özden 
Toplantıda bulunama di 

Tokat 
Z. Betil 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Eskişehir 
ü. Ucuza! 

Toplantıda bulunamadı 

Ağrı 
S. Türkmen 

Bursa 
Çekimserim 
S. Kayalar 

Mardin 
A. Bayar 

T opl ant id a bulunanı adı 

C. Bşk. Seç. Üye 
N. Erim 

Toplantıda bulunamadı 

Bu 

Topla 

0 

Kanunda Sözcü 
Sakarya 
M. Tığlı 

Ankara 
Muhalifim 
T. Kapanlı 

Hatay 
M. Deliveii 

ntıda bulunamadı 
Rize 

. Mecdi Agun 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Cumhuriyet Sen a t osu S. Sayısı : 129 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkında Af kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se

natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 705) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 7 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6181 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1972 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kalbul edilen, Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkında Af kanunu tasarısı, dosya
sı, ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangil 

Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasan 26 . 8 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisytma havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 7.7. 1972 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi, S. Sayısı: 705) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkında Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Yedieminlik 'görevini kötüye kullandığından dolayı, Arsiın Asliye Ceza Mah
kemesinin 23 . 9 . 1970 tarih ve 1969/77 esas, 1970/42 karar sayılı kesinleşmiş hükmü ile 3 ay 
10 gün müddetle hapis ve 208 lira 30 kuruş ağır para cezasına maihkûm edilen, Osmanoğlu 1936 
doğumlu Arsiın'in Yenimahallesinden Güt 5, sayfa 34, Hane 32'de nüfusa kayıtlı, halen Yofln-
ra Ziraat teknisyenliğinde Yüksek Ziraat Mühendisi Ahnuet Şen'in, cezası bütün hukukî ne
ticeleriyle birlikte affedi'lmiştir. 

. MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Tarım ve Adıatot Bakanı yürütür. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/99 
Karar No. : 19 

14 . 7 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 7 Temmuz 3972 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işarı oyla kabul edilen, Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkındaki Af kanunu tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 8 Temmuz 1972 tarihli ve 6181 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 14 Temmuz 1972 tarihli Birleşiminde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Tasarı, yedieminlik görevini kötüye kullandığından dolayı, irsin Asliye Ceza Mahkeme
sinin 23 . 9 . 1970 tarih ve Esas 1969/77; Karar 1970/42 sayılı kararı ile kesinleşmiş hüküm ile 
3 ay 10 gün müddetle hapis ve 208 lira 30 kuruş ağır para cefasına mahkûm edilen, Osmanoğlu 
1936 doğumlu Arsin Yenimahallesinden Cilt 5, Sayfa 34, Hane 32'de nüfusa kayıtlı Ahmet Şen'in 
cezasının bütün hukukî neticeleri ile affedilmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinin ve tasarıya esas dava dosyasının tetkikinden, işbu tasarının kabul edil
mesi ile adı geçenin cezasının infaz edilmesinde sosyal bir yarar görülmemiş ve bu nedenle Türki
ye Büyük Millet Meclisinin atıfette bulunması uygun mütalaa edilmeyerek tasarının tümünün red
di Komisyonumuzca karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rende ci 

Ankara 
T. Cebe 

Konya 
S. Çumralı 

Toplantıda bulunamadı 
İstanbul 

E. Özden 
Toplantıda bulunamadı 

Tokat 
Z. Betil 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Eskişehir 
ö. Ucuzal 

T opl a ntıda bulunanla di 
Ağrı 

»S'. Türkmen 

Bursa 
$. Kayalar 

Mardin 
A. Bay ar 

T oplant id a bulunanıad ı 
C. Bşk. Seç, Üye 

N. Erim 
Toplantıda bulunamadı 

Bu Kanunda Sözcü 
Sakarya 
31. Tığlı 

Ankara 
T. Kapanlı 

Hatay 
M. Deliveâi 

Toplantıda bulunamadı 
Rize 

O. Mecdi Agun 

Tabiî Üye 
31. Ataklı 

Cumhurivet 'Senatosu (S. Sayısı : 130) 


