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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adam öldürmek suçundan ölüm ce
zasına mahkûm edilen Mehmet Onur Mi-
man hakkındaki dava dosyasının, yargılama
nın yenilenmesi talebi nedeniyle Millî Savun
ma Bakanlığına gönderilmek üzere iadesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/400) 

2. — Hastalığı nedeniyle A. Nedim Eray' 
in 18 Ekim 1982 tarihinden itibaren 7 ay 8 
gün müddetle izinli sayılması ve bu süreye 

ait aylık ve ödeneklerinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/514) 

3 . - 2 7 Aralık 1982 gününden 7 Ocak 
1983 gününe kadar Danışma Meclisi çalışma
larına ara verilmesine ait önergenin, Komis
yonların ve Genel Kurul gündeminin yüklü 
bulunması nedeniyle işleme konulmamasına ve 
3 Ocak 1983 Pazartesi günü toplantı yapıl
mamasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/515) 

Sayfa 
80 

80,81 

81 

81 

81:82 

82 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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1. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Mes
lek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/568) 
(S. Sayısı : 244) 83:85 

2. — 29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı 
Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler 
Tertibi Hakkında Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayı
sı : 253) 85:86 

3 . - 7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı 
İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında 
Kanun ile Değişikliklerinin Yürürlük Süre
sinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Malî işler Komisyonu Raporu. (1/562) (S. 
Sayısı : 257) 86:87 

4. — Osman Demiroğlu Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun, 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/15) 
(S. Sayısı : 256) 87:88 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alp-
dündar ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 Tarih 
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Sayfa 
ve 2320 sayılı Kanunla Değişik 1475 sayılı iş 
Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkra
larında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (2/28) (S. Sayısı : 240) 88:95,101 

6. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Pro
tokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Ta
rihli ve 358 sayılı Kanuna Ek 11.7.1982 Ta-

Sayfa 
rihli ve 1608 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, Büt
çe - Plan ve Malî işler Komisyonları Rapor
ları. (1/430) (S. Sayısı : 243) 95:101 

7. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda 
Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Malî işler Komis
yonları Raporları. (1/7) (S. Sayısı : 242) 102:125 

»-••« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Fikri Devrimsel ve 

15 arkadaşnın, Cezaların infazı Hakkında 13.7.1965 
Gün ve 647 sayılı Kanuna Bir Ek Madde ilavesine 
Dair Kanun Teklifi ile; 

Adem Özkan Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı, 

2032 sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir 
Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki Kanu
nun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısın n maddeleri ve 
tümü kabul edildi. 

2. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
27 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine ilişkin Ka
nun Tasarısı üzerinde yapılan görüşmelerden sonra 
açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda Tasarının 
reddine dair Bütçe - Plan Komisyonu raporunun ka
bul edilmemesi nedeniyle Tasarının tekrar görüşmek 
üzere Bütçe - Plan Komisyonuna gönderildiği bil
dirildi. 

3. — Dan şma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar 
ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 4792 sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere ge
çilmesi onaylandı. 

1 inci madde üzerindeki görüşmelerden sonra, Tek
lifin malî ve teknik bakımdan incelenmek üzere Büt
çe - Plan Komisyonuna havalesi kabul edildi. 

4. — Gündemin 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu sıralarındaki 
Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi Hükümet 
temsilcilerinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları 
nedeniyle ertelendi. 

22 Aralık 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 17.45'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 

1. — Selçuk DURACIK ile Halil ESENDAĞ 
Haklarında Verilen ölüm Cezalarının Yerine Geti
rilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/163) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.12.1982) (Adalet Komisyo
nuna : 21.12.1982) 

2. — tlyas HAS Hakkındaki ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

17.12.1982) (Adalet (3/512) (Başkanlığa geliş tarihi 
Komisyonuna : 21.12.1982) 

Raporlar 

3. — Osman DEMlROĞLU Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/15) (S. Sayısı : 256) 
(Dağıtma tarihi : 20.12.1982) 

— 80 



Danışma Meclisi B : 33 22 . 12 . 1982 O : 1 

4 . - 7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 sayılı İthalde 
Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile Deği
şikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Rapo
ru. (1/562) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : 
20.12.1982) 

5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/546) (S, Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 20.12.1982) 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 9 
arkadaşının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 36 ncı Maddesi uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma 
tarihi : 20.12.1982) 

7. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSlN'in 
13.5.1971 Tarihli ve 1402 sayılı. Sıkıyönetim Kanu
nunun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/76) (S. 
Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 20.12.1982) 

8. — 16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı İhtiyat 
Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 
25 inci maddesine ve 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 63 üncü Maddesine Bi
rer Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/548) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
20.12.1982) 

9. — Hüseyin ÇAYLI Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/17) (S. Sayısı : 262) 
(Dağıtma tarihi : 21.12.1982) 

10. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/478) (S. Sayısı : 
264) (Dağıtma tarihi : 21.12.1982) 

11. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe • Plan Komisyo
nu Raporu. (1/543) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi: 
21.12.1982) 

»>••« 

BIRINCI OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KlTAPÇIGIL 

DtVAN ÜYELERİ : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 33 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacakt r. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adam öldürmek suçundan ölüm cezasına 
mahkûm edilen Mehmet Onur Miman hakkındaki da
va dosyasının, yargılamanın yenilenmesi talebi nedeniy
le Millî Savunma Bakanlığına gönderilmek üzere iade
sine dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/400) 

BAŞKAN — Gündemimizin Sunuşlar Bölümün
de Sayın Başbakanın bir tezkeresi var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.10.1982 gün ve 19-301-12578 sayılı yazımız. 
1. Tasarlayarak adam öldürmek suçundan Konya 

Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesince ölüm 
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cezasına mahkûm edilen Mehmet Onur Miman hak
kındaki dava dosyası ilgi yazımız ekinde gereği yapıl
mak üzere sunulmuştu. 

2. Hükümlü vekilleri Avukat Macit Sarıkaya ile 
Avukat Mehmet Güleç telgrafla «Yargılanmanın ye
nilenmesi» talebinde bulunduklarından, hükümlüye ait 
dava dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edil
mek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2. — Hastalığı nedeniyle A. Nedim Eray'ın 18 
Ekim 1982 tarihinden itibaren 7 ay 8 gün müddetle 
izinli sayılması ve bu süreye ait aylık ve ödeneklerinin 
verilmesine dair Başkanlık Tezkeresi. (3/514) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Meclis Baş
kanımızın bir tezkereleri var; okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi üyesi A. Nedim Eray, 18 Ekim 

1982 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 26 Kasım 1982 
tarihinde taburcu edilerek (6) ay istirahati uygun gö
rülmüştür. Bu itibarla, 18 Ekim 1982 tarihinden ge
çerli olmak üzere toplam (7) ay (8) gün müddetle 
izinli sayılması ve bu süreye ait aylık ve ödenekleri
nin verilmesi hususunun İçtüzüğün 95 ve 97 nci 
maddeleri uyarınca Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 22 Aralık 1982 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Üyemiz Eray' 
in 7 ay 8 günlük raporlu iznini ve bu müddet zarfın
da da aylıklarının kendisine ödenmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Eray'a acil şifalar diliyorum. 

3. — 27 Aralık 1982 gününden 7 Ocak 1983 gü
nüne kadar Danışma Meclisi çalışmalarına ara veril
mesine ait önergenin, komisyonların ve Genel Kurul 
gündeminin yüklü bulunması nedeniyle işleme konut-
mamasına ve 3 Ocak 1983 Pazartesi günü toplantı 
yapılmamasına dair Başkanlık Tezkeresi. (3/515) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; yine Sayın Meclis 
Başkanımızın bir tezkereleri ve ekli Divan kararı var; 
her ikisini de okutuyorum. 

I Genel Kurula 
Başkanlık Divanının 22 Aralık 1982 tarihli top-

I lantısında alınan kararın bir sureti ilişikte sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Sadi IRMAK 

I Danışma Meclisi Başkanı 

27 Aralık 1982 gününden 7 Ocak 1983 gününe ka-
I dar Danışma Meclisi çalışmalarına ara verilmesine 

dair önerge Başkanlık Divanının 22.12.1982 tarihli 
I toplantısında görüşülerek; 

1. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 1.1.1983 ta
rihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte bazı kanunlar
da değişiklik yapılarak 1 Ocak 1983 tarihinde yürür
lüğe konulmasını zorunlu kıldığı Hükümet tarafın-

I dan Başkanlığa bildirilmiştir. 
1 Bu nedenle, Bakanlar Kurulu tarafından Danış

ma Meclisine sunulmuş olan tasarılar ilgili komisyon-
I larda görüşülmeye başlanmıştır, önümüzdeki hafta 
I Genel Kurulda görüşülmesi için çalışmalar devam et

mektedir. 
I 2. (Genel Kurul gündeminin yüklü bulunduğu ve 

bunlardan bir kısmının ivediliği olan konular oldu
ğu sayın üyelerin malumlarıdır. 

I Bu nedenlerle : 
a) Ara verme önergesinin işleme konulmamasına, 
b) Yılbaşı tatilini Ankara dışında geçirecek sa

yın üyelere imkân vermek üzere 3 Ocak 1982 Pazar-
I tesi günü toplantı yapılmamasına, 

Karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; önümüzdeki hafta 
I ve yarın şu dört yasayı yeni yıla girmeden çıkarmak 

zorunda bulunduğunuzu bilgilerinize arz etmek iste
rim : 

Birincisi; İthalde Alınacak Damga Resmi Kanu
nu, ikincisi; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunundaki 

I Değişiklikle İlgili Kanun, üçüncüsü; Vergi Usulü Ka-
I nunu, dördüncüsü de; Genel Uzlaşma Kanun Tasa-
I rısı. 

Bunlar yeni yılda, Bütçenin 1 Ocak 1983 tarihin-
I de uygulanması ile ilgili dört kanundur. Ayın birin

den sonra 1983 yılında bu kanunları görüştüğümüz 
takdirde, makabline teşmil edilmesi gibi bir durumla 
karşılaşacağız ki, malî kanunlarda buna imkân bulun-

I madiği görüşü ile önümüzdeki hafta mutlaka çalışmak 
I zorundayız. 

Bu itibarla, Başkanlık Divanının bu kararını oy-
I larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim., 

82 — 
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V. — GöRt 
1. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Ku

ruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/568) (S. Sayısı : 244) (1) • 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
İşler» bölümüne geçiyoruz. 

5 inci sırada, Anayasa hükmü gereğince öncelikle 
görüşülmesi gereken Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarı
sı var. 

2. — 29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Mü
sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/555) 
(S. Sayısı : 253) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; yine Gündemimizin 
6 ncı sırasında yer alan Tasarının Öncelikle görüşül
mesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bir iste
ği var, bu isteği okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Futbol müsabakalarında müşterek bahis oyunları

nın son yıllarda gösterdiği süratli gelişme ve iştirak-
lerdeki artışlar sebebiyle çok büyük miktarlara ula
şan oyun kuponlarının uzun süre saklanma zorunlulu
ğunun yarattığı güçlüğün hafifletilmesi amacı ile bun
ların 10 yıl yerine emsali oyunlarda, örneğin; Millî 
Piyangoda olduğu gibi bir yıllık zamanaşımına tabi 
olmasını sağlayan Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulun
da görüşülüp kabul edildikten sonra, Danışma Mec
lisi Millî Eğitim Komisyonunda da görüşülmesi ta
mamlanmış ve Genel Kurula sunulmuştur. 

İdarî, malî ve fizikî zaruretler ve kamu yararı ba
kımından tamamiyle teknik nitelikteki ve fazla mü
zakereyi gerektirmeyen tek maddelik Tasarının bir 
an önce kanunlaşmasının uygun olacağı düşünüldü
ğünden, Yüce Mecliste öncelikle görüşülmesini talep 
etme gereği hâsıl olmuştur. 

Maruz sebeplerle içtüzüğün 50 nci maddesi uya
rınca 7258 Sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek 
Bahisler Tertibi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısının öncelikle görüşül-, 
meşini yüksek tensiplerinize arz ederim. 

Vecdi ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

(1) 244 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

İLEN İŞLER 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Kamu Kurumu Ni
teliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Ka
nunu Tasarısı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 
Tasarının öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Ku
ruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/568) (S. Sayısı : 244) (1) 

BAŞKAN — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sayın Komisyon?.. Buradalar. 
Sayın Komisyon ve Hükümetin yerlerini almala

rını rica ediyorum. 
Sayın Bakan, Yetki Kanunu ile ilgili bir açıklama 

yapacak mısınız?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hayır. 
Eğer bir soru olursa Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu Tasarı ile ilgili raporun oku

tulup, okutulmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Okutulmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç ve ilkeler : 
MADDE 1. — Bu Kanunla; Anayasanın 135 

inci maddesinde belirlenen ilkeler doğrultusunda, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ku
ruluşunu düzenleyen kanunlarda değişiklik yapmak 
müşterek konularda yeni düzenlemeler getirmek ama
cıyla Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararna
meler çıkarma yetkisi verilmiştir. 

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

(1) 244 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

83 — 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam : 
MADDE 2. — Çıkarılacak kanun hükmünde ka

rarnameler; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşlarının faaliyetlerine, organlarının seçim usullerine, 
mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesine, kanu
nî zorunluk hallerinde geçici olarak görevden uzaklaş
tırılmalarına, bu kuruluşlara üye olma koşulları ile 
idarî ve malî denetimlerine ve bunların gerektirdiği 
diğer hususlara ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yetki Süresi : 
MADDE 3. — Yukarıda yer alan hükümlere uy

gun olarak Bakanlar Kuruluna bir yıl süre ile kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 244 Sıra Sayılı Kanun Tasarı

sının 3 üncü maddesi ile 1 inci maddesi aynı ifade 
ile son bulmaktadır. 

Redaksiyon bakımından 3 üncü maddenin aşağı
daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«Yetki Süresi : 
Madde 3. — Yukarıda yer alan hükümlere uy

gun olarak Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisinin süresi bir yıl
dır.» 

BAŞKAN — Komisyonun ve Hükümetin görüşü
nü rica ediyorum?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Bir mahzur görmüyoruz, katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Katili 
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Tosyalı'nın 
önergesine Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katıl
maktadırlar. -önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, Sayın Tosyalı'nın teklif ettiği ve sizin 
de kabul ettiğiniz önerge istikametinde oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının lehinde,. aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 

AKİF ERGİNAY — Aleyhinde söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Kanun Kuvvetinde Kararname çıkarma yetkisi ve

rilmesinin gerekçesi, acil birtakım durumlar için ola
bilir. Oysa, önümüze gelen Kanun Tasarısı bakı
mından pek acil bir durum olduğunu sanmıyorum. 

Anayasamızın hükümlerine göre, bildiğiniz gibi 
birçok kanunların bu devre içerisinde veya mütea
kip devrede geçmesi gerekiyor. Kamu Kurumu Nite
liğindeki Meslekî Kuruluşların Kendi Organlarının Se
çimine tlişkin Esasları İhtiva Eden Kanunun, zaman; 
gelmesi bakımından bir tehire tabi tutulduğu açıktır. 
Onu kabul ettik; fakat şimdi yeni bir durum mu o • 
taya çıktı ki, Kanun Kuvvetinde Kararname çıkarma 
yetkisi alıp da bunu Hükümetin kendisi resen naza
ra alsın?.. 

Bence çok önemli olan ve kamu kurumu niteliğin
deki meslekî kuruluşların seçimlerine, statülerine iliş
kin yeni bir kanunun buraya gelmesi ve bir Yasama 
Organı olarak burada uzun uzun görüşülmesi ve on
dan sonra kabul edilmesi gerekirdi. Aksi takdirde, bazı 
kanunlarda olduğu gibi, mesela; evvelce verdiğimiz 
mülkî teşkilatın düzenlenmesine ait yetki de hâlâ ye
rine getirilmemiştir. Bunu da soru olarak Hükümete 
sormak isterim. 

Demek ki, alınan yetkiler zamanında da kulla
nılamıyor. Dolayısıyla acil olduğu da pek bilinmeyen 
bir konu hakkında, gene Yasama Organının tasar
ruf hakkı âdeta kısaltılıyor: Ben bu anlamda bu Ta-
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sarıya muhalifim ve Kanuna aykırı düşüncelerimi be- I 
lirtmiş oluyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. I 
Değerli üyeler, Tasarının tümünü oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kamu Kuru
mu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki 
Kanunu Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiş
tir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — 29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Mü
sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/555) I 
(S. Sayısı : 253) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; öncelikle görüşülme
sine karar verdiğiniz diğer Tasarı, 29.4.1959 Tarihli 
ve 7258 Sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Ba
hisler Tertibi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısıdır. 

Hükümetin ve Komisyonun yerlerini almalarını ri- I 
ca ediyorum. 

Bu Tasan ile ilgili raporun okutulup ökutulma-
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. 

Okutulmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yoktur. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabaka
larında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Futbol Müsabakalarında Müşte
rek Bahisler Tertibi Hakkında 7258 Sayılı Kanuna 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE : Futbol müsabakalarında müşterek 
bahis tertip ve uygulamasından çıkacak her türl'i ı 
uyuşmazlık hallerinde dava hakkı, müşterek bahsin 
tertip edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer 
ve bu süre içinde talep edilmeyen ikramiyeler için 
hak iddia edilemez. Ancak süresi içinde başvuranların 
hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde açıklama yapmak 
üzere Sayın Komisyon Başkanı, buyurun. Zaten bu 

(1) 253 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna ek
lidir. J 
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madde üzerinde açıklamayı yapmış olursanız, tümü 
üzerinde de yapmış oluyorsunuz. 

MİLLÎ EÖİTIM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, saym 
üyeler; 

Malumları olduğu üzere, 7258 sayılı Kanun ile 
kurulmuş Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne veril
miş, futbol müsabakalarında müşterek bahis oynatıl
ması, aynı Kanuna dayanarak hazırlanan, Futbol Mü
sabakalarında Müşterek Bahis Tüzüğü gereğince adı-
geçen Genel Müdürlüğe bağlı Spor - Toto Teşkilatın
ca yürütülmektedir. 

Spor - Toto kuponları (A, B, C) olmak üzere üç 
ayrı parçadan ibarettir. Bunlardan (A) kuponu, oy
nayan iştirakçilerde kalmakta, (B ve C) kuponları 
ise Teşkilata gelmektedir. Değerlendirmeler ve ikra
miye tespiti ve dağıtımı bu kuponlar üzerinde yapıl
maktadır; ancak bunların büyük depolarda muhafa
za edildiği malumdur. 1982 yılında haftalık olarak 
Teşkilata gelen kupon sayısı (B ve C) olmak üzere 
5 milyonu bulmaktadır. Bu kuponların muhafazası 
için 1 200 metrekarelik bir depoya ihtiyaç duyulmak
tadır. Bu kuponların tasnifi, nakli, emniyetle saklan
ması çok büyük malî külfetlere ve insan gücüne se
bep olmaktadır. Ayrıca kuponların karbon kopyası 
olması, elle doldurulması, bu kuponları zamanla ve 
rutubet etkisiyle okunmaz hale getirmektedir. 

Öte yandan, bir iştirakçinin, ikramiye kazanmış 
bir kuponu yıllarca saklaması ve aradan uzun bir 
süre geçtikten sonra kazandığını iddia etmesi de ta-
mamiyle ihtimal dışıdır. Nitekim, Spor - Toto Teş
kilatının kuruluşundan bu yana 22 yıl içerisinde de
ğerlendirmelere yapılan itirazlardan büyük çoğunlu
ğunun 6 ila 8 hafta içerisinde yapıldığı, 50 ile 60 iti
razın 4 ila 5 ay içinde olduğu görülmektedir. 

Millî Piyango Özel madde getirmiştir. Komisyo
numuz, Bakanlık temsilcilerinin ve Adalet Komisyo
nu üyesinin açıklamaları ışığında tasarı ile getirilmek 
istenen ek maddeye uygunluğunu göz önünde bu
lundurarak, tasarının adını, «29.4.1959 tarihli ve 7258 
sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler 
Tertibi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı şeklinde değiştirmiş ve mad
de sonuna, «Ancak süresi içinde başvuranların hak
ları saklıdır.» ibaresini eklemiş ve diğer maddeleri 
aynen kabul etmiştir. 

Bu, kanunlaştığı takdirde, ambarlarda lüzumsuz 
yere muhafaza edilmekte bulunan kuponların, büyük 
yer işgal eden kuponların, Borçlar Kanunundaki 10 
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yıl süreye göre değil, 1 yıl sonra imha edilmesi ge
rekecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

SERDA KURTOĞLU — Ben söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Huzurunuzu, bir tek anamadde; yürürlük ve yü
rütme maddelerinden ibaret kanun tasarısı üzerinde 
ve Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin 
üzerinde işgal ettiğim için, peşinen özür dilerim. 

Komisyonun kabul ettiği metinde 3 cümle var. 
Birinci cümlenin sonunda, «Müşterek bahsin tertip 
edildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmekle dava hak
kının düşeceği» yazılı ve tasarının genel gerekçesin
de de, bu tasarının amacının Borçlar Kanununun 
125 inci maddesinin dışında bir zaman süresine bağ
lamak olduğu yazılı; ancak böyle bir esbaba mülhak 
edilince, ifade ile gerekçe arasında, yani daha açık 
bir söyleyişle, tasarının anagayesi hususunda tered
düt uyanıyor. Eğer bizim anladığımız gibi, 1 yıllık 
süre dava hakkını düşüren süre ise, ikinci, üçüncü 
cümlelerin lüzumu yoktur, bir tek cümle kâfidir. 
Çünkü ondan sonra, «ve bu süre içinde talep edil
meyen ikramiyeler için hak iddia edilemez.» deni
yor. Bu tabir, çok tehlikeli bir tabirdir. Bu ikinci ta
biri kullanırsak, birinci tabiri sükûtu hak müddeti 
haline getiririz, süreyi, sükutu hak süresi haline ge
tiririz. 

Bu, daha önce uygulanan Millî Piyango ile ilgili 
olan kanuna paralel olarak düzenlenmiştir. Millî Pi
yango ile ilgili Kanunun 10 uncu maddesi aynen 
şöyledir : 

(1.6.1951 tarihli ve 5772 sayılı) «Millî Piyango 
hamiline aittir, ikramiye veya amorti ödenmesi için 
biletlerin ibrazı şarttır. Çekilişten evvel veya sonra, 
her ne suretle olursa olsun zayi olduğu bildirilen 
biletlerin sahipleri için bilet ibraz edilmedikçe ikra
miye veya amorti verilmez. Çekiliş gününden itiba
ren 1 yıl içinde ibraz edilmeyen biletlere ait ikra
miye ve amortiler tutarları Millî Piyango İdaresine 
irat olarak kaydolunur.» 

Bu, buna paralel olarak bir düzenlemedir ve Ada
let Komisyonunun Temsilcisinin de katılmasıyla 
Borçlar Kanununa aykırı olmayan bu hüküm üze
rinde bu şekilde bir düzenleme yapılmıştır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; madde üzerinde baş
ka söz alan üye yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz almak 

isteyen sayın üye?.. Yoktur. Tasarının tümünü kesin 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

3.-7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde 
Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile Deği
şikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(II562) (S. Sayısı: 257) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; yine, Malî Yıldan 
evvel görüşüp bir karara bağlamamız gereken tasa-

(1) 257 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Şimdi Komisyondan sorarım : Eğer murat edilen 
şey sükutu hak süresi ise, bunu dava hakkını düşü
ren süre olarak değil, hakkın zatını düşüren süre 
olarak ifade etmek lazım. Eğer genel gerekçeye bağ
lı olarak tasarının vaz maksadı, meseleyi 125 inci 
maddenin 10 senelik müruru zamanından çıkartıp, 
1 senelik dava müruru zamanına sokmak ise, o tak
dirde ikinci ve üçüncü cümlelere lüzum yoktur ka
naatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyonun cevabını rica ediyorum. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; j 
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nyla ilgili Malî îşler Komisyonunun öncelikle gö- I 
rüşme isteği var; bu isteği okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Gündemin 15 inci sırasında yer alan 

«7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde Alına
cak Damga Resmi Hakkında Kanun ile Değişiklik
lerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı» nın bu ayın sonuna kadar görüşülüp 
sonuçlandırılması zarureti bulunduğundan, adı ge
çen tasarının gündemdeki diğer işlerden önce görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Malî İşler Komis
yonunun bu teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde Alına
cak Damga Resmi Hakkında Kanun ile Değişiklik
lerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısını görüşmeye başlıyoruz. 

Malî İşler Komisyonunun ve Hükümet Temsilci
si Sayın Doğan Ersoy'un yerlerini almalarını rica 
ediyorum. 

Tasarıyla ilgili raporun okutulup okutulmaması. 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okutulma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun I 
okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Değerli üyeler; tasarının tümü üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yoktur. 

Sayın Komisyon, tasarıyla ilgili bir açıklama ya
pacak mısınız?.. Buyurun Sayın Sabuncu. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Damga Resmi Kanununun Yürürlük Süresinin 
Uzatılmasına Dair Kanun Tasarısı, Damga Resmi 
Kanununda 3 üncü defadır beşer yıllık sürelerle me
riyetin uzatılmasına ait bir Kanun Tasarısıdır. Bey
nelmilel teşekküllerin de bu konuda herhangi bir iti
razı söz konusu değildir; tamamiyle, sürenin 1982' 
den 31.12.1987'ye kadar uzatılmasına ilişkindir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. I 
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7 Şubat 1967 TarihH ve 828 Sayılı İthalde Alınacak 
Damga Resmi Hakkında Kanun ite Değişikliklerinin 
Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 828 sayılı İthalde Alınacak Dam
ga Resmi Hakkında Kanun ile değişikliklerinin yü
rürlük süresi, 31 Aralık 1987 tarihine kadar uzatıl
mıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun 31.12.1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 

ve Tekel Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yoktur. 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Değerli üyeler; 7 Şubat 1967 tarihli ve 828 sayılı 
İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile 
Değişikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına 
İlişkin Kanun Danışma Meclisimizce kabul edilmiş
tir, hayırlı ve uğurlu olsun. 

Değerli üyeler; gündemimizdeki sıraya göre gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

4. — Osman Demiroğlu Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/15) (S. Sayı
sı : 256) (1) 

BAŞKAN — Osman Demiroğlu Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 
Tasarısını görüşeceğiz. 

Tasarıyla ilgili raporun okutulmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oku
tulması kabul edilmemiştir, gerek görülmemiştir. 

(1) 256 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Hükümet ve Komisyonun yerlerini almalarını I 
rica ediyorum. 

Sayın Muratoğlu, tasarıyla ilgili kısa bir açıkla
ma rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Osman Demiroğlu isimli şahsın idam cezasının 
yerine getirilmesini tazammun eden Kanun Tasarısı, I 
dosya ve Yargıtay ilamlarına göre $u tarzda hülasa I 
edilebilir : 

1951 doğumlu olan ve kayınpederinin köyüne mi-
safireten gelen Osman Demiroğlu'nun, 25.8.1974 gü
nü karısının akrabası ve olay tarihinde 12 yaşında 
olan 1962 doğumlu Dudu Okan isimli çocuğun evi
ne gittiği ve orada bir müddet kalıp çay içtikten son
ra avlanmaya gideceğinden bahisle çıktığı, ertesi gü- I 
nü, yani 26.8.1974 tarihinde çakısını orada unuttu- I 
ğundan bahisle tekrar maktulenin bulunduğu eve I 
gittiği; evde kimsenin bulunmadığı ve çocuğa çakısı- I 
m sorduğu, çakısının orada kalmadığının kendisine I 
söylenmesi üzerine, Dudu Okan'a karpuz yemek için I 
birlikte gitmelerini teklif ettiği; böylece bir pamuk I 
tarlasına geldikleri zaman, pamuk fidelerinin 6 0 - 7 0 
santimetre olması, etrafın ağaçlarla kaplı bulunması, I 
böylece görüş sahasının darlığı ve maktulenin mu
kavemet derecesinin çok zayıf olması gibi hususlar- I 
dan istifade eden hükümlünün, maktuleye hücum I 
edip zorla fiilî livatada bulunduktan sonra, suç de- I 
lillerini ortadan kaldırmak maksadıyla mağdureyi 
boğup öldürdüğü; bilahara cesedi 77 metre kadar I 
uzakta bir mesafeye götürerek taşların altına gizle- I 
diği, davaya bakan Antalya Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından sabit görülmüş ve Türk Ceza Kanununun 
450/9 madde (B) fıkrasına tevfikan Osman Demiroğ
lu'nun idam cezasına çarptırılmasına 7.7.1977 tarihli I 
1977/63 - 157 sayılı ilamla ve oybirliği ile karar ve- I 
rilmiştir. I 

Bu karar bilahara Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 6.12.1977 tarihli 1977/3652 - 3680 sayılı ilamı 
ile onanmak suretiyle kesinleşmiştir. 

Olay, anlatılanlardan ibaret bulunmaktadır. | 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. I 

Yoktur. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka- I 

bul edenler... Kabul etmeyenler...' Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. j 
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Osman Demiroğlu Hakkında ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 
6.12.1977 gün ve Esas 1977/3652, Karar 1977/3680 
sayılı ilamı ile kesinleşen, Antalya Ağır Ceza Mahke
mesinin 7.7.1977 gün ve Esas 1977/63, Karar İ977/157 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 uncu 
maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Kütük 92, 
Cilt 057/03, Sayfa 34'de nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, 
Düriye'den olma, Ağustos 1951 doğumlu, Osman 
Demiroğlu hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Tasarının lehinde ve aleyhinde konuşmak iste

yen sayın üye?.. Yoktur. 
Tasarıyı kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Osman Demiroğlu Hakkın
daki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Ka
nun, Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdün
dar ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 
sayılı Kanunla Değişik 1475 sayılı İş Kanununun 
14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/28) (S. Sayı-' 
sı : 240) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin 2 nci 
sırasında bulunan; «Danışma Meclisi Üyesi Mustafa 
Alpdündar ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 tarih 
ve 2320 sayılı Kanunla Değişik 1475 sayılı İş Kanu
nunun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi» var. 

(1) 240 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Bu teklifin görüşülmesiyle ilgili Bakanlık Tem
silcisi, Müsteşar Yardımcısı Sayın Talât Sargın ve 
bir de Birinci Hukuk Müşaviri Sayın Şeşenoğlu bu
radalar. 

Komisyon da yerini almış durumdadır. 
Tasarıyla ilgili Komisyon Raporunun okutulma

sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okutulması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Teklif sahibi bir açıklama yapacak mısınız?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz kısaca bir açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, değerli Hükümet Temsilcileri; 

Uzun süre ilgili komisyonlarda müzakere edildik
ten sonra huzurunuza gelen bu Teklif, genelde 3 ana-
soruna çare getirmektedir. Bu sorunlardan bir tanesi; 
işinden çıkartılarak emekliye sevk edilen işçilere, o 
fabrikaların bilindiği üzere, demir, kömür, sayaç, 
saat gibi, para yerine bir kısım emtia vermek sure
tiyle, alnının teri, emeğinin ürünü olan parasının, böy
lece 3 üncü şahısların eline geçerek elinden, çıkması
nı önleyecek, Kanunumuzdaki bir boşluğu doldura
cak ve kıdem tazminatının Türkiye'de geçerli parayla. 
nakit olarak ödenmesini sağlayacaktır. 

Bir başka husus; ödenecek bu paranın (yine ma
lumlarınız olduğu üzere, şikâyetleri ayyuka çıkmış
tır) yıllarca sürüncemede kalmasıdır. Kanunda, pa
ranın ne zaman ödeneceği sarahaten yazılı olmadığı 
için, kendi iradesi dışında emekliye sevk edilen in
sanlar 2 sene, 3 sene gibi uzun yıllar hak ettikleri 
parayı alamamaktalar ve para değerini kaybettiği için 
de bu çok cüzi miktarlara düşmektedir. Biz, çok 
zor durumda olan işverenlerimizin bu durumlarını bir 
yerde belki; eğer gerçek sıkıntıları varsa, makul kar
şılıyoruz, ancak keyfiliği de önlemek için, şayet işçi
nin hak ettiği parayı, hak ettiği tarihte ödeyemezse, 
Devletin tahviline verdiği faizler kadar bir miktar 
artırımlı olarak ödemesini öngörmekteyiz. Bunun da 
keyfî olarak ödemeyi geciktirmeyi önleyeceğini, yine 
yüce takdirlerinize sunarım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir öteki konu da; biliyorsunuz kamu veya özel 

işyerlerinde çalışırken askere giden işçiler, askere gi
derken çalıştıkları süre ile bağlı bir tazminat alırlar. 
Bunun yanında, aynı işyerinde çalışan hanım işçi

lerimiz evlendikleri zaman; Medenî Kanunun, Borç
lar Kanununun, eşin çalışma müsaadesine bağımlı 
olan eşlerinin, «çalışmayacaksınız» dediği zaman, eş 
ayrılmak istemiyorsa, birçok huzursuzluklara neden 
oluyor. Bunun da sonunda, «5-10 sene emeğim 
var, bunun karşılığını almadan nasıl ayrılayım?» diye 
yeni evlenen hanım işçilerimiz arasında büyük prob
lemler olmaktadır. Evlenmeyi, Medenî Kanun gereği 
bir askerlik gibi addederek, evlenmesi sonucunda eş
lerin en geç 3 ay içinde karar vermeleri halinde, ay
rıldıklarında hak ettikleri tazminatı almalarını öngö
recektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Diğer bir önemli husus; aslında tş Kanunumuzun 

yıllarca uyguladığı parçalı hizmetler sorunu vardır. 
Parçalı hizmetten maksat; bir insan iş hayatına atıl
dığı zaman, ister özel sektör olsun, ister kamu sektörü 
olsun, ömrü boyunca devamlı aralıksız çalışama
maktadır. Örneğin; ben bir işçi olarak Almanya'ya 
gitmek istedim. Yanlış karar verdim, gittim Alman
ya'da aradığımı bulamadım ve tekrar yurda döndüm, 
şimdi işime döneceğim. İşverenim de beni kesin ola
rak almak istemektedir, çünkü ben çok iyi sanatkâ
rım; ama kıdem tazminatını istifa yoluyla ayrılanla
ra ödemeyi öngörmediğinden, benim tekrar istifamı 
yürürlükten kaldırdığı halde eski işverenin, bu sü
reyi yasal bir noksanlık nedeniyle ödememektedir. 
Bu konu çok geniş çapta, Türkiye'de yoğun çalkantı 
halindedir. Nitekim, birçok davalara sebep olmakta
dır. Örneğin; Yargıtayımızın Hukuk Genel Kurulu
nun bu konuda verdiği örnek bir karar vardır. Bu 
karar da; evvelce işverenin bir veya birkaç işyerin
de çalışan işçinin istifa ederek ayrıldıktan sonra tek
rar aynı işverenin işyerine girip, çalışmaktayken emek
liye ayrılması halinde, istifa ederek ayrı kaldığı sürede 
de kıdem tazminatı hesabının dikkate alınması gerek
tiğini ifade eden Yargıtayın kökleşmiş bir kararı var
dır. 

Üçüncü bir husus olarak da; takdirlerinizle (Sa
yın Başkanıma, Yargıtay kararını, resmî evrakı tak
dim ediyorum) aradaki uyuşmazlıkları böylece, çö
zerek iş hayatında ihtilafsız bir huzur sağlama yö
nüne girecektir. Bu Teklifimiz komisyonlarda görüşü
lürken, Sayın Hükümetimiz açıkça, Teklifimizin bü
yük kısmına aynen katıldığını, ancak en son anlat
tığım hususda, «özel teşebbüsle kamu teeşbbüsü ara
sında ayrıcalık yaratır» şeklinde bir endişe belirtmiş
lerdir. Bu endişenin tamamen yanlış yorumlamadan 
kaynaklandığını vurgulamak isterim. Şöyle ki: Özel 
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teşebbüste de, resmî teşebbüste de işveren aynı ise, 
olay da aynı cereyan etmişse, aralıklı hizmet geçmiş
se, kıdem tazminatının ödenmesinde hizmetler bir
leştirilecektir. Nitekim, Hukuk Genel Kurulunun ka
rarı da bu doğrultudadır. Ancak, (A) işyerinden (B) 
işyerinde çalışmak içtin ayrılmış, istifa etmişse, herhal
de (A) işverenin ödemesi gereken tazminatı (B) işve
reninden istemek, hakkaniyet ölçüsünde bir kural 
olamaz. Eğer öyle olsaydı, Ahmet'in çalıştırdığı 
adamın; nasilsa memleket sanayiine bir katkıdır, Meh
met'ten parasını istemek gibi bir şey olur bu. Ke
sinlikle böyle bir iddiamız ve isteğimiz yoktur. Tek
lifimiz tamamen, özellikle eğer kamu kesimindeyse, 
aralıklı da olsa istifa nedeniyle ayrılmak, tekrar işe 
alınmanın istifayı yürürlükten kaldıracağı anlamı ku
ral olarak yerleşmiş olduğundan birleştirilerek taz
minatlarının ödenmesini öngörmektedir. 

Esasen, 20 seneyi aşkın bir zaman bu konu uy
gulandıktan sonra, son bir kanun değişikliği nedeniy
le ve yanlış yorumlamadan bir yanlış anlama doğ
muştur, bunu düzeltmek için bu teklifi gerçekleştir
miş, huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Yüce Kuru
lunuzun tasvibine arz ediyorum, teşekkür ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 sayılı Kanunla Değişik 
1475 sayılı tş Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı 
fıkralarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Teklifi 

A. ASIM İĞNECİLER — Teklif sahibiyle aynı 
mıdır efendim?.. 

BAŞKAN — Komisyon açıklama yapmak istiyor-
musunuz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FER [DUN GÜR AY — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın'Baş
kanım, bir yenilik getirmemektedir. Bugün kazaî iç
tihatlarla uygulanmakta olan duruma yasal bir veçhe 
veriyoruz. Esasında bugüne değin böylece uygulana-
geliyor. Ancak, bir boşluk yaratmaması bakımından 
ve 12 Eylül'den sonra bu mevzuatlar derinliğine ihata 
edildiğinden biz de bunu yasal hale getiriyoruz. Bir 
yenilik getirmiyor ve kimseye bir hak bahşetmiyor. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 sa

yılı Kanunla değişik 1475 sayılı İş Kanununun 14 
üncü Maddesi 4 üncü fıkrasının 4 üncü bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında 
işçinin hizmet akdinin bu Kanunun 17/11 nci madde
sine göre Kıdem (Tazminatı almayacak şekilde fesh 
edilmiş olması, T.C. Emekli Sandığına tabi memu
run da hizmetten suçluluğu nedeniyle azledilmiş bu
lunması suretiyle ayrılmadan önce geçen hizmet sü
releri Kıdem Tazminatı hesabında dikkate alınmaz. 

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

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, arzu buyurulursa kısa bir açıklama yapmak is
tiyorum; belki yanlış anlaşılabilir... 

BAŞKAN — Hay hay efendim, buyurunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Burada bir 
nevi hizmetlerin birleştirilmesi var. Yine hizmetlerin 
birleştirilmesi konusunda başka bir tasarı da vardı. 

Burada özellik arz eden husus şu : Bu hizmet bir
leştirmesinde işyerinin aynı olması gerekiyor. Bir de 
Emekli Sandığı veyahut Sosyal Sigortalar Kurumun
dan birisinde hizmet verdiği ahvalde, işyeri aynı 
ise birleştirilecek, işin içine Emekli Sandığı girdiği 

MADDE 1. — 17 Ekim 1980 tarih ve 2320 sa
yılı Kanunla değişik 1475 sayılı iş Kanununun 14 
üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«3. Muvazzaf askerlik hizmeti ve kadın işçile
rin evlenmeleri nedeniyle, evlenme tarihinden itibaren 
üç ay içinde kendi arzularıyla.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, Mad

de üzerinde Komisyonun görüşü nedir efendim?.. 
BAŞKAN — Komisyondan gelen maddedir. Ko

misyonun maddesi bu. 

— 90 — 
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için bu birleştirmeler ancak kamu kesiminde olabilir; 
ama bu işçinin kendi kusuruyla veyahut suç sayılan 
bir haliyle işten ayrılmamış olması lazım. Mesela 
Emekli Sandığında görevli iken ahiren istifa etmiş, 
tekrar aynı müesseseye kabul edilmiş ve sigortalı ol
muş. Bu ahvalde her iki hizmet süresi üzerinden kı
dem tazminatı verilmesini amaçlıyor, eşitliği sağla
mak bakımından; ancak Kanunun bir başka madde
si de var, hiçbir şekilde Emekli Sandığından alacağı 
ikramiyenin üzerine çıkamaz. Zaten getirdiğimiz diğer 
tasarı ve tekliflerde de bunu amaçlıyoruz. Kıdem 
tazminatının asgarî ücretten ayrılması da bu eşitliğin 
bir sonucudur. Bu sağlanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ TALÂT 
SARGIN — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sargın. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ TALÂT 
SARGIN — Sayın Başkan; 

Tasarının 2 nci maddesi hakkında özellike şunu 
ifade etmek istiyorum : Bilindiği üzere 1475 sayılı 
Yasanın (14 üncü maddesi de dahil olmak üzere) 
tümü Millî Güvenlik Konseyi gündeminde bulunmak
tadır ve orada bu Tasarı görüşülmek üzeredir. 

Huzurunuzdaki Tasarının 2 nci maddesi ise kamu 
kesiminde çalışanlar t ile özel kesimde çalışanlar ara
sında, çalışan açısından, çalışanın hizmetinin değer
lendirilmesi açısından açık seçik ayrıcalık yaratmak
tadır. Bunu bir misalle açıklayacak olursak: 

Bir işçi düşünelim, bir işverenin işyerinde yedi 
yıl çalışmış, kardeşi ise kamu kesimindeki bir işye
rinde yedi yıl çalışmış ve her ikisi de istifa etmiş ol
sun. Özel kesimde çalışan o işçi bir başka işverenin iş 
yerine gitsin, 23 sene orada çalışsın ve emekli olsun. 
Kamu kesiminden istifa eden işçi de bir başka kamu 
kesimine gidip orada 23 sene çalışsın ve emekli ol
sun. Bu takdirde özel kesimde çalışan kardeşinin yedi 
yılı sayılmayacaktır. Bilindiği üzere hizmet aynı hiz
mettir, ayrılış sebebi aynı sebeptir; fakat neticenin de
ğişik olduğunu açık seçik görmekteyiz. 

Tabiî burada kanun koyucu tüm çalışanları dik
kate almak, aynı hizmetlerini aynı şekilde değerlen
dirmek zorundadır. 

Ayrıca bu madde ileride çıkacak olan kıdem tazmi
natı fon tasarısıyla da yakinen ilgilidir. 

Arzım bu kadardır; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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MUSTAFA ALPDÜNDAR — Madde üzerinde 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN '— Buyurunuz Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda çok uzun yıllar beraber çalıştığım de

ğerli Sargın arkadaşımla ters düşmek istemem; an
cak gerçeği olduğu gibi ortaya koymak gerekir. 

Fon ayrı bir kanundur; Kanunun maddesinin en 
altında «Fon Kanunu çıkarılır» hükmü vardır. Baş-
lıbaşına bir konudur. Çıktığı zaman bu Kanundaki 
düzenleme elbette yeniden Fon Kanununu çıkaran 
kurul, eğer bizden geçmeyecekse, Yüce Konseyimiz 
tarafından düzeltilebilecektir. Kaldı ki, bizim konu
muzla fonun uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. 
Değerli Komisyon Sözcümüzün de vurguladığı gibi 
mevcut uygulamaya açıklık getirmektedir. 

Biraz açmak ihtiyacını hissetim. Mesela tarlasın
da çalışan bir insanın kıdem tazminatı var mıdır?.. 
Yoktur. Ahmet ustanın işyerinde çalışan bir insan, 
işine gelmedi, daha rahat bir iş buldu, Mehmet us
tanın işyerine geçti ve Ahmet ustayı bıraktı gitti. 
Orada çalıştığının parasını Mehmet ustadan isteyebilir 
mi?.. Misal gayet açıktır. 

Olay aynen şöyle : Ben Millî Savunma işçisiyim. 
Millî Savunma biliyorsunuz kamu kuruluşudur, dev
lettir. Komutanlarım müsaade etti, Millî Savunma iş
yerinden Almanya'ya gittim. Giderken 10 yıl hizme
tim vardı. İstifa ettiğim an o hizmeti gözden çıkar
dım; ama tekrar döndüm. İşte önemli nokta burası. 
Döndüğüm zaman müracaat ettim, komutanım bana, 
«Sayın Alpdündar, giderken biz sizden memnunduk, 
derhal istifanı yürülükten kaldırıp iptal ettim, buyur 
çalış» dedi ve işe aldı. 15 sene daha çalıştım ve şimdi 
emekli oluyorum. Bu Kanun kabul edilmediği tak
dirde emsal olan Alpdündar 10 senelik kıdem taz
imatını alamayacaktır; uygulama bu yöndedir. Hal
buki Yargıtay Genel Kurulu Kararı ve Kanunumu
zun başka bir maddesi, «Ancak suçlanıp, cezalanıp 
işyerinden atılanlar bu haktan yararlanamayacak» de
mektedir. Hukuk kuralı budur. İşveren beni tekrar 
almışsa; benim geçmiş hizmetimi, «istifa kıdem taz
minatı hakkı doğurmuyor» varsayımından hareketle 
ödememesi başka bir şeyin savunmasını gerektirmez. 
Kamu kesimi böyledir. 

Özel kesime gelelim : Muhterem işverenimiz Vehbi 
-Koç'un işçisiyim. Yedi sene çalıştım, aynı şekilde 
bıraktım gittim. O zaman İstanbul'da çalışıyordum. 
Tekrar geldim, Eskişehir fabrikasında ihtiyaç vardı, 
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ben iyi buzdolabı boyarım, beni oraya aldı. İşyeri 
ayrı, ama sahibi bir. Değişmiyor durum. Ben emekli 
olurken, o bırakıp Almanya'ya gittiğim yedi sene şim
di uygulanmıyor. Neden?.. Giderken istifayla ayrıl
dığım için. Biliyorsunuz, kıdem tazminatı alabilmek 
için ya ölmek ya işveren tarafından hiçbir cezaî sebep 
göstermeden işten çıkarmak veya emekli olmak ge
rekiyor. Bunun dışında kıdem tazminatı istemek, al
mak mümkün değil değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla 
özel kesimle kamu kesimi arasında kesinlikle bir ay
rıcalık söz konusu değildir, ne kişi ne de işveren yö
nünden. Bu Kanun özel kesim için de kamu kesimi 
için de iş kanunudur; ama bir yanlış yorumlamadan 
anlaşılan, hatta işverenin içi sızlayarak işçisine para 
vermek istediği, yani bu hakkını kabul ettiği halde; 
«İstifa ettiği için hak doğmamış» tabiri meseleyi çık
maza sokmaktadır değerli arkadaşlarım. 

Konuyu ortaya koyabildim mi bilmiyorum; fakat 
bu şekliyle kabul edilmesinde sayısız yararlar vardır. 

Kabul etmenizi diliyor ve saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güray. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Emekli San
dığında çalışan, yani işvereni devlet olan kişiler, kaç 
işyeri değiştirirse değiştirsin, hatta görevinin mahi
yetini de değiştirse, keseneğini geri almadığı sürece 
sonuçta ikramiyesini toplamı üzerinden alır. Bu Emek
li Sandığında uygulanan ve değişmeyen bir kuraldır. 

Sigortalı olan kişiler ise, işverenleri değiştiği ah
valde, ayrılmaları halinde tabiatıyla bunu alamıyorlar. 
Çünkü kıdem tazminatını veren işverendir. İşveren de
ğiştiği zaman ayrı ayrı hizmetlerin birleştirilmesi su
retiyle bugünkü mevzuata göre toplam hizmet üzerin
den kıdem tazminatı almak söz konusu değildir. An
cak, aynı işyerinde çalışan, özellikle kamu işyerleri 
içindeki sirkülasyon halinde, hatta sandık değiştirme
lerde toplam üzerinden yapılması, bu Emekli San-
dığındaki .uygulama gibi eşitliği sağlayacak mahiyet
tedir. Onun için Komisyonumuz buna olumlu şekilde 
yaklaşmıştır; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Başka söz isteyen Sayın üye?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanununun 2320 
sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi 4 üncü ben
dinin 11 inci fıkrasının sonuna aşağıdaki şekilde ye
ni bir fıkra eklenmiştir. 

«Kıdem tazminatı ödeme hakkı doğan işçiye kı
dem tazminatı hakkın doğduğu ayı takip eden ayın 
sonuna kadar ödenir. Her ne sebep ve suretle olursa 
olsun, bu süre içinde ödenmeyen kıdem tazminatı 
yekûnu Devlet tahviline uygulanan en yüksek faiz
ler oranında fazlasıyla hesaplanarak ödenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Açıklama yapacaksınız herhalde Sayın Gü
ray; ama sizden önce Sayın Üyeye söz vereyim, bel
ki sonra Sayın Üyeye de cevap verebilirsiniz. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, öğ
renmek için Hükümetten veya Komisyondan veya 
Kanun Teklifini yapan Arkadaşımdan cevap isti
yorum : Dünyada bu tip bir uygulama var mıdır? Bu 
birinci sualim. 

İkinci sualim : Devlet memuriyetinde (Emekli San
dığında) veyahut diğer benzeri sandıklarda bu şekilde 
bir uygulama var mı? 

Üçüncüsü : Bu gibi mükellefiyet ne gibi bir taz
minat şeklinde olacaktır? Öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Güray. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlar; 

Mevzuatımızda kıdem tazminatının ne kadar sü
re içerisinde ödeneceği hakkında bağlayıcı bir hü
küm olmadığından, yüksek malumları olduğu gibi, 
emekli olan işçilerimizin kıdem tazminatları uzun 
süre ödenememekte idi. Bu bakımdan birçok yakın
malar husule gelmekte idi; hatta yıllarca emek ver
dikten sonra bu parayla bir iş yapmak, hatta başını 
sokacak bir mesken edinmek isteyen işçiler uzun süre 
beklemekte ve bunun sonunda süre gelen enflasyon 
baskısı nedeniyle 1 yıl, 1,5 yıl sonra iştira gücü çok 
az hale gelmiş bir ikramiyeyi, bir kıdem tazminatını 
alabilmekte idiler. 

Şimdi, dünyanın diğer ülkelerinde bu şekildeki 
bir sistemi uygulama olanağı yoktur. Çünkü orada 
kıdem tazminatının geciktirilmesi mevzu bahis değil
dir; anında ödenir. Çünkü, işçinin yıllarca verdiği 
emeğin karşılığı olan bu para derhal ödenmesi gere
ken bir paradır. Emekli olduğu anda muaccel hale 
gelmiştir. 
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Danışma Meclisi B : 33 22 . 12 . 1982 O : 1 

Bizde bunu da aşarak, zaman zaman ekonomik [ 
sıkıntılar nedeniyle aynî ödemeler de yapıldığı veya 
yapılmak istendiği de görülmüştür. O bakımdan, 
günün ihtiyaçları bu maddenin düzenlenmesi zarure- I 
tini doğurmuştur. I 

Şimdi burada «işçinin emekli olduğu tarihi takip 
eden ayın sonuna kadar ödenir.» şeklinde bir ibare I 
getirmekle işverene yahut daha ziyade kamu sektö- I 
rüne bir süre tanınmıştır. Bu süre içinde, hemen he- I 
men 2 aya varan bu süre içinde ödenmemesi halinde, I 
artık işçinin bu kıdem tazminatı talep edilebilir bir 
hale gelmektedir. Her talep edilebilir alacakta, her I 
talep edilebilir tazminatta muhakkak ki, uğramla- I 
cak zararın da telafisi hukuk kuralları gereğidir. I 

O bakımdan, burada gecikmeden dolayı paranın 
eline geçtiği zamanki mahrum kalacağı kârın en azı- I 
nı vermek gerekir. Hak ve nasafet kuralları da bunu I 
gerektirir. Ancak bu ne kadar olacaktır?.. Bu, mev- I 
zuatımızda müeccel borçlarda % 5, ticarî işlerde % 
lö'dur; ama böylesi bir olayda herhalde bugünkü 
durum da dikkate alınarak Devlet tahvillerine, Dev
letin verdiği faiz oranında bunun karşılanması ge
rektiği daha adil olur kanısına vardık. O bakımdan 
biz de konuyu olumlu olarak kabul ettik; arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Sargın, buyurun efendim. I 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ TALÂT 
SARGİN — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. I 

Kanunumuza göre, işçinin hakkı doğduğu anda I 
ödenir. Olağanüstü haller olmuştur; işçi kıdem taz
minatı ödenmemiş, hatta bazı ahvalde bazı malze
melerle değiştirilir, mübadele edilir olmuştur. Bunlar 
o dönemin en kötü halleridir. Mevcut yasamızda iş
çinin kıdem tazminatı hakkının anında ödenmesi 
esastır. 

«Bu ödemenin, hakkın doğduğu ayı takip eden 
ayın sonuna kadar» demekle, aslında işçiye bazı halde 
2 aya yakın bir geç ödemeye neden olunacaktır. En 
azından bu parayı işverenler 2 ay daha kullanma 
arzusunu duyacaklardır bu madde böyle geçtiği tak
dirde. 

„ Şimdi, bu madde olmadan işveren anında öder I 
mi?.. Normal düzende öder. Kamu kesiminde Dev
lettir, öder; özel kesimde de Devlet denetler, ödetir. 
ödenmezse ne olur?.. Ödenmezse umumî hükümler 
uygulanır. Evet, Borçlar Kanununda mücbir sebep
le geciken konularda % 5 kanunî faiz getirilmiştir; I 
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bu faiz azdır, çoktur, bunu tartışmak benim haddim 
değildir; ama bütün alacaklılar için caridir. O za
man ilgili kanunda bu düzeltmeyi yapmak daha ye
rinde olur düşüncesindeyim. 

Özetle şunu söylemek istiyorum : Hakkın, doğ
duğu anda ödenmesi esastır. Bunu, bazı kötü haller 
dikkate alınarak 2 aya yakın bir gecikmeyi tabiî gör
mek kanımca yanlıştır ve bu ödeme umumî hüküm
lere de uygun takip edilmeli, müeyyidesi de öyle uy
gulanmalıdır diye düşünürüm; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sargın. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Hükümet 
Temsilcisine gönül dolusu şükran borcumu arz et
mek isterim. Ancak en geç, yani hakkın doğduğu za
man ödenmez diye bir hüküm, kesinlikle böyle bir 
şey düşünmek mümkün değil; yeter ki, iyi niyetli 
işverenlerimiz 3 ay, 5 ay, 3 sene beklemeden ödesin
ler. Bu kanunu getirmekle bir sürü davayı, muvaza
ayı da ortadan kaldırmış oluyoruz Sayın Başkanım. 
Çünkü biz kesinlikle tazminat neyse odur, onun üs
tünde bir şey tırmalama niyetinde değiliz; ama zor
layıcı... Ha, ödenmezse, memurları, işi, bordroyu 
yapanlara (Faize girecektir, muvaza doğacaktır) ça
buk ödettirin diye bir hüküm vazettik. Yoksa fazla 
bir şey almak söz konusu değil'dir. 

Arkadaşımın cevapsız kalmış bir sorusu var : 
Memurlarda da aynı şey var mıdır?.. Elbette yoktur. 
Biliyorsunuz memurlar emekli maaşıyla birlikte az 
veya çok, ikramiyesini alırlar; hemen alırlar, peşin 
alırlar. İşçiler için böyle şey söz konusu değildir, O 
nedenle de bu sualin gereği yoktur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdün
dar. 

Değerli üyeler, 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü madde yerine geçici bir madde Teklifi 

var Sayın Öğünç'le Sayın Öztuş'un. Bu teklifi oku
tuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 240 Sıra Sayılı Kanun

la çalışırken evlenip işten ayrılacak kadın işçilere 
çalıştıkları süre için hak ettikleri kıdem tazminatları 
ödenebilecektir. 

Esasen benzerî hükümler 12 Eylül öncesi işçi -
işveren arasında akdedilmiş toplu iş sözleşmelerin
de de bulunmakta idi. 



Danışma Meclisi B : 33 22 . 12 . 1982 O : 1 

Bu itibarla, 1 Ekim 1980 tarihinden sonra evle
nip ayrılmış kadın işçilerle bu Kanun yürürlüğe girdi
ğinde evli kadın işçilerden ayrılmak isteyecekleri 
kapsamak üzere Kanuna aşağıda yazılı olduğu şekil
de bir geçici madde ilavesi hususunu arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Nermin ÖZTUŞ 

«Geçici Madde — 1 Ekim 1980 tarihinden sonra 
evlenip işinden tazminat almadan ayrılan kadın iş
çilerle, 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte evli bulunan 
kadın işçiler en geç 3 ay içinde başvurmaları halin
de 1 inci maddede yazılı işten ayrılma nedeni ile kı
dem tazminatı alma hakkında yararlanabilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, bir açıklama yapa
cak mısınız 

FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ — Önergemiz açık
tır efendim. Genel Kurulun takdirine sunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica edeyim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜR AY — Sayın Baş

kanım; 
Daha önce de arz ettiğim gibi 12 Eylül'den önce

ki toplu sözleşme düzenlerinin cari olduğu zamanlar
da bu kabil hükümler toplu sözleşmelerin hemen hep
sinde vardı. Kadın evlendiği zaman, bu kıdem taz
minatını, o zamana kadar geçen senelerini kapsayan 
kıdem tazminatını almaktaydı; çünkü kadının çalış
ması evliliğe kadar kendi ihtiyarında, ancak evlilik
ten sonra çalışma durumu ise kocasının iznine bağ
lı idi. Biraz mecburiyet olduğu için, Yargıtay içtihat
ları da bu yöne işi sevk etmişti. 12 Eylül'den sonra 
toplu sözleşmelerdeki bazı hükümlerin uygulanma
sı durdurulduğundan, bu arada evlenenlerden mağ
dur olan kişiler olmuştur, alamamışlardır. Bazı mü
esseseler rızaen, bir atıfet olarak bu kıdem tazminat
larını ödemiştir, bazıları ödememiştir; ancak malî 
yük getiren, ödemeyi kapsayan teklif ve tasarların 
geriye -yürütülmeleri kural olarak mümkün değildir. 
O bakımdan, biz Yüce Heyetinizin her zaman kabul 
ettiği ve titizlikle uyguladığı bu kurala uymak zo
rundayız. Biz katılmıyoruz; ancak takdir Yüksek 
Kurulundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN -— Teşekkür ederim. 
Sayın Sargın, Hükümetin de görüşünü rica ede

yim. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ TA-
LÂT SARGIN — Komisyona katılıyoruz, komis
yonla beraberiz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu önergeye Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor; fakat Ge
nel Kurulun takdirine bırakyorlar. 

O itibarla, dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmiş
tir. 

Dikkate alınması kabul edildiğine göre, Sayın 
Komisyonun ve Sayın Hükümet Temsilcisinin, Mec
lisin bu kararına uyup uymayacağını öğrenmem ge
rekiyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜR AY — Efendim; 

Karara kesinlikle uyuyoruz, saygılıyız. Emredili-
yorsa derhal maddeyi düzenleyip sunuyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Sargın, sizin görüşünüzü ala
bilir miyim? 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ TA
LÂT SARGIN — Yüce Heyetin kararına elbette 
ki, katılırız; ancak büyük davalara, büyük sorunlara 
neden olacak. Elbet bunları da göğüsleyeceğiz, çö
zümler bulacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; kararınıza Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılmaktadırlar. 
Bu itibarla, evvela önergeyi kesin oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Yeni bir madde olarak, 3 üncü maddeden sonra 
geçici bir madde olarak, önergeyi madde olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Geçici madde olarak kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
HAMZA EROĞLU — Efendim; bir sorum var. 

Müsaade buyurursanız arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
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HAMZA EROĞLU — «Bu Kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür.» hükmüne göre Bakanlar Kurulu 
bu Kanunu yürütmede güçlüklerle karşılaşacak mı
dır? 

Bu soruyu sormamın sebebi şudur : Hükümet 
Temsilcisi, Bakanlık Temsilcisi Kanunun maddele
ri hakkında, çeşitli hükümler hakkında tasvipkâr 
olmayan açıklamalarda bulundular. Biraz sonra Ka
nunun tümü üzerinde oylamaya gidilecektir. Bu ba
kımdan ben Hükümet Temsilcisinden şunu soraca
ğım. Bu Teklif güçlükle karşılaşacak mı? Kanunlaş
tığı şekilde bu Teklifi Hükümet kabul ediyor mu 
etmiyor mu? 

Açıkça ifade edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Eroğ-
lu. 

Buyurun Sayın Sargın. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ TA
LÂT SARGIN — Sayın Başkan; 

Teşekkür ederim. Hükümet adına Konuşmaya 
mezun değilim. Çalışma Bakanlığı Temsilcisi olarak 
hele kabul buyurduğunuz geçici maddenin büyük 
problemler yaratacağını belirttim; ama bir yasa ka
bul edildikten sonra yürütme organı onu, canla baş
la çözümler bulup uygulamak zorundadır. Bunu ifa
de etmek istedim. Hükümet adına bir beyanatta bu
lunamayacağımı belirtirim. 

Sağ olun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Bu açık
lama net değil. 

BAŞKAN —Evet 
Değerli üyeler; Teklifin 5 inci maddesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teklifin lehinde, aleyhinde söz almak isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Teklifin tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. 17 Ekim 1980 Tarih ve 
2320 sayılı Kanunla Değişik 1475 sayılı İş Kanunu
nun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Danışma Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

6. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onay
lanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 sayılı Ka
nuna Ek 11.7.1982 Tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Büt
çe - Plan ve Malî İşler Komisyonları Raporları. 
(1/430) (S. Sayısı: 243) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 üncü maddesinde 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî 
Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanması
na Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 sayılı Kanuna Ek 
11.7.1982 Tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 1 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı var. 

Komisyon hazır. 

Hükümet Temsilcisi olarak Sayın Maliye Bakan
lığı Müsteşarı Ertuğrul Kumcuoğlu bulunuyor. 

Bu tasarıyı görüşmeye başlıyoruz. 
Tasarı ile ilgili Raporun okutulmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Raporun okutulması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen iste
yen sayın üye?.. 

HAMZA EROĞLU — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım ve say
gıdeğer arkadaşlarım; 

Bugün huzurunuza getirilen bir Kanun Tasarısı 
vardır. Bu Kanun Tasarısı, Avrupa Konseyi İmtiyaz 
ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29,8.1961 tarihli ve 
358 sayılı Kanuna Ek 11.7.1972 tarihli ve 1608 sayı
lı Kanunun 1 inoi Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında bir Kanun Tasarısıdır. 

Mesele şu : 
Avrupa İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşma

sına Ek Üçüncü Protokol iskân fonuyla ilgilidir. 
Avrupa İskân Fonunun Türkiye hissesinin artırılma
sıyla ilgilidir. 

Şimdi bu bir Kanun Tasarısıdır, bir milletlerarası 
antlaşmaya dayanan bir Kanun Tasarısıdır, millet
lerarası bir antlaşmanın uygulanmasını sağlamaya yö
nelik bir Kanun Tasarısıdır. Burada söz konusu edi-

(1) 243 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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len 1608 sayılı Kanunu daha önceki metinlerden in
celedim, bakın aynı hatalar orada da yapılmış ve 
Hükümetin gerekçesini yüksek huzurlarınızda oku
yorum; 1.12.1969 tarihlidir : «29 Ağustos 1961 tarih
li ve 358 sayılı Kanunla Büyük Millet Meclisi tara
fından onaylanan Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Mua
fiyetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protoko
lün ekini teşkil eden Avrupa Konseyi îskân Fonuna 
üye devletlerin katılma paylarını gösteren cetvel söz 
konusu Protokol kanunlaştığı sırada sehven Büyük 
Millet Meclisine intikal ettirilmemiştir. Mezkûr Pro
tokolün ayrılmaz eki olan cetvelin ekler meyanına 
alınması maksadıyla ilişik Kanun Tasarısı hazırlan
mıştır.» 

Zamanında da bu hata yapılmış, şimdi de aynı 
hatalar yapılıyor. Bu Tasarıya, Tasarının mesnetini 
teşkil eden, Avrupa iskân Fonuna katılma payımı
zı artıran, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyeti 
Umumî Andlaşmasma Ek Protokoldeki Bu Deği
şikliği öngören Andlaşma eklenmediği gibi, katılma • 
fonlarını gösteren cetvel de eklenmemiştir. 

Bu bakımdan ben, bu Tasarının eksik, hatalı ol
duğu kanısındayım. Komisyona iade edilerek Avru
pa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Andlaş? 
masına Ek Protokolde Değişiklik Yapılan Andlaş-
mada öngörülen katılma paylarına ait kararın ek
lenmesi lüzumunu kaniim. Bu, Devletler Hukukunun 
açık, sarih bir kuraldır. Elimizdeki mevcut Anayasa da, 
1961 Anayasası da milletlerarası bir sözleşmenin mut
laka Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirilmesini 
veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçiril-
mese dahi, daha önce Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden geçirilmiş bir sözleşmeye dayanarak, bir ka
nuna dayanarak yetki verilmesini gerekli kılmakta
dır. Böyle bir husus olmadan bu Tasarının bu Mec
listen geçmesi hukuken sakattır, yanlıştır. Bu sakat
lığın düzeltilmesi amacıyla Tasarının Komisyonca 
geri alınmasını arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyonun, bu konudaki görüşünü rica 

ediyorum?... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU (BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî 
Andlaşmasma Ek Üçüncü Protokolün Onaylanması
na Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 sayılı Kanuna Ek 
11.7.1972 Tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı

sı, Avrupa Konseyi iskân Fonuna katılma payının 
780 bin dolardan, 6 milyon 435 bin dolara çıkarıl
masını öngörmektedir. Bu Kanun Tasarısı hakkında 
Sayın Hocamızın cetvel eklenmesi teklifleriyle ilgili 
husus, «6 milyon 435 bin dolar» olarak belirtilmek 
suretiyle belki cevaplanmış olacaktır. 

Burada katılma payımız 780 bin dolardan, 6 mil
yon 435 bin dolara çıkmaktadır. Üye devletlerin ka
tılma paylarının artmasıyla, üye devletlere başlan
gıçta millî mültecilerin iskân sorunlarına çözüm bul
mak için kurulan bu Fon, daha sonra daha değişik 
veçheye girerek, iskân Fonunun programında yer 
alan projelerin realizasyonu bakımından, 15 katma 
kadar kredi vererek ikraz sağlayabilme bakımından 
bir imkân getirerek yararlı hale gelmiştir. Katılma 
payımızın artırılması da bu amaca yöneliktir, esasın
da bir an önce kanunlaşmasında fayda olan bir ka
nun tasarısıdır. Dolayısıyla artırdığımız miktar kadar, 
15 kat daha fazla kredi temin etme imkânımız var
dır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım sorum 
cevaplandırılmamıştır; tekrar söz almak mecburiye
tinde kalacağım. Müsaade buyurursanız önce Sayın 
Hükümet Temsilcisine ve Sayın Komisyon Başkanına 
cetveli göstereyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Bu Tasarıya, katılma paylarının artırılmasıyla il
gili böyle bir cetvelin eklenmesi lazımdır. Bu cetvel 
daha önce de eklenmemiş, sonradan çıkarılan bir ka
nunla bu cetvel eklenmiş. Sonradan çıkarılan kanu
nun gerekçesini biraz önce okudum. Bu bir kanun ta
sarısıdır. önce sözleşmenin tasdiki lazım. Sözleşme
nin tasdikinden, onaylanmasından sonra onun uygu
lanması için ya hükümete yetki verilir veyahut bir 
kanun tasarısı hazırlanır; eksiktir, yanlıştır, sakattır, 
lütfen buna izin vermeyiniz. 

Daha önceki kanunda Avrupa iskân Fonundaki 
katılma paylarını gösteren bu cetvel elimdedir. Yeni 
katılma payımız artırılmıştır. Yeni katılma payımı
zın artırılmış olmasından bizim menfaatimiz vardır; 
büyük menfaatimiz vardır. Bununla ilgili olmak üze. 
re, 1 inci madde hakkında belki tekrar söz almak zo
runda kalacağım. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Kumcuoğlu. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; Sayın Er
oğlu Hocamızın noktayı nazannı Hükümet saygı ile 
karşılamaktadır; fakat öyle ümit ediyorum ki, Sa
yın Eroğlu Hocamızın noktayı nazarı mahfuz tutul
mak kaydıyla, Kanun Tasarısının bu haliyle kanun
laşmasında çok önemli bir sakınca yoktur. Çünkü, 
söz konusu Kanun Tasarısı, Türkiye'nin taraf ol
duğu uluslararası bir andlaşmanın tasdikine müte
dair bir Kanun Tasarısıdır. 

İlk seferinde, Türkiye'nin böyle bir andlaşmaya 
taraf olması ve sonra taraf olduğu bu andlaşmanın 
gerektirdiği malî mükellefiyetleri üstlenebilmesi için 
bir kanun gerekiyordu. Bu kanun, zamanında Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Yasama 
Organının tasvibine mazhar olmuştu. Yalnız bu iş 
yapılırken (Muhterem Hocamızın dediği doğrudur) 
sehven cetvel eklenmemiştir. 

Cetvelin önemi nerededir?... Cetvelin önemi, için
deki sayılardan çok, andlaşmaya taraf olan ülkelerin 
nispî paylarının belirlenmesindedir. Yani, böyle bir, 
durumda Türkiye belli bir andlaşmaya taraf olurken, 
diğer ülkelerle mukayese edilerek nasıl bir yükün 
altına giriyor; Yasama Organının bilmesinde fayda 
var diye cetvel eklenmiş; fakat sehven unutulmuş, 
sonra tekrar eklenmişti. Bu cetvel eklendikten sonra 
artık mesele düzelmiştir; yani Sayın Eroğlu'nun nok
tayı nazarı doğrudur. Cetvel eklenmemiş olsa idi 
hata devam edecekti; cetvel eklenmiştir. 

Sonra olanlar nedir?... Sonra olan değişiklikler 
Türkiye'nin yeni bir andlaşmaya taraf olması vakıa
sı değildir. Türkiye, zaten mevcut olan bîr andlaş-
mada, bu andlaşmanın bütünü içindeki bütün ülkeler 
paylarını belli bir ölçüde artırmayı taahhüt ettikleri 
için, onlara uyarak taahhütünü artırmaktadır. Eğer 
bu artırım içinde herhangi bir şekilde andlaşmaya ta
raf ülkelerin nispî paylarında bir değişiklik olsa idi, 
yine de Sayın Eroğlu'nun noktayı nazarının derinle
mesine teemmül edilmesinde fayda mülahaza eder
dik; ama burada Türkiye yeni bir andlaşmaya taraf 
olmuyor. Nitekim, bu bir Genel Kurul kararı ola
rak konsensüs suretiyle üzerinde anlaşılıyor ve gü
nün icaplarına göre herkesin nispî payı aynı ölçüde 
artıyor. Bu durumda cetvelin eklenmesinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yasama fonksiyonuna her
hangi bir katkıda bulunabileceğini düşünemiyorum. 

Sayın Hocamızın kürsüden buyurdukları gibi, 
bu andlaşmanın bir an önce kanunlaşmasında fayda 
vardır; çünkü Türkiye'nin bundan menfaati olmak
tadır. Eğer Sayın Eroğlu müsamaha buyururlarsa 
kendilerinin bu konudaki noktayı nazarını kayıtlara 
geçmek suretiyle, benim bu açıklamam muvacehe
sinde bu yanlışlığın da düzeltilmiş olduğunu varsa
yarak, bunu yüksek tasdiklerinize mazhar kılarsanız 
memleketin faydasına olur. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğlu. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkanım, bir soru 

sorabilir miyim?... 
BAŞKAN — Hay hay, buyurun Sayın Uğur. 

HİDAYET UĞUR — Efendim, bu Fona katkı
mızı 6,5 milyon dolara yakın bir miktarda artırıyo
ruz. Bunu artırmada, alacağımız kredi bakımından 
faydalar olacağı belirtildi. Ne maksatla; yani hangi 
gayeye kullanmak üzere, hangi şartlarla ne kadar 
kredi alacağımız hususunu Komisyon veya Hükü
met lütfedip söylerler mi?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Bu cevaptan evvel, Sayın Eroğlu'nun önergesi

ni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sıra sayısı 243 te yer alan Kanun Tasarısının 

eksik ve yetersiz olması nedeniyle tamamlanması 
amacıyla Komisyona iadesini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hamza EROĞLU 

BAŞKAN — Bu önergeyle ilgili olarak Komis
yonun cevabı olacak. Buyurun Sayın Sabuncu. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU —5ayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Eroğlu'nun buyurdukları noktada biz de, 
daha önceki çalışmalarımızda konuya dikkat etmiş
tik. Sayın Hocamızın bu açıklaması da bizi bu ba
kımdan açıklamayı gerektiren bir husus olarak gör
düğümüz bu konuda görüş beyanına zorladığı için çok 
teşekkür ediyoruz. 

Daha önce de arz ettiğim gibi, bu Tasarı, Av
rupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî An
laşmasına Ek Üçüncü Protokoldün Onaylanmasına 
Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna, 11.7.1972 
Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısıdır. Orijin 
Kanunda sehiv neticesinde başlangıçta konulamayan 
liste, daha sonradan eklenerek konulmuştur. Sayın 
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Hocamız eğer bizi affedecek olurlarsa, orijin metin 
olarak mütalaa edeceğimiz Kanunda bu liste var ol
duğuna göre ve elimizdeki Kanun Tasarısının gerek
çesinde de belirtildiği gibi, «Fon, sermayesini 1.1.1979 
tarihinden itibaren iki katına çıkarmış, daha sonra 
Fon Direktörler Komitesi 17.7.1981 tarihinde ikinci 
bir sermaye artırımına giderek, 31.12.1982 tarihinden 
geçerli olmak üzere, sermaye zorunlu olarak mev
cut taahhüt edilmiş sermayenin % 62,5'u tutarında 
ve ek olarak da 2,5 katı tutarında artırılmış bulun
maktadır.» Dolayısıyla o listede bir değişiklik söz 
konusu olmuyor, toplam sermayede 2,5 milyon lira 
yapılan artışla beher ülkenin sermayesinde 2,5 kat 
artış sağlanmış oluyor diye mütalaa etmiştik. Sayın 
Hocamızın, sayın üyelerimizin bilgilerine arz ede
rim. 

önergeye katılmıyoruz. 
Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Sayın Kumcuoğlu zaten az evvel 
geniş bir açıklama yapmak suretiyle görüşlerini be
yan etmişlerdi. 

Değerli üyeler; Sayın Eroğlu, Tasarının Komis
yona iadesini istemekte; fakat Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet bu önergeye katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Uğur'un bir sorusu vardı, o soruya cevap 
rica edeyim lütfen. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; Avrupa İs
kân Fonundan Türkiye'nin sağladığı yararlar; bu Ta
sarıya katkıları 6 milyon 435 bin dolara baliğ ola
cak iken, sağladığı yararlar şimdiki durumda 400 
milyon dolara kadar ulaşmıştır. 

Bunların 350 milyon dolara yakın kısmı son 
bir kaç sene içindeki yoğun proje değerlendirmesi 
sonunda elde edilmiş imkânlardır. Bu imkânlardan 
şimdiye kadar : Batı Kent Projesinin uygulanmasına, 
belli süt fabrikalarının inşa ve hizmete açılması için 
gerekli masraflara, Emlak Kredi Bankasının belli 
yapılaşma programlarına, Çukobirliğin Adana'da 
yaptığı iplik, yem, yağ ve margarin fabrikasının fi
nansmanına, Gediz'deki GİMSAN iplik sanayi fab
rikasının finansmanına, Toprak - İskân Genel Mü
dürlüğünün belli projelerine, Afetler Fonuna, DE-
SlYAB'ın 50 kadar projesiyle Eskişehir'de İşitme 
Özürü Olan Çocukları Eğitim Merkezine ve buna 
mümasil belli projelere harcanmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğ

lu. 
Değerli üyeler; maddelere geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî 
Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokol'ün Onaylanması
na Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek 
11.7.1972 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 11.7.1972 tarihli ve 1608 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Mua
fiyetleri Umumî Anlaşmasına ek üçüncü protokol'ün 
ekleri arasına dahil edilen «Avrupa Konseyi İskân 
Fonu'na üye devletlerin katılma paylarına dair cet-
vel'de Türkiye'nin 780 000 ABD Doları olarak yer 
alan katılma payı 6 435 000 ABD Dolarına çıkarıl
mıştır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Eroğlu, buyurun. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım ve say
gıdeğer arkadaşlarım; 

Bu değişikliği öngören birinci madde, Hükümet 
Tasarısında farklıdır. En son, nihaî metin olan Malî 
işler Komisyonu metninde, Hükümet Tasarısındaki 
birinci maddenin iki ve üçüncü fıkraları çıkartılmış
tır. Çıkartılmasının sebebi, Bütçe - Plan Komisyonu
nun bir önerisi üzerine olmuştur. Mesele şu : 

Katılma payı artırılıyor, 780 bin dolar, 6 milyon 
435 bin dolara çıkarılıyor ve katılma payının artırıl
ması dolayısıyla İskân Fonuna gerektiğinde bu ara
daki farkın ödenmesi söz konusu oluyor. 

Hükümetin gerekçesinde açıklandığına göre; (Ge
rekçenin son fıkrasıdır.) «Ancak 1.1.1979 tarihinden 
geçerli olan ilk sermaye artışı için apel yapıldığında 
ödenmek üzere 1981 Yılı Bütçesine konulan ve daha 
sonra 1982 Yılı Bütçesine aktarılan 780 bin Ameri
kan Dolarının apel yapılır yapılmaz ödenmesi ge
rekmektedir.» 

Şimdi, bu ödeme ne şekilde yapılacaktır?... Yani 
katılma payı artırılıyor, bir kısmı ihtiyat akçeden 
karşılanıyor ve 780 bin dolarlık kısmı da 1981 ve 
1982 yılı bütçelerinde öngörülüyor. Anlamak istedi
ğim, 1983 Yılı Bütçesinde Avrupa iskân Fonuna söz 
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konusu katılma payı öngörülmüş müdür, öngörülme
miş midir?... 

Bir de yine anlamak istediğim, üzerinde durmak 
istediğim konu; Hükümetin getirmiş olduğu Tasarının 
ikinci fıkrası şöyledir. «Avrupa Konseyi tskân Fo
nuna katılma payı olarak yapılması gereken ödeme
ler gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödenekler
den mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getiri
lebilir.» En nihayet son fıkrada : «Bu avansların top
lamı 2 milyon 925 bin ABD Dolarını geçemez.» de
nildiği halde, bunların neden Malî İşler Komisyonu
nun kabul etmiş olduğu son metinden çıkarılmış ol
masıdır?... Bu aradaki fark; yani Avrupa îskân Fo
nu aradaki farkı apel yaparak, bize bu fonu karşı
layacak parayı ödeyin, dediği zaman, ne şekilde ve 
ne şartlarda bu ödenecektir?... Bunu anlamak istiyo
rum. Acaba bunun için de ayrıca bir kanun tasarısı
na gerek ve lüzum görülecek midir?.. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Sabuncu, buyurunuz efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HÎLMÎ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Hocamıza bu konuda da teşekkür borçlu
yuz. Esasında Malî İşler Komisyonunun kabul etti
ği birinci metinde, yüksek huzurlarınıza olduğu üze
re, ikinci ve üçüncü fıkralar vardır. Kabul ettiğimiz 
ikinci metinde bu fıkralar, Bütçe - Plan Komisyonu
nun görüşüne istinaden, (Ki, huzurunuzda bulunan 
243 S. Sayılı Raporda belirtildiği üzere) bütçe tekni
ğine aykırı görülerek çıkarılmış bulunmaktadır. 

Malî İşler Komisyonu, İçtüzüğümüzün 43 üncü 
maddesi gereğince tekabül için yeniden tetkik ettiğin
de, istisas komisyonu olan Sayın Bütçe - Plan Komis
yonunun bu görüşüne uyarak, Hükümetin de o sıra
da verdiği bilgiler muvacehesinde ikinci ve üçüncü 
fıkraları madde metninden çıkarmıştır. 

Ancak, hakikaten bizim de o zaman üzerinde mü
tereddit olduğumuz bu durum, uluslararası andlaş-
malarda aynen yer alıp almadığı konusunda idi. Ba
kanlıktan gelen Tasan hükmünün aslında IMF ve 
Dünya Bankası Sermaye Artırım Kanunları metinle
rinden aynen alındığını da öğrenmiş bulunmaktayız 
şu anda. Eğer bir önerge verilecek olursa ya da Ko
misyonumuzdan beklenecek olursa; ikinci ve üçüncü 
fıkraların madde metnine katılması konusundaki 
önergeye katılacağımızı arz etmek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Tosyalı ile Sayın Kuzu-

oğlu'nun bir önergeleri var ve bu önergede, Hüküme
tin ilkten teklif ettiği ve Malî İşler Komisyonunun ilk 
kabul ettiği madde metninin oylanıp kabul edilmesi 
isteniyor. Buna Komisyon katılıyor. Hükümetin za
ten kendi teklif ettiği metin budur. 

Değerli üyeler... 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan; bir sorum 

cevaplandırılmadı. 1983 Malî Yılı Bütçesinde öngö
rülmüş müdür; bir apel yapıldığında katılma payı
nın ödenip ödenmeyeceği hususu?... 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Esasında bu ödeme apel üzerinde olacaktı. O 
bakımdan ikinci ve üçüncü fıkralar Malî İşler Ko
misyonumuzun birinci tetkiklerinde kabul edilmişti. 
Böyle bir apel vukua geldiğinde. Avrupa tskân Fo
nuna katılma payı olarak yapılması gereken ödeme
ler gelecek yıllar bütçelerine konacak ödeneklerden 
mahsup edilmek üzere avans olarak ödenecekti. An
cak, bu, bir ödeme için imkân olarak mütalaa edil
mişti. Hükümetin tabiî başka imkânları da vardır. 
Zannediyorum 930 kod numaralı Maliye Bakanlığı 
Bütçesinde bulunan «Uluslararası Kuruluşlara Öde
meler» faslında belirli bir rakam vardir; bu rakam
dan da ödenebileceğini görüşmeler sırasında düşün
müş durumdayız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Tosyalı ve Sayın Kuzuoğ-

lu'nun önergelerine Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met katılmaktadır; Yani Malî İşler Komisyonundan 
ilk gelen birinci maddenin kabulü hususundaki öner
geye. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkanım, 
evvelden söz istemiştim, görmediniz. 

BAŞKAN— Buyurunuz Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, Genel 
Kurulun tasvibiyle raporlar okunmadı. Bütçe - Plan 
Komisyonunun bu husustaki gerekçeli raporunda ay
nen şöyle deniliyordu : Genel Kurulun bilgisine sun
mayı bir vazife sayıyorum ve raporu okuyorum : 

«Tasarının tümü üzerinde yapılan tartışmalarda 
bazı üyelerimiz; Avrupa İskân Fonunun mezkûr ser
maye artırma çağrısı 1983 yılında yapılacaksa bu-
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nun ne miktar olacağı konusunda bir bilginin mevcut 
olmadığını ve bu tür katılma paylarının tüm üyeler
ce zamanında ödendiğine pek rastlanmadığını, bu 
nedenlerle söz konusu Kanun Tasarısının erken ha
zırlanmış olduğunu ve somut bilgilere dayanmadığı
nı, fakat prensip olarak kabul edilebileceğini belirt
mişlerdir. 

Görüşmeler sonunda, Tasarının tümü benimse
nerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş, Ülkemizin 
katılma payının 6 milyon 435 bin dolara çıkarılma
sını öngören 1 inci maddenin ikinci ve üçüncü fık
raları, gelecek yıl bütçelerine atıfta bulunmak suretiy
le ödenek ayrımı yapılmasının yasal açıdan mümkün 
olamayacağı görüşünden hareketle maddeden çıkar
tılmış, yürürlük ve yürütme maddelerini düzenleyen 
2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir.» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. Tekrar bir açıklama yapmak 

icap ediyor, buyurunuz Sayın Sabuncu. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; apel geldiği tak
dirde bir ödemede bulunacağımızı arz etmiştim. Ma
lî İşler Komisyonunun kabul ettiği birinci metinde 
(Bütçe - Plan Komisyonunun görüşünün alınmasın
dan önce düzenlediği metinde) Sayın Hocamızın işa
ret buyurdukları ikinci ve üçüncü fıkralar vardı. 

Sayın Bütçe - Plan Komisyonunun ihtisasına hür-
meten biz ikinci ve üçüncü fıkraları, Hükümet Tem
silcisinin de katıldığı son tekabbül toplantısında gö
rüştük ve Bütçe - Plan Komisyonundan geldiği şek
liyle o fıkraların çıkarılmasının bir sakınca teşkil 
etmeyeceği düşüncesiyle, Hükümetin verdiği bu müs
pet bilgiler muvacehesinde onları çıkardık; bütçe 
tekniğine ters düşmesin diye. 

Ancak, arz ettiğim gibi, yaptığımız uluslararası 
andlaşmaların metninin aynen alındığına dair şu an
da bir istihbarat geldiği için, bunların, Malî îşler 
Komisyonunun kabul ettiği birinci metnin aynen alın
masında bir sakınca görmüyoruz. Bütçe - Plan Ko
misyonunun ihtisasına ve verdiği rapora saygılı ola
rak bu ikinci ve üçüncü fıkraları çıkarmıştık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Değerli.üyeler; Sayın Tosyalı ve 

Sayın Kuzuoğlu'nun önergelerine Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet katılmaktadır; yani Malî İşler 
Komisyonundan gelen birinci metne katılmaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, 1 inci maddeyi, önergeyle teklif edil
diği veçhile Malî İşler Komisyonun birinci metni ola
rak madde şeklinde oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, bu Tasarının 
kabul edilmesinde memleketimiz bakımından büyük 
yararlar vardı. Bu bakımdan oyum olumlu olacaktı; 
ancak çok rica ediyorum, Sayın Maliye Bakanlığı 
Temsilcisinin de ifade ettiği üzere, alınan kararın bir 
suretinin ve katılma paylarını açıkça belirten ekin 
ilavesini rica edeceğim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Lehte söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Lehte konuşuldu, aleyhte ise vere
yim. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Bir istirhamda 
bulundular sadece. 

BAŞKAN — Ama lehte konuştular efendim. 
Değerli üyeler; 
Küçük bir tereddüdüm var. Biliyorsunuz, millet

lerarası andlaşmaları biz açık oyla kabul veya redde
diyoruz. Bu Andlaşma, esasen Meclisçe onaylanmış
tır daha evvel; fakat Andlaşmada bir küçük değişik
lik yapılmıştır. 111 imci maddedeki bu hükmü oku
duktan sonra Komisyonun, Hükümetin ve Genel Ku
rulun görüşlerini alacağım ve ona göre oylarınıza 
sunacağım. 

Hüküm aynen şöyle : «...milletlerarası andlaşma
ların onaylanması, (Yani açık oyla) bu andlaşmalara 
katılma veya bu andlaşmaların belli hükümlerinin 
yürürlüğe konması hakkındaki katılma bildirilerinin 
yapılmasına uygun bulunması hakkındaki kanun ta
sarılarının tümü...» 
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Komisyonun görüşünü alayım... Kanunlar Mü
dürlüğümüz, «Bunun diğer kanunlar gibi işaret 
oyuyla oylanması suretiyle kabulü mümkündür» de
diler, fakat bilahara bir' tereddüt hâsıl oldu; metni 
bir kete daha okuduk. Görüş alayım; hatalı bir iş 
yapmış olmayalım. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkanım, aslında Sayın Genel 
Kurulumuza ait olan bir konudur. Ancak, Malî İş
ler Komisyonu olarak biz, bunun açık oylamaya sunu
labileceğini düşünüyoruz. 

BAŞKAN — «Açık oylama gerekir» diyorsunuz. 
Sayın Hükümet... 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, Komisyo
nun görüşüne katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bunu Andlaşmada bir değişiklik 
olarak kabul ediyor muyuz? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bir değişikliktir diyorsunuz. 
Buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, eğer bura
ya; yapılan şu tarihli milletlerarası andlaşmanın veya 
şu tarihli bir andlaşmada söz konusu olan değişikli
ğin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair bir ka
nun tasarısı gelmiş olsaydı, açık oya sunulurdu. Oy
sa, şimdi Hükümetten gelen, şu kanunda şu değişik
lik yapılmasını öngören bir tasarıdır; bir andlaşma
nın uygun bulunduğuna dair bir tasarı değildir. O 
bakımdan, diğer kanun tasarıları gibi işari oya sunu
labilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, takdir Sayın Genel 
Kurula aittir efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Biz de zaten Ge
nel Kurula böyle gelmiştik ve böyle getirmiştik, fa-

M m 

kat küçük bir tereddüdü giderme yönünden bu ko
nuyu açıklamış oldum. 

Değerli üyeler; Tasarıyı kesin oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Avrupa Konseyi 
İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 
tarihli ve 358 sayılı Kanuna Ek 11.7.1972 Tarihli ve 
1608 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Danışma Meclisimizce kabul 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Hükümete ve Komisyona teşekkür ederim. 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar 
ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 sa
yılı Kanunla Değişik 1475 sayılı îş Kanununun 14 
üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler komisyonu raporu, (2/28) (S. Sayısı : 240) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; daha evvel kabul et
tiğimiz bu Yasanın adında ilave ötmemiz geröken bir 
husus var. Zabıtlara geçilmesi bakımından okuyo
rum. Şöyle ki; demin îş Kanununun bir maddesini 
değiştirmek üzere müzakere ettiğimiz Teklifin üçün
cü maddesinden sonra bir geçici madde ilave ettik. 
Binaenaleyh, bu geçidi maddenin Kanunun başlığına 
da girmesi gerekiyor. 

Kanunun başlığını tekrar okuyorum : «17 Ekim 
1980 Tarih ve 2320 sayılı Kanunla Değişik 1475 sa
yılı iş Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkra
larında Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun» olması gerekiyor. Bu
nu, bir hatanın düzeltilmesi şeklinde oylarınıza da 
sunduktan sonra, zapta geçirerek, Kanunun başlığını 
bu şekilde değiştirmiş olacağız. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Ka'bul edilmiştir; teşekkür ederim. 

'Birleşime 15 da'k'ika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 33 üncü Birleşimin 
ikinci Oturumunu açıyorum. 

7. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Bazı De
ğişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Malî İşler Komisyonları Raporları. (1/7) 
(S. Sayısı : 242) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü maddesinde 
bulunan 1615 sayılı Gümrük Kanununda Bazı Deği
şiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

'Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bulunmak
tadırlar. 

Tasarıyla ilgili Raporun okutulmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, okutuyorum. 

(Malî İşler Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığını tem silen Müsteşar 

Sayın Yüzbaşıoğlu ve Gümrükler Genel Müdürü 
Sayın Eruz Genel Kurulumuzda bulunuyorlar. 

Komisyon adına Tasarı ile ilgili bir açıklama ya
pılması isteniyordu, buyurun Sayın Şengün. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli üye 
arkadaşlarım;1 

1615 sayılı Gümrük Kanunu 1970 senesi başla
rında tedvin edilmişitir, aradan geçen 10 yıl içinde 
özellikle hızla gelişen iktisadî koşullar göz önüne 
alındığında bu tedvin edilen ve aşağı yukarı 180 kü
sur maddeden ibaret Kanunun bazı maddelerinde de
ğişiklikler yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 1615 
sayılı Kanun tedvirimden hemen iki yıl sonra 1975te 
b'ir değişikliğe uğramış ve bundan iki yıl kadar önce 
de 1981 yılında özellikle birkaç maddesi üzerinde 
değişiklikler yapılmıştır. 

Malî İşler Komisyonumuz Hükümet tarafından 
günün şartlarına uydurulması ve Kanunun bizatihi 

(1) 242 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

içinde bulunan bazı aksaklıklar, maddelerdeki bazı 
aksaklıklar ve bu arada uygulamada görülen birta
kım zorlukları göz önünde bulundurmak suretiyle 
Hükümet tarafından getirilen ve takriben 50 maddeyi 
kapsayan 'bu Tasarıyı geçen yasama döneminde yedi 
Birleşim görüşmek suretiyle üzerinde inceden ince
ye durmuş ve Tasarıyı kendi görüşüne göre mükem
mel veya olgun hale getirmeye çalışmıştır. 

Bu yasama döneminde de tekabbül babında Ko
misyon üç ayrı Birleşimde önümüzdeki Tasarıyı ye
niden ele almak lüzumunu hissetmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Bu arada Tasarı geçen yasama döneminde önce 

Adalet Komisyonumuzda da, çok sıkı ve titiz bir 
çalışmaya muhatap olmuştur. Bu çalışmalar sonun
da Malî İşler Komisyonu olarak ifade etmek iste
rim ki; Adalet Komisyonumuz Tasarının pek çok 
yerlerinde yaptığı değişikliklerle Malî İşler Komisyo
nunun işini de bir ölçüde kolaylaştırmış bulunmak
tadır, 

Bu nedenle, Adalet Komisyonumuzun o dönem
deki ve bu dönemdeki Sayın Başkanına ve Başkan
lık Divanı üyeleriyle, çok değerli üyelerine Malî İş
ler Komisyonunun şükranlarını arz etmek isterim, 

Değerli arkadaşlarım; 
Getirilen değişiklik Tasarısını birtakım kategori

ler halinde eğer ifade etmek lazım gelirse, şunları 
söylemek mümkündür : 

Bir kere özellikle gümrük muafiyetleri konusun
da durulmuştur. 

Diğer ele alınan bir konu bağış işlemleriyle ilgi
lidir. Bağış işlemlerinde bazı aksaklıklar geçen 10 yıl 
içinde görülmüş ve Tasarı ile bunların giderilmesine 
çalışılmıştır. 

Bunun dışında ele alınan 'bir diğer konu, sundur
ma işletmeciliği alanındadır. Sundurma işletmeciliği 
alanında eski, halen yürürlükte olan 1615 sayılı Ka
nun birtakım takyidi hükümlerle doludur, bu hü
kümlere elastikiyet vermek ve işletmeciliği daha ge
niş anlamda ele alıp, özellikle son yıllarda gelişen 
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dış ticaretimiz yönünden gümrüklerimizin daha işler 
hale gelmesini sağlamak için sundurma işletmeciliği 
konusunda bazı maddelerle yeni tedvin hükümleri 
getirilmiştir. 

Eşya kıymeti ve bu konuda çıkan birtakım pü
rüzlerin bu Tasarı ile giderilmesine gayret edilm'Lştir. 

Gümrüklü eşyanın muayenesi konusunda idare
nin yıllardan beri karşılaştığı bazı zorluklar da bu 
getirilen değ'işiklikterle halledilmeye veya en iyi şe
kilde halledilmeye çalışılmıştır. 

Nihayet itiraz mercileri konusunda özellikle Ya
sama Meclislerimizden geçen yıl çıkan bazı yeni ka
nunların ışığı altında Kanun maddeleri yeniden ele 
alınmış ve daha işler hale getirilmiştir. 

Nihayet noksan tahsil edilen vergilerin izlenmesi, 
uzun yıllar içinde kovalana'Bilmesi için ve sonuç iti
bariyle Hazlnen'in hakkının zayi olmaması için de ba
zı değişiklikler yapılmıştır. Geçici kabul ve muaflık 
rejimleri üzerinde yeniden durulmuştur ve nihayet 
bugün için yetersiiz kalan birtakım para cezalarının 
günün şartlarına göre değiştirilip bu cezaların daha 
uygun, daha para cezası vasfını alır nitelik .kazan
malarına gayret edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yapılan değişikliklerde ülkenin ekonomik yapısı 

daima gözönünde bulundurulmuş, sanayicilerin ve 
özellikle ihracatçılarımızın karşılaşmakta oldukları 
Gümrük Kanunu bakımından zorluklar dikkate alın
mış ve nihayet uluslararası artan ilişkilerimiz göz
önünde bulundurulmak suretiyle 1615 sayılı Kanun
da 40 t̂an fazla madde üzerinde günün şaftlarına uy
gun birtakım değişikliklerin yapılması sağlanmaya 
çalışılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun Tasarısı üzerinde Malî işler Komisyonu

nuz titiz ve yoğun bir çalışma yapmıştır. Hatta şu
nu ifade etmek isterim ki, temmuz ayının başında ar
ka arkaya altı toplantıyı gün sektirmeden cumartesi 
ve pazar yapmak zaruretini hisetmiştir. Bu aynı za
rureti sanıyorum Adalet Komisyonumuz da hisset
miştir, duymuştur ve Malî İşler Komisyonu pek çok 
noktalarda (Tasarı görüşülürken görülecektir) Ada- . 
let Komisyonumuzun görüşlerini fevkalade yerinde 
bulmuş ve onlara aynen uymak lüzumunu da hisset
miştir* 

Değerli arkadaşlarım; 
Vakitlerinizi daha fazla almamak için takdim ko

nuşmamı bu kısa şekilde kesiyor ve Yüce Mecliste 

bu Tasarının daha olgunlaşacağı ümidiyle hepinize 
derin saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

üye?., Yok, % 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

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

1615 Sayılı Gümrük Kanununda Bazı Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1615 sayın Gümrük Kanununun 
1 inci maddesine aşağıdaki 6 ncı fıkra eklenm'iştir. 

«6. Bu Kanunda geçen çıkış tabiri; çıkış eşya
sının 127 nci madde gereğince muayenesinin yapı
lıp taşıta yüklenmesini, bir yerden veya muhtelif 
yerlerden, bir defada veya kısım .kısım gelmekte 
olan dökme veya diğer eşyada yüklemenin tamam
lanmasını veya 127 nci madde gereğince muayenesi 
tamamlandıkltan sonra çıkış sundurma veya antre
polarına alınmasını ifade eder.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

3 ünoü maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve 6 ncı fıkra eklenmiştir. 

«5. — Satışa İntikal eden eşyanın vergi ödeme 
mükellefiyeti, giriş beyannamesi verilmiş veya tahak
kuk varaTcası tanzim edilmiş olduğu hallerde bunların 
tescil edildiği, aksi halde tespit kâğıdının gümrükçe 
tanzim ve tescil olunduğu tarihte başlar. 

6. Bakanlıkça belirlenen şartlara göre eşyanın it
hal işlemi sonradan yapılmak üzere, mal sahibine, 
taşıyıcısına veya temsilcisine teslim edilmesi halinde, 
vergi ödeme mükellefiyeti teslim edildiği tarihte baş
lar.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Vergiye Esas Olan Tarife : 
Madd» 4. — Gümrük vergisi, 3 üncü madde gere

ğince ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte, eşya-
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nın bulunduğu hal ve mahiyetine göre o tarihte yü
rürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki 
nispet, had ve esaslara göre hesaplanır. 

Tarifenin vergi nispetlerini artıran hükümlerinin 
uygulanmasına, kanunda aksine sarahat bulunmadık
ça, yayımı tarihinden üç ay sonra başlanır. Ancak, bu 
Kanunun 20 ve 21 inci maddeleriyle 14.5.1964. ta
rihli 474 sayılı Kanuna göre yapılacak değişiklikler 
ve alınacak (kararlar yayımı tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer.» 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vasfı Değişen Eşya : 
Madde 5. — Ödeme mükellefiyetinin başladığı 

günden sonra eşyanın vasıflarında meydana gelen 
değişmeler ve bozulmalar sebebiyle gümrük vergi
lerinden İndirim yapılamaz. 

Anca'k, fiilî ithalden önce herhang'i bir kaza so
nucu ya da elde olmayan nedenlerle eşyanın hasara 
veya kayba uğraması veya harap olması hallerinde, 
külfet ve masrafları sahibine ait olmak üzere ve bu 
durumların ilgili gümrük idaresine ispat edilmesi 
şartıyla, gümrük idaresinin denetimi altında aşağı
daki şekillerde işlem yapılır. 

1. ıHiç bir surette kullanılamaz hale gelmiş eş
yanın, sahib'i isterse, usulü dairesinde imhasına ve
ya yurt dışına çıkarılmasına izin verilir. 

'2. Münhasıran ilk madde olarak kullanılması 
mümkün hale gelen eşyanın vergisi ilk madde tari
fesi üzerinden hesaplanır. Lüzumu halinde, gümrük 
idaresince bu eşyanın ilk madde şeklinden başka su
rette kullanılmasını önleyici tedbirlerde alınır. 

3. Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrılması 
mümkün ise hasara uğramış kısmı, değilse tamamı 
hakkında sahibinin isteğine göre 1 ve 2 ncî fıkralar 
hükmü uygulanır. 

4. Eşya, sahibi tarafından, hazineye hiç bir 
masraf yüklenmemesi kaydıyla gümrüğe terkedile-
b'ÜÜTi 

Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulanması 
sırasında ilk tespit ve tahakkuka göre bir ceza tayi
ni gerektiği hallerde bu ceza alınır.» 

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

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, ufak 
bir arzım var.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim, maddeler 

normal rakamla ifade ediliyor, umumiyetle fıkraları 
küçük a, b, c şeklinde gösteriliyor. ikisinin birbiri
ne karışmaması bakımından burada da fıkraları ra
kamla değil de, a, b, c şeklinde gösterirsek daha uy
gun olur kanaatındayım. Hep öyle yapıyoruz mad
delerde. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, bu bir tutum 
meselesi. Sayın Cebeci'nin görüşünü saygıyla karşılı
yoruz. Ancak biz değişiklik maddelerini sunarken 
elimizdeki 1615 sayılı Gümrük Kanununun eski şek
line sadık kalmak lüzumunu hissettik, o nedenle bu 
şekilde kabul ettik. 

Bilgilerinize sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değüştirikn'iştir. 
«Tek ve Maktu Vergi : 
Madde 6. — Posta yoluyla veya yolcu beraberin

de gelen ve ticarî mahiyette bulunmayan vergiye tabi 
eşya ile sınır ticaretine konu teşkil etmesi uygun gö
rülen eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek 
üzere kanunlardaki had ve nispetlere bağlı kalınmak
sızın ve bu nispet ve hadleri geçmemek şartıyla tek 
ve maktu bir vergi tesp'Mne Bakanlar Kurulu yetki
lidir.» 

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

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

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 6. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
8 inci maddesinin 2 nCi fıkrası ile 14 üncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 15 inci fıkra mad
de methinden çıkartılmıştır. 

«2.' a) Sosyal, kültürel, hayrî ve sıhhî maksat
larla yabancı memleketlerde kurulmuş dernek ve va
kıflar tarafından aynı maksatlarla TürkiyeMe faali
yette bulunan kamu yararına çalışan derneklere ve 
vakıflara, 
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b) Gerçek ve 'tüzelkişiler tarafından, Tüfk'iye'de-
ki kamu yararına çalışan derneklere ve kamunun fay
dasına parasız taihsfe edilmiş millî tesislere, resmî te
şekküllere, belediye ve köy tüzelkişiliklerine, 

Bağış yoluyla gönderilen veya yurt dışında veri
len para ile alınıp getirilen, gerek miktar gerek özel
likleri bakımından konularına uygun olduğu Bakan
lıkça kabul edilecek eşya (Genel ve katma bütçeli 
daireler dışında binek otomobilleri hariç.) 

14. a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.02, 
87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan ve 
münhasıran sakatlar tarafından kullanılmak üzere hu
sûsî surette imal edilmiş hareket ettirici -tertibatı bu
lunan ve bunlar tarafından ithal edilen (motorlu mo
torsuz) koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek oto
mobilleri, 

b) Protez uzuvlar (protez dişler hariç) ile orga
nizmaya takılan sair uzuv ve parçalar, 

c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 85 inci 
fasıllarında yer alan ve sakatların sanatlarının icrası 
için bizzat kendilerinin ithal ederek kullanacakları 
makineler (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iz
niyle), 

id) Sakatların ve hastaların .kendi adlarına ithal 
edilecek ve bunların bakım, tedavi ve_ yaşamlarını 
sürdürmeleri için ızorunlu olan eşya ile organ nakli 
için kurulmuş vakıfların yurt dışından amaçlarına uy
gun olarak ve kamu hizmetine tahsis edilmek üzere 
getirtecekleri canlı doku, makine, teçhizat ve teşhis 
ve tedavide gerekli ilaçlar (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının görüşü alınarak).» 

BAŞKAN — Sayın Bayer'in bu maddeyle ilgili 
değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 1675 sayılı Gümrük Ka

nununun 6 ncı maddesiyle, mezkûr Kanunun 8 inci 
maddesinin 15 inci fıkrasının Kanundan çıkarılma
sı teklif edilmekte'dir. 

Tamamen yanlış b'ir gerekçeye dayanan bu görü
şün değiştirilerek, aşağıda açıkladığım gerekçeye uy
gun olarak Hükümet Tasarısındaki 6 ncı maddenin 
3 üncü satırındaki «ve 15 inci fıkra madde metnin
den çıkarılmıştır» ibaresinin metinden çıkarılması hu
susunun Genel Kurula sunulmasını saygılarımla arz 
ederim-

Muhsin Zekâi BAYER 
MUHSİN ZBKAİ BAYER — Gerekçe de okun

sun efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Bayer; nasıl olsa bir açıkla
ma yapacaksınız. Yapacağınız açıklama metnin okun
masından daha faydalı olur. Yapacağınız açıkla
mayla siz gerekçeyi Genel Kurula sunun, bunu rica 
ediyorum. 

MUHSfN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 inci maddesi
nin 15 inci fıkrası; yarii Hükümetçe Kanundan çı
kartılması istenilen fıkra şudur : 

«Anadolu Ajansının ihtiyacı için yurt dışından 
getirtilecek; 

İşletme malzemesi, telsiz alıcı ve verici yayınla
rında kullanılan her türlü cihaz, teleks makineleri, 
teyp, çanta telsiz, fotoğraf makineleri, film banyo ci
haz ve malzemeleri, telefoto cihazı, teksir makine
leri, teksir boyası, mumlu kâğıt ve diğer her türlü 
elektro mekanik, mekanik ve elektronik haberleşme 
cihazları ve bunların yedek parça ve aksamları Dam
ga Resmi dahil, gümrük ve resimleri, belediye his
sesi ve harçlarından muaftır.» 

Hükümet bu fıkrayı madde metninden çıkartırken 
gerekçesinde, hususî kanunlarında yer alması öneri
sini getirmektedir. Halbuki, Anadolu Ajansı bir özel 
anonim şirkettir ve Atatürk tarafından kurulmuştur. 
Anonim şirket olmasının özelliği, Devletin kontrolü 
altında bir ajans olmaması dolayısıyladır ve husust 
bir kanunu yoktur. Bu bakımdan, özel bir kuruluş 
kanunu bulunmayan bir müessese için Hükümet ta
sarısında, kendi özel kanununa böyle bir atıfta bulu
nulması gayesiyle bu fıkra madde metninden çıkar
tılmıştır. 

Bunun yanında Anadolu Ajansı, kamu hizmeti 
gören bir haber ajansıdır ve kâr gayesi gütmemekte-
dir, Devletin haber toplayan ve dağıtan bir organı 
vazifesini görmektedir. Hatta Anadolu Ajansının bü
tün bültenleri bir Devlet arşivi niteliğinde ve gelecek 
tarihe hizmet faaliyetlerinin bülteni olarak saklan
maktadır. 

Bu bakımdan Sayın Danışma Meclisi, Anadolu 
Ajansı için 1982 yılı Bütçesine (Yani Devlet ödene
ğine) 350 milyon liralık ödenek koymuştur ve 20 se--
neden beri malzemeleri değişmeyen Anadolu Ajansı, 
bu 350 milyon liralık ödeneğin 157 milyon lirasıyla 
ilk defa ihale yapmıştır. Şimdi 157 milyon liralık 
ihale için 157 milyon lira Gümrük Vergisi vesair ver
giler ödenecek. Yani, memurlarının maaşını ödeye
meyecek ve hiçbir faaliyet yapamayacak demektir. 
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ikinci konu; Genel Kurul yine bu sene de Ana
dolu Ajansı için Bütçeye aynı hizmetlerin devamı ve 
uluslararası standartta bir Devlet ajansı olması için 
500 milyon liralık ödenek koymuştur. Bununla da 
230 milyon liralık ihale hazırlığı içindedir. 

Bu bakımdan Hükümet Tasarısındaki gerekçe yan
lış bir gerökçedir. Atatürk'ün kurduğu ve bir kamu hiz
meti gören bir Anadolu Ajansına bu muafiyetin yine 
devam etmesi için, Hükümet Tasarısındaki bu 15 in
ci fıkranın Kanundan çıkartılması hususunun aley-
hindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — önergenin lehinde söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

TC rumuzu ile A. A. rumuzu, bende aynı imajı 
ve aynı tarihî gelişimi yaratan birer rumuzdur. Millî 
ve i920'lerde Atatürk tarafından kurulan bir Ajan
sın yaşama imkânı elinden alınmak için gösterilen 
gerekçe şudur arkadaşlar : 

Kanunun tanzim biçiminde yeri burası olmadığı 
için, özel muafiyetler özel kanunlara gidecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zaman zaman huzurunuzu rahatsız edecek biçim

de getirdiğim konu mevzuat konusuydu. Bir tek Ana
dolu Ajansının gümrük muafiyetini Kanundan çıkar
mak suretiyle mevzuatı yerine mi oturtacağız? Ki, 
bir ajansın çalışma imkânlarını elinden alıyoruz. Ol
maz arkadaşlar. 

Yabancı ülkelere gidenleriniz varsa bilirler, biz 
yabancı ülkelerde memleket haberlerini Anadolu 
Ajansı bültenlerinden öğreniriz. Tarihî arşivi Ana
dolu Ajansı tutar. Atatürk tarafından kurulan bu 
müessesenin çalışmasını yok edecek böyle bir mua
fiyetin kaldırılmasına gönlümüzün razı olmaması la
zımdır. 

Önerge yerindedir, kabulünü arz ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyonun ve Hükümetin önergeyle il

gili görüşlerini rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEM
SİLCİSİ ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — Sayın Baş
kan; müsaadeniz olursa teknik bir izahat vermek is
tiyorum. 

Gümrük tekniğinde muafiyetler birkaç yerden 
kaynaklanır. Bunlardan birincisi Gümrük Kanunun
dan ileri gelir. Bu, genel mahiyette istisnalar ya da 
muafiyetler şeklindedir ve herkese uygulanan genel 
muafiyetlerdir. 

Bunun dışında özel kanunlarla tanınan muafiyet
ler vardır. Bu bir müesseseye veya bir kamu kuru
luşuna, bir kuruluş kanunu veya sair bir kanun ifo 
verilen muafiyetlerdir. Bir de bundan sonra, yine 
başka kanunlardan kaynaklanan teşvik tedbirleri ve
ya diğer ekonomik nedenlerle verilen muafiyet veya 
muafiyete yakın tedbirler vardır. 

Söz konusu olan Anadolu Ajansına ait bu mua
fiyet ise, Gümrük Kanununun genel muafiyetleri 
mahiyetinde olmadığı için, başlangıçta da Gümrük 
Kanununa konmamış idi. Bu başlangıçta, her ne ka
dar Anadolu Ajansının muafiyetine karşı olmama
mıza ve bunu hatta arzu da etmememize rağmen, 
gümrük tekniğine titizlik gösterilmesi nedeniyle Ka
nunda yer almamış idi. 5383 sayılı önceki Kanunda 
da böyle bir muafiyet yok idi; fakat 5383 sayılı Ka
nunun kaldırılması ve yerine şu anda değiştirilmesi 
önerilen 1615 sayılı Kanunun müzakeresi sırasında, 
Anadolu Ajansına bu muafiyet bir önerge ile Genel 
Kurulda ilave edilmiş idi. Bu sefer yeniden Kanun 
değiştirilirken, kanun tekniğine uymadığı için, Ana
dolu Ajansının muafiyeti başka şekilde değerlendi
rildiğinden değil de, muafiyetler içinde böyle özel 
bir muafiyet bulunmadığı ve Gümrük Kanunu tek
niğine uymadığı için çıkarılmış idi. 

Demin de arz ettiğim gibi, biz de böyle bir müs
tesna, tarihî ve millî kuruluşumuza karşı, onu biraz 
müşkül durumda bırakacak bir durum olmasına rağ
men, Gümrük Kanunumuza gösterdiğimiz titizlik ne
deniyle bu çıkarılmış idi. 

Hükümet, bu tasarıyı bu şekilde hazırlamış hu
zurunuza göndermiş bulunmaktadır. Biz de Hükü
met Temsilcisi olarak bu tasarının lehinde bulunu
yoruz. Ben teknik bir bilgi olarak arz ettim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşı-
oğlu. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS

MAİL ŞENGÜN — Sayın Basanım; Anadolu Ajan
sının Türk basınında özel bir yeri vardır. Bunu he
pimiz gayet iyi biliyoruz. Ancak, Anadolu Ajansı da 
bir haber ajansıdır. Ben değerli arkadaşlarımdan, sa
dece Anadolu Ajansı için değil, diğer bütün ajanslar 
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için de (Burada isimlerini saymak istemiyorum, her
hangi bir anlam taşıyabilir.) muafiyet şeklinde bir 
öneri ile karşımıza çıkmalarını beklerdim. Burada 
sadece Anadolu Ajansına bir muafiyet istenmektedir. 

Komisyonumuz bu konuda Meclisin yüksek gö
rüşlerine uymayı prensip olarak kabul etmiştir. Tak
dire bırakıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet katılmıyor, Ko
misyon ise takdire bırakıyorlar. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi, düzenlenmek üzere önerge ile bir
likte Komisyona gönderiyorum. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — .1615 sayılı Gümrük Kanununun 
9 uncu maddesinin 5 inci fıkrasının (b) bendinin bi
rinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5. b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konso
losluklarında görevli idarî ve teknik personelin, gö
revlerine ilk gelişlerinde beraberlerinde veya gelişle
rinden iki ay önce veya gelişlerinden itibaren altı ay 
içinde getirecekleri kendilerine ve ailelerine ait zat ve 
ev eşyası.» 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

10 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi ile 
6 ncı ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«2. a) Yolcuların beraberinde getirdikleri ken
dilerine ait zati eşya ile gelişlerinden iki ay önce veya 
altı ay sonra gelen kullanılmış zati eşya ve nakil va
sıtaları hizmetlilerin beraberlerinde getirecekleri ken
dilerine ait kullanılmış giyim eşyası (Bakanlıkça tes
pit edilecek esaslar dairesinde), 

6. Yabancı memleketlerdeki kişilerin ölümü ile 
Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'ye kesin dö
nen Türk uyruklu mirasçılara intikal eden zat ve ev 
eşyası (bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl içe
risinde getirilmesi, ölene aidiyetinin ve namlarına 
gelenlere intikalinin kanaat verici resmî belgelerle 
ispatı şartıyla), 

7. Yurt dışındaki resmî kadrolarımıza atanıp 
da bu görevlerinden kesin dönen Türk uyruklu me
murların, diğer amaçlarla yabancı memleketlere yer
leşip de en az iki yıl ikametten sonra dönen Türk 
uyruklu kişilerin en son ikamet ettikleri yerden; be
raberlerinde getirdikleri veya gelişlerinden iki ay ön
ce veya altı ay sonra gelen kullanılmış ev eşyası», 

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

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

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 

11 inci maddesinin (l/h) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, 2 nci fıkrasının ikinci bendi yürürlük
ten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki 4 ncü fıkra 
eklenmiştir. 

«1. b) Bu Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fık
rasında muafiyet hakkı olan kuruluşlara bedelsiz ola
rak devredilenler, 

4. Teşvik tedbirleri nedeniyle gümrük vergile
rinden muaf olarak yurda sokulan eşyanın beş yıl
dan az olmamak üzere verilecek süreler içerisinde 
amaca ve tespit edilen özel şartlara uygun olarak kul
lanıldığının teşviki veren kuruluşu tarafından bel
gelenmesi ve izin verilmesi şartıyla satış ve devrinde 
vergi aranmaz. 

Ancak, bu eşyanın teşvik amacı dışında kulla
nıldığının veya satış veya devrinin yapıldığının teş
viki veren ve takip eden kuruluş tarafından tespit 
ve Bakanlığa bildirilmesi halinde bu Kanunun 86 ncı 
maddesinde belirtilen sürelere bakılmaksızın vergileri 
bir misli fazlasıyla tahsil edilir.» 

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

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

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — 1615 Sayılı Gümrük Kanunu

nun 12 nci maddesinin l/a fıkrasının birinci bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. a) Asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde 
olan Türk ve yabancı turistlerin birlikte veya ken
dilerinden iki ay önce veya sonra getirdikleri 132 
nci maddenin (1-e) fıkrasında yazılı seyahat vasıta
ları, av, spor ve diğer eşyaları için vergi teminatı 
olarak kara seyahatlerinde uluslararası Turizm ve 
Otomobil Birliğine mensup, kanun ile tespit edilen 
veya bulunmadığı takdirde Bakanlıkça uygun gö-
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rülecek diğer bir kuruluşun veya bunların kefalet 
ettiği yabancı kurumların verecekleri triptik, güm
rük geçiş karnesi veya Bakanlıkça tespit edilecek 
diğer benzeri belgeleri (en çok bir yıl içinde ihraç 
kaydıyla) kabul olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MURS1N ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Bu madde, giriş ve çıkışta kara taşıt vasıtalarının 

sigortası ve teminatı ile ilgili bir madde. Bu husus, 
uluslararası andlaşmalarla ve uluslararası teşekkül
lerin birbirlerini kabul etmeleri ile uygulanan bir 
husustur. Bugüne kadar bu işlemi Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu yapmakta idi ve halen de yap
maktadır. Zannederim 20 seneyi geçkin süredir de
vam eden bir işlemdir. 

Ancak, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 
bu Kurumun bu teminat akçelerinden ve verdiği si
gortadan elde edilen gelirlerin, 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu ile kurulan Turizmi Kalkındırma 
Fonunda toplanması ve turizme ek bir gelir sağlan
ması Hükümetçe kabul edilmiş ve yürürlüğe giren 
bir husustur. 

Şimdi, Hükümet Tasarısında, halen işleyen bu 
sistem için, «Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
nun veya...» diyordu. Neden Adalet Komisyonu ve 
Malî tşler Komisyonu bu ibareyi çıkarmıştır? Birin
ci sualim bu. 

İkincisi ise, bu tip bir andlaşma, ancak Ulus
lararası Turizm ve Otomobil Birliğine mensup ol
makla bu yeşil sigorta kabul edilebilir. Bizde bunun 
dışında; yani Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
dışında böyle bir işlemi yapacak kuruluş yoktur. Hü
kümet bu konuda yeni tedbir olarak neyi düşünmek
tedir? Bunu öğrenmek için kürsüye çıktım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Yüzbaşıoğlu. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEM
SİLCİSİ ORHAN YÜZBAŞIOĞLU - Sayın Baş
kan; müsaadenizle ben kısa bir̂  açıklama arz etmek 
istiyorum. 

Bu Gümrük Kanununun 12 nci maddesinde tu
ristik kolaylıklar olarak geçici kabul; yani turistik 
kolaylıktan faydalanarak bir vasıtanın ülkemize gir- j 
mesi halinde uluslararası uygulama triptip veya 
gümrükten geçiş karnesinin garantisi altında ülkeye j 
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girmesiydi. Bütün mesele, bu belgeyi kim verecek? 
Bu, Uluslararası Turizm ve Otomobil Birliğinin ga
rantisine bağlı olan ve onunla birlikte uluslararası 
garanti zincirini teşkil eden bir kurum; dünyadaki 
uygulama bu idi ve Türkiye'de de bu Türkiye Tu
ring ve Otomobil Kurumu idi; ama mutlaka onun 
vermesi diye bir kaide yoktu. Daha önceki Kanu
numuzda Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu is
men zikredilmişti; ancak bunun, bu kurum yerine 
bir başkası tarafından, Turizm Bankası gibi bir baş
ka resmî kuruluş tarafından verilip verilmeyeceği 
bize soruldu ve Turizmi Teşvik Yasasında da bu yer 
aldı. 

«Bu bir gümrük tekniğidir; geçici kabul ile yani 
turistik kolaylıkla yurda giren vasıtanın vergi, re
simlerinin garanti edilmesidir bizim için önemli 
olan» demiştik. 

ikinci nokta da, «Bu sadece Türkiye için değil, 
uluslararası bir garanti zinciri olduğu için, yurt dı
şındaki esas birliğe de üye olunması lâzım gelir.» 
demiştik. Çünkü, yurt dışında verilen bir karneden 
dolayı da bize karşı buradaki kulüp garantör olu
yordu, burada verilenden dolayı da tabiî dışarıya 
karşı muhatap yine bu kulüp oluyordu. 

O halde, bizim tarafımızdan kabul edilecek bir 
müessese olacak ve bu müessese aynı zamanda Ulus
lararası Otomobil Birliğine de üye olacak; o taraf
tan da kabul edilecek. 

Bu yöriden biz Kanunumuza, bu Uluslararası 
Birliğe üye olabilecek kanunla tespit edilmiş birisi 
varsa o değil ise bizim tespit edeceğimiz birisi, diye 
koyduk. Çünkü bizim, ne Turing Kulübün bunu 
yapmasından bir şikâyetimiz var, ne de mutlaka illa 
o yapsın, diye bir iddiamız var. Bizim için mühim 
olan, bize bir garantör lazımdır ve bu garantör mu
teber bir garantör olacaktır </e garanti zincirinin de 
bir halkasını teşkil etmesi gerekmektedir. 

Turizmi Teşvik Yasasında Turizm Bankasının 
bunu yapması istendiği ve Hükümetten de öyle çı
kıp kanunlaştığı için, biz maddemizi bu hale dönüş
türdük. Çünkü bu bir yerde daha ziyade gümrük 
ile ilgili bir konudur. Bizim kendi görevlerimizin iş
leyişi ile ilgili bir husustur. Bunun için, diğer ka
nunla da uygun olması yönünden maddeyi bu hale 
getirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşı

oğlu. 
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Komisyonun ilave edeceği bir konu var mı efen
dim?.. 

MALI İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; sadece şunu 
ifade edeyim; 

Buradan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
çıkarılmış değildir. Daha geniş bir ifade içinde, Ba
kanlığın uygun göreceği istikbalde diğer kuruluş
ların da aynı görevi ifa edebilmelerine imkân veril
mek istenmiştir. Aslında yapılan kanunî değişiklik
lerin bir amacı da, birtakım katı maddelere esneklik 
getirmekten ibarettir. 

O nedenle Sayın Müsteşarın görüşlerine katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Madde üzerindeki görüşme tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — 1615 Sayılı Gümrük Kanunu-

nun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Gümrük Kapıları ve Yolları : 
Madde 16. — Kara, su ve havada gümrük hat

tından giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır. 
Gümrük hattından içeride bulunan gümrük kapıları 
ile gümrük hattının geçiş noktaları arasında muay
yen yolların takibedilmesi şarttır. Giriş ve çıkış ka
pıları ile bunları birbirine bağlayan yollar ve hava 
nakil vasıtalarının Türkiye dahilinde inebilecekleri 
gümrük işlemi yapılan hava meydanları ilgili Ba
kanlıkların ve gerekirse kuruluşların da mütalaası 
alınarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tespit ve 
ilan olunur. 

Umumî hizmete açılmış demiryolları, gümrük 
yolu sayılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Bay er. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Efendim; çok es
ki ve uygulanmayan bir kanun var; Serbest Bölge 
Kanunu. Serbest Bölge Kanunu son zamanlarda Hü
kümetçe ele alındı ve gazetelerden okuduğumuza gö
re de Mersin limanı serbest bölge olacak. 

Şimdi, serbest bölgede hudut kapısı nasıl olacak? 
Bu konuda Hükümetin açıklama yapmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yüzbaşıoğlu... 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — Sayın Başkan; 
serbest bölge, belki basit bir tabirle izah etmek is
tersem, bir bakıma bir antrepodur. Yani ülkenin bir 
bölgesini ekonomik yönden, malî mükellefiyet yö
nünden yurt dışı gibi saymaktayız; ama bunun nor
mal girişi, çıkışı vardır ve zaten 6209 sayılı Serbest 
Bölge Kanunu ve ona dayanan Nizamnamede bun
lar belirtilmiştir. Buraya giriş ve çıkışların ne şekilde 
olacağı; oradaki giriş ve çıkış yeri gümrük kapı
sıdır, normal olarak orası mükellefiyet yönünden, 
malî mükellefiyet yönünden yurt dışıdır. Yurda giri
len yeri (ki, orası Tüzükte belirtilmiştir) gümrük ka
pısıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşı
oğlu. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 1615 sayılı Gümrük Kanunu

nun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Kısıntılar, Yasaklamalar ve' Diğer önlemler : 
Madde 19. — iç ve Dış emniyetin korunması, 

halkın, hayvanların, bitkilerin ve ürünlerin hasta
lıklardan korunması, tarih ve sanat eserlerinin mem
leketten çıkarılmasının önlenmesi maksadıyla veya 
malî ve iktisadî zaruretler halinde; eşyanın giriş, çı
kış, transit ve aktarma serbestliğini kısıtlamaya veya 
kaldırmaya veya bu Kanunun 10 uncu maddesinin 
7 nci fıkrasında belirtilen eşya ile ilgili muafiyetin 
kısmen veya tamamen kaldırılmasına veya bu eş
yanın bir kısmına veya tamamına bu Kanunun 6 ncı 
maddesi uyarınca tek ve maktu vergi uygulamaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

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

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

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Sahte Menşeli Eşya ve Zarflar : 
Madde 23. — Sahte menşeli eşya ve zarflar hak

kında aşağıdaki hükümler uygulanır : 
1. Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalaj

larında istihsal veya imal edildiği menşe memleket
ten başka yabancı memleketler mahsulü ve mamulü 
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olduğunu gösteren veya sandıran isim ve alametler } 
taşıyan eşyanın Türkiye'ye ithali yasaktır. Bu kabil 
eşyanın Türkiye'den transit geçirilmesine veya aktar
ma edilmesine ya da sundurma, antrepo ve benzeri 
yerlere konulmasına ve yeniden ihracına Bakanlıkça 
izin verilebilir. 

2. Yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak 
üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu göstere
cek veya sandıracak, üzerleri yabancı dille basılı ve- 1 
ya yazılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve 
benzeri eşya (ihracatta kullanılacak olanlar hariç) ile 
Türkiye'de tanzim edilebilecek belgeleri yabancı mem
leketlerde tanzim edilmiş gibi gösterebilecek, yabancı 
firmalara ait - üzerleri imzalı veya imzasız olsun - boş 
faturaların (proforma faturalar hariç) Türkiye'ye it
hali yasaktır. (Bakanlıkça uygun görülecek haller sak
lıdır.)» 

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

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

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 14. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

26 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 
«Gümrükçe zorunlu görüldüğü takdirde, gerekli 

önlemler alındıktan sonra, denetlemeden önce de bu 
işlerin yapılmasına izin verilebilir.» j 

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

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

15 inci maddeyi okutuyorum : I 

MADDE 15. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sundurma : 
Madde 51. — Yabancı memleketlerden kara (de

miryolları dahil), deniz ve hava taşıtlarıyla Türkiye'
ye getirilen eşya ile talep halinde çıkış eşyası, eğer 
orada sundurma ve antrepoculuk hizmetleri kanunla 
tekeline verilmiş bir işletme varsa, bu işletmelerin so
rumluluğu altındaki sundurmalara, gümrüğün dene
timi altında konulur. 

Sundurma tekeline sahip kuruluşların sundurma
larının bulunmadığı mahallerde veya bu kuruluşla
rın sundurmalarının yeterli olmaması hallerinde, Ba
kanlıkça gümrük sundurmaları kurulup işletilebilir, 
diğer kamu kuruluşlarına veya belediyelere de sun
durma açma ve işletme izni verilebilir. j 

İşletme idaresi bulunmayan yerlere gelen eşya, 
ancak gümrük sundurmalarına veya duruma uygun 
gerekli önlemler alınmak şartıyla gümrükçe müsaa
de edilen yerlere konulabilir. 

Kırık veya tamire muhtaç kaplar ile dağınık eş
ya, sundurmalarda gümrük ve işletme idarelerinin 
müşterek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza al
tına alınır ve durum tutanakla tespit olunur. 

İşletme idareleri, en çok üç gün içinde, sundur
malarına alınan eşyanın manifestolarındaki bilgilere 
uygun olarak düzenleyecekleri sundurma giriş liste
sinin iki nüshasını ilgili gümrüğe vermeye mecbur
durlar. 

Sundurmaların şekil ve nitelikleri Bakanlıkça ta
yin ve tespit edilir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince gümrük denetle
mesi altına konmuş eşyanın aşağıdaki maddelerde 
yazılı rejimlerden birisine göre işleme tabi tutulma
sını, bunların sahipleri veya temsilcileri veya taşıyı
cıları usulüne uygun bir beyanname ile gümrükten 
isteyebilirler.» 

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

Buyurun Sayın Bayer. 

MURS1N ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan; he
pimiz ve bilhassa bazı üyeler, Mavi Trenle gelir
ken bu sundurmaların Türkiye'de bir facia haline 
geldiğini ve millî emtia halindeki gümrükteki otomo
billerin çürümeye terk edilmiş durumda olduğunu 
görüyoruz. 

Halbuki, burada yine Danışma Meclisinden çı-
-kan bir Kanunla umumi mağazalara bu tip görev 
verilmiştir. Zaten Hükümette, «Kanunla, tekeline 
verilmiş bir işletme varsa» diyor. Hükümetten istir
ham ediyorum, lütfetsinler, bu binlerce arabanın kışın 
kar altında tahrip edilmesi çok günahtır. Bu husus
taki gerekli tedbirleri alsınlar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN -^ Teşekkür ederim. 
Bu beyanınız zabıtlara geçti ve Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Sayın Müsteşarı ile Genel Müdür de iste
ğinizi tespit etmiş bulundular. 

Başka söz isteyen sayın üye olmadığına göre 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

16 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 16. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Bekleme Süresi : 
Madde 52. — Yukarıdaki maddede gösterilen yer

lere konulan eşya, bir gümrük rejimi beyanında bu
lunulmak üzere buralarda dört ay ve rejim beyanın
dan itibaren de iki ay kalabilir. Bu süreler içinde çe
kilmeyen eşya tasfiye olunur. 

Ancak, bir defada getirilemeyen komple tesislerin 
sahipleri veya bunlar adına işi yürütecek temsilcileri 
veya taşıyıcıları ile bunların temsilcileri tarafından 
gümrüğe müracaatla, getirilen eşyanın komple tesise 
ait olduğu tevsik edilmek şartıyla, sundurmada bekle
me süresi son partinin getirilişinden ittbaren işlemeye 
başlar. İlk partinin gelişi tarihinden itibaren eşyamn 
sundurma bekleme süresi bir yılı aşamaz. 

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

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

17 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 17. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

58 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde aynı tarife po
zisyonu veya talî pozisyon altında toplanan ve ka
nunî veya ahdî aynı vergi haddine tabi olan eşya 
bir kalem sayılır.» 

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

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 18. — 1615 sayılı Gümrük Kanunu
nun 60 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Eşyaya ait vergilerin tahakkukunun ve diğer 
gümrük işlemlerinin, muayene edilmeden beyana 
göre yapılması hususunda usuller koymaya Bakan
lık yetkilidir. 

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

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

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 19. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

65 inci maddesinin 5, 6 ve 11 inci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye 12 inci fıkra ek
lenmiştir. 

«5. Vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı ta
rihteki fiyat esas olmakla beraber, mükellefin akde 
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uygun olarak ödediği ya da ödeyeceği fiyatın tahak
kuka esas alınacağı haller taraf olduğumuz anlaşma
lar ve millî ve milletlerarası ticarî teamüller de na
zarı itibara alınmak suretiyle Bakanlıkça tespit olu
nur. 

6. Eşyanın gümrük vergisine esas olacak kıy
metinin Türk Parası olarak beyanı mecburîdir. Fa
tura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paralar vergi 
ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte 
olan kurlara göre Türk parasına çevrilir. 

11. Mükellef, mümessil ve komisyoncu gibi ilgi
lilerin 179 uncu maddeye göre gerekli defterleri ve 
belgeleri vermemeleri veya verememeleri halinde eş
yanın gümrük vergisine esas olan kıymeti, varsa ay
nı, bulunamadığında benzeri eşya fiyatları da göz 
önünde tutularak gümrük idaresince resen tayin ve 
tespit olunur ve tahakkuk buna göre yapılır. 

12. Eşyanın miktarı ve fiilen ödenen veya öde
necek kıymeti değişmediği hallerde, gümrük vergisi
ne esas olan ve yukarıdaki fıkralara göre bulunan 
kıymet nedeniyle beyan edilen kıymete nazaran or
taya çıkan farklılıklar için ayrıca kambiyo ve ithal 
rejimi tahdit ve takyidleri aranmaz.» 

BAŞKAN'— Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili bir 
değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1615 sayılı Gümrük Kanunu

nun 65 inci maddesini tadil eden Adalet ve Malî tşler 
Komisyonunca kabul edilen 19 uncu maddenin 5 inci 
fıkrası yerine, Hükümet Teklifinin 19 uncu maddesi
nin 5 inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin aynen ka
bul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yavuz ALTOP 

BAŞKAN — Sayın Altop, önergenizi açıklayacak 
mısınız?.. 

YAVUZ ALTOP — Evet Sayın Bakanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altop. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Teklifi şu bakımdan verdim : Komisyonlarca ka

bul edilen 19 uncu maddenin 5 inci fıkrasını yeterin
ce açık bulmadım. Şu bakımdan bulmadım : 

Malumlarınız olduğu üzere, ithalat en az 3 aylık 
veya 4 aylık bir süreyi gerektiren bir işlemdir. İtha
latçı ve sanayici ithalat yapmak üzere, akit yaptığı 
tarihten itibaren akreditiflerin açılması, malın güm
rüklere gelmesi ve fiilî ithal aşamasının başlaması en 
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az üç veya dört aylık bir süreyi kapsayacaktır. Bu 
süre zarfında, nasıl ki ülke içerisinde fiyatlarda bir 
farklılık husule geliyor ve fiyatlar artıyorsa, yurt dı
şında da fiyatlar artıyordur. İthalatçının akit tarihin
de yaptığı fiyatla, malın gümrüğe geldiği tarih ara
sında mutlaka bir fiyat farkı doğacaktır. İşte Ba
kanlık bu fiyat farkını, geçmiş yıllardaki tatbikatı da 
dikkate alarak, 19 uncu maddenin 5 inci fıkrasında 
belli bir tolerans, belli bir esnekliği sağlamak istemiş. 
O da şu : 

Akit tarihi ile malın gümrükten çekileceği tarih 
arasında belli bir süreyi, çıkartacağı genelge ile belir
leyecek. Faraza üç aylık bir süre varsa ve kıymet 
farkı % 10 veya % 15 civarında ise, bunları normal 
kabul edip, faturadaki değeri üzerinden ithalatın oto
matik olarak devam etmesini, gümrük vergi ve resim
lerinin faturadaki beyan edilen değer üzerinden alın
masını Bakanlık sağlayacaktır., Şayet bu sürelerin ve
ya kıymet farkının üzerinde bir farklılık olduğu anla
şılırsa, Bakanlık o zaman bunu kontrola alacaktır ve 
tetkik isteyecektir. 

Bakanlığın teklifi böyle bir esnekliği ihtiva eder
ken, gerek Adalet Komisyonunda, gerekse Malî tşler 
Komisyonunda kabul edilen maddenin şekli bu es
nekliği vermemekte ve «otomatikman bütün beyan
nameler Bakanlığın kontroluna alınacak» denmek
tedir. 

Şimdiye kadar yapılagelen tatbikattan bildiğim 
kadarıyla, Bakanlığın tetkike alması demek, ithal 
edilecek malın gümrük depolarında beklemesi demek
tir. Mükellef, tetkikatın neticesine kadar ardiye pa
rası ödeyecek, dolayısıyla ithalatın maliyeti yüksele
cektir. Malı geç çekeceği için, fabrikası hammadde-
siz kalacaktır. Bütün bunları nazarı itibara alarak ne 
yapacaktır?,.. Rüşvet teklif edecektir. Bu kelimeyi bu 
kürsüden kullandığım için çok özür dilerim. Bu mad
denin bu şekliyle kalması sonucunda, bu güç durum
da, şimdiye kadar yapıldığı gibi mükellef ne yapa
caktır?-.. Elini oynatmak zorunda kalacaktır. Mükel
lef elini oynatmadığı takdirde durum nedir?.. Akit 
tarihi ile malın gümrüğe gelmesi, arkasından Bakan
lığın tetkike alması, yurt dışından, ticaret ataşelikle
rinden durumun sorulması, işin neticelenmesi; nere
den baklırsa bakılsın, en az 5 - 6 aydır. Mutlaka bir 
fiyat farkı gelecektir. Mükellefin beyan ettiği malın 
fiyatı 10O dolar ise, tetkikat neticesinde doğacak fark 
101 dolar olsa dahi, mutlaka Gümrük Kanununun 
146 ncı maddesine göre üç misli cezaya çarptırıla-
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çaktır ve toplanan cezalar da, hiçbir bakanlıkta olma
dığı gibi, sadece ve sadece Gümrük ve Tekel Bakan
lığında ilgili memurlar arasında paylaştırılmaktadır. 
Bu durum da bir yerde, her gelen beyannamenin şüp
he ile tetkike alınmasına yol açmaktadır; çünkü 146 
ncı maddede teşvik edici bir unsur vardır. 

Bu bakımdan ben, Bakanlığın geçmiş tatbikatları 
da dikkate alarak getirmiş olduğu 19 uncu madde
nin beşinci bendiyle ilgili (a) ve (b) fıkralarını daha 
esnek buluyorum. 

Konuyu açıklamış durumdayım. Saygıyla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA
İL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 

Sayın Altop'un görüşlerine katılıyoruz. Ancak, 
biz Hükümet Tasarısı maddesi üzerinde yaptığımız 
değişiklikle daha geniş bir suples getirdik, katı bir 
uygulamaya geçmek istemedik. Konuyu teknik yön
den Sayın Müsteşar biraz sonra açıklayacaklar. Onun 
için, getirdiğimiz hüküm, sanıyorum mükellef bakı
mından daha lehte olan bir hükümdür ve faturaya 
itibar etme imkânını veren bir hüküm mahiyetinde 
olduğunu zannediyoruz, o niyetle değişiklik yaptık. 

Sözü Sayın Müsteşara bırakıyorum. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Şen-

gün. 
Buyurunuz Sayın Yüzbaşıoğlu. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — Sayın Başkan; 

Bu, gümrük uygulamalarımızda hakikaten en ka
rışık, en zor olan bir husustur ve bu konu bizim ta
mamen millî mevzuatımızla yürütülen bir husus da 
değildir. Taraf olduğumuz uluslararası bir kuruluş 
olan Gümrük İşbirliği Konseyinin bir komitesi de 
Kıymet Komitesidir; onun da sözleşmesine tarafız. 
Bunun meydana getirdiği ve bizim de katıldığımız 
bir yüksek kıymet tarifi vardır. Bu, gümrük vergisi 
matrahının ne şekilde hesaplanacağını gösterir. Tabiî 
bu Sözleşmenin uygulanması için bunun anaunsur-
larını Kanunumuza geçirmemiz gerekmektedir. 

Mevcut Kanunun 65 inci maddesinin beşinci fık
rası, konunun da bir hayli, karışık olması nedeniyle, 
uygulamada hakikaten Sayın Konuşmacının belirt
tikleri gibi, kötü uygulamalara neden olmuş idi. Bu, 
tabiî sadece bizde böyle değildi, başka ülkelerde de aynı 
sıkıntılar olmuştu. Bu yüzden 1981 yılında aktedi-
len Gümrük İşbirliği Konseyi Toplantısında (ki o 
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toplantıda Hükümetimizi ben de temsil etmiştim) 
bir tavsiye kararı kabul edildi. Çünkü o tavsiye ka
rarı kabul edilmeden önce durum şöyle idi; onu da 
arz etmek istiyorum : 

Gümrük vergisi, ödeme mükellefiyetinin başladı
ğı tarihteki eşyanın normal kıymeti üzerinden alınır. 
Genel kaide budur. 65 inci maddenin birinci fıkra
sında böyle söyler. Gümrük vergisi ödeme mükel
lefiyeti de, giriş beyannamesinin tescil edildiği anda 
başlar, Demek ki, eşya ne zaman alınırsa alınsın, 
beyannamenin verildiği anda kıymeti ne ise, vergi 
matrahı odur. Üç ay evvel 100 liradan alınmıştır, 
beyannamesi verildiği zaman eşya 150 liraya çıkmış
sa, kişi dışarıya 100 lira ödeyecek olmasına rağmen 
150 liradan vergi verecektir. Ancak, yine Gümrük 
işbirliği Konseyi çalışmaları sırasında «zaman tole
ransı» diye bir husus kabul edilmiştir. 

Burada, «İdareler belli bir süre ve belli bir ora
na kadar bir tolerans gösterebilirler.» denmiştir.. An
cak, daha önceki uygulamada, ki, bizim 6449 sayılı 
Kanunla kabul ettiğimiz 5 numaralı bir yorum notu 
vardır, ona ve yurt dışındaki diğer emsal uygulama
lara göre, «Anormal fiyat dalgalanmaları olmadığı 
zaman belli bir süre için mükellefin faturasına iti
bar edilir.» hükmü var idi. Yani 3 ay, 6 ay, 1 sene 
kabul edeceğiz; fakat ikinci şarta göre, belli bir anor
mal fiyat dalgalanması (ı% 20, ı% 30, ;% 40 şeklin
de) yok ise, faturaya itibar edeceğiz. 

Bu, eski yıllarda >% 10 ve 6 ay şeklinde idi. 1978' 
lerde keza yine biraz buna benzer bir genelgeyle uy
gulama yapıldı; fakat bu hakikaten sıkıntılar yarat
tığı ve yurt dışındaki toplantılarımızda bunun üze
rinde biz de durduğumuz için, bu değiştirildi ve de
min arz ettiğim son Konsey toplantısında şöyle oldu: 

Belli bir süre hiçbir nispete bakmadan kişinin fa
turasına itibar etmek. O da şu; aklımda, ezberimde 
kalan ve kabul ettiğimiz uluslararası metni aynen 
arz edeceğim: «Söz konusu olan o ticaret dalında 
mutat olandan fazla bir süre geçmemiş ise, (akit ile 
ödeme mükellefiyetinin başladığı, yani malın beyan
namesinin verildiği tarih arasında) o takdirde, bu 
arada fiyat değişmişse bile akitteki fiyata itibar edil
meli» deniyor. Tabiî, biz sıkıntıları bildiğiniz için 
bunu hemen kabul ettik ve daha önce Kanunumuza 
koyduğumuz hükümde, yine bize rahatsızlık vere

cek, daha doğrusu mükellefe hizmet götürürken ha
kikaten sıkıntıya düşeceğimiz durumlar olduğunu 
müşahede ettik. Çünkü orada yine Bakanlıkça tespit 
edilecek bir zaman ve Bakanlıkça tespit edilecek 

I bir nispet söz konusu idi. Fakat, bu Konseyin tav
siye kararım da hesaba katarak, Sayın komisyonlar
da yapılan tadilatı memnuniyetle ve şükranla karşı
ladık. Çünkü orada, belki dikkatten kaçıyor «Uluslar
arası andlaşmalar ve millî menfaatarı hesaba kata
rak...» diyoruz. Çünkü biz bu konuda tamamen muh
tar değiliz; biz gönlümüze göre değil, bağlı olduğu
muz sözleşmelere göre ve onları anlayabildiğimiz 
kadarıyla onlara uygun hükümler koyacağız. 

Bu itibarla, bu andlaşmalar değiştikçe de biz Güm-' 
rük Kanununu değiştirmekte müşkülata uğrayacağı
mız için, buraya andlaşmaya atıfta bulunduk; o da 
bir sözlü andlaşmayla kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bize, mükellefe daha uygun hükümleri daha kolay
lıkla koymamıza imkân verecektir. 

Biraz fazla teferruata girdim belki, bilmiyorum; 
istenirse daha başka teferruat da arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşıoğlu. 

YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, sual sorabi
lir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun Sayın Altop. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, Sayın Müs

teşarın açıklamasından anladığım kadarıyla, Komis
yonlarca kabul edilen maddelerde Sayın Müsteşarın 
bahsettiği esneklik mevcut değildir, esneklik Bakan
lığın kendi teklifinde vardır. 

Esas sualim şudur : Benim anladığıma göre, bu 
Kanun bu şekliyle kabul edildiğinde, Bakanlık ulus
lararası andlaşmalara göre her mal için bir fiyat tes
pit edecek. İthalatta fiyat listesiyle karşılaşılacaktır. 
Uluslararası tespit edilen fiyatlar, liste fiyatlarıdır. 
Liste fiyatlarına genellikle hiçbir firma uymaz. 1 ton 
mal alan mükellefe liste fiyatı uygulanır, 100 bin 
ton alana % 20, % 15 tenzilat uygulanır. % 15, % 20 
tenzilat alan bir mükellefin durumu, acaba liste fiya
tından % 15 aşağıda kaldığında ne olacaktır?.. Oto-
matikman 146 ncı maddeye göre, Bakanlık 3 misli 
ceza alacak, aradaki farkı kendi mensupları arasında 
paylaşacaktır. Dolayısıyla, Bakanlığın Teklifi daha ye
rindedir. Hükümet Temsilcisinin, Bakanlığın kendi 
Teklifini savunmasını beklerdim. Bu konuda açıklık 
istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
Sayın Sabuncu, siz mi cevaplayacaksınız?.. Bu

yurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Esasında, tabiî ki Hükümet Temsil
cisinin musirr olmasında, getirdiği metin itibariyle, 

, sadakat bakımından bir yarar vardır; ama Komis-
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yonlar tarafından getirilen teklifte de bir suples, Sa
yın Altop'un ifade ettiklerinin aksine bir suples, ve 
bağlı bulunduğumuz milletlerarası andlaşmalara da 
atıfta bulunarak getirilen hükümlerde bir yarar varsa, 
Sayın Hükümet Temsilcisinin de. katılmasını biz an
cak teşekkürle karşılarız. 

Burada, beyan tarihiyle akit tarihi arasında Ba
kanlıkça tespit edilenden fazla bir süre olması duru
munda ne olacak?.. Sayın Altop'un sorusuna bu şe
kilde cevap vermek aslında gerekiyor. Bizim getirdiği
miz metinde, vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı 
tarihteki fiyat esas olmakla beraber, mükellefin akte 
uygun olarak ödediği ya da ödeyeceği fiyatın tahak
kuka esas alınacağı haller, taraf olduğumuz andlaş-
malar ve millî ve milletlerarası ticarî teamüller de 
nazarı itibara alınmak suretiyle, Bakanlıkça tespit 
olunacağı şeklinde bir suples niteliğinde hükümler yer 
almaktadır. 

Sayın Altop'un bu şekildeki görüşlerine katılma
dığımızı arz etmek istemiştim, saygılarımla. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler, Sayın Altop'un değişiklik önerge

sine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılma
maktadır. Dikkate alınması konusunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir. Maddeyi, 
önergeyle birlikte Komisyona gönderiyorum. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 20. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Eşya Menşeinin Tayin ve Tespiti : 
Madde 67. — Anlaşmalardan faydalanacak eşya

nın âkit memleket menşeli olduğunu veya o memle
kette gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla öyle 
sayılmak lazım geldiğini bildirir yetkili makamlar
dan verilmiş menşe şahadetnamesinin gümrüğe veril
mesi şarttır. Bu şahadetnamelerin tayin olunacak 
mercilerce tasdik edilmesini istemeye Bakanlık yet
kilidir. 

Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üre
tilen tarım ürünleri; o ülkede doğan ve yetişen canlı 
hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünleri; o ülke
de tutulan veya avlanan av hayvanları ve balıkları; 
o ülke bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tes
cilli gemilerle çıkarılan balık ve diğer ürünler ile bu 
ürünlerden bu fabrika - gemilerde elde edilen eşya; 
kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da top
rak altından, münhasır işletme hakkına sahip olarak 
o ülke tarafından çıkarılan ürünler; imal işleminden 

veya kullanım kalıntılarından elde edilen artıklar; yu
karıda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada olursa 
olsun bunların türevlerinden elde edilen tüm eşya; 
anılan memleket menşelidir. 
' Eşyanın başka memlekette gördüğü değişiklik ve 

işlem dolayısıyla o memleket menşeli sayılabilmesi 
için; bu değişiklik ve işlemler sonucunda kıymetinin 
yüzde yüz oranında artmış bulunması veya bu deği
şiklik ve işlemler sonunda tarife pozisyonlarının 
değişmiş olması veya o ülkede, esaslı değişiklik sayı
labilecek önemli bir işçiliğe ve işlemlere tabi tutul
ması gereklidir. 

Ancak; 
1. Bakanlıkça tespit edilecek CİF kıymete kadar 

olan ve taşıdıkları marka ve alametler itibariyle men
şei gümrüklerce tespit edilen eşya. 

2. Üzerlerinde imal edildikleri fabrika marka ve 
alametleri bulunan ve ticarî mahiyette olmayan eşya, 

Menşe şahadetnamesinden müstesnadır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın. 

üye?.. Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, es

ki eserler ve arkeolojik eserler konusunda bir sualim 
var. Hepimizin bildiği gibi, Türkiye'de eski eser ka
çakçılığı devam ediyor ve Yüce Meclisin komisyon
larında Eski Eserler ve Arkeolojik Eserler Kanun 
Tasarısı da müzakere halinde. Şimdi burada çok en
teresan bir cümle var: «Sular dışında ve denizlerin 
dibinden çıkartılacak eserler», diyor. Mesela atıfor-
ların, dışarı çıkarılmaması lazımdır. Bu konuda auı-
ba ne gibi bir mevzuat işliyor; Hükümetten öğren
mek işitiyorum: Eski eser ve anfor gibi, toprak al
tından ve denizden çıkarılan eski eserlerin yurt dı
şına çıkartılmasında, eşya menşeini tayin ve tespiti 
konusunda, burada herhangi bir açık kapı var mı, 
yok mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Yüzbaşıoğlu, buyurun efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — Sayın Başkan; 
Burada, sudan çıkarılacak olan, daha ziyade eko

nomik değeri olan madenler ve diğer şeylerdir. Bu 
şekilde tarihî eserler söz konusu değildir tabiî. Ti
carî meta olan ve ticarette sunulacak olan eşyanın, 
denizden çıkan eşyanın, hangi ülke menşeli oldu
ğuna dair bir hüküm getirilmektedir. Konu buna ait
tir; öbür konuyla bunu bir arada tedvin etmek sa
nıyorum teknik yönden mümkün de değildir. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşıoğlu. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

73 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ilk bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Gümrükçe alman vergiler:» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Muayene ve Tahakkuktan Sorumluluk : 
' Madde 75. — Muayeneyi yapan memurlar, yap

tıkları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerinden, 
duruma göre tek başlarına veya müteselsilen sorum
ludurlar. 

Muayene şefleri imza ettikleri beyannamelerin 
muayene hariç, her türlü işlemlerinden sorumludur
lar. Denetleme veya her ne suretle olursa olsun mua
yeneye iştirak ettikleri takdirde şeflerin bu sorumlu
luğu muayeneyi de kapsar. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi kont
rol edenler de aynı şekilde sorumludurlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer, buyurun. 
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1. Eşyanın vergi tahakkukuna esas tutulan tek
nik mahiyet ve niteliklerinin tayin ve tespitinde, isa
betsizlik bulunması ('Kanunun 83 üncü maddesi gere
ğince ikinci tahlili yapılmışsa bu fıkra hükmü uy
gulanmaz). 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde hata 
edilmesi. 

3. Kıymet esasına göre vergiye tabi eşyanın 
kıymetinin yanlış tayin ve tespit olunması. 

4. Milletlerarası anlaşmaların yanlış tatbik edil
miş veya hiç itibara alınmamış bulunması. 

5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş ve
ya yanlış tatbik edilmiş olması. 

6. Ağırlık esaslarının uygulanmasında hata edil
mesi, 

7. Eşyanın menşeinin yanlış tespit olunması. 
Şu kadar ki : 
Muayene sonucuna göre vergi tahakkukunda, eş

yanın kıymeti ve menşei, belgelerindeki gibi kabul 
olunduğu hallerde mükellefin bu maddenin 3 ve 7 
nci fıkralarında gösterilen sebeplerle itiraz haklan 
yoktur. 

Keza, verginin tahakkukuna beyan esas tutulduğu 
ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul edildiği 
ve ancak, 60 inci maddenin son fıkrasına göre mua
yene edilmeden gümrük işlemlerinin yapılmış olduğu 
hallerde, mükelleflerin bu maddenin 1, 3, 6 ve 7 nci 
fıkralarında gösterilen sebeplerle de itiraz hakları 
yoktur. 

Bu gibi hallerde beyannamenin, bu Kanunun 54 
üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasına göre tan
zim edilmiş olmasındaki fark dikkate alınmaz ve mü
kelleflerin sayılan bu sebeplerle yapacakları itirazlar 
mercilerince kabul olunmaz.» 

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

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

24 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 24. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
79 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Tahakkuku yapan memurlar, yaptıkları tahak
kukları mükellefe veya temsilcisine veya gümrük ko
misyoncusuna bildirerek beyanname vesair tahakkuk 
kâğıtları üzerinde imza alırlar. Bu suretle tahakkuka 
bilgi edinmekten, beyanname ve tahakkuk kâğıdını 
imzalamaktan çekinenlere yazılı tebligat yapılır. İti-

-MUHStN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkanım; 
Bu seneki Bütçe - Plan 'Komisyonunda Gümrük 

ve Tekel Bakanlığının Raportörlüğünü yaptım. O sı
rada ISayın Bakanlığın tetkiklerini yaptığımda, mua
yene memurları, muayene şefleri konusunda Bakan
lığın çok iyi bir işleme gittiğini, eğitim yaptığını ve 
Türkiye'de bunu bir standarda bağladığını gördük. 
Bu vesile ile Bakanlığa teşekkür etmek için söz al
dım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«İtiraz Sebepleri : 
Madde 78. — Mükellefler gümrük vergisi tahak

kuklarına karşı aşağıda yazılı sebeplere itiraz ede 
bilirler : 
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raz, ancak bu fıkrada yazılı imza veya yazılı tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılabilir.» 

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

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

25 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 25. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İtiraz Mercileri : 
Madde 80. — 78 inci maddenin 1, 2, 3 ve 6 ncı 

fıkralarında yazılı sebeplerle yapılacak itirazlar, 81 
inci maddeye göre sırasıyla gümrük müdürlükleri, 
gümrükler başmüdürlükleri, Gümrükler Genel Mü
dürlüğünce karara bağlanır. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü kesin kararlarına 
karşı idarî yargı yolu açıktır.» 

'BAŞKAN — iSöz isteyen sayın üye?.. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım. Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım; 
Bu maddenin ikinci fıkrasında; «Kesin kararla

rına karşı» diye bir deyim var. «Kesin» tabirine bu
rada lüzum yoktur. Aslında Adalet Komisyonunda 
da görüşülürken bu deyim kullanılmamıştı. «Kesin» 
deyimi, ancak hiçbir itiraz yolu olmayan kararlar 
için kullanılır. Elbetteki nihaî karar verildiğine göre, 
bu karar bir nihaî karar, kesin karar niteliğindedir; 
ama bu deyime lüzum yoktur. Bu deyim itiraz mer
cii olmayanlar için kullanılır, nihaî olduğunu açıkla
mak kâfidir. Yani «Yargı yolu açıktır.» deyimi yeter
lidir. «Kesin» deyimi aldatıcı oluyor, kullanılmaması 
daha iyi olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyona ve Sayın Hükümete soralım.. 
MALÎ İŞILER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Tartan açıklayacaklar Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tartan. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA RAGIP 
TARTAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Eski 5383 sayılı Gümrük Kanununda bir idarî 
itiraz yolu açık bulunuyordu. Bu itiraz yoluna baş
vurmanın şartları ve koşulları yine Kanunda yazılıy
dı. Şimdi, burada «Kesin» deyimini kullanmamızın 
başlıca nedeni, bu idarî itiraz yolu takip edilmek su
retiyle; o tarihte yalnızca yüksek idare mahkemesi 

olarak da Danıştay görevliydi, idarî ihtilaflara o ba
kıyordu, Danıştayda idarî dava açacak olanlara bir 
yol gösterilmiş bulunuyordu. Vaktaki 2575 sayılı, 
2576 sayılı ve 2577 sayılı Kanunlar yürürlüğe girdi, 
bu takdirde artık idarî ihtilaflarda dava yolu, bölge 
idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri oldu. 'Bu ne
denle «Kesin» deyimini, eski yanılgılardan kurtar
mak için kullandık ve bu hususta Danıştayın şifahî 
olarak görüşü de alınmıştır. Ben özellikle rica ettim, 
yeni yasaların yürürlüğe girmesinden sonra «Kesin» 
deyiminin kullanılmasında, eski anlamını değiştirecek 
bir nitelik aldı mı, dedim. Bu Arkadaşlarla yapılan 
görüşmelerde, bu konuda değişiklik olmadığı ve «Ke
sin» deyiminin, Sayın Yarkın'ın ifade ettikleri gibi, 
dava konusu yapılamayacak idarî işlemlere ilişkin bu
lunduğu tarzında bir anlamın idarî yargıda henü?, 
yerleşmemiş ve içtihat haline getirilmemiş bulundu
ğu ifade edildi. Onun üzerine metin bu şekle sokul
du; arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tartan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

84 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bakanlık Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan 

denetleme veya bu Genel Müdürlüğün görevi gereği 
takip ettiği işlemler sonucu çıkan ihtilaflarda bu mad
dede belirtilen itiraz mercii Kontrol Genel Müdürlü
ğüdür. Kontrol Genel Müdürlüğünün kesin kararla
rına karşı Danıştaya başvurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın, 

ŞERAFETTİN YARIKIN — ıSayın Başkanım; 
Burada «Danıştay» deyimi kullanılmış. Halbuki 

bir önceki maddede kesin kararlarına karşı idarî yar
gı yolu açıktır. Deyimi vardı. Bilindiği gibi. Danış
tayın hangi konularda ilk derece idare mahkemesi 
olduğu Danıştay Kanununda belirtilmiştir. Bunlara 
baktığımız takdirde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Kontrol Genel Müdürlüğünün kararlarına karşı Da
nıştay ilk dereceli idare mahkemesi değildir. 

Bu itibarla, «İdarî yargı yolu açıktır,» demek ye
terlidir. İdare ve vergi mahkemeleri de burada yetki
lidir. Ancak, aynen diğerinde olduğu gibi, «idarî yar-
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gı yolu açıktır» demek daha doğru olur. İstenirse 
sanki Danıştaya başvurulacakmış gibi anlaşılıyor, hal
buki Danıştayın ilk derecede bakacağı konulardan 
değildir; arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, Teşekkür ederim Sayın Yar-
kın. 

Sayın Şengün, Komisyon adına buyurunuz. 

MALÎ İŞLER KOÎMtSYONU SÖZCÜSÜ İS 
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan; 

Sayın Yarkın'ın bu konudaki ikazına teşekkür edi
yoruz ve görüşüne katılıyoruz. «İdarî yargı yolu açık
tır,» demek, sanıyorum yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, sizin görüşünüzü 
de alabilir miyim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ ORMAN YÜZBAŞIOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Aynı görüştesiniz. * 
Değerli üyeler; bu maddenin sonundaki «Danış

taya başvurulabilir,» yerine, kelimeleri aynen tekrar 
ediyorum; «İdarî yargı yolu açıktır» mı diyelim? 

MALÎ İŞLER 'KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Evet. 

BAŞKAN — «idarî yargı yolu açıktır», diyoruz. 
«Danıştaya başvurulabilir» yerine, bu üç kelimeyi ko
yuyoruz ve maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

27 nci maddeyi oktuyorum. 
MADDE 27. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

85 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin ikin
ci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilmesinden 
itibaren iki ay içinde yapılması ve bu süre içinde eş
yanın gümrüğe teslim edilmesi ve varsa para ceza
sının ödenmiş olması lazımdır. Şu kadar ki, satış ak-
dî hükümlerine aykırı olduğu montajı sırasında veya 
sonunda anlaşılabilen eşyada bu süre altı aydır.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 28. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

86 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının birinci bendi 
ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. IKanuna göre alınması gereken gümrük ver
gisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan 
eşyadan, bu suretle hiç alınmamış veya noksan alın-
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mış olan vergiler eşyanın fiilî ithal tarihinden itibaren 
üç yıl içinde ilgili gümrüğünce yazı ile bildirilerek mü
kelleflerinden istenir. 

3. Bir beyannameye veya bir tahakkuk varaka
sına ait olup da 500 lirayı geçmeyen gümrük vergisi 
noksanları ile sahibinin şahsî istihlakine mahsus ol
duğu anlaşılan eşyaya ait 5 000 lirayı geçmeyen güm
rük, vergisi noksanları istenmez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta teret
tüp edebilecek ceza ve tazmin takipleri, 500 lirayı 
geçmeyen haller hariç olmak üzere bu hükmün dışın
dadır.» 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 29. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

100 üncü maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Tarif : 
Madde 100. — Antrepolar; 

1. Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit 
geçirilmesi yasak olmayan yabancı memleket eşyası
nın, 

2. Çıkış hükmünde olmak üzere ihraç edilecek 
millî mahsul ve mamullerin. 

3. Transit veya yeniden ihraç edilmek üzere ge
len eşyanın, konulduğu yerlerdir.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum. 

MADDE 30. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
101 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Antrepo tekeline sahip işletmelere ait genel ant
repo bulunmayan veya bulunmakla beraber yeterli 
olmadığı anlaşılan yerlerde genel ve aşağıdaki mad
dede gösterilen özel antrepolar. Bakanlıkça veya izin 
vereceği gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılır ve 
işletilir. 

Genel antrepolar içinde, özel kabineler açılmasına 
yıkama, temizleme ve teşhir yerleriyle uygun görüle
cek sair işlemlerin yapılmasına mahsus yerler tesisine 
izin vermeye Bakanlık yetkilidir.» 

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

31 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 311. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Fiktif Antrepo : 
Madde 103. — Gümrüğün denetlemesi altında 

bulunmak şartıyla, mal sahipleri veya temsilcileri ta
rafından temin ve tesis edilmiş olan mahal ve depo
larda, belirlenecek esaslar dairesinde, uygun görüle
cek maddelerin konulmasına izin vermeye Bakanlık 
yetkili olup, bu yerler fiktif antrepo telakki edilir. 

Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergi
ler de fiktif antrepo sayılır.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 32. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
104 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ancak, fuar ve sergiler ile gümrük vergilerin
den muaf olan' veya çıkışa konu teşkil edecek olan 
millî ya da millîleşmiş eşya hariç, fiktif antepo açıl
masında ve buraya eşya konulmasında teminat alın
ması mecburidir. Şu kadar ki, eşyaya ait teminat alın
mış olsa bile, gümrük giriş işlemlerine başlanmadan 
ve bu işlemler bitirilmeden ve vergileri kesin olarak 
ödenmeden ve gümrüğün yazılı izni olmadan, eşya 
buralardan kısmen veya tamamen çıkarılamaz. Aksi
ne hareket halinde idarî takipler ve kaçakçılık mev
zuatına göre kovuşturma yapılır.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 33. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Süre : 
Madde 112. — 1. Genel ve özel antrepolarda eşya 

en çok beş yıl kalabilir. Bakanlık, makbul sebepler do
layısıyla eşyanın iyi bir halde bulunması şartıyla 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, eşya

nın bekleme süresi bağlı bulunduğumuz milletlerarası 
andlaşmalar hükümlerine tabidir. 

2, Fiktif antrepolarda eşyanın kalabileceği sü
re, iki yılı geçmemek üzere Bakanlıkça tespit olunur. 

3. Yolcu beraberinde gelen eşyanın gümrük sa
lonları ile sundurma ve antrepolarda ve gümrük de
netimi altındaki diğer yerlerde kalabileceği süre üç 
aydır. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen süreler içerisin
de ithal veya yurt dışı edilmeyen eşya hakkında 140 
inci madde hükümleri uygulanır.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 34. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Eşyanın Devri : 
Madde 114. — Antrepolarla sundurmalarda sahip

leri adına kaydı yürütülen eşyanın başkasına devrine 
ilgili gümrük idaresince müsaade edilebilir. 

Malî ve hukukî sorumluluklar devralana aynen in
tikal eder. 

Eşyanın devriyle ilgili usul ve şartlar Bakanlıkça 
tespit edilir.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 35. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
117 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Antrepolarda özellik Gösteren Faaliyet': 
Madde 117. — Serbest Liman ve Bölge Kanunu 

hükümleri saklı kalmak üzere sınaî faaliyetlerle ra
fineri tesisleri, kimya ve montaj sanayii gibi özellik 
taşıyan faaliyetlerin cereyan ettiği antrepolar ve ben
zeri yerlerde yapılacak işler ve gümrükçe uygulana
cak usuller Bakanlıkça tayin ve tespit olunur.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 36. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
118 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Ham, yarı mamul veya mamul maddeleri dışa
rıdan getirterek memleket içinde başkaca maddeler 
katılmış .olsun olmasın tamamlayıcı veya değerlendi
rici ya 4a değiştirici az veya çok bir işçilik gördük
ten sonra yarı mamul veya mamul hale getirilen eşya 
ile bunların ihracında ambalaj maddesi olarak kul
lanılmak ve üzerlerine takılmak amacıyla ithal edile 
cök eşya geçici kabul rejiminden yararlanır. Bu eş
yanın, iki yıl içinde ihraç ve vergilerinin Bakanlıkça 
kabul ve tespit edilecek esas ve şartlar dairesinde 
teminata bağlanması gerekir. 

Bu hükümlerden faydalanabilecek eşya ile bun
ların görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti, fire nis
peti, artıklarda vesair hususlarda uygulanacak işlem
ler, Teşvik Uygulama Başkanlığının görüşü alınarak 
Bakanlıkça tespit olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MALÎ İŞLER KİOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, redaksiyonla 
ilgili bir hususu arz etmeme müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 

MALÎ İŞLER IKİOIMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Efendim, 36 ncı maddenin ikin
ci bendinin yedinci satırındaki «...kullanılmak ve 
üzerlerine takılmak» ibaresi, «...kullanılmak veya 
üzerlerine takılmak» şeklinde düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Hay hay, teşekkür ederim. 
IMaddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE — 317. — 1615 sayılı Gümrük Kanunu
nun 119 uncu maddesinin 1, 4, 6, 7, 8, 11 ve 13 üncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. a) Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek 
veya benzeri bir işçilik görmek üzere gelen ve altı ay 
içerisinde çıkarılacak olan eşya. 

b) Türkiye'de imal edilip ihracı yapılacak eşya
nın tamamlayıcısı olan veya monte edilmek üzere ge
len ve üç ay içerisinde çıkarılacak olan eşya (Ba 
kanlığın izni ile). 

4. a) Memleket eşyasının ihracında ambalaj 
maddesi olarak kullanılmak veya üzerlerine takılmak 
amacıyla gelen eşya (bu hükümden faydalanacak 
maddelerin çeşitleri ve hangi eşyanın çıkışında kul
lanılacağı ve ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı, gö
rebileceği işçilik ve fireleri Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Bakanlıklarının görüşleri alınarak Bakanlıkça 
tespit edilir.) 

b) Ticarî olan veya olmayan eşya naklinde kul
lanılmak üzere dolu veya boş olarak gelen lifler, tüp
ler, masura, bobin vesair zarflar, makaralar ile askı-

.lar (Bunların yurt içinde kalabilecekleri süre Bakan
lıkça tespit olunur.) 

c) Sanayide kullanılacak memleket dahilinde ya-
pılmamasından dolayı imalatçıya bir külfet tahmil 
edeceği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul ve 
tespit edilecek kalıplar, altı ay içinde yurt dışına çı
karılmak kaydıyla. 

6. Ülke sanayii, ekonomisi veya sair alanlarında 
acil ve önemli ihtiyacında veya ihracatın geliştirilme
si maksadıyla kullanılacak ve bir yıl içinde yurt dı
şına çıkarılacak, kiralama veya sair surette getirilen 
eşya (Bu fıkranın uygulama ilkeleri, Devlet Planlama 
Teşkilatı'nın görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edi
lir.) 

7. a) Büyük inşaat, tesisat ve fennî araştırma
larla batık gemilerin çıkarılması işlerinde kullanıldık
tan sonra tekrar yurt dışına çıkarılacak olan ve mem
lekette bulunmayan veya temini büyük külfeti gerek
tiren fennî vasıta ve taşıtlar ile bunların takımları, 
(Bu eşyanın çeşitleri ve yurt içinde kalabileceği süre
ler Bayındırlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık
ça tespit olunur). 

b) Balık avcılığında kullanılmak üzere hariçten 
getirilecek balıkçı gemileri ile bunların içinde bulu
nan balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malzeme, 
(Bunların mahiyetleri ve yurt içinde kalabileceği sü
reler Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma, Ticaret ve Ta
rım ve Orman Bakanlıklarının görüşleri alınarak Ba
kanlıkça tespit olunur.), 

c) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanması, te
mizlenmesi ve tamiri için milletlerarası usullere gö
re getirilen ve patent icabı satılmayan tulumbalar ve 
sair fennî vasıtalar, (Bunların mahiyetleri ve yurt 
içinde kalabileceği süreler Ulaştırma Bakanlığının 
görüşü alınarak Bakanlıkça tespit olunur.), 

d) Yurdumuzda meydana gelen doğal afetler
den dolayı dış ülkelerce gönderilen yardım malzeme
leri (Bunların cinsi ve yurtta kalacağı süre Bakanlık
ça ilgili kuruluşların görüşleri alınarak tespit edilir.), 

8. Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar ve 
araştırmalar yapan şahıs veya heyetlerin bu maksat
lar için getirecekleri eşya (Bunların çeşitleri ve tekrar 
çıkış süreleri Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü 
alınarak Bakanlıkça tespit olunur.), 
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11. Yabancı memleketlerde oturan fen ve sanat 
sahipleri ile işçilerin sanatlarını icra için Türkiye'ye 
gelişlerinde beraberlerinde getirdikleri veya kendile
rinden bir ay önce veya bir ay sonra kendi adlarına 
veya Türkiye'de ilgili olduğu müessese adına gönde
rilen ve bir yıl içerisinde çıkarılan, kendilerine mah
sus cihaz ve aletleriyle takımları, 

13. Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre çalışmak, 
tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen yabancıların 
beraberlerinde veya kendilerinden en çok iki ay ön
ce veya altı ay sonra getirdikleri veya getirecekleri; 

a) Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ile kalabi
lir. ilgilinin çalışma, tetkik ve tahsil süresinin ve ika
metinin beş yılı aşması halinde eşya hakkında bu Ka
nunun 110 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükümle
ri uygulanır. 

b) Otomobil, minibüs ve motosikletler Türkiye' 
de iki yıl kalabilir. ((IKanunun 12 nci maddesi hük
münden faydalanmayacak olan bu taşıtların özel bir 
trafik plakası taşımak ve memlekette kaldığı süre içe 
risinde, içişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakan
lıkça tespit edilecek esaslar dairesinde kullanılmak 
şartıyla.)», 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Bayer, buyurun. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Efendim 52 nci 
sayfadaki 13 üncü fıkranın (b) bendiyle ilgilidir ko
nuşmam. 

Hükümet teklifinde, «Otomobil, minibüs, moto
siklet ile yatlar Türkiye'de iki yıl kalabilir» deniyor; 
fakat Sayın Komisyonlarımız «yatlar» kelimesini 
çıkarmıştır. Buna mukabil 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu, yatlar için Türkiye'de çok özel muamele 
getirmiştir, Sayın Bakanlığımız bu konuda bu mua
melelere başlamıştır ve bu konuda, yatlar yalnız, tek 
başına gelmemektedir, «Trail» denen, aynı kamyon-
lardaki çekici gibi, yatları karaya çekici vasıtalarıyla 
birlikte Türkiye'de kışlamaktadırlar. Bugün tahmi
nime göre Türkiye'de 70 tane yabancı bayraklı yat 
kışlamaktadır ve Bakanlık bunlara gerekli yakınlığı 
ve kolaylığı göstermektedir. Bu bakımdan, Hüküme
tin Tasarısındaki «Yatlar» kelimesi niçin komisyon
larca çıkartılmıştır?.. 

Bir de yatlar filotillo halinde hareket etmektedir. 
18 - 20 tane yat 2 -4 kişi yolcu almakta, başına da 
bir lider yat gelmektedir, kışın da bunlar «trail» ile 
karaya çekilmektedir. Bu hususta Sayın Bakanlık ne 
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düşünüyor uygulama bakımından açıklık getirmek 
için?.. 

İkincisi, şayet «yatlar» kelimesi kaldığı takdirde, 
yatlar Ulaştırma Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Ba
kanlığının yetkisinde bir konudur. Bunun açıklan
ması lazımdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Yüzbaşıoğlu, zatıâliniz mi cevaplayacaksı

nız?.. Buyurun. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — Sayın Başkan; 
' Burada söz konusu olan, Türkiye'ye geçici ve be

lirli bir süre çalışmak, teknik ve tahsilde bulunmak 
için gelen yabancılardır. Halbuki, biz daha ziyade 
yatı, Türkiye'ye turistik maksatlarla gelmesi halinde 
teşvik etme düşünülmüştü. Daha evvel buraya koy
muştuk; fakat daha sonra çıkan Turizm Teşvik Ya
sasında bu halloldu diye o kanaata vardık ve Sayın 
Komisyonun da bunu çıkarması halinde biz de ona 
fazla bir itirazda bulunmadık. 

Buraya konabilir. Konduğu takdirde şu olabilir. 
Türkiye'ye çalışmak için gelen kişilerin de yatlarını 
bu şekilde getirip, ZZ mavi plakalı vasıtalar vardır, 
bilmiyorum hatırlar mısınız, o tarzda arabalar gibi, 
buraya teknik bir görevle, öğretmenlik için, veya 
herhangi bir inşaatta çalışmak için gelen teknik kişi
lere yatlarını da böylece verme imkânı doğar. Bunu 
pek turistik bir kolaylık mütalaa etmiyoruz. O yön
den çıkarılmasına da fazla bir itirazımız olmadı. Zi
ra Turizmi Teşvik Yasasında, yatların tamir, kala
fat veya kışlamak için ülkemizde kalabileceği hükmü 
konmuştur. 

Zaten, ondan da evvel biz, yat limanlarını, antre
po sayarak (antrepo süresi 5 yıldır) 5 yıl süreyle Tür
kiye'de kalmasını da fiilen uyguluyor idik. Bu yön
den, buradan çıkarılmasına bizim de fazla bir itira
zımız olmadı. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Konu açıklanmış
tır, tescil edilmiştir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Değerli üyeler, bu maddeyi başka söz isteyen ol

madığından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 38. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

132 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilk bendi 
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ile (2) numaralı fıkrasının {•), (b) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı fıkraya (ı) bendi 
eklenmiştir. 

«1. Yabancı memleketlere çıkarıldıktan veya çı
kış hükmünde sundurma ve antrepolara konulduktan 
sonra aslî nitelikleri değişmeksizin geri getirilen, aşa
ğıda yazılı memleket eşyası ve millîleşmiş eşya ayni
yetleri gümrüğe ispat ve tevsik edilmek şartıyla ver
giye tabi değildir. Ancak, varsa ihracata ilişkin yarar
lanılmış malî ve parasal avantajların iadesi gerekir. 

ı) Bu Kanunun 1 inci maddesinin 6 ncı bendin
de belirtildiği şekilde çıkış sundurma ve antrepola
rına konulduktan sonra üç ay içerisinde tekrar ithal 
edilecek eşya, 

2. a) Yukarıda yazılı ameliyeler dolayısıyla eş
yanın bünyesinde, niteliğinde ve tarife pozisyonunda 
bir değişiklik yapılmadan geri gelen eşyadan, işçiliğin 
yapıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücretler 
ile dönüş için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tu
tarı esas alınarak geri getirilen eşyanın intibak ettiği 
giriş tarife cetvelindeki pozisyondaki nispet üzerinden 
vergi alınır. 

b) Gördüğü ameliye dolayısıyla eşyanın bünye
si ve niteliği değiştiği takdirde giriş tarife cetvelin
de intibak ettiği tarife pozisyonu üzerinden vergiye 
tabidir. Bu eşyanın kıymeti kanunun 65 inci madde
sine göre tayin ve tespit edilir. Ancak, çıkan eşyanın 
aynı esaslara göre bulunacak kıymeti, bu kıymetten-
düşülür.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 39. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

değişik 140 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştiirlmiştir. 

«a) Antrepo ve sundurmalarda ve gümrük de
netlemesi altında bulunan diğer yerlerde bu kanunda 
yazılı sürelerden fazla kalmış eşya.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 40. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

146 ncı maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 146. — Kesin olarak yurda sokulacak 
eşya için yapılan beyan ile muayene ve denetleme 
neticesinde;» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 41. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

151 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Muaf Eşyanın Gümrük İşlemi Yaptırılmaksızın 

Yurda Sokulması : 

«Madde 151. — Gümrük vergisinden muaf eşya
yı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince tayin olunan 
kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithal veya 
buna teşebbüs edenlerden CİF değerinin onda biri 
ve eşyanın cins ve miktarı tayin olunamayan hallerde 
bin liradan onbin liraya kadar para cezası alınır. 

Gümrük vergisinden muaf olarak ithali lazım 
gelen eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda 
sokan veya buna teşebbüs edenler hakkında da yu-
karıki fıkra hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 42. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

152 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sahte Menşeli Eşyaya Ait Hükümlerin İhlali : 
«Madde 152. — Kanunun 23 üncü maddesiyle 

konulmuş kısıntı ve yasaklara aykırı hareket edenler
den özel ceza hükümlerine göre takibat yapılma hak
kı saklı kalmak üzere beşbin liradan ellibin liraya 
kadar para cezası alınır.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 43. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Deniz Nakliyatına Ait Hükümlerin İhlali : 
«Madde 153. — Kanunun 32, 35, 38 ve 40 inci 

maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden (100) rü
sum tonilatodan yukarı gemilerin kaptan veya acen-
talarından hareketleri kaçakçılık niteliğini taşımadığı 
hallerde, beşbin liradan ellibin liraya kadar para ce
zası alınır.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum. 
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MADDE 44. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Girişte Manifesto Hükümlerinin İhlali : 
«Madde 154. — Giriş menifestosunda yazılı mik

tardan eksik çıkan kabların mahrecinden yüklenme
miş veya yanlışlıkla başka bir yere çıkarılmış veya 
kaza ve avarya neticesinde zayi olmuş veya çalınmış 
bulunduğu gümrükçe tayin edilecek süre içinde ispat 
olunmadığı takdirde, bu noksan kablara ait eşyadan 
girdiği tarife numarasına veya bu tarife numarası 
tespit edilemiyorsa cins ve nevine göre tarifede dahil 
olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna 
göre hesaplanacak gümrük vergisi kadar para cezası 
alınır. 

Yukarıdaki fıkraya göre ceza tespiti mümkün ol
mazsa her kab için ikibin liradan yirmibin liraya ka
dar para cezası alınır. 

Döküm halinde nakledilen eşyanın giriş manifes
tosuna yazılı miktarına göre % 2'yi aşan eksik ve 
fazlalıkların birinci fıkrada gösterilen sebeplerden ile
ri geldiği, gümrükçe tayin edilen sürede ispat olun
mazsa, bu eksik ve fazlalıklar için gümrükçe alına
cak vergi kadar para cezası alınır. 

Giriş manifestosunda eşyanın cinsi yanlış beyan 
edilmiş olur ve kapların nevileri ve dış alametleri de 
manifestoya uygun bulunmazsa her kab başına beş-
yüz liradan ikibin liraya kadar para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya taşıt sa
hip veya acenta veya kaptanlardan alınır. Bunlar, 
hükmolunan cezadan müteselsilen sorumludurlar. 

Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ticarî mahi
yetteki eşya manifestoya kaydettirilmemiş bulunduğu 
takdirde, sahiplerinden beşbin liradan ellibin liraya 
kadar para cezası alınır.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 45. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

155 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Çıkış manifestosu vermeden Türkiye'den eşya 
çıkaran veya çıkarmaya teşebbüs edenler veya ver
dikleri manifestoda eşyanın açık bir surette belli olan 
cins veya kap adedini ve miktarını yanlış veya eksik 
veya fazla bildiren veya gümrük idaresinden müsaa
de almadan boş olarak ayrılan kara, deniz ve hava 
nakil vasıtaları kaptan veya sahip veya acentaların-

dan ikibin liradan yirmibin liraya kadar para cezası 
alınır.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

156 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kanun ve Emirlere Aykırı Hareket : 
«Madde 156. — 1. Türkiye karayollarında ulus

lararası veya ulusal nakliyatta gümrüklü eşya taşıyan 
araçlardan bu Kanuna göre çıkarılmış tüzük, yönet
melik hükümleri ile ilan edilen emir ve tebliğlere 
aykırı hareket etmeleri halinde onbin liradan yüzbin 
liraya kadar para cezası alınır. 

2. Ayrıca, bu Kanunla konmuş hükümlere (Ka
nunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak 
üzere) ve bu Kanuna uygun olarak veya bu Kanun
la tanınmış yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük ve 
yönetmeliklere veya ilan edilen emirlere veya yapı
lan tebliğlere aykırı hareket edenlerden, fiilin mahi
yetine göre bin liradan yirmibin liraya kadar para 
cezası alınır.» 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1615 sayılı Gümrük Kanu

nunun Bazı Maddelerini Değiştiren Tasarının 46 ncı 
maddesiyle değiştirilmek istenen 156 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

Ahmet SARP 

Madde 156. — 1. Türkiye karayollarında ulus
lararası veya ulusal nakliyatta gümrüklü eşya taşıyan 
taşımacılardan bu Kanuna göre çıkarılmış tüzük ve 
yönetmelik hükümleri ile ilan edilen emir ve tebliğ
lere aykırı hareket etmeleri halinde araçların sürücü 
ve sahiplerinden duruma göre tek başlarına veya 
mütesilsilen onbin liradan yüzbin liraya kadar para 
cezası alınır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu görüşe katılıyor 
mu? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA
İL ŞENGÜN — Evet, arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz ve önerilerine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEM
SİLCİSİ ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılıyorlar. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi bu önergedeki esaslar dahilinde, 
madde bu şekilde oluşmak üzere oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 47. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

değişik 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Süre Değişimi : 
Madde 175. — Bu Kanunla tayin edilmiş sürelere 

ilişkin hükümlerin uygulanmasında zorlayıcı sebep
ler veya beklenmeyen haller nazara alınarak duruma 
göre Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre 
süre değişimi yapılabilir. 

Ancak, 140 ncı madde kapsamına giren» eşya için 
sürelerin bitiminden evvel zorlayıcı sebepleri göste
ren bir yazıyla ilgili gümrüğe veya Bakanlığa bizzat 
veya taahhütlü mektup veya telgrafla başvurulması 
zorunludur. Zorlayıcı sebepler yerinde görüldüğü tak
dirde, eşyayla ilgili ithal müsaadesi varsa ithal müsa
adesinin geçerli olduğu süre sonuna kadar; yabancı 
ülkeye sevkedilmek üzere Türkiye'ye getirilen aktar
ma ve transit eşyasında toplam bir yılı; diğer haller
de ise toplam üç ayı geçmemek üzere süre uzatımı 
yapılabilir. Şu kadar ki, gümrüğe ilişkin bir sebeple 
veya soruşturma veya adlî mercilerce veya eşyanın 
ithaline ilişkin olarak resmî mercilerce yürütülen 
herhangi bir işlem nedeniyle geçecek süreler bekleme 
süresini durdurur. 

Doğrudan doğruya kamu kuruluşlarınca veya 
Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilcilikler, kon
solosluklar ile bu diplomatik temsilcilik ve konsolos
luklarda görevli yabancı personel tarafından ithal 
edilecek eşya için birinci fıkra hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 48. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

176 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Başlamak üzere, geçen süreye ait faiz, 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun 48 inci maddesine göre Bakanlıkça tespit ve 
tahakkuk ettirilerek tespit olunur.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 49. —: 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

180 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bakanlığın^ Görevleri : 
Madde 180. — Bakanlık, bu Kanuna dayanılarak 

Bakanlar Kurulu Kararı alınması lüzumlu olan du
rumları, tayin, tespit, takip etmek ve gereğini yerine 
getirmekle görevlidir. 

Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar uyarın
ca, uygulanması gereken karar, tavsiye kararı, sözleş
me eki, görüş, izahname, yorum gibi hususlar Bakan
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. 

Gümrük Giriş Tarife Cetveli izahnamesi ile eşya 
fihristi Bakanlıkça hazırlanır ve Resmî Gazete ile 
yayımlanır. Bu suretle yayımlanan metinler idarî ve 
kazaî uygulamada esas tutulur.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürürlük maddesine geçmeden, Komisyona iki 

madde göndermiştik; verilen önergeler dikkate alın
mak suretiyle. 

19 uncu madde ile ilgili olarak verilen önergeye 
Komisyon katılmıyor ve eski metinlerinde ısrar edi
yorlar. .O itibarla yapılacak iş, eski metni oylarınıza 
sunmak oluyor. 

19 uncu maddeyi, Komisyondan geldiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Komisyon metni kabul edilmiştir. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, geçti; ama 48 in
ci maddede düzeltilmesi gereken bir redaksiyon ha
tası var efendim. 

BAŞKAN — 48 inci maddedeki hatayı tashih et
meden evvel, 6 ncı maddeyle ilgili olarak şu saatten 
sonra ara vermemiz mümkün olmayacaktır. O iti
barla biz Genel Kurul olarak oturduğumuz ve ara 
vermeden şu sırada, sizin üç - beş dakika içerisinde, 
dikkate alınan önergeyi tetkik ederek, metne bir şe
kil verip; yeniden yazmaya lüzum yok, mevcut ba
sılı madde üzerinde gerekli işlemi yaparak Genel Ku-
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rula sunmanızı rica ediyorum ki, bugün bu tasan 
üzerindeki müzakerelerimizi tamamlamış olalım. 

MALÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANI HIL-
MÎ SABUNCU — Sayın Başkanım; hemen arkadaki 
odada toplanmamıza imkân tanımanız bakımından 
beş dakikalık bir ara verirseniz memnun oluruz. 

BAŞKAN — Biz beş dakika için ara vermiyo
ruz; fakat sizi beş dakika bekleyebiliriz. 

48 inci maddedeki tashih nedir? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS

MAİL ŞENGÜN — 48 inci maddede en son iki ta
ne «Tespit» kelimesi var. «Bakanlıkça tespit ve ta
hakkuk ettirilerek tespit olunur» şeklinde geçmiş. 
«Tespit» kelimesi iki kez geçmiş. Bunun «Bakanlık
ça tespit ve tahakkuk ettirilerek tahsil olunur» şek
linde olması gerekir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Esasen tasarının tü
münü oylamadan evvel bu düzeltmeyi yaparız; bu 
tashihi de birlikte oylamış oluruz. 

Sayın üyeler; 
Komisyondan gelen metni ve gerekçeyi okutuyo

rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca dikkate alınan önerge ile iade 

edilen 6 ncı maddede Hükümet Teklifi ve Adalet 
Komisyonu metnine uygun olan Komisyonumuz 
metninde aşağıdaki gerekçeye dayalı olarak ısrar edi
yoruz. 

Hilmi SABUNCU 
Malî işler Komisyonu 

Başkam 
«Gerekçe : 
Anonim şirket statüsünde bulunan Anadolu Ajan

sı bu haliyle özel hukuk tüzelkişisi durumundadır. 
Oysa Gümrük Kanununun hiçbir yerinde özel kişi
lere umumî muafiyet kapsamında muafiyet hükmü 
getirilmemiştir. Ayrıca Türkiye'de daha başka özel 
haber ajansı faaliyette bulunmaktadır.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Komisyondan gelen metni Tüzüğümüz gereğince 

oylamamız gerekiyor. 6 ncı maddeyi Komisyondan 
geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyondan gelen metin kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
50 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 
MADDE 50. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 51. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen?.. 
YAVUZ ALTOP — Aleyhte Sayın Başkan... 
SlYAMt ERSEK — Ben de bir soru sormak is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, siz evvela soruyu sorun, 

sonra aleyhte Sayın Altop'a söz vereyim. 
Buyurun Sayın Ersek. 
SlYAMt ERSEK — Efendim, 2490 sayılı ihale 

Kanununun esaslarına göre, Devlet ihaleleri yapıldı
ğı zaman dışarıdan ithal edilen malların gümrüğe 
tabi olmasını anlamak bana biraz güç geliyor. Çün
kü, o zaman müteahhide devlet bütçesinden aşağı -
yukarı iki misli kâr ödemek gibi bir durum hâsıl 
oluyor. Mesela; bir müteahhit 100 bin lira değerinde 
bir cihazı dışarıdan ithal ettiği zaman şayet biz buna 
100 bin lira da vergi koyarsak bu cihaz 200 bin lira
ya mal olmakta ve müteahhit de bundan, ortalama 
olarak % 20 kârı üzerinden 40 bin lira kâr etmek
tedir. Halbuki bundan eğer gümrük alınmayacak ol
sa, 100 bin liranın kârı sadece 20 bin lira olacaktır. 
Hazine bu yüzden bir hayli para kaybetmiş olacaktır. 
Çünkü sağ cebe giren para sol cepten daha fazlasıyla 
gitmektedir. Bunu anlamak benim için kabil olma
mıştır ve buna ait de bir değişikliği ben göremedim. 
Herhalde benim bilmediğim bazı esaslar vardır. Bu
nu öğrenmek istiyorum? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hay hay, soralım efendim. 
Buyurun Sayın Yüzbaşıoğlu. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — Sayın Başkan; 
bu gümrük tekniğine tam intibak etmemekle birlikte, 
bir taraftan da bütçenin gayri safiliği ilkesiyle de bağ
daşmamaktadır. Çünkü, gümrük muafiyetini biz bu 
şekilde 2490 sayılı Kanunla yapılan, resmî teşekkül
lerin yurt dışı ihalelerinde kullandığımız takdirde bu, 
bütçenin gayri safiliğine uymaz. 

Bir de, muafiyetle ilgili ilkelerimize de tam uy
muyor. Zaten o yüzden demin de izah etmiştim; mua
fiyetler geneldir. Resmî daire veya herhangi bir kişi 
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yurt dışından bir şey ithal ettiği zaman normal olarak 
gümrük vergisini ödemesi lazım. «Resmî daire ise 
ödemesin» dediğimiz takdirde, bu da bütçenin gayri 
saf iliğine tam uymuyor. Bir taraftan tahsisat verili
yor, bir taraftan da vergi tahsil ediliyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, bir 

sualim var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Efendim, benim 

önergem Genel Kurula sunulduğu zaman, Sayın Ko
misyon Sözcüsü aynı gerekçeyi belirtti ve sonunda da, 
eğer yanlış hatırlamıyorsam, Genel Kurulun takdiri
ne bıraktı. Oylamada 52 oy müspet, 2 oy menfî çık
mıştı. Aynı Genel Kurul bir saat içinde fikir değiştir
di, Sayın Komisyon da bir saat içinde fikir değiştirdi. 

Bunu arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, bu sorunun cevabı olmaya

cak; çünkü cevabı içindeydi. 
Sayın Altop, aleyhinde buyurun efendim. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Tümü üzerinde söz almış bulunuyorum. Aslında 

aleyhte oluşum 19 uncu maddeye itirazımdan dolayı
dır. 

Zannediyorum bir nokta Yüce Meclisin dikkatin
den kaçmış durumda. Ben yeni bir teklif hazırlamış 
değildim, Hükümetin teklifinin kabul edilmesiyle il
gili bir önerge hazırlamıştım. İlk önce kabul edildi, 
daha sonra reddedildi. 

Konu teknik olduğu için komisyonlarda yeterince 
anlaşılamadığı kanısındayım. Yoksa komisyonların 
kararma son derece saygılıyım. Şimdi konu nedir? 

İthalatçı olarak, yıllarca tatbikatın içinden gelen 
bir arkadaşınız olarak ben malımı gümrükleme saf-
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hasına getirdiğim zaman muayene memuru «Tetkike 
alıyorum» dediği anda ben şu hesabı yapacağım : 
«Tetkikat en az üç ay sürecektir. Üç ay zarfında kur
ların değeri şuna yükselecek, yükselen kurlar karşı
sında gümrük vergimde şu kadar artış olacak, depo 
ve ardiye parası olarak ben şunu vereceğim; o halde 
ben bunun yarısına fit olayım, bunu muayene memu
runa vereyim, işi halledeyim.» diyeceğim. Şimdiye 
kadar yapılan tatbikat buydu, bundan sonra da de
vam edecektir. 19 uncu maddenin bu şekilde kabulüy
le bu yolun devamına müsaade etmiş oluyoruz. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
Değerli üyeler; 
Daha önce kabul ettiğiniz 48 inci maddedeki en 

son satırda bir tashih var; «Tespit» yerine «Tahsil» 
kelimesi olacak. Aslında bu tashih yapılmıştır. Bu dü
zeltmeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 1615 Sayılı Gümrük Ka
nununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Sayın Hükümet temsilcilerine ve Sayın Komisyo

na teşekkür ediyorum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA

İL ŞENGÜN — Sayın Başkan; eğer teşekkür lazım
sa biz Komisyon olarak Yüce Meclise, Başkanlık Di
vanına ve Hükümete gösterdikleri anlayıştan dolayı 
çok teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN — Çok sağolun. 
Değerli üyeler; 
23 Aralık 1982 Perşembe günü saat 14.00'te top

lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 18.55 

• • 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

33 üncü BİRLEŞİM 

22 Aralık 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI. 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Osman DEMİROĞLU Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/15) (S. Sayısı : 256) 
(Dağıtma tarihi: 20.12.1982) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 Tarih ve 
2320 sayılı Kanunla Değişik 1475 sayılı İş Kanunu
nun 14 üncü Maddesinin Bazı fıkralarında Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/28) (S. Sayısı : 
240) (Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

<3) Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onay
lanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 sayılı Ka
nuna Ek 11.7.1982 Tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Büt
çe - Plan ve Malî İşler komisyonları raporları. (1 /430) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 7.12.1982) 

(4) 1615 sayılı Gümrük Kanununda Bazı Deği
şiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Malî İşler komisyonları raporları. (1/7) (S. 
Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 14.12.1982) 

(5) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Ku
ruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/568) (S. Sayısı : 244) (Da
ğıtma tarihi : 14.12.1982) 

(6) 29.4.1959 Tarihli ve 7258 sayılı Futbol Mü
sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanuna bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/555) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 14.12.1982) 

X (7) Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu-

ğüne Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/212) (S. 
Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (8) Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığının 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/231) 
(S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (9) Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol Daire
si Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/239) (S. Sayı
sı : 247) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (10) Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışrha Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/268) (S. Sa
yısı : 248) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (11) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/277) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (12) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu (Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/302) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

(Devamı arkada) 



X (13) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/329) 
(S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (14) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve' Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/34-3) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

(15) 7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 sayılı İthalde 
Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile Deği
şikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(1/562) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : 20.12.1982) 
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(16) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/546) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 
20.12.1982) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 
9 Arkadaşının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 259) (Dağıt
ma tarihi : 20.12.1982) 

(18) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in 
13.5.1971 Tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/76) (S. Sa
yısı : 260) (Dağıtma tarihi : 20.12.1982) 

\ 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 244 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki 
Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /568) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 26 Kasım 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/ 101 - 1383/07480 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Anılan Tasarının Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI HAKKINDA YETKİ 
KANUNU TASARISI 

GEREKÇE 

Kamu kuramı niteliğindeki meslek kuruluşlarının, faaliyet sahalarını, organlarının yargı gözetimi altın
da seçtmes'ini, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanların bu meslek kuruluşlarına üye olma zorunlu
luğunun aranmamasına, Devletin idarî ve malî denetimine tabi 'tutulmalarıma, bu kuruluşların organlarının 
görevlerine son verilmesi ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin esasları hüküm altına alan 
Anayasa'nın 135 inci maddesi, yayım ile birlikte 9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Anıaıyasa'da öngörülen yeni esaslardan özellikle, sözü edilen kuruluşların organlarının yargı gözetimi al
tında seçimlerinin yapılmasına ilişkin hükümlerin uygulanması, yeni yasal düzenlemeleri zorunlu kılmaık-
tadır< 

Kamu kurumu niteliğindeki bazı meslek kuruluşlarının yaklaşan seçim tarihine kadar geniş kapsamlı bir 
yasa çıkarılması fiilen imkansız görüldüğünden, Anayasa'nın 91 inci maddesi hükmüne dayanılarak, yuka
rıda değinilen hususlarda kanun hükmünde kararnameler çıkarabilmek için Balkanlar Kuruluna yetki veren 
bu yasanın düzenlenmesi zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır* 



Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/568 
Karar No. : 17 

10 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve gerekçesi Adalet 
Bakanlığı temsilcilerininde iştiraki ile Komisyonumuzun 9 . 12 . 1982 tarihli 6 ncı Birleşiminde öncelik ve 
'ivedilikle incelenip görüşüldü : 

Tasarımın 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edildi. 
Tasarının 2 nci maddesinin ikinci satırında yer alan «faaliyetlerine» kelimesinden sonra bir virgül ilave 

edilmek ve son satırındaki «bunlarla ilgili» ibaresi «bunların gerektirdiği» şöklinde değiştirilmek suretiyle mad
de benimsenmiştir. 

Tasarının «yetki süresi» başlıklı 3, yürürlük ile ilgili 4 ve yürütme ile ilgili 5 inci maddeleri aynen kabul 
edilmiştir, 

Raporumuz Başkanlığın 26 . 11 . 1982 gün ve K. K. T. D. 18/101 - 1383/07480 sayılı yazıları gereğince 
Genel Kurulda da öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

(Söz Hakkım Saklı) 

Abdullah Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvefcli 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(Bulunmadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşif HAMİTOĞULLARI 
Üye 

(Bulunmadı) 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

(Bulunmadı) 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

ibrahim BARANGİL 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 244) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç ve İlkeler : 

MADDE 1. — Bu Kanunla; Anayasa'nın 135 
inci maddesinde belirlenen ilkeler doğrultusunda, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ku
ruluşunu düzenleyen kanunlarda değişiklik yapmak 
müşterek konularda yeni düzenlemeler getirmek ama
cıyla; Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararna
meler çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Çıkarılacak ikamın hükmünde ka
rarnameler; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşlarının faaliyetlerine organlarının seçim usulleri
ne, mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesine, 
kanunî zorunluk haUerinde geçici olarak görevden 
uzaklaştırılmalarına., bu kuruluşlara üye olma koşul
ları ile idarî ve malî denetimlerine ve bunlarla ilgili 
diğer hususlara ilişkin hükümleri kapsar. 

Yetki Süresi ; 

MADDE 3. — Yukarıda yeralan hükümlere uy
gun olarak Bakanlar Kuruluna bir yıl süre ile kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

j ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluştan 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Çıkarılacak kanun hükmünde ka
rarnameler; kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşlarının faaliyetlerine, organlarının seçim usulle
rine, mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesi
ne, kanunî zorunluk hallerinde geçici olarak görev
den uzaklaştırılmalarına, bu kuruluşlara üye olma 
koşulları ile idarî ve malî denetimlerine ve bunların 
gerektirdiği diğer hususlara ilişkin hükümleri kapsar. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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(Hüküractra TekOffî) 

Yürürlük : 

M&DDE' 4* — Bu Kamm yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme : 

M/ifDÖE 5. — Bu Kanun hükümlerim Bakan
lar Kurulu yürütür; 

Başbakan 
B. Ulusu 

(Devlet Hakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Doviet Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
/, Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Camürk 

T*r*n\ v« Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet >Bskanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakam 
€. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık /e Sos. Yrd. Bakam 
PN>f. Dr. K. Küıeturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

îtnar ve İskân Bakanı V. 
Af. R. Güney 

(AcMet KomâsyoruınuJn Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Ko
misyonumuzca: aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

24/11/1982 

Devlet Bakanı 
M, Özgüneş 

Mîllî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitini Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof., Dr. M. N. Özdas 

tçişieri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı V. 
Dr. T. önalp 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Sanayi ve Tek. Bakam 
Af., Turgut 

Köy İş. ve Koop; Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Batanı 
S. Side 

Danışma Midisi (S. Sayısı : 244) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 253 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek 
Bahisler Tertibi Hakkmda Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1 /555) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 15 Kasım 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D, 
18/101-1284/05930 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde 
kararlaştınlan «29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabakalannda MUşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

7258 SAYILI FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANU
NA BİR MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

I. — GENEL GEREKÇE 

a) 7258 sayılı Kanun ile kurulma yetkisi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne verilen «Futbol Müsabakala
rında Müşterek Bahis» oynatılması, aynı kanuna dayanarak hazırlanan «Futbol Müsabakalarında Müşterek 
Bahis Tüzüğü» gereğince adı geçen Genel Müdürlüğe bağlı Spor - Toto Teşkilatınca yürütülmektedir. 

Son iki yıldır halkımızın Spor - Toto'ya gösterdiği ilgi geniş ölçüde artmış, 1980 yılından bu yana haftalık oy
nanan kupon sayısı vasati 300 000'den 2 500 000'ne gayri safi hâsılat 14 000 000 TL.'dan 455 000 000 TL.'na 
yükselmiştir. 

Bu süratli gelişme ve iştiraklerdeki artış bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemlile
rinden biri, iştirakçiler tarafından doldurularak, spor teşkilatına tasnif, değerlendirme ve ikramiye dağıtımı 
için gönderilen kuponların çok uzun süre saklanma zorunluluğudur. 

b) Spor - Toto kuponları (a), (b), ve (c) olmak üzere üç ayrı parçadan ibarettir. Spor Toto Teşkilatınca 
dağıtılan bu kuponlar iştirakçiler tarafından usulüne uygun olarak doldurulup oynanmalanyla arada bir akit 
teşekkül etmektedir. Bunlardan (a) kuponu oynayan iştirakçide kalmakta (b) ve (c) kuponları ise Teşkilata 
gelmektedir. Değerlendirmeler ve ikramiye tespiti ve dağıtımı bu kuponlar üzerinden yapılmaktadır. 

Böylece 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun, 125 'inci maddesi uyarınca akitten doğan 10 yıllık 
zaman aşımına tabi olduklarından, (b) ve (c) kuponlarının ayrı ayrı depolarda her an incelenmeye hazır olarak 
muhafazası zorunlu bulunmaktadır. 

c) Yukarıda da belirtildiği gibi 1982 yılında haftalık olarak Teşkilata gelen kupon sayısı (b) ve (c) ol
mak üzere 5 milyonu bulmaktadır. Bu kuponların muhafazası için 1 200 m2 lik bir depoya ihtiyaç duyulmak
tadır. 
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Bu kuponların tasnifi, nakli, emniyetle saklanması çok büyük malî külfetlere ve insan gücüne sebep ol
maktadır. Ayrıca kuponların karbon kopyalar olması, elle doldurulması bu kuponları zamanla ve rutubet et
kisiyle okunmaz hale getirmektedir. 

öte yandan Spor - Toto'ya iştirak bugünkü seyrini takip ettiği takdirde 10 yılda muhafaza edilecek kupon 
sayısı her yıl 35 hafta Spor - Toto oynandığına göre 10 yılda (10 x 35 x 5 000 OOÖ) 1,75 milyara baliğ ola
caktır. Bu miktardaki kuponun depolanmasına, tasnifine ve itiraz halinde bulunmasına fiilen imkân yoktur. 

d) öte yandan bir iştirakçinin, ikramiye kazanmış bir kuponu yıllarca saklanması ve aradan uzun bir süre 
geçtikten sonra kazandığını iddia etmesi de tamamıyla ihtimal dışıdır. Nitekim Spor - Toto Teşkilatının kuru
luşundan bu yana 22 yıl içinde değerlendirmelere yapılan itirazlardan, 

1. Büyük çoğunluğunun 6 - 8 hafta içinde yapıldığı, 
2. 50 - 60 itirazın 4 - 5 ay içinde olduğu, 

3. Teşkilatın faaliyet gösterdiği 22 yıllık süre içinde itiraz süresinin daima bir yıl altında kaldığı saptan
mıştır. 

e) Sonuç olarak, gerek muhafaza ve tasnif güçlükleri, gerekse itiraz sürelerinin fiiliyatta bir seneyi aşma 
ihtimali olmaması nedeni ile, Spor - Toto iştirak kuponlarına itiraz süresi tasarı ile bir yıl olarak sınırlan
dırılmakta böylece kuponların da bir yıl sonunda imha edilmesine olanak sağlanmaktadır. 

II. MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanuna ek madde eklenmesinin öngörüldüğü maddedir. 

Ek Madde — Genel gerekçede kanuna büyük bir ek madde getirilmesinin sebebi etraflıca açıklanmış 
olup kısaca özetlemek gerekirse; Bu düzenleme ile maddî bakımdan Teşkilat için çok büyük masrafları getir
mesine rağmen 20 yıldan fazla süredir yapılan uygulamada hiç bir yararı olmadığı tespit edilen ve sadece bu 
konudaki umumî hükümlere (Borçlar Kanununun 125 inci maddesi) tabi oluş zorunluluğunun neticesi olarak 
kuponların 10 yıl süre ile saklama, güvenlik tasnif ve arşiv sorunlarından doğan sakıncaların giderilmesi böy
lece sağlanmış olacaktır. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 253) 



TC 
Danışma Melisa 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/555 

Katar No. : 6-2-396 
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MH1Î Eğitim Komisyonu Rapora 

9 Ardık 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

29.4.1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanuna Bîr 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 9.12.1982 tarihli toplantısında Gençlik ve Spor 
Maliye Bakanlığı Temsilcileri ve Adalet Komisyonu Üyesinin iştirakleriyle incelenerek görüşüknüftür. 

Komisyonumuz, Bakanlık Temsilcilerinin ve Adalet Komisyonu Üyesinin açıklamaları ışığında, Tasarı 
ile getirilmek istenen ek maddeye uygunluğu göz önünde bulundurarak Tasanmn adını «29.4.1959 Tarihli ve 
7258 Sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirmiş ve madde sonuna «Ancak süresi 'içinde başvuranların hakları sak
lıdır» ibaresini eklemiş ve diğer maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz gereği için saygı ile sunulmuştur. 

Selçuk KANTARCIOOLU 
Başkan 

Zeki YİLDİRİM 
Kâtip 

thsan GÖKSEL 
Üye 

Bekir TÜN AY 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvelkili 

EHhem AİYAN 
Üye 

İmzada Bulunamadı. 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. UtkanKOCATÜKK 
lüye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF! 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabaka
larında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanuna 

Bir Madde Eklenmesine tlikin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Futbol Müsabakalarında Müşte
rek Bahisler TentM Hakkında Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Futbol müsabakalarında 
müşterek bahis tertip ve uygulamasından çıkacak her 
türdü uyuşmazlık hallerinde dava hakkı, müşterek 
bahsin tertip edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle 
düşer ve bu süre içinde talep edilmeyen ikramiyeler 
için hak iddia edilemez.» 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet 'Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

•Devlet (Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri IBakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bak. 
Prof, Dr. S. Özbek 

(Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet IBakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye İBakanı 
A. B. Kafaoğlu 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabaka
larında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine tlişkin Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Futbol Müsabakalarında Müşte
rek Bahisler Tertibi Hakkında 7258 Sayılı Kanuna 
aşağıdaki EK MADDE eklenmiştir. 

EK MADDE : Futbol müsabakalarında müşterek 
bahis tertip ve uygulamasından çıkacak her türlü 
uyuşmazlık hallerinde dava hakkı, müşterek bah
sin tertip edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle 
düşer ve bu süre içinde talep edilmeyen ikramiyeler 
için hak iddia edilemez. Ancak süresi içinde başvu
ranların hakları saklıdır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nöi maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

5.11.1982 

Devlet (Bakanı 
M, özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

(Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof, Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri IBakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr, T. Esener 

tmar ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tab'î Kay. Bakanı 
M, Turgut F. İlkel 

Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M, R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 253) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 257 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde Almacak Damga Resmi 
Hakkında Kanun ile Değişikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1 /562) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 Kasım 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1367/07497 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurutunca 18 . 11 . 1982 tarihinde karar
laştırılan «7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayıh İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun île Değişik
liklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» üe gerekçesi ekti olarak gönderilmiştir. 

Bilgilerini, Tasarının Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz edermiM 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

DAMGA RESMİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KANUN 
TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

828 Sayılı Damga Resmi Kanunu 13 . 2 . 1967 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 31.12.1972 tarihine kadar 
yürürlükte kalmıştır. Anılan Kanunun yürürlük süresi 1648 sayılı Kanunla 31.12.1977, 2109 sayılı Kanunla 
31.12.1982 tarihine kadar uzatılmıştır. 

AET ülkeleri ile 'ilişkilerimizi düzenleyen «Katma Protokol» hükümlerine göre Damga Resmi, Gümrük 
Vergisi ve Belediye Hissesi gli'bi eş etkili bir vergi; sayılmaktadır. Bu resim dolayısıyla (GATTO'dan aldığı
mız aykırılık kararı uyarınca, her yıl Âkit Taraflara rapor verilmekte ve iki yılda bir yapılan ödemeler den
gesi görüşmelerinde müteakip uygulama süresinin uzatılması konusu ilgili Çalışma Grubunca incelenmek
tedir. 

Her ne kadar ödemeler dengemiz geçmiş yıllara nazaran sürekli iyileşme göstermekte ise de, önümüz
deki yıllar için Damga Resmi uygulama süresinin uzatılması uygun görülmektedir, 

DAMGA RESMİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KANUN 
TASARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 828 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 1137 sayılı Kanunla değiştirilerek, '% 15 olan azamî nis
pet '% 25'e yükseltilmiş ve Gümrük Kanunu, dış ticaret rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma mevzu
atı hükümlerine aykırı yapılan ithalatta bu resmin azamî nispeti % 100 olarak belirlenmiştir!, 

Anılan Kanun maddesi 1648 sayıh Kanunla tekrar değiştirilerek % 25'lik oran muhafaza edilmiş, itha
latın yapıldığı ülkeye göre farklı nispetlerin tayin edilebilmesinde Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş ve uy
gulama süresi 31.12.1977 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2109 sayılı Kanunla 31.12.1982 tarihine kadar uzatılmış olan süre bu Kanunla 31.12.1987 tarihine kadar 
uzatılmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir,! ' 
Madde 3. — Yürütme maddesidir^ 
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Mali İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/562 
Karar No. : 12 

9 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile Değişikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılması
na İlişkin Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 9.12.1982 tarihli birleşiminde hükümet temsilcilerinin de katıl
masıyla görüşülmüştür. 

Beşer yıllık dönemler itibariyle yürürlük süresi uzatılan Kanunun, 31.12.1982 tarihine kadar meri yürür
lüğünün, bir beş yıl daha uzatılması gerekmektedir. 

Bu zorunluluktan hareketle Komisyonumuz Kanun Tasansının tümünü ve maddelerini aynen kabul et
miştir. 

İşbu raporumuz gereği için Yüce Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Üye 
Münhal 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

İsmail ŞENGÜN Ragıp TARTAN 
Üye Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 257) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde Ahnacak 
Damga Resmi Hakkında Kanun ile Değişikliklerinin 
Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 828 sayılı İthalde Alınacak Dam
ga Resmi Hakkında Kanun ile değişikliklerinin yürür
lük süresi, 31 Aralık 1987 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 31/12/1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri (Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakainı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı ithalde Alınacak 
Damga Resmi Hakkında Kanun ile Değişikliklerinin 
Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. - Tasannm 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

18/11/1982 

Devlet Bakanı 
M., Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof, Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M, Turgut 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Df. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 257) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 256 

Osman DEMİROĞLU Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3 /15) 

T. C, 
Başbakanlık 14 Ekim 1980 

özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-10548 

Konu : İdam Cezasına hükümlü Osman Demiroğlu 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dudu Okan'ı fiilî livata suretiyle ırzına geçip bu suçunu gizlemek için adı geçeni boğarak öldürmek suçun
dan sanık Korkuteli İlçesi Yazır Köyü nüfusu Hane 92, Cilt 57/03, Sahife 34 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye' 
den olma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun, T. C. K.'nun 450/9 uncu maddesi uyarınca ölüm cezası ile 
mahkûmiyetine dair Antalya Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tas
dik edildiğinden yapılacak diğer işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına 
gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosyası ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin tasdik ilâmı, konu hakkındaki 
23.12.1977 gün ve 1.134.1.1977/1261 sayılı Adalet Bakanlığı yazısının sureti ile birlikte 3.1.1978 günlü 
301-2/11282 sayılı yazımızla Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 
II 

T. C. 
Danışma Meclisi 23 Haziran 1982 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/15 
Karar No. : 60 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dudu Okan'nın fiilî livata sureti ile ırzına geçip bu suçunu gizlemek için adı geçeni boğarak öldürmek su
çundan sanık, Korkuteli ilçesi, Yazır köyü, Kütük 92, Cilt 057/03, Sahife 34 de kayıtlı İsmail oğlu, Düriye'den 
olma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 450/9 uncu maddesi uyarınca 
idam cezası ile mahkûmiyetine dair, Antalya Ağır Ceza Mahkemesinin 7.7.1977 gün ve Esas 1977/63, Karar, 
1977/157 sayılı Kararı, Yargıtay 1 inci Ceza Dairesince 6.12.1977 gün ve Esas 1977/3652, Karar 1977/3680 
ve tebliğname- l-b/3729 sayılı ilamı ile onanmak sureti ile kesinleşmiş olduğundan tvu işe ait dosya Başbakan
lığın 3 Ocak 1978 tarih ve 304-2/11282 sayılı Tezkeresine ekli olarak Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş 
ve Başkanlıkça da Adalet Komisyonuna havale edilmiş Adalet Komisyonunun 3/205 Esas, 5 (Karar sayılı ve 
3.2.1978 tarihli raporu ve hazırladığı kanun tasarısı metni ile dosya Millet Meclisi Başkanlığına arz olun
muş iken, rapor ve kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunda 12 Eylül İ1980 tarihine kadar görüşüleme-
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diğinden, bu tarihte de T. B. M. Meclisinin feshedilmesi dolayısı ile, Başbakanlığın 14;10.1980 gün ve 301-10548 
sayılı Özlük ve Yazı tşleri Genel Müdürlüğü yazısı ile dosya Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına intikal 
etmiştir. 29.6.1981 günlü Kanunla kurulan Danışma Meclisinin çalışmaya başlamasından sonra İçtüzüğün 
816 ncı maddesi gereğince Adalet Komisyonuna havale edilen dosya, Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılma
sıyla yapılan toplantıda incelenip görüşülmüştür. 

•Dosya münderecatına Antalya Ağır Ceza (Mahkemesi ile Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin kesinleşen ilam
larına göre, 

Sanık Osman Demiroğlu'nun ikamet etmekte olduğu Korkuteli Yazır köyünden kayınpederinin ikamet 
ettiği Bıyıklı köyüne 25.8.1974 tarihinde ziyarete geldiği o gece kayınpederinin evinde yatan sanığın 26.8.1974 
sabahı karısının akrabası 1962 doğumlu 12 yaşındaki Dudu Okan'ların evine gidip çay içtiği ve Av tüfeğini 
alıp ava çıktığı; Avlanma sonunda kayınpederinin evine dönüp öğle yemeğini yediği, öğleden sonra tekrar, 
avlanmaya gidiyorum diye ay tüfeğini alıp evden çıktıktan sonra bir gün evvelisi sabahleyin Dudu Okan'larda 
oturmakta iken çakısını düşürmüş olduğunu bahane ederek tekrar Dudu Okan'lara gittiği; Dudu Okan'ı 
buzağıya ot biçmeye gitmekte olduğunu gördüğünde, çakısının onlarda kalıp kalmadığı sorusuna, Dudu 
Okan tarafından evde yok cevabını aldığı ve hileli yollarla «dKarpuz yiyelim, sizin kavun karpuz tarlasına gi
delim» diyerek Dudu'nun evlerinin yakınında bulunan 60-70 cm. yükseklikte pamuk tarlasına gelmesini sağ
ladığı ve o sahanın kapalı ve örtülü ve etrafının muhtelif ağaçlarla çevrili bulunmasından görüş sahasının 
darlığı ve maktûlenin fiile ve saldırıya mukavemet derecesinin çok zayıf oluşu gibi nedenlerden istifade eden 
sanık Osman Demiroğlu'nun birden bire şehevi hislerinin uyanarak evvela maktuleyi mukavemetsiz hale ge
tirdikten sonra fiilî livata sureti ile ırzına geçtiği, suçu gizlemek, delil ve emareleri ortadan kaldırmak için 
onu buğarak öldürdüğü, delil ve emarelerini örtbas etmek kastı ile 77 metre ileriye götürüp oraya bıraktığı 
ve üzerini de görünmeyecefc şekilde kapattığı ve taşla bastırdığı; yapılan yargılama sonunda, Türk Ceza Ka
nunun 450/9 uncu maddesi gereğince sanığın oy birliği ile idam cezasına mahkûm edildiği ve Yargıtay Birinci 
Ceza Dairesince de bu mahkumiyet hükmünün oy birliği ile onandığı anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlü Osman iDemiroğlu hakkındaki idam cezasının yerine getiril
memesinde kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 64, Danışma 
Meclisi İçtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Osman Demiroğlu hakkındaki idam cezasının 
yerine getirilmesine dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oy çokluğu ile karar veril
miştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygı ile sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Çekimserlik gerekçem eklidir 

Necip BİLGE 
Üye 

(Bulunmadı) 

Necdet GBBOLOĞLU 
Üye 

(Bulunmadı) 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

(Bulunmadı) 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

(Bulunmadı) 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 256) 
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ÇEKİMSERLİK OY GEREKÇESİ 

Anayasamızın yürürlükteki 11 inci ve 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk hâkimi Türk kanunlarını uygulamak

tan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerekmek
tedir. 

Ancak, Anayasanın 64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkündür. 
Kanun koyucu, -Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini in

fazın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, dava 
dosyasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siyasal - vicdanî bir değerlendirme olacaktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle göz önünde bulundurulması ge
rekir : 

1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm ceza
sının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile suçlunun 
vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası mah
kûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir cezadır. 
Ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. Mesela 
şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir. 

4. ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar. Ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra son 
verilmesi nedeniyle, maişeri vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman 
süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını ye
rine getirmekte yarar yoktur. 

5,, ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı yerine 
getirmeme hususunda kanun ısdar edemez Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşumu 
için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. Başbakan
lık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Komis
yondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz im
kansızlaşır. Kanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben infaz 
doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaatini be
lirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun gibi 
«Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kullanırım, 
hata varsa günahını hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün yerine geti
rilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine karıştırarak vic
dan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine getirmek imkânı 
da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasanın 
64 üncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisinden bek
lenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir : Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu ele geçer 
geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun ısdarı gerekir. Suçlunun 
ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî fayda 
yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa parçalasın, ele 
geçirilemezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yerine getirilir. 
Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, artık vahşi 
hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. Öldürülmesinde hiçbir fayda yoktur. Tut-
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sak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi iJe izah edilebilir. 
intikam ise Devlet olma ile bağdaşmaz. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine geti
rilmesinde içtimaî siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylülden bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bugünkü infazlar için aynı fay
danın bulunduğu söylenemez. 12 Eylülden çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu ce
zalarının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla baş-
başa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi hu
susunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü say
gılarımla arz ederim. 

24.6.1982 
Ser da KURT OĞLU 

Danışma Meclisi Adalet 
Komisyonu Üyesi 

Adalet Komisyonu Raporu 
JI 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/15 
Karar No. : 3 

22 Ekim 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Osman Demiroğlu Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık tezkeresi, 14 Ekim 
1982 gün ve 06-2634 sayılı yazınız gereğince Komisyonumuzun 21 Ekim 1982 günlü 2 nci Birleşiminde gö
rüşülerek adı geçen tezkere hakkında eski komisyonca düzenlenen 23.6.1982 gün ve Esas No. 3/15, Karar 
No. 60 sayılı rapor ve metin Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Bulunmadı. 
Necip BİLGE 

Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Bulunmadı. 

M. Fevzi UYGUN ER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunmadı. 
Halil ERTEM 

Üye 

Beşir HAMlTOĞULLARI 
Üye 

Bulunmadı. 
Turgut YEĞENAĞA 

Üye 
İmzada bulunmadı. 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halit GELENDOST 
Üye 

Bulunmadı. 
Ömer Adnan OREL 

Üye 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Osman Demiroğhı Hakkımda öttim Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 6.12.1977 gün ve Esas 1977/3652, Karar 1977/3680 sa
yılı ilamı ile kesinleşen, Antalya Ağır Ceza Mahkemesinin 7.7.1977 gün ve Esas 1977/63, Karar 1977/157 sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 uncu maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkum edilmiş bulunan, 
Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Kütük 92, Cilt 057/03, Sayfa 34'de nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, Düriye'den ol
ma, Ağustos 1951 doğumlu, Osman Demiroğlu hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

»« **•* ı ı 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 240 

Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 13 Arkadaşının, 
17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 Sayılı Kanunla Değişik 1475 Sayılı 
İş Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko

misyonu Raporu. (2 /28 ) 

DANIŞMA MECLÎSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 

1475 sayılı tş Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereği hususunu saygı ile arz ederiz. 

25 Mart 1982 

Mustafa ALPDÜNDAR Vahap GÜVENÇ Feridun $akir ÖĞÜNÇ 

Fikri DEVRİMSEL Özer GÜRBÜZ Sodan TUZCU 

Türe TUNÇBAY Ender CİN ER Güngör ÇAKMAKÇI 

Zeki YILDIRIM Fuat YILMAZ Kâzım ÖZTÜRK 

Cevdet KARSLI Yılmaz ÖZMAN 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işyerinden ayrılan işçilere kıdem tazminatı ödenece
ğine ilişkin hüküm yürürlükteki yasada vardır. Bu nedenle maddede değişiklikten amaç kadın işçilerin ev
lenmeleri halinde kendilerine tazminatlarının ödenmelerini sağlayıcı yasal imkân tanımaktır. 

Türk Medenî Kanununun 159 uncu maddesi karının meslek ve sanatla uğraşmasını Yasadaki koşullarla 
kocanın iznine bağlamıştır. Koca, karısının çalışmasına rıza göstermediği takdirde karının çalışması mümkün 
olmamaktadır. Aksi halde evlilik birliğinin bozulması söz konusu olmaktadır. Böyle olunca çalışması yasayla 
kocanın iznine bağlı olan bir işçinin bu izni istihsal edememesi nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalıyor
sa emeğinin karşılığı olan tazminat hakkını kendisine tanımanın gerekeceği düşünülmektedir. 

Evlenme halinde kıdem tazminatı, münhasıran kadın işçilere tanınacaktır. 

Bu sistem Medenî Kanunun 159 uncu maddesinin 1475 sayılı Yasaya yansıtılmasından ibarettir. 

Madde 2. — 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde 1927 sayılı Yasa ile değişiklik yapılırken TC Emek
li Sandığında hizmeti geçmiş ve fakat emekli olmadan memuriyetten ayrılıp herhangi bir kamu kuruluşunda 
işçi statüsü ile çalışmaya başlayanların işçi olarak ve S. S. Kanununa göre emekliliği sırasında kamu işve
reninden işçilikte geçen hizmetlerinin yanında TC Emekli Sandığına tabi olarak geçen memurluk hizmet sü
releri içinde TC Emekli Sandığındaki kıstaslara uygun olarak (Emekliliğinde TÇ Emekli Sandığının vereceği 
ikramiye yerine) kıdem tazminatı verilmesi öngörülmüştür. 
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Bu düzenleme yapılırken _J4 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının 6 ncı paragrafı: 
«Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazmi

natı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının 
hesabında dikkate alınmaz. 

Şeklinde düzenlenmiştir. 
Bu paragrafın asıl amacı, yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında TC Emekli Sandığına tabi memur ola

rak çalışan kimsenin memuriyetten ayrılırken azledilmemiş, herhangi bir suçla ve ceza ile atılmamış olmasını 
temin etmek olmalıdır. 

Ne var ki düzenlemedeki aksaklık yasanın hem amacını hem de maddenin temel kuralını bozmuştur. 
Şöyle ki, 
14 üncü maddenin 3 üncü paragrafında : 
«işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmak

sızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplamr. 
Şeklindedir. 
1927 sayılı Yasa ile değişiklik yapılıncaya kadar bu hüküm özel ve kamu kesiminde eşit ve paralel uygu

lanırken, 
Bu düzenlemeden sonra özel kesimde işleyen madde sanki kamu kesimine, özel kısıtlama getirmişcesine 

haksızlıklara neden olmuştur. 
Bu amaçla paragrafın yeniden düzenlenmesi gereği zorunlu hale gelmiştir. 
Madde 3. — Kıdem tazminatı ödemeleri son yıllarda ülkemizin ekonomik krizlerden önemli ölçüde etki

lenmesi nedeniyle ödenemez hale gelmiştir. Kamu kesiminin işçilere tazminat alacaklarından ötürü milyon
larca borcu vardır. Bu tazminat alacakları çeşitli KİT'ler tarafından aynen ödeme yoluna gidilmeye başlan
mıştır. tşin diğer bir yanı ise anında Ödenmesi gereken bu paralar yıllarca ödenmemiş ve ödememe hali bir 
müeyyideye de bağlanmamıştır. 

Ülkemizde para piyasasında aylık net faizler % 25'lik oranlara varmaktadır. Madde ile kıdem tazminat
ları bir aylık süre içinde ödeme zorunluluğu getirilmektedir. Ödenmemesi halinde ise hiç olmazsa tazminat 
alacağı Devlet Tahvillerine verilen faiz kadar faizle ödüllendirilmiş ve hak sahipleri de tatmin edilmesi dü
şünülmektedir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/28 9 Kasım 1982 
Karar No. : 9 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 tarih ve 2320 sayılı Ka
nunla Değişik 1475 sayılı iş Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına iliş
kin Kanun Teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 9.11.1982 tarihli 3 üncü 
Birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Teklifin 1 inci maddesi : Kadın işçilerin evlenmeleri halinde işten ayrılmak zorunda kalırsa; evlenme tari
hinden itibaren 3 ay içinde kıdem tazminatının verilmesini, 2 nci maddesi : Azledilmeden ayrılan veya her
hangi bir suç veya ceza ile işten atılmadan memuriyetten ayrılan kişilerin Emekli Sandığına tabi olarak çalış
tıkları sürelerin, işçi statüsünde çalışmaya başlamaları halinde göz önüne alınmasını ve de Emekli Sandığın
dan verilecek emekli ikramiyesinin kıdem tazminatı şekline dönüştürülmesini, 3 üncü maddesi de : Kıdem taz
minatının bir aylık süre içinde ödenmesini, ödenememesi halinde de; ödeneceği ana kadar geçen süreye 
Devlet Tahvillerine uygulanan en yüksek faiz oranının tazminata yansıtılmasını öngörmektedir. 
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Teklifin tümü bazı düzeltmelerle aynen benimsenmiş ve kabul edilmiştir. 

tşbu Raporumuz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman YILMAZ 
Üye Üye 

Toplantıda bulunamadı. 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ MUSTAFA 
ALPDÜNDAR VE 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 Sayıb Kanunla Değişik 
1475 Sayılı tş Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı 
Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin, Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. ^- 17 Ekim 1980 tarih ve 2320 sa
yılı Kanunda değişik 1475 sayılı iş Kanununun 14 
üncü Maddesi 3 üncü Fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

3. Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ve ka
dın işçilerin evlenmeleri nedeniyle, evlenme tari
hini takiben üç ay içinde kendi arzularıyla. 

MADDE 2. — 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 sa
yılı Kanunla değişik 1475 sayılı îş Kanununun 14 
üncü Maddesi 4 üncü fıkrasının 4 üncü bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında 
işçinin hizmet akdinin bu Kanunun 17/11 nci madde
sine göre Kıdem Tazminatı almayacak şekilde fesh 
edilmiş olması, T.C. Emekli Sandığına tabi memu
run da hizmetten suçluluğu nedeniyle azledilmiş bu
lunması suretiyle ayrılmadan önce geçen hizmet sü
releri Kıdem Tazminatı hesabında dikkate alınmaz. 

MADDE 3. — 1475 sayılı iş Kanununun 2320 
sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi 4 üncü ben
dinin 11 inci fıkrasının sonuna aşağıdaki şekilde ye
ni bir fıkra eklenmiştir. 

Kıdem Tazminatı ödeme hakkı doğan işçiye kı
dem tazminatı en geç hakkın doğduğu ayı takip eden 
müteakip ayın sonuna kadar ödenir. 

Her ne sebep ve suretle olursa olsun bu süre için
de ödenmeyen kıdem tazminatı yekûnu en yüksek 
Devlet tahviline uygulanan faizler oranında fazlasıy
la hesaplanarak ödenir. 

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

MADDE 5 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ı ı m 
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I SAOLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 Sayıü Kanunla Değişik 
1475 Sayılı tş Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı 

I Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 17 Ekim 1980 tarih ve 2320 sa-
I yılı Kanunla değişik 1475 sayılı tş Kanununun 14 
I üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
I değiştirilmiştir. 
I «3. Muvazzaf askerlik hizmeti ve kadın işçile-
I rin evlenmeleri nedeniyle, evlenme tarihinden itibaren 
I üç ay içinde kendi arzularıyla.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komis-
I yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanununun 2320 
sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi 4 üncü ben
dinin 11 inci fıkrasının sonuna aşağıdaki şekilde ye
ni bir fıkra eklenmiştir. 

«Kıdem tazminatı ödeme hakkı doğan işçiye kı
dem tazminatı hakkın doğduğu ayı takip eden ayın 
sonuna kadar ödenir. Her ne sebep ve suretle olursa 
olsun, bu süre içinde ödenmeyen kıdem tazminatı 
yekûnu Devlet tahviline uygulanan en yüksek faiz
ler oranında fazlasıyla hesaplanarak ödenir.» 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ı » •« 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 243 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına 
Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 29 . 8 . 1961 Tarihli 
ve 358 Sayıh Kanuna Ek 1 1 . 7 . 1 9 7 2 Tarihli ve 1608 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan ve Malî 

İşler Komisyonları Raporları. (1 /430) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 20 Mayıs 1982 
Başkanlığı 

Sayı : 18/101-1205/03704 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve, Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.5.1982 tarihinde kararlaştı
rılan «Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokol'ün Onaylanmasına 
Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayıh Kanuna Ek 11.7.1972 Tarihli ve 1608 Sayıh Kanunun 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

İSKÂN FONU SERMAYE ARTIRIMI GEREKÇESİ 

1. Avrupa Konseyi İskân Fonu başlangıçta yalnızca millî mültecilerin iskân sorunlarına çözüm bulmak 
üzere kurulmuş iken daha sonra üye ülkelerin altyapı projeleri de dahil olmak üzere tüm sosyo - ekonomik 
karakterli projeleri finanse etmeye başlamıştır. 

Son yıllarda dünya ekonomisinde görülen hızlı gelişmeler, ülkelerin likidite ve finansman ihtiyaçlarını artır
mış bulunmaktadır. IBU nedenle, Fon'a üye ülkelerin Fon'dan kredi talepleri son yıllarda sürekli artmış ve İskân 
Fonu, Kuruluş Statüsünün V inci ve VI ncı maddeleri hükmünde tespit edilen kredi ve garanti işlemlerini yü
rütebilmek için, üye ülkelerin katılma paylarını günün ekonomik koşullarına göre ayarlamak gereğini duy
muştur. 

•tfskân Fonu'nun programında yer alan projelerin finansmanını yerine getirebilmesi için borçlanmak du-
I rumundadır. Ancak İskân Fonu, üye ülkelerin katılma payları ve rezervler toplamının 15 katı kadar ikraz sağ-

^tayabildiğinden katılma paylarının artırılması gerekli olmaktadır. 

2. ftkân Fonu'nun başlangıç sermayesi 10 milyon $ dır. 
Bilahara, Fon, sermayesini 1.1.1979 tarihinden itibaren iki katına çıkarmış daha sonra Fon Direktörler 

Komitesi 17.7.1981 tarihinde 2 nci bir sermaye artırımına gidilerek 31.12.1982 tarihinden geçerli olmak üzere 
Sermaye zorunlu olarak mevcut taahhüt edilmiş sermayenin % 62.5 tutarında ve ek olarak da 2,5 katı tuta
rında artırılmış bulunmaktadır. 
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Bu artırımlar sonucu İskân Fonu'nun toplam nominal sermayesi 77 967 000 $ olmaktadır. 
Bu son sermaye artırımı ile ülkemiz herbiri 1 000 $ değerinde 6435 oya sahip olmaktadır. Böylece, Türki

ye'nin tskân Fonunda katılma payı toplam 6 435 000 $ a ulaşmış olmaktadır. Bu tutarın 780 000 $ ı fiilen 
ödenmiş ve 2 730 000 $ ı da ihtiyat akçelerimizle ödenm iş olacaktır. Diğer bir deyişle tskân Fonu'na ülkemizce 
ödenebilecek toplam katılma payı tutarı yalnızca 2 925 000 $ dır. 

Diğer taraftan Fon kredi ve garanti işlemlerini yürütemez duruma gelmediği sürece, sözkonusu sermaye ar
tışı için Türkiye'nin herhangi bir ödemede bulunması sözkonusu değildir. 

Ancak 1.1.1979 tarihinden geçerli olan ilk sermaye artışı için apel yapıldığında ödenmek üzere 1981 yılı 
bütçesine konulan ve daha sonra 1982 yılı bütçesine aktarılan 780 000 $ in apel yapılır yapılmaz ödenmesi ge
rekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle kanun tasarısının düzenlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 14 Haziran 1982 
Esas No. : 430 

Sıra No. : 77 - 78 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza Yüksek Başkanlıkça havale edilmiş bulunan «Avrupa Konseyi İm
tiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 
358 Sayılı Kanuna Ek 11.7.1972 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ekte gönderilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğün 
33 ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı hakkındaki görüşlerinizin bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 

S. Sırrı KIRCALI 
Malî İşler Komisyonu Başkanı 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu 

Esas No. : 1/430 
Karar No. : 59 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetler 
Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna E' 
11.7.1972 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» için İç. 
tüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havî 14.6.1982 günjjr 

25 Haziran 1982 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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78 Karar sayılı yazınız gereğince, adı geçen kanun tasarısı Komisyonumuzun 23.6.1982 gün ve 49 uncu Birle
şiminde ilgili bakanlıklar temsilcilerinin katılması ile incelenip görüşüldü. 

Tasarının birinci maddesinde işaretle yazılmış olan ABD doları yazılı yazılarak, diğer maddeler Bakanlar 
Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 

E$ref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
\BaşkaıwekiM 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/430 

22 Ekim 1982 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza Yüksek Bakanlıkça havale edilmiş bulunan «Avrupa Konseyi İm
tiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 
358 Sayılı Kanuna Ek 11.7.1982 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ekte gönderilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğün 
33 ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı hakkındaki görüşlerinizin bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

Bütçe 

TC 
Danışma Meclisi 

Plan Komisyonu Başkanlığı 
Sayı : 549 

27 Ekim 1982 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : 22 Ekim 1982 günü ve 1/430 Sayılı Yazınız; 
İlgi yazınızla Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince Komisyonumuzun görüşü

ne ihtiyaç duyulan, «Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokol'ün 
Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek 11.7.1972 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve Gerekçesi 23.10.1982 günlü 11 inci birleşi
minde Hükümet Temsilcisinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Tasarı; Avrupa İskân Fonu Direktörler Komitesinin gerçekleştirdiği sermaye arttırımına paralel olarak Ül
kemizin de İskân Fonu'na katılma payının 780 000 S'dan 6 435 000 $'a çıkarılmasını öngörmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan tartışmalarda bazı üyelerimiz; Avrupa İskân Fonu'nun mezkûr sermaye 
arttırma çağrısı 1983 yılında yapılacaksa bunun ne miktarda olacağı konusunda bir bilginin mevcut olmadı
ğını, bu tür katılma paylarının tüm üyelerce «zamanında» ödendiğine pek rastlanılmadığım, bu nedenlerle, söz 
konusu kanun tasarısının erken hazırlanmış olduğunu ve somut bilgilere dayanmadığını fakat prensip olarak 
kabul edilebileceğini belirtmişlerdir. 

Görüşmeler sonucunda, tasarının tümü benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş, Ülkemizin katıl
ma payının 6 435 000 $'a çıkarılmasını öngören 1 inci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları, gelecek yıl bütçelerine 
atıfta bulunmak suretiyle ödenek ayırımı yapılmasının yasal açıdan mümkün olamayacağı görüşünden hare
ketle maddeden çıkartılmış, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 243) 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 



T.C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/430 
Karar No. : 48 
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Malî tşler Komisyonu Raporu 
_ i _ 

6 Temmuz 1982 

DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına 
Dair 29 . 8 . 1961 Tarihli ve 358 sayılı Kanuna Ek 11 . 7 . 1972 Tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 6 . 7 . 1982 tarihli 69 uncu Birleşi
minde ilgili hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Kanun Tasarısı tümüyle olumlu bulunmuştur. Ancak Komisyonumuzca tasarı metninin 1 inci maddesin
de geçen «$» işaretinin, açıklığı sağlamak amacı ile «A. B. D. Doları» olarak değiştirilmesine karar verilmiş 
ve Kanun bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

İşbu raporumuz gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Saygılarımızla. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
Başkası 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

(Toplantıda bulunamadı) 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvekili 

(İmzada bulunamadı) 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Kamdı ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Damşma Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/430 

Karar No. : 9 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 
— H — 

11 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçtüzüğün 43 üncü maddesi gereğince Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Avrupa Konseyi İmti
yaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 3 üncü Protokolün Onaylanmasına Dair 29 . 8 . 1961 Tarihli 
ve 358 sayılı Kanuna Ek 11 . 7 . 1972 Tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 27 . 10 . 1982, 4 . 11 . 1982 ve 11 .11 . 1982 tarihli birleşim
lerinde hükümet temsilcilerinin katılmaları ile yeniden incelenmiş ve bu incelemeler sonunda, 

1 inci maddenin bütçe tekniğine ters düşen 2 nci ve 3 üncü fıkralarının tasarı metninden çıkarılması 
şeklindeki değişiklik dışında, 1/430 esas, 48 karar numaralı ve 6 . 7 . 1982 tarihli raporumuz ve metin aynen 
kabul edilmiştir. 

Arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

j -

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin AYAN OĞLU 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Muhalefetim eklidir. 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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KARŞI OY YAZISI 

İncelemekte olduğumuz Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Umumî Anlaşmasına Ek 3 üncü Protokolün Onay
lanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek 11.7.1972 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin tasarı, Hükümet adına imzalanmış bulunmak
tadır. 

Ayrıca, Maliye Bakanlığı görevlilerince, benzerî bir konuda aynı metnin daha önceleri Yasama Orgam ta
rafından da kabul edilmiş bulunduğu belirtilmiştir. 

Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığının yazılı görüşünün alınıp dosyaya konulması, bu görüş olumlu ise 
Maliye Bakanlığının değişiklik isteğinin kabul edilmesi, aksi halde tasarı metninin değiştirilmemesi uygun ola
caktır. 

Zira, kuruluş tarafından gelecek yıllara ilişkin ödeneklerin 1983 yılında ödenmesi istenmeyebilir. Bu tak
dirde hiçbir sorun çıkmayacaktır. 

Ödenmesi istenir ise o takdirde 1983 Bütçesine acele aktarma yapılarak taahhüdün yerine getirilmesi ve ya
sanın bu yolda işletilmesi mümkündür. 

Bu gerekçelerle karara katılmıyorum. 
Ragıp TARTAN 

Danışma Meclisi Malî İşler 
Komisyonu Üyesi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 243) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avrupa Konseyi tmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî 
Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokol'ün Onaylanmasına 
Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek 
11.7.1972 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 11.7.1972 tarihli ve 1608 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri! Umumî Anlaşmasına ek üçüncü protokol'ün 
ekleri arasına dahil edilen «Avrupa Konseyi İskân 
Fonu'na üye devletlerin katılma paylarına dair cet-
<vel»de Türtfaiye'iMi 780 000 $ oılaıralk yer alan 
katılma payı 6.435.000 $'a çıkarılmışıtır. 

Avrupa Konseyi İskân Fonuna katılma payı ola
rak yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar bütçe
lerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üze
re, avans olarak yerine getirilebilir. 

Bu avansların toplamı 2.925.000 ABD dolarını ge
çemez.» 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi 
Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına 
Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek 
11.7.1972 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.7.1972 tarihli ve 1608 sayıh 
Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek üçüncü protokolün 
ekleri arasına dahil edilen Avrupa Konseyi İskân 
Fonuna üye devletlerin katılma paylarına dair cet
velde Türkiyenin 780 000 ABD doları olarak yer 
alan katılma payı 6 435 000 ABD dolarına çıkarıl
mıştır. 

Avrupa Konseyi İskân Fonuna katılma payı ola
rak yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar bütçe
lerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üze
re, avans olarak yerine getirilebilir. 

Bu avansların toplamı 2 925 000 ABD dolarını 
geçemez.» 

Danışma Meclisi . (S. Sayısı : 243) 



iBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU 
METNİ 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Mua
fiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokol'ün Onaylanması
na Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 
Saydı Kanuna Ek 11.7.1972 Tarih
li ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.7.1972 tarihli 
ve 1608 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 1. — Avrupa Konseyi 
İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî 
Anlaşmasına ek üçüncü protokol'ün 
ekleri arasına dahil edilen «Avru
pa Konseyi İskân Fonu'na üye dev
letlerin katılma paylarına dair cet-
vel'de Türkiye'nin 780 000 $ ola
rak yer alan katılma payı 6 435 000 
$ a çıkarılmıştır.» 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

I 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Mua
fiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokol'ün Onaylanması
na Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 
Sayıü Kanuna Ek 11.7.1972 Tarih
li ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.7.1972 Tarihli 
ve 1608 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 1. — Avrupa Konseyi 
İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî 
Anlaşmasına ek üçüncü protokol' 
ün ekleri arasına dahil edilen «Av
rupa Konseyi İskân Fonu'na üye 
devletlerin katılma paylarına dair 
cetvel'de Türkiye'nin 780 000 ABD 
Doları olarak yer alan katılma pa
yı 6 435 000 ABD Dolarına çıka
rılmıştır. 

Avrupa Konseyi İskân Fonu'na 
katılma payı olarak yapılması ge
reken ödemeler gelecek yıllar büt
çelerine konulacak ödeneklerden 
mahsup edilmek üzere, avans ola
rak yerine getirilebilir. 

Bu avansların toplamı 2 925 000 
ABD Dolarını geçemez.» 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 243) 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

II 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Mua
fiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokol'ün Onaylanması
na Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 
Sayılı Kanuna Ek 11.7.1972 Tarih
li ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.7.1972 tarihli 
ve 1608 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 1. — Avrupa Konseyi 
İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî 
Anlaşmasına ek üçüncü protokol' 
ün ekleri arasına dahil edilen «Av
rupa Konseyi İskân Fonu'na üye 
devletlerin katılma paylarına dair 
cetvel'de Türkiye'nin 780 000 ABD 
Doları olarak yer alan katılma payı 
6 435 000 ABD Dolarına çıkarıl
mıştır.» 
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MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

iCHükülmetıini Teklifi) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Barbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N, Özdaş 

Devlet Bakam 
Başbakan Yaırdınıcısı V. 

M. Turgut 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

(Millî Savunma,, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının ikinci madddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. L Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

11.5.1982 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı V. 
K. Cantürk 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T, Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. B. Gümrük ve Tekel Bakam 
K, Cantürk Prof. Dr, K. Küıçturgay Prof. Dr. A, Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esmer 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
M., Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. B. 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve tskân Bakanı 
Dr, Ş. Tüten 

Köy İşleri ve Koop. Bakara 
M. R. Güney 

Gençik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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(Bütçe-Plan Komisyonu Metni) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Malî İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

I 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

. . .<. . . 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

II 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

»e-< 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 242 

1615 Sayılı Gümrük Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Malî İşler Komisyonları 

Raporlar i. (1/7) 

TC 
Başbakanlık 29 Eylül 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-808106182 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Başkamlığımza arzı Bakanlar Kurulunca 23.9.1981 tari
hinde kararlaştırılan «1615 sayın Gümrük Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı» Oe gerekçesi ekü olarak gönderiOmlişthv 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

GENEL GEREKÇE 

1 Şubat 1973 talihlinde yürürlüğe giren 1615 sayılı Gümırülk Kanununun sadece gümrüklü eşyanın satış 
ve tasfiyesi ıffle lidıgii bödümü 1975 yılında 1894 sayılı Kanunla değiştürilımıiş, dıiğer maddeleri herhangi <r>ir 
değişikliğe uğramamıştır^ 

Amian Gümrük Kanununun uygulaması «ırasında, bazı maddelerimde alksaıklhklıar olduğu, bazı hallerde 
de gerek gelişen ekomomlllk dunum gerek uluslararası ilişkiler bakımımdan liıbtiyacı karşılamadığı aniaşılimış-
tır. H 

özelikle son birkaç yıl içerfiısimde Rüımırülküü esva amıbartarMidaikli birikimi, yenliden ve öncelikle" tasfiye 
ile (il-gjili maddelerim değiştirilmesi gereğimi ortaıya 'koymuştur. Bunun sonucu da, Gümrülk Kanununun 140, 
141 ve 175 inci maddeleri 2419 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve bu Kanun 27 Şubat 1981 tarihinde yürür
lüğe girmiiştiır. 

Bundan sonıra, Gümırülk Kamununum tümü üzerimdeki çalışmalar sonuçlandırılmış, tespit edilen aksaklık
ların giderilebilmesi, günümüz şartlanma cevap verebilmesi tiçin 40 maddede değişiklıik yapıfonasınım zorunlu 
olduğu ortaya çıkmıştır. özettikle muafiyetler, bağış işlemleri, sundurma işletmeciliği e$ya kıyımıeıüi ve bu 
konuda çıkan pürüzlerin gideritaesli, gümrüklü eşyanın muayenesi, dıtiraz merdlerimden biri olan komiser hakem-
ler ve eksper hakemlerim seçliımıi ve çalışmıa'ları, noksan tahsil ediJlera vergilerin kovalanıması, geçici ikabul ve 
geçidi mıuaflık rejimleri, muhtelif maddelerde mevcut olan, 'ancak bugün İçin yetersiz ıkalan para cezaları 
konularında daha etkim ve işleyişi kolaylaştırıcı hükümler getirillmesi gereği Ikeslin olarak anlaşılmıştır. Yapı
lan değişikliklerde ülkernıizlin ekonomik yapısı, sanıaydaiıiarin ve ihracatçıların karşılaştıkları bazı zorluklar, 
uluslararası ilişkiler göz önünde tutulmuştur. Ayrıca, zamıan zaman kötüye kullanıldığı saptaman bazı (işlem
leri önleyici, bu husustakıi cezaları artırıcı hükümlere lağıdık verilmliştkv 
. Maddelerin değiştinilmeTerüıylıe lilglili geniş italiği ve açıklama madde gerekçelerimde ayrı 'ayrı gösıterillmiiş-

tir: 
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1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNDA BAZI DEĞtŞÎKLÎKLBR YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TASARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Gümrük Kanununun 1 inci maddesi «Tabir ve Tarifler»i kapsamaktadır. Kanunda ge
çen tabirler bu maddede 'açılkilandığı halde «çıkış» tabiri burada yer almamıştır. Bu eksikliği gidermek ama
çlıyla «çıkış» tabirinin neyi (ifade1 ettiği bu maddeyle Gümrük Kanununun 1 lineti maddesine 6 ncı fıkra 
Olarak eklenmiştir, 

Madde 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 5 ineli' fıUcUasiJudaikıi «satış (kâğıdı», 140 
ve 141 'ind maddelerde 2419 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe uygun hale getirilmesi amacıyla «tespit 
kâğıdı» olarak değiştirilmiştir. 

Ayrıca, uygulamada görülen Mir aksaklığı gidermek amacıyla da, istemli sonradan yapılmak üzere1 beli 
şartlarla teslim edilen eşya ile ilgili toıir yenilik getirilmiş, ibu eşyamın vergi ödeme ımükeMefiyetiniiın başlan
gıcı değerlerinden ayrılmıştır. 

Madde 3.. — Gümrük Kanununun 4 üncü maddesi «vergiye esas <oiao *aflife»yi, 5 iind maddesi ide «vas
fı değişen eşya»ya uygulanacak istemli göstermektedir. Bu maddeyle yapılan değişiklik, 5 indi maddenlim (ilk 
fıkrasındaki «... eşyanın bulunduğu hal ve mahiyetime göre...» ilbaresinliım, daha uygun ve yerlinde olacağı 
düşüncesiiyle 4 üncü maddenin ilik fıkrasına eklenmesinden ibarettir. 

Madde 4. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 5 imci rniaddesim'im ilk cümlesi, yukarıda 3 üncü madde 
açıklamasında belirtildiği gibi, Kanunun 4 üncü madddslinıe aktarılmıştır. 5 iind maddenıin liıkimd paragrafın-
dalkii «hava tesiri ve kaza» ibaresi yalnızca iki haikapsaimalkta, bu nedenle de uygulamada bazı 'güçlüklerle 
karşılaşılmaktaydı. Bu ibare, «herhangi bir kaza serucu ya da elde olmayan nedenlerle eşyanın hasara 
veya kayba uğraması» şeklime dönüştürülmüştür. Ay ıca, maddeyle ilgisi bulunmayan ve sundurma 
ve antrepolarda yapılması gereken iışlemıi içeren 4 üncü fıkra madde metininden çıkartıflmıış, onun yerine, mad
deyle doğrudan ilgili olan «gümrüğe ıterîk» ile lilgii hüküm konulmuştur. Maddenin 1, 2, 3 üncü fıkraları de
ğiştirilmemiş ancak, belirtilen esaslar doğrultusunda 5 inci maddemin tamamı yeniden yazılmıştır. 

Madde 5. — Madde metnindeki «tek ve maktu taife» Übaresinliın gümrük tekniğime pek uymaması ne
denliyle, «tarife*» kelimesi yerine «vergi» kdiiımesi korumuş, böylece madde başlığına da uygun hale getiril1-
mlistir. Keza, madde sonundaki «... tek ve maktu bir tarife uygulamaya Balkanlar Kurulu yetkilidir.» cüm-
leslmdekü «uygulamaya» kdimesü «tespitime» olaralk değiştilliinıliştliirs 

Ayrıca, posta yoluyla veya yolcu beraberimde gejbn ve ticarî mahiyette ıbulunmayan eşya lidını uygulan
makta olan tek ve malktu vergli kapsamana «sınır tbaretime konu teşkil etmesi uygun görülen eşya» da 
alınmıştır,? 

Madde 6, — Vergi muafiyeti ile ilgili olan 8 inci maddemin, bilhassa bağışlarla ilgiHi kısmı zaman1 za
man kötüye kullanılmıştır. Köylere, dermeklere, senidifcaüara ve belediydere yapılan bağışlar, amacımdan sap
tırılmış, yer yer bu kuruluşların başında bulunan kişilere hizmet eder hale getirilmiştir. Yapılan yeni de
ğişiklikle kapsam daraltılmış, genıd ve katma bütçeli daireler dışındakilere binek otomobil bağışı kaldırıl
mıştır. 

Aynı madde ile, vergi ödemeden ithali tmümküm olan «protez uzuvlar»ım kapsamı gedşlietilimıiş, tasam 
hayatı için önem itaşıyan ve organizmaya takılabilen diğer uzuv ve parçalar da madde kapsamına atamış
tır, 

Ayrıca, sakatların ve hastalarım kendi adlarına getirecekleri ve bunlarım balkımı, tedavisi 've yaşamlarını 
sürdürmderi için zorunlu olan eşyanın da vergisiz olanak ithalimi sağlayacak hüküm konulmuştur. 

Gene, 8 ind tmaddenlkı 15 imd fıkrasıyla sadece «Anadolu Ajansı»ma tanımam muafiyet halkkı, bir ay
rıcalık getirmesi ve bu hususun ıkendli kuruluş kanunumda yer almaşımın uygun dlacağı düşümcesiyle madde 
metnimden çıkartılmıştır. 

Madde 7. — Değiştirilen 9 uncu maddenin 5/b fıkrası, yabancı devletlerin Türkiye'deki konsoloslukların
da görevli kimselerle ilgilidir. Eşya getirmeleriyle ilgili sürelerin başında bulunan «en çok» ibaresi kaldırıl
mak suretiyle maddeye elastikiyet getirilmiştir. 
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Madde 8. — Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin zat eşyası ile ilgili 10 uncu maddenin 2/a fık
rası tek paragraf haline getirilmiş, değişik amaçla kullanılmasını önlemek için de nakil vasıtaları hizmetlile
rinin getirecekleri «giyim eşyası» ibaresi «kendilerine ait giyim eşyası» haline getirilmiştir. Uygulama bu 
yolda olmakla birlikte maddeye açıklık ve kesinlik getirilmiştir. 

10 uncu maddenin 6 ncı fıkrasının bugünkü şekli, yurt dışında ölen fakat Türk olmayan herhangi bir 
kişinin zat ve ev eşyası olarak kalan mirasının Türkiye'de oturan veya Türkiye'ye gelen ve Türk uyruklu olan 
mirasçısına vergisiz olarak intikaline engel teşkil etmektedir. Yapılan değişiklikle bu imkân sağlanmıştır. 

Belirli bir süre yurt dışında kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen kişilerin getirebilecekleri ev eşyası, zaman 
zaman amacından saptırılmış, mobilya mağazalarının kaynağı haline getirilmeye çalışılmıştır. Halen yürürlük
te olan Kanun hükümlerine göre, yeni veya kullanılmış ev eşyası getirme olanağı bulunmakta, ayrıca bu 
eşyanın nereden getirileceği hususunda ise madde metninde açıklık bulunmamaktadır. Yapılan değişiklikle, 
kullanılmış ev eşyasının getirilmesi kabul edilmiş, anılan eşyanın da kişinin en son ikamet ettiği yerden ge
tirilmesi şartı konulmuştur. 

Madde 9. — Muafiyetten yararlanmak suretiyle bağış olarak yurda sokulan eşyanın bilahara bağış hak
kı olan diğer kuruluşlara devrine engel teşkil eden 11 inci maddenin l/b fıkrası, kanunun ruhuna uygun 
hale getirilmiştir. Eşyanın ilk girişinde bağış olarak ve vergi ödemeden eşya ithal hakkı olan bir kuruluşa, 
halen uygulanmakta olan kanun hükmü uyarınca, ithal edilmiş olan eşyanın başkası tarafından devrinde vergi 
aranmakta idi. 

Gümrüklü ambarlarda bulunan eşyanın tasfiyesi ile ilgili 140 ve 141 inci maddeleri 2419 sayılı Kanunla 
değiştirilmiştir. 11 inci maddenin 2 nci fıkrasının ikinci paragrafı, tasfiyeyle ilgili bu maddelere ters düştü
ğü için yürürlükten kaldırılmıştır. 

Eklenen 4 üncü fıkrayla, teşvik tedbirlerinden yararlanarak yurda muafen sokulan eşya için özel hüküm 
getirilmiştir. Bu eşyanın yurt içinde devri için gerekli bskleme süresi on yıldan beş yıla indirilmiş, usulsüz 
hareket edenlere verilecek ceza ise artırılmıştır. Bu konudaki vergi tahsilatındaki zaman sınırlaması ise kaldı
rılmıştır. 

Madde 10. — Turistik amaçla Türkiye'ye gelenlerin getirecekleri araçlarına, av, spor ve diğer eşyalarına 
vergi teminatı olarak belge verecek kuruluşlara, yani «Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu veya bunun ke
falet ettiği ecnebi kurumlar» a ek olarak, gerektiğinde başka bir kuruluşun da görevlendirilmesine imkân ve
recek «... Bakanlıkça uygun görülecek sair bir kuruluş...» ibaresi eklenmiştir. 

Madde 11. — Gümrük Kanununun 16 ncı maddesinde belirtildiği üzere, giriş ve çıkış kapıları ile güm
rük işlemi yapılacak hava meydanlarının tespiti sırasında ilgili bakanlıkların da görüşleri alınmaktadır. Ya
pılan değişiklikle, görüşleri alınacak Bakanlıklara «ilgili kuruluşlar» da eklenmiştir. 

Madde 12. — Gümrük Kanununun 19 uncu maddesinde belirtildiği gibi, bazı zaruretler halinde, eşya
nın giriş, çıkış ve transiti için kısıntı ya da yasak koymaya Bakanlar yetkili bulunmaktadır. Yapılan deği
şiklikle, Kanunun 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrasına gire vergiden muaf olarak ithal edilen ev eşyasına tek 
ve maktu vergi uygulamaya veya bu eşyayla ilgili muafiyeti kaldırmaya da Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış
tır. 

Madde 13. — Sahte menşeli eşya ve zarflarla ilgili 23 üncü madde günün şartlarına cevap verebilecek 
hale getirilmiştir. Sahte menşeli eşya ve zarflar için «ihracatta kullanılacaklar» için bir ayrıcalık tanınmış
tır. Aslında, yapılan bu değişiklik bugünkü ticarî uygulama paralelinde olmuştur. 

Madde 14. — Gümrük Kanununun 26 ncı maddesi trenlerin işlemlerinin denetlenmesi ve bu denetleme ve 
ilgili işlemler yapılmadan hareket edemeyeceği, yolcu ve yük alınıp verilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Za
man zaman çok zor durumlar ortaya çıkmakta ve durum sonucu da gerekli tedbir alındıktan sonra bu iş
lemlere izin verilmesi gerekmektedir. Yapılan değişiklikle bu imkân sağlanmıştır. 

Madde 15. — Türkiye'ye ithal ya da diğer amaçlarla getirilen yabancı eşyanın gümrük rejimleri uya
rınca işlemleri sonuçlanıncaya kadar gümrüğün denetimi altında bulunan yerlerde muhafaza edilmesi ge
rekmektedir. Genel olarak sundurma işletmeciliği ise belli yerlerde bazı kamu kuruluşlarına verilmiştir. An
cak, bazı yerlerde bu kuruluşların sundurmaları bulun namakta, bulunan yerlerde de ihtiyacı karşılamaktan 
uzak bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle anılan kurulların sundurmalarının yeterli olmaması ya da sun-
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durmalarının bulunmaması halinde Bakanlıkça veya diğer kamu kuruluşları veya belediyelerce sundurma iş
letme imkânı verilmektedir. 

Madde 16. — Eşyanın sundurmada bekleme süresi 52 nci maddede yer almaktadır. Madde muhteviyatı
na uygun olması amacıyla madde başlığı da «Bekleme Süresi» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 17. — Gümrük tekniği icabı uluslararası uygulamada değiştirilmek istenen metin geçerlidir. An
cak, halen yürürlükte bulunan Gümrük Kanununun 58 inci maddesinin ikinci paragrafında yanlışlıkla yer 
aldığı anlaşılan «... ayrı tarife pozisyonu...» ibaresi «... aynı tarife pozisyonu...» olarak düzeltilmiştir. 

Madde 18. — Gümrük Kanununun 60 ncı maddesinin son fıkrasında vergi tahakkukunun ve gümrük 
işlemlerinin beyana göre yapılmasına imkân veren hüküm mevcuttur. Ancak, «... idare amirlerince müsaade 
edilebilmesi hususunda usuller koymaya Bakanlık yetkili» bulunmaktadır. Bu bir bakıma Bakanlığın koya
cağı usulleri kısıtlayıcı mahiyettedir. Yapılan değişiklikle «... idare amirlerince müsaade edilebilmesi..» ibaresi 
çıkartılmakta, Bakanlıkça konulacak usullere esneklik getirilmektedir. 

Madde 19. — Gümrük vergisi genellikle, birkaç kalem eşya hariç, kıymet esası üzerinden hesaplanmak
tadır. Halen yürürlükte bulunan Gümrük Kanununun 65 inci maddesinin 1 inci fıkrasıyla 5 inci fıkrası hü
kümleri birbirleriyle ilgili olmasına rağmen zaman zaman ters yorumlanabilmekte, bunun sonucu da ihtilaf
lara yol açmaktadır. Yapılmak istenen değişiklikle Bakanlığa verilen yetki ve getirilen açıklıkla bu ihtilaflar 
giderilebilecektir. 

6 ncı fıkrada yapılan değişikliğin amacı ise şudur : Bilindiği gibi, kambiyo kurları günlük olarak Merkez 
Bankası tarafından yayımlanmaktadır. Halen yürürlükte olan 65 inci maddenin 6 ncı fıkrasına göre ithalatta 
esas alınacak kurların Türk parasına çevrilmesi için Gümrük ve Tekel Bakanlığının da ayrıca bir tespit 
yapması ve bunu ilan etmesi gerekmektedir. Yapılan değişiklikle, Bakanlıkça yapılması gereken tespit ve 
ilan mecburiyeti kaldırılmıştır. 

11 inci fıkrada yapılan değişiklikle, eşya kıymetlerinin bazı hallerde tespitinin mümkün olmaması halinde 
«aynı veya benzeri eşya» gözönünde bulundurularak tespitine imkân vermektedir. 

Eklenen 12 nci fıkrayla, herhangi bir şekilde döviz transferini gerektirmediği halde kıymet uygulaması 
nedeniyle sadece gümrük vergisini ilgilendiren farklılıklar için ayrıca kambiyo ve ithal rejimi tahdit ve tak
yitlerinin aranmayacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 20. — Gümrük Kanununun 67 nci maddesi eşya menşeinin tayin ve tespiti ile ilgilidir. Ancak, 
uluslararası uygulama doğrultusunda bir açıklık ve tarif getirmemektedir. Yapılan değişiklikle madde açıklığa 
kavuşturulmuş, eşyanın hangi memleket menşeli sayıldığı hususu sarahaten tarif edilmiş, günümüz ihtiyacına 
cevap verebilecek hale getirilmiştir. 

Madde 21. — 73 üncü maddenin 1 inci fıkrası «gümrükçe alınan vergiler» olarak başlaması gerekirken 
«gümrükten alınan vergiler» olarak çıkmıştır. Yapılan değişiklikle bu hata düzeltilmiştir. 

Madde 22. — Gümrüklerde zaman zaman muayene memurları dışındaki memurlara da muayene yapma 
yetkisi verilme zorunluğu doğmaktadır. Bilhassa işin yoğun olduğu dönemlerde veya muayene memuru bulun
mayan idarelerde diğer memurların bu görevi yapmaları gerekmektedir. Maddede yapılan değişiklik bu ama
cı gerçekleştirecek şekildedir. Bu nedenle maddenin birinci paragrafındaki «muayene memurları» ibaresi 
«muayeneyi yapan memurlar» olarak değiştirilmiş, eklenen üçüncü paragrafla da Bakanlıkça diğer memur
lara da muayene yaptırılabilmesi yasal hükme bağlanmıştır. 

Madde 23. — 78 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yapılan değişiklik ifade bozukluğunun düzeltilmesi 
şeklindedir. Esas aynıdır. 

Sondan üçüncü paragraftaki değişiklik ise «.. ve eş "anın menşei belgelerindeki gibi kabul olunduğu hal
lerde..» ifadesi «.. ve eşyanın kıymeti ve menşei belgelerindeki gibi kabul olunduğu hallerde» olarak, mad
denin ruhuna uygun hale getirilmesidir. 

Madde 24. — Gümrük vergilerinin tahakkuku, muayene memurunun bulunması halinde muayene me
muru tarafından yapılmaktadır. 22 nci maddeyle yapılan değişiklikle muayenenin başka memurlara da yap
tırılabilmesi imkânı yaratıldığı için, Gümrük Kanununun tahakkukla ilgili 79 uncu maddesi de buna uygun 
hale getirilmiş ve «muayene memurları» ibaresi «muayeneyi yapan memurlar» olarak değiştirilmiştir. 
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Madde 25. — Gümrük Kanununun 80 inci maddesi itiraz mercilerini açıklamakta, hakem kurulunun ve 
eksper hakemlerin nasıl seçilebileceğini, bunlarla ilgili diğer hususları hüküm altına almaktadır. Bugüne 
kadarki uygulamada bu madde ile ilgili aksaklıklar görülmüştür. Bu aksaklıkların ise müesseseyi zaman za
man işlemez hale getirdiği müşahade edilmiştir. 

Yapılan değişiklikle, memur statüsünde olan kişilerin bu görevleri sırasında komiser hakem ve eksper ha
kem olmamaları esası getirilmiş, üç kişilik komiser hakem kurulu 5 kişiye çıkartılmış, hâkem kurulunun ça
lışma yeri Ankara olarak belirlenmiştir. Komiser hakemlerin görev süreleri ise 2 yıldan 3 yıla çıkartılmıştır. 

Madde 26. — Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinde belirtilen idarî itiraz mercilerinden biri Güm
rükler Genel Müdürlüğüdür. Ancak, 1975 yılına kadar Gümrükler Genel Müdürlüğüne bağlı bir şube olarak 
çalışan «Kontrol Şubesi» bu tarihte genel müdürlüğe yükseltilmiş, bu nedenle iki genel müdürlüğün görev
leri ayrılmakla birlikte, Gümrük Kanununda herhangi bir değişiklik yapılmayınca bazı boşluklar ortaya çık
mıştır. Bazı itirazlar doğrudan doğruya Kontrol Genel Müdürlüğünü ilgilendirmesine rağmen, kanunda itiraz 
mercii Gümrükler Genel Müdürlüğü olarak gösterilmiş olması sonucu yetki karışıklığı ortaya çıkmıştır. Anı
lan yetki karışıklığını gidermek, işlemlere sürat kazandırmak amacıyla, kendi görev sahasına giren konularda 
Kontrol Genel Müdürlüğünün de idarî itiraz mercii olduğu hususu maddeye eklenmiştir. 

Madde 27. — Kesin ithal işlemi yapılan bir eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı çıkması sonucu iade 
veya imha edilmesi halinde, 85 inci maddenin 2/a fıkrasında belirtilen şartlarla vergileri geri verilmektedir. 
Bir kısım eşyanın satış akdi hükümlerine uygun olup olmadığı ithalden hemen sonra anlaşılabilmekte ise de, 
montajı yapılması gerekli makine ve benzeri teknik cihazlarda bu zaman alabilmektedir. Halen yürürlükte 
bulunan Gümrük Kanununun 85 inci maddesinde bu ayırım yapılmamıştır. Oysa, montaja tabi eşya için 
biraz daha müsamahalı hüküm konulmasının zorunlu olduğu uygulamada ortaya çıkmıştır. 85 inci madde
nin 2/a fıkrasında yapılan değişiklikle, diğer eşyada müracaat süresi iki ay iken, montaja tabi eşya için bu 
süre altı ay olarak tespit edilmiştir. 

Madde 28. — Gümrük Kanununun 86 ncı maddesi, hiç alınmamış veya noksan alınmış vergilerin isten
mesiyle ilgilidir. Bu vergilerin takibi için 1 inci fıkraya konulan bir yıllık sürenin azlığı uygulamada ortaya 
çıkmış ve bu fıkradaki takip süresi, daha önceki 5383 sayılı Gümrük Kanununda olduğu gibi 3 yıla çıkar
tılmıştır. 

Keza, değişen ekonomik, koşullar karşısında, 86 ncı maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen 10 lira ve yüz 
liranın da yükseltilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu fıkrada, yapılan değişiklik, 10 lira olarak gösterilen raka
mın 500 liraya, 100 lira olarak gösterilen rakamın da 1 000 liraya çıkartılmasıdır. 

Madde 29. — Halen yürürlükte olan 1615 sayılı Gümrük Kanununun 100 üncü maddesi «Antrepoya 
konulabilecek eşya» başlığını taşımaktadır. Her ne kadar madde metni bir bakıma tarif niteliği de taşımak
ta ise de, gelişen ekonomik koşullar karşısında, bu maddenin hem tarif şekline dönüştürülmesi hem de kap
samının genişletilmesi icabetmiştir. özellikle 3 üncü fıkrayla eklenen husus bir yeniliktir. 

Madde 30. — Kanunun 101 inci maddesi Genel Antrepoyla ilgilidir. Antrepoculuğun gelişmesi de göz 
önünde tutularak, yerine göre hareket edebilme, ihtiyacı karşılayabilme bakımından, antrepo tekeline sahip iş
letmelerinin ihtiyacı karşılayamamaları halinde, Bakanlıkça başka bir kuruluşa da genel antrepo ve özel antre
po açma ve işletme izni bu değişiklikle verilebilecektir. 

Madde 31. — Gümrük Kanununun 103 üncü maddesine göre, fiktif antrepolara «yükte ağır ve hacimli 
eşya veya uygun görülecek sair maddelerin» konulmasına amirdir. Bu ifade, günün ihtiyaçları ve işleyiş de 
göz önünde tutularak «belirlenecek esaslar dairesinde, uygun görülecek maddeler» şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 32. — Antrepoya alınacak eşya için vergi ve cezalar karşılığı teminat alınması esastır. Bunun is
tisnası, 104 üncü maddenin ikinci paragrafında da belirtildiği gibi, «fuar ve sergiler» dir. Alınacak teminat 
vergi ve cezalar karşılığıdır. Burada vergiye tabi olmayan eşya ile çıkış eşyasının konulması halinde bir boş
luk bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle, fuar ve sergilerle birlikte anılan,eşya için de teminat alınmaması 
esası getirilmiştir. 

Madde 33. — Gümrük Kanununun 112 nci maddesi eşyanın antrepolarda kalabileceği süreleri belirle
mektedir. 

Yapılan değişiklikle bu süreler değiştirilmemiş, sadece eşyanın tasfiyesine ilişkin 140 ve 141 inci madde
lere ters düşen hükümler madde metninden çıkartılmıştır. Böylece ilgili maddeler arasında uyum sağlan-
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mıştır. Bir de, yolcu beraberinde gelen eşyanın sundurma ve antrepolarla gümrük denetimindeki diğer yerler
de kalma süreleri eşit hale getirilmiştir. Gümrük salonlarında ve antrepolarda üç ay olan bekleme süresi 
diğer yerlere de teşmil edilmiştir. 

Madde 34. — Antrepodaki eşyanın devriyle ilgili 114 üncü madde hükmünün uygulamada aksaklıklara 
yol açtığı müşahade edilmiştir. Amaç antrepo işletmeciliği yapılan genel durumdaki antrepolarda eşyanın 
devri iken fiktif antrepolara konulan eşyanın da devredilmek suretiyle bazı usulsüz işlemlere tevessül edildiği 
görülmüştür. Bu nedenle eşya devri «genel antrepolarla Bakanlıkça antrepo işletmeciliği verilen kuruluşlara 
ait özel antrepolara» inhisar ettirilmiştir. 

Madde 35. — Gümrük Kanununun 117 nci maddesi sadece «özel antrepolar ve benzeri yerlerde» yapı
lacak ve özellik arz edecek işlere inhisar ettirilmiştir. Bu ibare «antrepolar ve benzeri yerler» şeklinde de
ğiştirilmek suretiyle, aynı faaliyetlerin özel antrepolarla birlikte genel ve fiktif antrepolarda da yapılması sağ
lanmıştır. 

Madde 36. — Gümrük Kanununda özel bir rejim olan geçici kabul rejimi, işleyişi, itibariyle ülke eko
nomisi için önem arz etmektedir. Yurt dışından gelen ve Türkiye'de işçilik gördükten sonra ihraç edilecek 
olan eşya, gördüğü işlem oranında döviz sağlayan bir kaynaktır. Uygulamada, gelişen teknoloji ve ekonomik 
şartlar karşısında Gümrük Kanununun 118 inci maddesinin yetersiz kaldığı . anlaşılmıştır. Değişiklik de bu 
amaca dönük ve uygun olarak yapılmıştır. 

Ayrıca, bu madde kapsamına giren eşyaya uygulanacak işlemler için Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakan
lıklarının görüşleri alınmakta iken, yapılan değişiklikle, bu bakanlıkların yerine, bugünkü işlevi göz önünde 
bulundurularak Teşvik Uygulama Dairesi konulmuştur. 

Madde 37. — Gene ülkemiz ekonomisiyle yakından ilgili olan ve Gümrük Kanununun 119 uncu madde
siyle hüküm altına alınan geçici muaflık rejiminde görülen aksaklıklar, döviz girdisini engelleyici bazı hü
kümler göz önünde bulundurularak maddenin bazı fıkralarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik, 119 
uncu maddenin 1, 4, 6, 7, 8, 11, ve 13 üncü fıkralarıyla ilgilidir. 1 inci fıkraya (b) bendindeki hüküm, 4/b 
fıkrasına askılar, memleket eşyasının ihracında kullanılacak bazı maddeler eklenmiştir. Uygulamada kötüye 
kullanıldığı tespit edilen. 6 ncı fıkra, ülkemiz sanayii ve ekonomisi yararına olabilecek şekilde değiştirilmiştir. 
7/b fıkrasına, ilgisi dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı eklenmiştir. Ayrıca, 7 nci fıkraya, gerekli ol
duğuna inanılan (d) bendi eklenmiştir. 8 inci fıkrada ilgili Bakanlıklar daha önceleri Millî Eğitim Bakan
lığı iken halen konuyla ilgili Bakanlığın Kültür Bakanlığı olduğu anlaşılmış ve parantez içinde belirtilen Millî 
Eğitim Bakanlığı yerine Kültür Bakanlığı konulmuştur. Türkiye'ye çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak üze
re gelen yabancılarla ilgili olan 13 üncü fıkra ise sürelerle ilgili hükümlerde yapılan değişiklikle daha uygun 
hale getirilmiştir. 

Madde 38. — Gümrük Kanununun 132 nci maddesinde belirtildiği şekilde, yurt dışına çıkarıldıktan sonra 
geri gelen eşya için belirli şartlarla vergi alınmamaktadır. Ancak, ihraç hükmünde olmak üzere sundurma ve 
antrepolara konulacak eşyanın, bilahara yurt içine sokulması gerektiği takdirde vergi açısından ne yapılacağı 
belirtilmemiştir. Yapılan eklemeyle bu hususa açıklık getirilmiştir. 

2/a Fıkrasına ise «tarife pozisyonunda» ibaresi eklenmek suretiyle maddeye, daha açıklık getirilmiştir. 
132 nci maddenin 2/b fıkrası, yurt dışında herhangi bir ameliye gördükten sonra tekrar Türkiye'ye getiri

len eşya ile ilgilidir. Maddenin bugünkü haliyle, giden eşyanın bünyesi ve niteliği değişip de başka bir tarifeye 
girmesi halinde buna göre vergiye tabi tutulmasını gerektirmektedir. Yapılan değişiklikle, Türkiye'den çıkan 
eşya kıymetinin vergilendirmeye tabi tutulmaması sağlanmıştır. 

Madde 39. — Gümrük Kanununun «Tasfiye Edilecek Eşya» ile ilgili 140 ncı maddesinin l/a fıkrasının 
girişi olan «Giriş ve çıkış eşyasından...» ibaresi uygulamada değişik yorumlara yol açmıştır. Burada amaç, 
herhangi bir rejime tabi tutulmak üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den çıkacak olan eşyanın sundurma ve 
antrepolarda belli süre beklemesini, bu süre bitiminde de tasfiyesini öngördüğü halde, sanki bu ibareyle sundur
ma ve antrepo ve sundurmalarda bulunan her türlü eşya için değil de, sadece kesin ithal veya kesin ihraç için 
konulan eşvava uygulanması gerektiği yolunda görüşler ileri sürülmüştür. Yapılan değişiklik bu tereddütleri ya 
da ters görüşleri bertaraf etmek ve maddeye açıklık getirmek bakımından düzenlenmiştir. Böylece sundurma ve 
antrepolarla gümrük denetimi altında bulunan yerlerde kanunda belirtilen sürelerden fazla kalmış eşyanın ay
rımı yapılmadan tasfiyesi cihetine gidilebilecektir. 
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Madde 40. — Halen yürürlükte bulunan Gümrük Kanununun 146 ncı maddesine göre, kesin veya geçici 
olarak yurda sokulacak veya fiktif antrepolara konulacak eşya için yapılan beyan ile muayene ve denetleme 
neticesinde kıymet veya miktar farkı ya da tarife farkı bulunduğu taktirde, vergi farkından başka ceza da alın
maktadır. Belirtilen maddede fiktif antrepo yer aldığı halde özel antrepo ile genel antrepo yer almamaktadır. 
Bu nedenle de antrepolar arasında bir ayırım olmakta, fiktif antrepoda olduğu gibi, özel veya genel antrepoya 
konulan eşya da ithal amacına dönük olduğu halde vergi ve ceza bakımından ayrı uygulamaya neden olmakta
dır. Ayrıca, yurda geçici olarak gelen eşyada da ceza sistemi mevcuttur. Oysa, adından da anlaşıldığı gibi, 
Türkiye'ye geçici olarak giren ve bilahara aynen ya da belli bir işçilik gördükten sonra çıkacak olan eşya kesin 
ithale dönük olmadığına göre, ithal eşyası ile aynı tutulup cezalandırılması uygun görülmemiştir. Maddede ya
pılan değişiklikle, bütün antrepolara alınacak eşya için ceza sistemi eşit hale getirilmiş, geçici kabulle ilgili iba
re ise madde metninden çıkartılmıştır. 

Madde 41. — Günümüz şartlarında bu maddede belirtilen para cezasının etkili olamayacağı düşüncesiyle, 
100 lira olan miktar 1 000 liraya, 1 000 lira olan miktar da 10 000 liraya yükseltilmiştir. 

Madde 42. — Sahte menşeli eşya ile ilgili olarak Gümrük Kanununun 152 nci maddesinde belirtilen para 
cezasının bugün için çok düşük olduğu anlaşıldığından 500 lira olan para cezası 5 000 liraya, 5 000 lira olanı 
da 50 000 liraya yükseltilmiştir. 

Madde 43. — Bu maddeyle yapılan değişiklik de, para cezasının on kat artırılmasından ibarettir. 
Madde 44. — Gümrük Kanununun 154 üncü maddesinde yazılı para cezalarının bugün için etkinliğini yi

tirdiği, karşılığında yapılan kovalama giderleri yanında pek anlam taşımadığı görüldüğünden miktar on kat 
artırılmıştır. 

Madde 45. — Çıkışta manifesto hükümlerinin ihlaliyle ilgili olan 155 inci maddedeki 200 lira 2 000 liraya, 
5 000 lira da 20 000 liraya yükseltilmiştir. Değişiklik bundan ibarettir. 

Madde 46. — Gümrük Kanunuyla konulmuş hükümler saklı kalmak kaydıyla, anılan kanuna göre çıkartılan 
tüzüklere ve diğer emirlere aykırı hareket edenlerle ilgili 156 ncı maddede belirtilen para cezaları günümüz 
şartlarına uygun şekilde yükseltilmiştir. 

Yapılan değişiklikle getirilen bir yenilik de, karayoluyla gümrüklü eşya taşıyan araçların, çıkarılan tüzük, 
yönetmelik ve diğer emirlere uymamaları halinde uygulanacak ceza artırılmış, bununla ilgili özel hüküm 156 
ncı maddenin 1 inci fıkrasına konmuştur. 

Madde 47. — Gümrük Kanununun süre değişimi ile ilgili 175 inci maddesi, ambarlarda bekleyen eşyanın 
süratli şekilde tasfiyesini sağlayacak haldedir. Ancak, eşya sahibinin elinde olmayan nedenlerle eşyanın ambar
larda beklemesi gerektiği taktirde yapılacak işlem madde metninde mevcut değildir. Herhangi bir soruşturma 
veya yürütülen işlem veya adlî mercilerce yapılan kovuşturma gibi hallerde eşya sahibi eşyasını istese dahi 
ithal ya da ihraç edememektedir. Buna rağmen ambar bekleme süresi bu nedenlerle dahi kesilmiş sayılmadığı 
için mükellef aleyhine haksız bir durum doğmaktadır. Bu maddede yapılan değişiklikle, eşya sahibinin elinde 
olmayan ve yukarıda belirtilen nedenlerin süreyi kesici ssbep olarak kabulü sağlanmıştır. Böylece genel hukuk 
prensipleri de zedelenmemiş olmaktadır. 

Madde 48. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesi, vergi ertelemeleri ya da vergilerin nakit-
ten başka şekilde tahsili halinde alınacak faizi belirlemektedir. Gümrük Kanununa göre yapılan bu işlemler 
sonucu alınması öngörülen faiz oranı belirlenmemiştir. Yapılan değişiklik, faiz oranının tespiti konusunda, ka
nunî faizden az olmamak şartıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığına yetki verilmesinden ibarettir. 6183 sayılı Ka
nuna göre yapılan ertelemelerde bu yetki bulunduğu halde, Gümrük Kanununda böyle bir yetkinin verilmeyişi, 
hem bir noksanlık olarak görülmüş, hem de iki kanun arasında büyük faiz farkı doğmasına neden olmuştur. 
Alman yetkiyle iki kanun arasındaki farklılık giderilecek, bir yakınlık kurmak mümkün olacaktır. 

Madde 49. — IBakanlık görevleriyle ilgili olan 180 inci maddenin bugün için işlemez durumda olan ikinci 
paragrafı değiştirilmiştir. Taraf olduğumuz anlaşmalar doğrultusunda gümrük giriş tarife cetvelinde yapılması 
zorunlu değişiklikler için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesidir. İşleyişi kolaylaştırıcı bir değişikliktir. 

Madde 50. — Kanunun yürürlük tarihini belirtiyor. 
Madde 51. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini belirtiyor. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 



— 8 — 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 16 Nisan 1982 
Esas No. .-7/7 
Karar No. : 40 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

1615 sayılı Gümrük Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve gerekçesi ba
kanlıklar temsilcilerinin katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılıp yapılmış olan, başlık ve maddelere ilişkin ilave ve de
ğişiklikler aşağıda açıklanmış bulunmaktadır. 

1. Tasarının bir ve ikinci maddeleri 1615 sayılı Kaıunun bir ve üçüncü maddelerinin fıkra değişikliklerine 
ve fıkra ilavesine ilişkin olup metinde kanun tekniğine göre kanun numarasının gösterilmemesi gerektiğinden 
tasarı metnindeki (Madde 1, madde 3) deyimleri çıkarılmak suretiyle tasarıdaki bir ve ikinci maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

2. Tasarının üçüncü maddesinin ikinci fıkrasındaki (yayın) kelimesi (yayımı) olarak düzeltilmek sure
tiyle madde benimsenmiştir. 

. 3. Tasarının dördüncü maddesinin birinci fıkrasındaki (tahrip) kelimesi (harap) ve (gümrüğün denetimi) 
deyimi (gümrük idaresinin denetimi) olmak suretiyle düzeltilerek madde kabul olunmuştur. 

4. Tasarının beşinci maddesinin madde başlığı (Tek ve maktu vergi) olarak düzeltilmek suretiyle madde 
benimsenmiştir. 

5. Tasarının altı ve yedinci maddelerinin (Madde 8) (Madde 9) deyimleri raporumuzun birinci madde
sindeki gerekçeye göre tasarı metninden çıkarılmak suretiyle tasarıdaki altı ve yedinci maddeler kabul edil
miştir. 

6. Tasarının sekizinci maddesindeki (Madde 10) deyimi kaldırılmak, (2/a) bendindeki (hizmetlerinin) 
kelimesi (hizmetlilerinin) olarak düzeltilmek suretiyle madde kabul olunmuştur. 

7. Tasarının dokuzuncu maddesindeki (paragrafı) kelimesi (bendi) olarak düzeltilmiş, (Madde 11) deyimi 
metinden çıkarılmış ve maddede ufak bir redaksiyon yapılmıştır. 

8. Tasarının onuncu maddesindeki (paragrafı) kelimesi (bendi) olarak düzeltilmiş ve bu bent, 2634 sayılı 
12.3.1982 tarihli Turizmi Teşvik Kanununun 12 ve 38 inci maddelerinin ışığı altında yeniden tanzim edil
miştir. 

9. Tasarının onbirinci maddesinde gösterilen 1615 sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı maddesinin başlığı 
(Gümrük kapıları ve yolları) olarak benimsenmek sure iyle bu madde aynen kabul edilmiştir. 

10. Tasarının onikinci maddesinde sözü geçen 19 uncu madde başlığı (Kısıntılar, yasaklamalar ve diğer 
önlemler) olarak düzeltilmek suretiyle bu madde aynen benimsenmiştir. 

11. Tasarının onüçüncü maddesinde gösterilen 23 üncü maddenin birinci fıkrasındaki (girmesi) kelime
si (ithali) olarak düzeltilmiştir. 

12. Tasarının ondördüncü maddesindeki (paragraf)kelimesi (fıkra) olarak düzeltilmek ve (Madde 58) deyi-
yimi metinden çıkarılmış ve maddede sözü geçen fıkra aynen kabul olunmuştur. 

13. Tasarının onbeşinci maddesinde bahsolunan 51 inci maddenin birinci fıkrasındaki, (kanunen) ke
limesi (kanunla) ve ikinci fıkrasındaki (kurulabilir) ke imesi (kurulup işletilebilir) olarak düzeltilmiş ve bu 
fıkradaki (belediyelere) kelimesine (de) edatı eklenmiş ve son fıkrasındaki (nakilleri) sözü (taşıyıcıları) şek
linde tashih edilmiştir. 

14. Tasarının onaltıncı maddesi 1615 sayılı Gümük Kanununun 52 nci maddesine ilişkin olup, eşyanın 
sundurmalarda rejim beyanından önceki bekleme sürecinin yetersizliği nedeniyle madde, üyelerden S. Feridun 
Güray'ın teklifi ile yeniden kaleme alınmıştır. 
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15. Tasarının onyedinci maddesindeki (paragraf) kelimesi (fıkra) olarak düzeltilmek ve (Madde 58) deyi
mi metinden çıkarılmak suretiyle madde benimsenmiştir. 

16. Tasarının onsekizinci maddesindeki (paragrafı) sözü (fıkrası) olarak düzeltilmiş, (Madde 60) deyimi 
raporumuzun birinci maddesindeki gerekçeye göre meninden çıkarılmış ve madde bu suretle benimsenmiştir. 

17. Tasarının ondokuzuncu maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 65 inci maddesine ilişkin olup, 
raporumuzun birinci maddesindeki gerekçeye göre tadarı metnindeki (Madde 65) deyimi metinden çıkarıl
mış, görüşme ve diğer değişikliklerin ışığı altında sadece beşinci fıkra yeniden kaleme alınmış ve tasarıdaki 
65 inci maddeye ait diğer fıkralar aynen benimsenmiştir. 

18. Tasarının yirminci maddesi 1615 sayılı Güm ük Kanununun 67 nci maddesine ilişkin olup, bu mad
dedeki (tahavvül) kelimeleri( değişiklik), (ameliyeler) kelimesi (işlemler), (ameliye) kelimesi (işlem) ve (gerek
mektedir) kelimesi (gereklidir) olarak düzeltilmek sureciyle madde kabul edilmiştir. 

19. Tasarının yirmibirinci maddesindeki (paragracı) kelimesi (fıkrası) olarak düzeltilmek ve (Madde 73) 
deyimi tasarı metninden çıkarılmak suretiyle fıkra derişikliği benimsenmiştir. 

20. Tasarının yirmiikinci maddesi 1615 sayılı Güm'ük Kanununun 75 inci maddesine ilişkin olup, madde 
başlığı (muayene ve tahakkuktan sorumluluk) olarak düzenlenmiş ve birinci fıkradaki (başına) kelimesi (baş
larına) olarak düzeltilmiş ve madde böylece kabul olunmuştur. 

21. Tasarının yirmiüçüncü maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 78 inci maddesine ilişkin olup, ta
sarıda değiştirilmesi öngörülen fıkralar, maddede birlik ve bütünlüğün sağlanması için, bu madde üyelerden 
M. Fevzi Uyguner'in tasarı metni ile değişiklik öngörülmeyen fıkralara uygun şekilde önermiş bulunduğu 
biçimde benimsenmiştir. 

22. Tasarının yirmidördüncü maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 79 uncu maddesinin birinci fık
rasına ilişkin olup, raporumuzun birinci maddesindeki gerekçeye göre (Madde 79) kelimesi metinden çıkarı
larak tasarıda sözü edilen 79 uncu maddenin birinci fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

23. Tasarının yirmibeşinci maddesi 1615 sayılı Güırrük Kanununun 80 inci maddesine ilişkin olup, 6.1.1982 
günlü ve 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkında Kanun muvacehesinde, sözü edilen 80 inci madde hakkında üyelerden Serda Kurtoğlu de
ğişiklik önermiş ve bu öneri benimsenmiştir. 

24. Tasarının yirmialtıncı maddesindeki (paragrafı) kelimesi (fıkrası) olarak düzeltilmiş, tasarıdaki (Mad
de 84) deyimi metinden çıkarılmış ve bu maddede sözü geçen 1615 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü mad
desine eklenen fıkra, raporumuzun 23 üncü maddesindeki gerekçeye uygun olarak üyelerden Bekir Sami Da-
çe'nin yaptığı değişiklik teklifine uygun olarak kabul edilmiştir. 

25. Tasarının yirmiyedinci maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 85 inci maddesinin 2/a fıkrasının 
ikinci bendine ilişkin olup, raporumuzun birinci maddeindeki gerekçeye göre tasarı metnindeki (Madde 85) 
deyimi, metinden çıkarılmak suretiyle bu bent aynen kabul olunmuştur. 

26. Tasarının yirmisekizinci maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkra
sının üçüncü bendi ile üçüncü fıkrasına ilişkin olup, değiştirilmesi öngörülen bent ve fıkra, maddede birlik 
ve bütünlüğü temin etmek için, bu madde üyelerden M. Fevzi Uyguner'in, tasarı metni ile değişiklik öngö
rülmeyen bent ve fıkralara uygun şekilde önermiş olduju biçimde kabul edilmiştir. 

27. Tasarının yirmidokuzuncu maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 100 üncü maddesine ilişkin olup, 
üçüncü fıkranın (,) den sonraki (konulduğu yerler.) sa'ırbaşı yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

28. Tasarının otuzuncu maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 101 inci maddesine ilişkin olup, tasa
rıdaki (paragrafları) kelimesi (fıkraları) olarak düzeltilmiş, raporumuzun birinci maddesindeki gerekçeye gö
re tasarı metnindeki zait olan (Madde 1,01) deyimi tadarı metninden çıkarılmış, üçüncü fıkradaki (yıkanma) 
kelimesi (yıkama) olarak tashih edilmiş ve tasarı madJesi bu suretle kabul olunmuştur. 

29. Tasarının otuzbirinci maddesi Gümrük Kanununun 103 üncü maddesine ilişkin olup, madde başlığı 
(Fiktif Antrepo) olmak suretiyle madde aynen benimsenmiştir. 
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30. Tasarının otuzikinci maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 104 üncü maddesine ilişkin olup, ta
sarıdaki (paragrafı) kelimesi (fıkrası) olarak düzeltilmiş, raporumuzun birinci maddesindeki gerekçeye göre 
tasarı metnindeki zait olan (Madde 104) deyimi tasarı metninden çıkarılmış, fıkra metnindeki (aranması) ke
limesi (alınması) ve (harekette) deyimi (hareket halinde) olarak tashih edilmek suretiyle madde kabul edil
miştir. 

31. Tasarının otuzüçüncü maddesi oy çokluğuyla aynen kabul olunmuştur. 
32. Tasarının otuzdördüncü maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesine ilişkin olup, 

madde başlığı (Eşyanın devri) olarak düzeltilmiş ve günümüzün ticarî koşulları daha hızlı ve daha kolay 
işlemleri gerektirdiğinden, maddeye işlerlik kazandırılması için madde yeniden tanzim edilmiştir. / 

33. Tasarının otuzbeşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
34. Tasarının otuzaltıncı maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 inci maddesine ilişkin olup, tasa

rıdaki (paragraflar) deyimi( fıkralar) olarak düzeltilmiş ve tasarı metnindeki zait olan (Madde 118) deyimi 
tasarı metninden çıkarılarak tasarıdaki otuzaltıncı madde böylece kabul edilmiştir. 

35. Tasarının otuzyedinci maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 119 uncu maddesinin 1, 4, 6, 7, 8, 11 
ve 13 üncü fıkralarının değiştirilmesine ilişkin olup, raporumuzun birinci maddesindeki gerekçeye göre tasa
rı maddesindeki zait olan (Madde 119) deyimi tasarı metninden çıkarılmak ve fıkralarda bazı ufak kelime 
ilave ve değişiklikleri yapılmak suretiyle madde benimsenmiştir. 

36. Tasarının otuzsekizinci maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 132 nci maddesine ilişkin olup, ta
sarı metnindeki (paragrafı) deyimi (bendi) olarak düzeltilmiş ve bir numaralı fıkraya ilavesi gereken bendin 
(H) olmayıp (I) olduğu anlaşılmış, tasarıda değiştirilmesi ve ilavesi öngörülen fıkra ve bentler, esas madde
de birlik ve bütünlüğü temin etmek için üyelerden Serda Kurtoğlu'nun, tasarı metni ile değişiklik öngörülme
yen fıkra ve bentlere uygun şekilde, yapmış olduğu öne d 132 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

37. Tasarının otuzdokuzuncu maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 140 inci maddesinin (l/a) ben
dine ilişkin olup, tasarı metnindeki zait olan (Madde 140) deyimi tasarı metninden çıkarılmak suretiyle ta
sarının sözü geçen maddesi kabul olunmuştur. 

38. Tasarının kırkıncı maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 146 nci maddesine ilişkin olup, tasarı 
metnindeki (birinci paragraf) deyimi (ilk fıkra) olarak düzeltilmiş, tasarı metnindeki zait olan (Madde 146) 
deyimi tasarı metninden, (veya antrepolara konacak) deyimi de, geçici olarak giren eşyanın madde kapsamı 
dışında bırakılması için fıkra metninden çıkarılmak suretiyle tasarı maddesi benimsenmiştir. 

39. Tasarının kırkbirinci maddesi 1615 sayılı Kanunun 151 inci maddesine ilişkin olup, madde başlığı 
(Muaf eşyanın gümrük işlemi yaptırılmaksızın yurda sokulması) olarak kabul edilmiş ve maddenin birinci 
fıkrasında ufak bir redaksiyon yapılarak madde benimsenmiştir. 

40. Tasarının kırkiki, kırküç, kırkdördüncü maddelerinin başlıkları esas kanun maddesindeki başlıklar 
olarak .maddeler başına yazılmış, ağır para cezaları misli ve tazmini olup, maddeler arasında işbirliği sağlamak 
için para cezası olarak nitelendirilmiş ve maddelerde ufak bazı redaksiyonlar yapılmıştır. 

41. Tasarının kırkbeşinci maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 155 inci maddesine ilişkin olup, tasarı 
metnindeki (paragrafı) kelimesi (fıkrası) olarak düzeltilmiş, tasarı metninde yazılı (Madde 155) deyimi zait 
bulunduğundan metinden çıkarılmış, maddede öngörülen ağır para cezası misli olduğundan diğer maddelerle 
ahengi asğlamak için madde metnindeki (ağır) kelimesi kaldırılmış ve tasarının sözü geçen 45 inci maddesi bu 
suretle benimsenmiştir. 

42. Tasarının kırkaltıncı maddesi 1615 sayılı Kanunun 156 nci maddesine ilişkin olup, madde başlığı 
(Kanun ve emirlere aykırı hareket) olarak tanzim edilmiş ve maddenin birinci fıkrasının sonundaki nokta 
kaldırılarak (para cezası alınır.) deyimi ilave edilmiş, ikinci fıkrasındaki (fiilen) kelimesi (fiilin) olarak dü
zeltilmiş ve (ağır) kelimesi de daha önce arz edilen gerekçeye göre metinden çıkarılmıştır. 

43. Tasarının kırkyedinci maddesi 1615 sayılı Kanunun 175 inci maddesine ilişkin olup, bu değişiklik 
tasfiye hükümlerine tabi tutulabilecek eşyanın ambar bekleme sürelerini uzatmaya yönelik bulunup, katı hü
kümler üyelerimizden Bekir Sami Daçe'nin önerisi üzerine daha işler bir hale getirilmek suretiyle yeniden ka
leme alınmıştır. 
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44. Tasarının kırksekizinci maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesine ilişkin olup, 
tasarı metnindeki (paragrafı) kelimesi (fıkrası) olarak düzeltilmek' suretiyle madde kabul edilmiştir. 

45. Tasarının kıkrdokuzuncu maddesi 1615 sayılı Gümrük Kanununun 180 inci maddesine ilişkin olup, 
madde başlığı (Bakanlığın görevleri) olarak benimsenmiş, maddenin birinci fıkrasındaki (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı) deyimi (Bakanlık,) olarak düzeltilmiş, ikinci fıkrasındaki (fasıl) dan sonra (ve) bağlacı konulmuş 
ve (notlarına) kelimesinden sonraki (ilişkin) kelimesinin yerine (dair) kelimesi yazılmış ve üçüncü fıkradaki 
(Gümrük ve Tekel Bakanlığınca) deyimi (Bakanlıkça) olarak tashih edilmiş ve madde böylece benimsenmiştir. 

46. Üyelerimizden Halil Ertem tasarıya geçici (Madde 9) teklif etmiş ve bu teklif de (Geçici Madde 4) 
olarak oy çokluğuyla kabul olunmuştur. 

47. Tasarının yürürlüğe ilişkin ellinci maddesinin başlığı (yürürlük) ve tasarının yürütmeye ilişkin ellibl-
rinci maddesinin başlığı da (yürütme) olarak gösterilmek suretiyle aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz gereği için Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

(Geçici 9 uncu maddeye muhalifim) 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Muhalifim. 
(Gerekçe eklidir.) 

İmzada bulunamadı. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 
Muhalifim. 

(Gerekçe eklidir.) 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Muhalifim 
(Gerekçe eklidir.) 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

(Geçici 9 uncu maddeye muhalifim) 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(Bulunmadı.) 

Halil ERTEM 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

(Bulunmadı.) 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Muhalifim. 
(Gerekçe eklidir.) 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

(Bulunmadı.) 

İsa VARDAL 
Üye 

Serafettin YARKIN 
Üye 

(Geçici 9 uncu maddeye muhalifim) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

132 nci madde 1 inci fıkrasının son cümlesindeki ifade hukuk diline uygun olmadığı gibi maksada da ay
kırıdır. Ayrıca frenkçe (avantage) tabirinin Türkçe karşılığı (menfaat — yarar) mevcut iken Bakanlık temsil
cisinin yerinde olmayan görüşüne uyulmasında isabet yoktur. 

Bu itibarla Sayın M. Fevzi Uyguner'in şu teklifini uygun görüyoruz : 

«Ancak bu çıkış sebebiyle Devletçe sağlanan her türlü menfaat geri alınır.» 

Alâeddin AKSOY 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

Necip BİLGE 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 
İmzada bulunamadı. 

M. Fevzi UYGUNER 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

GÜMRÜK TASARISI 

MUHALEFET ŞERHİ 

Andlaşma ve Anlaşma Kavramları 

Andlaşma : «Traite», iki veya daha ziyade Devletler arasında, Devletler Hukuku kuralları koyan veya hu
kukî münasebetleri düzenleyen hukukî bağlantıdır. 

Anlaşma : Convention, accord, Devletler arasında hukukî bir ihtilafı çözümlemek veya taraflar araş n-
da uygulama tedbirlerini tespit için yapılan sözleşmedir. 

Henri Captitant, 
(Vacabulaire Juridiqüe, p. 178.) 

Gümrük Kanunu Hükümet Tasarısındaki (anlaşma) tabiri yerinde olup bunun (andlaşma) şeklinde değiş
tirilmesinde isabet yoktur. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 

6 Temmuz 1982 

— I — 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1615 sayılı Gümrük Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili Hükümet 
temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 29.6.1982, 1.7.1982, 2.7.1982, 3.7.1982, 4.7.1982, 5.7.1982 ve 
6.7.1982 tarihli birleşimlerinde görüşülmüştür 

Tasarı, anılan Gümrük Kanununun uygulanması sırasında görülen birtakım aksaklıkları gidermek ve ge
rek gelişen ekonomik .durum, gerek uluslararası ilişkilerin neden olduğu yeni uygulamalara gidilmesi ihtiyacı
na cevap vermek amacını taşımaktadır. 

Komisyonumuz, ülkemizin ekonomik yapısını, sanayici ve ihracatçıların karşılaştıkları bazı zorlukları ve 
uluslararası ilişkileri göz önünde bulundurarak genel hatlarıyla tasar yi benimsemiştir. 

Tasarıda yapılan değişiklikler aşağıda sunulmuştur. 

1. Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca esas itibariyle benimsenmiş ancak «çıkış» tabirine açıklık 
kazandırmak için «... bir yerden veya muhtelif yerlerden, bir defada veya kısım kısım...» deyimi kullanılmış
tır. Ayrıca kanun tekniğine uygunluğu sağlamak için tasarı metnindeki (madde 1 -) deyimi çıkartılarak 
madde kabul edilmiştir. 

2. Yukarıdaki kanun tekniği açısından gerekli değişiklikle birlikte yapılan iki redaksiyon ile tasarının 
2 nci maddesi Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

3. 3 üncü madde metninde yer alan «yayın» kelimesi «yayım» olarak düzeltilerek kabul edilmiştir. 
4. Komisyonumuz, Tasarının 4 üncü maddesinde Adalet Komisyonunun yaptığı değişikliklere ilaveten, bi

rinci fıkradaki «kullanılmaz» kelimesinin «kullanılamaz» olarak değiştirilmesine karar vermiştir. 
5. Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki (madde 8 -) ve (madde 9 -) deyimleri çıkarılmak suretiyle 

maddeler Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
7. Tasarının sekizinci maddesindeki (madde 10 -) deyimi ve 6 ncı fıkrada geçen «kanunî» sözcüğü me

tinden çıkartılmak suretiyle madde kabul edilmiştir. 
8. Adalet Komisyonunun kabul ettiği değişikliğe paralel olarak tasarının dokuzuncu maddesindeki «pa

ragrafı» kelimesinin «bendi» olarak değiştirilmesine ve dördüncü fıkrada geçen «teşvik tedbirlerinden yarar
lanılarak muaf en» ibaresi yerine «teşvik» tedbirleri nedeniyle gümrük vergilerinden muaf olarak, «yetkili» 
kelimesi yerine «teşviki veren» ibarelerinin konmasına Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

9. Tasarının 10 uncu maddesi Adalet Komisyonunun yaptığ değişikliklerin benimsenmesine ek olarak 
«en çok» ifadesinin çıkarılmasına karar verilerek ve «kanun ile tespit edilen veya bulunmadığı takdirde Ba
kanlıkça uygun görülecek diğer bir kuruluşun veya bunların kefalet ettiği yabancı kurumların» şeklindeki ibare 
değişikliği ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

10. Tasarının 11 inci maddesi Adalet Komisyonunca yapılan madde başlığı ilavesinin benimsenmesi ve 
Komisyonumuzca madde metnine «gerekirse» kelimesinin eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

11. Komisyonumuz 12 nci maddede Adalet Komisyonunca yapılan madde başlığı değişikliğini benimsemiş, 
ayrıca mahsullerin kelimesi yerine; «bitkilerin ve ürünlerin» ibaresinin konulmas na karar vermiştir. 

12. Tasarının 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri Adalet Komisyonunun yaptığı değişikliklerin aynen be
nimsenmesi ile Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Malî îşler Komisyonu 
Esas No. : 1/7 
Karar No. : 55 
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13. Tasarının 18 inci maddesi Adalet Komisyonunca yapılan değişikliklerin benimsenmesine ek olarak 
tasarı metnindekıiı «tahakkuku» kelimesinin «tahakkukunun» şeklinde düzeltilmesi ve bir virgül ilavesiyle Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

14. Tasarının 19 uncu maddesinde Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin Komisyonumuzca da be
nimsendiğinden görüşmeler bu metin üzerinde sürdürülmüştür. Ayrıca Komisyonumuzca onbirinci fıkrada yer 
alan «göstermekten ve vermekten çekinmeleri» ibaresi yerine «vermemeleri veya verememeleri» ve aynı fık
rada geçen «aynı veya benzeri» ibaresinin yerine «varsa aynı, bulunamadığında benzeri» ibaresinin konulma
sına, «... takdirde, k ymet uygulamalarında tespit edilen farklılıklar» ibaresi yerine, «... hallerde, gümrük vergi
sine esas olan ve yukarıdaki fıkralara göre bulunan kıymet nedeniyle beyan edilen kıymete nazaran orta
ya çıkan farklılıklar» ibaresinin konulmasına karar verilmiş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

15. Adalet Komisyonunun yaptığı değişikliklere paralel olarak Komisyonumuzca Tasarının 20 nci madde
sinin başında yer alan «Antlaşma» kelimesi «Anlaşma» olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkran n «Hangi...» keli
mesi ile başlayan son cümlesinin tasarı metninden çıkarılmasına karar verilmiş, ikinci fıkrada yer alan «fabri
ka gemilerinde» deyimi «fabrika - gemilerde» olarak değiştirilmiş ve madde bu değişikliklerle kabul edil
miştir. 

16. Tasarının 21 inci maddesi Adalet Komisyonu tarafından yapılan değişikliklerin Komisyonumuzca da 
aynen benimsenmesiyle kabul edilmiştir. 

17. Tasarının 22 nci maddesi Adalet Komisyonunca yapılan başlık düzenlemesine ek olarak, madde met
ninden 3 üncü paragrafın çıkarılması şeklindeki değişikliğe karar verilerek kabul edilmiştir. 

18. Tasarın n 23 üncü maddesi incelenirken Adalet Komisyonunca yapılan değişiklikler aynen benimsen
miş ve görüşmeler Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin üzerinde sürdürülmüştür. Ancak Komisyonumuz
ca açıklığı sağlamak amacıyla maddenin son fıkrasında geçen «54 üncü maddesinin» şeklindeki ibarenin başı
na «bu kanunun» kelimelerinin eklenmesine karar verilmiştir. 

19. Tasarının 24 üncü maddesi Adalet Komisyonunca yapılan değişikliklerin benimsenmesi ile Komisyo
numuz tarafından kabul edilmiştir. 

20. Komisyonumuzca, tasarının Meclise şevkinden sonra, 20 Ocak 1982 tarihinde, 2575 sayılı «Danıştay 
Kanunu», 2576 sayıl «Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanun» ve 2577 sayılı «idarî Yargılama Usulü Kanunu» yürürlüğe girdiğinden ve bu ' 
kanunlar 25 ve 26 nci madde hükümlerini kapsadığından, ilgili maddelerin tasarı metninden çıkarılması uy
gun görülmüştür. 

21. Tasarının 27 nci maddesi Adalet Komisyonunun tasarı metninden (madde 85 -) deyimini çıkartması 
şeklinde yaptığı değişikliğe ilaveten «2/a fıkrasının ikinci bendi» ibaresi yerine «2 nci fıkrasının (a) bendinin 
2 nci paragrafı» ibaresinin konulması, madde metninde geçen «en geç» ve «en çok» deyimlerinin metinden 
çıkarılması ve «eşyanın» kelimesinin eklenmesi şeklindeki değişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Ayrıca yukarıda belirtildiği üzere, 25 ve 26 nci maddelerin tasarı metninden çıkarılması nedeniyle Komis
yonumuzca kabul edilen metinde madde 27, madde 25 olarak yer almış ve bundan sonraki madde numaralan 
da aynı sebeple değiştirilmiştir. 

22. Tasarının 28 inci maddesi (madde 86 -) ibaresi çıkartılmak ve 3 üncü fıkrada geçen «1 000 lira» 
sınırlaması «5 000 lira» olarak değiştirilmek suretiyle madde 26 olarak kabul edilmiştir. 

23. Tasarının 29 uncu maddesi Komisyonumuzca 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

24. Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca, «paragraf» kelimesi ile kastolunan bölümün «fıkra» 
olduğu gerekçesi ile «fıkra» olarak değiştirilmesine, (madde 101 -) ibaresinin metinden çıkarılmasına ve 
«y kanma» sözcüğünün «yıkama» olarak değiştirilmesine karar verilerek 28 inci madde olarak kabul edilmiş
tir. 
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25. Tasarının 31 inci maddesi Adalet Komisyonunun eklediği «fiktif antrepo» şeklindeki madde başlığı
nın benimsenmesiyle 29 uncu madde olarak, 32 nci maddesi ise Adalet Komisyonunun yaptığı değişikliklerin 
aynen benimsenmesiyle 30 uncu madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

26. Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

27. Tasarının 34 üncü maddesinde Komisyonumuz, Adalet Komisyonunca yapılan değişikliklerin benimsen
mesine ek olarak «mesuliyetler» kelimesinin «sorumluluklar» olarak değiştirilmesine ve «ilgili gümrükçe» de
yimi yerine daha açık olan «ilgili gümrük idaresince» ibaresinin konulmasına karar vermiş ve bu madde 
32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

28. Tasarının 35 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen 33 üncü madde olarak; 36 nci maddesi ise Ada
let Komisyonunun yaptığı değişikliklerin benimsenmesi ile 34 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

29. Tasar nın 37 nci maddesi, Adalet Komisyonunca yapılan madde, fıkra, bent düzenlemesi ile madde 
başlığının metinden çıkarılması şeklindeki değişikliklere ilaveten, 6 nci fıkrada geçen «çıkarılacak» kelimesin
den sonra virgül eklenmesi, 7 nci fıkranın (d) bendindeki «yapılan» kelimesi yerine «gönderilen» kelimesi
nin konulması, 8 inci fıkrada geçen «Kültür Bakanlığı» isminin «Kültür ve Turizm Bakanl ğı» olarak düzeltil
mesi suretiyle Komisyonumuzca 35 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

30. Tasarının 38 inci maddesi «h» bendinin «ı» bendi olarak düzeltilmesi suretiyle Komisyonumuz ta
rafından 36 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

31. Komisyonumuzca, 39 uncu maddede geçen «(l.a) bendi»' ibaresi yerine «1 inci fıkrasının (a) ben
di»! ibaresinin konulmasına, (madde 140. —) şeklindeki madde ibaşlığı fazla bulunduğundan kaldırılmasına 
ve söz konusu bent (l.a) şeklinde başlarken doğrudan doğruya «a»< harfi ile bendin isimlendirilmesine karar 
verilerek 37 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

32. Tasarının 40 nci maddesi Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin aynen 'benimsenmesi ile Ko
misyonumuzca da 38 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

33. Tasarının 41 inci maddesi, Adalet Komisyonunca konulan «muaf eşyanın gümrük işlemi yaptırılmak-
sızın yurda sokulması»' şeklindeki madde ibaşlığı, birinci fıkrada yapılan «CİF» deyimine ilişlkin redaksiyon 
ve Komisyonumuzca yapılan, madde metnindeki «ağır para cezası»ı ibaresinden «ağır»' kelimesinin çıkarılma
sı şeklindeki değişikliklerle 39 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

34. Tasarının 42 nci maddesi Adalet Komisyonunun koyduğu «sahte menşeli eşyaya ait hükümlerin ih
lali», şeklindeki madde başlığı ve Komisyonumuzca «hususî cezaî hükümlere» ibaresinin «özel ceza hüküm
lerine» ibaresine dönüştürülmesi kararıyla 40 nci madde olarak ikabul edilmiştir. 

35. Tasarının 43 üncü maddesi Adalet Komisyonunca konulan madde başlığının benimsenmesi ve «ağır» 
kelimesinin metinden çıkartılması kararlaştırılarak 41 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

36. Tasarının 44, 45, 46, 47 ve 48 inci maddelerinde Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin aynen Ko
misyonumuzca da benimsenmiş ve bu maddeler 42, 43, 44, 45 ve 46 nci maddeler olarak kabul' edilmiştir. 

37. 'Komisyonumuz, Tasarının 49 uncu maddesinde Adalet Komisyonunun koyduğu madde başlığını ve 
1 inci fıkrada yaptığı değişiklikleri benimsemiş, ancak 2 nci fıkrada «Taraf olduğumuz uluslararası anlaşma
lar uyarınca, uygulanması gereken ikarar, tavsiye kararı, sözleşme eki, görüş iza'hname, yorum gibi hususlar 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.»' şeklînde değişikliğe karar vererek maddeyi 47 nci madde ola
rak kabul etmiştir. 

38. Tasarının yürürlüğe ilişkin 50 nci maddesi, başlık olarak «yürürlük»1 kelimesi konularak Komisyonu
muzca 48 inci madde olarak ikabul edilmiştir. 
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39. Tasarının yürütmeye ilişkin 51 inci maddesi başlık olarak «yürütme», kelimesi kullanılmak ve «Bu 
kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür»' şeklinde değiştirilmek suretiyle 49 uncu madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
Başkan 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

8 inci maddede söz hakkım 
saklıdır. 

Muzaffer ENDER 
Üye 

28 inci maddeye muhalifim. 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

İsmail ŞEN GÜN 
Başkanvekili 

Bu Kanunda sözcü 

Mustafa ALP DÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Kanunun tümü ve maddeleri 
üzerindeki söz hakkım saklıdır. 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

KARŞI OY YAZISI 

Gümrük Kanunu tasarısının onbıirinci maddesiniın üçüncü cümlesi «Giriş ve çılkıış kapıları ile 'bunları bir
birine bağlayan yollar ve hava nakil vasıtalarının Türkiye dahilinde inebilecekleri gümrük işlemi yapılan ha
va meydanları iligili Bakanlıkların ve kuruluşların da mütalaası alınarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tes
pit ve ilan olunur.» şeklinde kaleme alınmıştır. 

Kanaatimce ilgili Bakanlıkların görüşlerinin alınması yeterli olup, ayrıca kuruluşların mütalaalarının alın
masına gerek yoktur. İlgili ıbalkanlık ile kuruluş görüşünün farklı olması halinde çıkacak güçlük gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

Bu nedenle on'birinai maddenin üçüncü cümlesine muhalifim. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 
Malî İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/7 
Karar No. : 11 

— n — 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

İçtüzüğümüzün 43 üncü maddesi gereğince komisyonumuza tekabbül edilmek üzere havale edilen 1615 
Sayılı «Gümrük Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ilgili hükümet tem
silcilerinin de katılmalarıyla 25 Ekim 1982, 27 Ekim 1982, ve 11 Kasım 1982 tarihli birleşimlerimizde 
yeniden görüşülmüştür. 

1 — Komisyonumuz, bu görüşmeler sonunda tasa imin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 2i, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 
50 ve 51 inci maddelerinde, geçen yasama yılında kabul etmiş olduğu metni aynen benimsemiştir. 

2 — 2575 Sayılı «Danıştay Kanunu», 2576 Sayılı «Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun» ve 2577 sayılı «İdarî Yargılama Usulü 
Kanunu» muvacehesinde 25. ve 26 ncı maddeler yeniden düzenlenmiştir. 

3 — Komisyonumuzun daha önceki metnine 25 ve 26 ncı maddelerinin yeniden düzenlenerek derci' 
nedeniyle, daha önceki metnin 25 inci maddesinden itibaren, madde numaraları tasarı metnine uygun 
hale getirilmiştir. 

4 — Komisyonumuz, tasarının 36 ncı maddesinde geçen «Teşvik Uygulama Dairesi» adını «Teşvik Uy
gulama Başkanlığı» olarak, 48 inci maddeyi ise «Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun»u 
gözönüne alarak yeniden redakte etmiştir. 

İş bu raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

! Recai BATURALP 
BaşkanveKİli 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI Mehmet Velid KORAN 
İmzada bulunamadı Üye 

Üye 
İsmail ŞENGÜN Ragıp TARTAN 

Üye Üye 
Bu Kanunda sözcü Muhalefetim var. 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

MUHALEFET ŞERHİ 

Gümrük Kanunu Tasarısının 8 inci maddesinde yer alan «kanunî mirasçılar» deyiminden Komisyo
numuzca «kanunî» kelimesinin çıkarılması kabul edilmiş böylece de eşya getirebilecek kişilerin kapsamı 
genişletilmiş bulunmaktadır. 

Oysa, ev eşyası getirebilme hakkının, yalnızca hak sahibine, ölümü halinde ise ancak muris ile be
raber oturan onun tarafından bakılması zorunlu olan kanunî mirasçılara tanınmasının daha gerçekçi ola
cağı kanısında bulunduğumdan karara karşıyım. 

Ragıp TARTAN 
Danışma Meclisi Malî İşleri 

Komisyonu Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1615 Sayılı Gümrük Kanununda Bazı Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
1 dınoi maddesine aşağıdaki 6 ncı fıikra eklenmiştir. 

«Madde 1. —ı 
6. Bu Kanunda geçen çıikış tabiri; çıkış eşyası

nın 127 ndi mıadde gereğince muayenesinin yapılıp 
taşıta yüklenmesini, dökme eşya ile muh
telif yerlerden veya kısım kısım gelmek
te olan eşyada yüklemenin tamamlanmasını 
veya 127 nci madde gereğince muayenesi ta
mamlandıktan sonra çıkış sundurma veya antrepola
rına alınmasını ifade eder.» 

MADDE 2. — 1615 «ayılı Gümrük Kanununun 
3 üncü maddesinin 5 ıLncii fıkrası aşağıdaki şakulide 
değiştirilmiş ve 6 ncı fıkra eklenmiştin, 

«Madde 3. — 
5, Satışa (intikal eden eşyanın vergi ödeme mü

kellefiyeti, giriş beyannamesi verilmiş veya tahakkuk 
varakası tanzim edilmiş olduğu talerde bunlarımı 
tescil edildiği, aksi halde tespit kâğıdının1 gümırülkçe 
tanzim ve tescil olunduğu tarihte başlar.» 

6i Bakanlıkça belirlenen şartlara göre eşyanın 
ithal işlemi sonradan yapılmak üzere, imal sahibine, 
taşıyıcısına veya temsilcisine teslim edilmesi halimde, 
vergi ödeme mükellefiyeti töslıkn edildiği tarihte baş
lar.» 

MADDE 3. — 1615 sayılı Goirnırük Kanununun 
4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergiye Esas Olan Tarife : 

Madde 4. — Gümırüfc vergisi, 3 üncü madde ge
reğince ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte, eşya
nın bulunduğu hal ve mahiyetime göre o tarihte yü
rürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki 
nispet, had ve esaslara göre hesaplanır. 

Tarifenin vergi nisbetlerini artıran hükümlerimin 
uygulanmasına, kanunda aksine sarahat bulunma
dıkça, yayın tarihinden üç ay sonra başlanır. Ancak, 
bu Kanunun 20 ve 21 inci maddeleriyle 14.5.1964 ta-
rihli 474 sayılı Kanuna göre yapılacak değişiklik
ler ve alınacak kararlar yayını tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer.»/ 

18 — 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1615 Sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
1 inci maddesine aşağıdaki 6 ncı fıkra eklenmiştir. 

«6. Bu Kanunda geçen çıkış tabiri; çıkış eşyası
nın 127 nci madde gereğince muayenesinin yapılıp 
taşıta yüklenmesini, dökme eşya ile muhtelif yerierden 
veya kısım kısım gelmekte olan eşyada yüklemenin 
tamamlanmasını veya 127 nci madde gereğince mua
yenesi tamamlandıktan sonra çıkış sundurma veya ant
repolarına alınmasını ifade eder.» 

MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 
üncü maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve 6 ncı fıkra eklenmiştir. 

«5. Satışa intikal eden eşyanın vergi ödeme mü
kellefiyeti, giriş beyannamesi verilmiş veya tahakkuk 
varakası tanzim edilmiş olduğu hallerde bunların tes
cil edildiği, aksi halde tespit kâğıdının gümrükçe tan
zim ve tescil olunduğu tarihte başlar. 

6. Bakanlıkça belirlenen şartlara göre eşyanın it
hal işlemi sonradan yapılmak üzere, mal sahibine, ta
şıyıcısına veya temsilcisine teslim edilmesi halinde, ver
gi ödeme mükellefiyeti teslim edildiği tarihte başlar.» 

MADDE 3. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 4 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergiye Esas Olan Tarife : 

Madde 4. — Gümrük vergisi, 3 üncü madde gere
ğince ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte, eşyanın 
bulunduğu hal ve mahiyetine göre o tarihte yürürlükte 
bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki nispet, 
had ve esaslara göre hesaplanır. 

Tarifenin vergi nispetlerini artıran hükümlerinin 
uygulanmasına, kanunda aksine sarahat bulunmadık
ça, yayımı tarihinden üç ay sonra başlanır. Ancak, bu 
Kanunun 20 ve 21 inci maddeleriyle 14.5.1964 tarihli 
474 sayılı Kanuna göre yapılacak değişiklikler ve alı
nacak kararlar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gi
rer.» 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

— I — 

1615 Sayılı Gümrük Kanununda Bazı 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
1 inci maddesine aşağıdaki 6 ncı fıkra eklenmiştir. 

«6. Bu Kamunda geçen çılkış tabiri; çıkış eşya
sının 127 nci madde gereğince muayenesinin yapı
lıp taşıta yüklenmesini, bir yerden veya muhtelif 
yerlerden, bir defada veya kısım kısım gelmekte 
olan dökme veya diğer eşyada yüklemenin tamam
lanmasını veya 127 nci madde gereğince muayenesi 
tamamlandıktan sonra çıkış sundurma veya antre
polarına alınmasını ifade eder.» 

MADDE 2. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

II 

1615 Sayılı Gümrük Kanununda Bazı Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
5 (inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vasfı Değişen Eşya : 

Madde 5. — Gümrük vergilerinden, ödeme mü
kellefiyetinin başladığı günden sonra eşyanın vasıfla
rında meydana gelen değişmeler ve bozulmalar sebe
biyle indirimi yapılmaz. 

Ancaik, fiilî ithalden önce herhangi bir ikaza so
nucu ya da elde olmayan nedenlerle eşyanın hasara 
veya kayba uğraması, veya tahrip otoası hallerinde, 
külfet ve masrafları sahibine talit otoaik üzere ve bu 
durumların 'ilgili gümrük idaresine ispat edilmesi 
şartıyla, gümrüğün denetlemesi altında aşağıdaki se-
'kilferde işlem yapılır. 

L Hiçbir surette ıküllaniılaımaz hale gelmiş eş
yanın, sahibi isterse, usulü daürösiinde imhasına veya 
yurt dışına çıfcartılmasma izin verilir, 

2j Münhasıran (ilik madde ölıaralk kuflıanıliması 
mümkün hal© gelen eşyanın vergisi ilk madde tarifesi 
üzerinden hesaplanır. Lüzumu halimde, gümrük ida
resince bu eşyanın 'ilik madde şeklinden başjka suret
te kullanılmasını önleyici tedbirler de alınır. 

3. Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrılması 
mümkün ise hasara uğramış Ikısım, değilse tamamı 
hakkında sabibinnn isteğine göre 1 ve 2 inci fıikra-
Sar hükmü uygulanır. 

A Eşva, sahıiıbi tarafından, hazineye hiçbir mas
raf yüklenımıemesi kaydıyla gümrüğe terlkeditebilıir. 

Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulanması 
sırasında ilik tespit ve talhalkikulka göre bir ceza tayi
nli gerektiği hallerde ıbu ceza alınır,» 

MADDE 5. — 1615 sayılı Gümrülk Kanununun 
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tek ve Maktu Vergi : 

Madde 6. — Posta yoluyla veya yolcu beraberin
de gelen ve ticarî mahiyette bulunmayan vergiye tabi 
eşya 'ile sınır ticaretine ıkonu teşkil etmesli uygun 
görülen eşyadan almacalk gümrülk vergilerini göster-
mıek üzere (kanunlardaki had ve nispetlere bağlı (ka
lınmaksızın ve 'bu nispet ve hadleri geçmemek şar
tıyla tek ve maktu bir vergi tespitine Balkanlar Ku
rulu yetkiMdir.»' 

20 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 5 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vasfı Değişen Eşya : 

Madde 5. — Gümrük vergilerinden, ödeme mü
kellefiyetinin başladığı günden sonra eşyanın vasıfla
rında meydana gelen değişmeler ve bozulmalar se
bebiyle indirim yapılmaz. 

Ancak, fiilî ithalden önce herhangi bir kaza sonu
cu ya da elde olmayan nedenlerle eşyanın hasara ve
ya kayba uğraması, veya harap olması hallerinde, 
külfet ve masrafları sahibine ait olmak üzere ve bu 
durumların ilgili gümrük idaresine isbat edilmesi şar
tıyla, gümrük idaresinin denetimi altında aşağıdaki 
şekillerde işlem yapılır. 

1. Hiçbir surette kullanılmaz hale gelmiş eşyanın, 
sahibi isterse, usulü dairesinde imhasına veya yurt dı
şına çıkarılmasına izin verilir. 

2. Münhasıran ilk madde olarak kullanılması 
mümkün hale gelen eşyanın vergisi ilk madde tarifesi 
üzerinden hesaplanır. Lüzumu halinde, gümrük ida
resince bu eşyanın ilk madde şeklinden başka surette 
kullanılmasını önleyici tedbirler de alınır. 

3. Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrılması müm
kün ise hasara uğramış kısmı, değilse tamamı hakkın
da sahibinin isteğine göre 1 ve 2 nci fıkralar hükmü 
uygulanır. 

4. Eşya, sahibi tarafından, hazineye hiçbir mas
raf yüklenmemesi kaydıyla gümrüğe terkedilebilir. 

Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulanması sıra
sında ilk tespit ve tahakkuka göre bir ceza tayini ge
rektiği hallerde bu ceza alınır.» 

MADDE 5. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 6 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tek ve Mdhtu Vergi: 

Madde 6. — Posta yoluyla veya yolcu beraberinde 
gelen ve ticarî mahiyette bulunmayan vergiye tabi 
eşya ile sınır ticaretine konu teşkil etmesi uygun gö
rülen eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek 
üzere kanunlardaki had ve nispetlere bağlı kalınmak
sızın ve bu nispet ve hadleri geçmemek şartıyla tek 
ve maktu bir vergi tespitine Bakanlar Kurulu yetkili
dir.» 

Danışma Meclisi (S. Sayısı ; 242) 
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(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vasfı Değişen Eşya : 

Madde 5. — Ödeme mükellefiyetinin başladığı 
günden sonra eşyanın vasıflarında meydana gelen 
değişmeler ve bozulmalar sebebiyle gümrük vergi
lerinden indirim yapılamaz. 

Ancak, fiilî ithalden önce herhangi bir kaza so
nucu ya da elde olmayan nedenlerle eşyanın hasara 
veya kayba uğraması veya haraç olması hallerinde, 
külfet ve masrafları sahibine ait olmak üzere ve bu 
durumların ilgili gümrük idaresine ispat edilmesi 
şartıyla, gümrük idaresinin denetimi altında aşağı
daki şekillerde işlem yapılır. 

1. Hiç bir surette kullanılamaz hale gelmiş eş
yanın, sahibi isterse, usulü dairesinde imhasına ve
ya yurt dışına çıkarılmasına izin verilir. 

2. Münhasıran ilk madde olarak kullanılması 
mümkün hale gelen eşyanın vergisi ilk madde tari
fesi üzerinden hesaplanır. Lüzumu halinde, güm-
rükj idaresince bu eşyanın ilk madde şeklinden baş
ka surette kullanılmasını önleyici tedbirler de alınır. 

3. Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrılması 
mümkün ise hasara uğramış kısmı, değilse tamamı 
hakkında sahibinin isteğine göre 1 ve 22 nci fıkra
lar hükmü uygulanır. 

4. Eşya, sahibi tarafından, hazineye hiç bir 
masraf yüklenmemesi kaydıyla gümrüğe terkedile-
bilir. 

Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulanması 
sırasında ilk tespit ve tahakkuka göre bir ceza tayi
ni gerektiği hallerde bu ceza alınır.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
8 liınoi maddasinlin 2 mci fıkrası dlıe 14 üncü fıkrası 
'aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 15 imci fııkra mad
de metninden çıkartılmıştın? 

Madde 8. — 
2.a) Sosyal, kültürel, hayrî ve sıhhî ımafcsatlarla 

yabancı memleketlerde kuru'lmuş dörmıefc ve vakıflar 
tarafından ayna maksatlarla Türkiye'de faaliyetît 
bulunan kamu yararına çalışan derneklere ve va
kıflara, 

t») Gerçek ve tüzaMdişiler tarafından, Türkiye'de-
Iki 'kamu yararıma çalışan dermeklere ve kamunun fay
dasına parasız tahsis edilmiş milli teslislere, resmî 
teşekküllere, belediye ve köy tüzelkişiliklerine, 

Bağış yoluyla gönderilen veya yurt dışında ve
rilen para 'ile alınıp getirtilen, gerek miktar gerek 
özellikleri bakımından konuılarıma uygun olduğu Ba
kanlıkça kabul 'edilecek eşya, (Genel ve katma büt
çeli daireler dışında binek otomobilleri hariç);) 

14.a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelimin 87.02, 
87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan. ve 
münhasıran sakatlar tarafından kullanılmak üzere 
hususî surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı 
bulunan ve burular tarafından ithal ©dilen (motorlu 
motorsuz) koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek 
otomobilleri, 

b) Protez uzuvlar (protez dişler hariç) ile or
ganizmaya takılan saik uzuv ve parçalar, 

c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelimin 84 ve 85 inci 
fasılaraıda yer alan ve sakatların sanatlarının ic
rası için bizzat kendilerimin ithal ederek kuU'anaoak-
ları makineler (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
mın izniyle), 

d) Sakatların ve hastaların kemdi adlarına ithal 
edilecek ve bunların bakım, tedavi ve yaşamlarını 
sürdürmeleri için zorunlu olan eşya l e organ nakli 
için kuru'lmuş vakıfların yurt dışından amıaçlarma 
uygum olarak ve kamu hizmetine tahsis edilmek üze-
<re getirtecekleri camlı doku, makime, teçhizat ve teş
his ve tedavide gerekli ilaçlar (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının görüşü alınarak)*, 

MADDE 7. — 1615 sayılı Gümrük Kanununum 
9 umcu maddesinin 5 ind fıkrasının (b) bendinin bi
rinci paragrafı aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir. 

22 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 
inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 14 üncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve 15 inci fıkra madde met
ninden çıkartılmıştır. 

«2. a) Sosyal, kültürel, hayrı ve sıhhî maksatlar
la yabancı memleketlerde kurulmuş dernek ve vakıf
lar tarafından aynı maksatlarla Türkiye'de faaliyette 
bulunan kamu yararına çalışan derneklere ve vakıf
lara, 

b) Gerçek ve tüzelkişiler tarafından, Türkiye'deki 
kamu yararıma çalışan derneklere ve kamunun fayda
sına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, resmî teşek
küllere, belediye ve köy tüzelkişiliklerine, 

Bağış yoluyla gönderilen veya yurt dışında verilen 
para ile alınıp getirilen, gerek miktar gerek özellikleri 
bakımından konularına uygun olduğu Bakanlıkça ka
bul edilecek eşya (Genel ve katma bütçeli daireler 
dışında binek otomobilleri hariç.) 

14. a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.02, 
87.09, 87.10 ve '87.11 pozisyonlarında yer alan ve mün
hasıran sakatlar tarafından kullanılmak üzere hususî 
surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan 
ve bunlar tarafından ithal edilen (motorlu motorsuz) 
koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek otomobilleri, 

•b) Protez uzuvlar (protez dişler hariç) ile orga
nizmaya takılan sair uzuv ve parçalar, 

c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 85 inci 
fasıllarında yer alan ve sakatların sanatlarının icrası 
için bizzat kendilerinin ithal ederek kullanacakları 
makineler (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iz
niyle), 

d) Sakatların ve hastalar n kendi adlarına ithal 
edilecek ve bunların bakım, tedavi ve yaşamlarını 
sürdürmeleri için zorunlu olan eşya ile organ nakli 
için kurulmuş vakıfların yurt dışından amaçlarına uy
gun olarak ve kamu hizmetine tahsis edilmek üzere 
getirtecekleri canlı doku, makine, teçhizat ve teşhis 
ve tedavide gerekli ilaçlar (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının görüşü alınarak).» 

MADDE 7. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
9 uncu maddesinin 5 inci f krasınm (b) bemdinin bi
rinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 
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(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Adalet Komisyonunun 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Adalet Komisyonunun 7 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Malî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Komisyonumuzun daha öncele" 
metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 
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(Hükümetin Teklifi) 

ı«Madide 9. — 
5.b) Yabancı devletlerin Türkiye'dekii KansoJos-

lıuklaonda görevli idarî ve töknıiık personelin, görev
lerine ilik gelişlerinde beraberlerinde veya bu geliş
lerinden iki ay önce veya gelişlerinden dıtibaren aütı 
ay içinde getirecekleri 'kendilerinle ve 'ailelerine ait 
zait ve ev eşyası», 

MADDE 8. — T615 sayılı Gümrük Kanununun 
10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi ile 
6 ncı ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril-
mıiştir. 

«Madde 10. — 
2ja) yolcuların 'beraberlerinde getirdikleri ken* 

dtMerine ait zati eşya 'ile gelişlerinden ilki ay önce 
veya altı ay sonıra gelen (kullanılmış zatî eşya ve 
nakil vasıtaları hizmetlfeninin beraberlerinde getire-
oökleri kendilerine ait kulanılırnış giyim eşyası (Ba
kanlıkça tespit edilecek esaslar dairesinde), 

6, Yabancı memieketierdeku kişilerin ölümü ile 
Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'ye kes|in dö
nen Türk uyruklu kanunî mirasçılara intikal eden 
zat ve ev eşyası (Bunların ölüm tarihinden 'itibaren 
bir yıl içerisinde getirilmesi, ölene aidiyetinin ve 
namlarına gelenilere intikalinin kanaat verieli resmî 
belgelerle ispatı şartıyla), 

7. Yurt dışındaki resmî kadrolarımıza atanıp da 
bu görevlerinden ıkesdn dönen Türk uyruklu memur
ların, diğer amaçlarla yabancı memleketlere yerleşip 
en az (ilki yıl ikametten sonra dönen Türk uyruklu 
kişilerin en son ikamet ettikleri yerden; beraberle
rinde getirdikleri veya gelişlerinden 'ilki ay önce veya 
altı ay sonra gelen kullanılmış ev eşyası», 

MADDE 9.: — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
11 inci maddesinlim (l/b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, 2 nci fıkrasının likincd paragrafı yürür
lükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki 4 ün
cü fıkra eklenmiştir, 

«Madde 11. —t 
l.b) Bu Kanonun 8 linçi maddesinin 2 nci fık

rasında muafiyet hakkı oltan kuruluşlara bedelsiz 
olarak devredilenler, 

4. Teşvik tedbirlerinden yararlanılarak muafen 
yurda sokulan eşyanın beş yıldan az olmamak üzere 
verilecek süreler içerisinde amaca ve tespit edilen 
özel şartlara uygun olarak kullanıldığının yetkili ku
ruluş tarafından belgelenmesi ve izin verilmesi şar
tıyla satış ve devrinde vergi aranmaz. | 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«5. b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konso
losluklarında görevli idarî ve teknik personelin, gö
revlerine ilk gelişlerinde beraberlerinde veya gelişle
rinden iki ay önce veya gelişlerinden itibaren altı ay 
içinde getirecekleri kendilerine ve ailelerine ait zat ve 
ev eşyası.» 

MADDE 8. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi ile 6 ncı 
ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. a) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ken
dilerine ait zatî eşya ile gelişlerinden iki ay önce ve
ya altı ay sonra gelen kullanılmış zatî eşya ve nakil 
vas talan hizmetlilerinin beraberlerinde getirecekleri 
kendilerine ait kullanılmış giyim eşyası (Bakanlıkça 
tespit edilecek esaslar dairesinde), 

6. Yabancı memleketlerdeki kişilerin ölümü ile 
Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'ye kesin dönen 
Türk uyruklu kanunî mirasçılara intikal eden zat ve 
ev eşyası (Bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl 
içerisinde getirilmesi, ölene aidiyetinin ve namlarına 
gelenlere intikalinin kanaat verici resmî belgelerle is
patı şartıyla), 

7. Yurt dışındaki resmî kadrolarımıza atanıp da 
bu görevlerinden kesin dönen Türk uyruklu memur
ların, diğer amaçlarla yabancı memleketlere yerleşip 
de en az iki y 1 ikametten sonra dönen Türk uyruklu 
kişilerin en son ikamet ettikleri yerden; beraberlerin
de getirdikleri veya gelişlerinden iki ay önce veya altı 
ay sonra gelen kullanılmış ev eşyası,» 

MADDE 9. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
11 inci maddesinin (l/b) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, 2 nci fıkrasının ikinci bendi yürürlükten 
kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki 4 üncü fıkra 
eklenmiştir. 

«1. b) Bu Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fık-
ras nda muafiyet hakkı olan kuruluşlara bedelsiz ola
rak devredilenler, 

4. Teşvik tedbirleri nedeniyle gümrük vergilerin
den muaf olarak yurda sokulan eşyanın beş yıldan 
az olmamak üzere verilecek süreler içerisinde amaca 
ve tespit edilen özel şartlara uygun olarak kullanıldı
ğının yetkili kuruluş tarafından belgelenmesi ve izin 
verilmesi şartıyla satış ve devrinde vergi aranmaz. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 



(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi ile 6 
ncı ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«2. a) Yolcuların beraberinde getirdikleri 
kendilerine ait zati eşya ile gelişlerinden iki ay önce 
veya altı ay sonra gelen kullanılmış zati eşya ve na
kil vasıtaları hizmetlilerin beraberlerinde getire
cekleri kendilerine ait kullanılmış giyim eşyası (Ba
kanlıkça tespit edilecek esaslar dairesinde), 

6. Yabancı memleketlerdeki kişilerin ölümü ile I 
Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'ye kesin dö
nen Türk uyruklu mirasçılara intikal eden zat ve ev 
eşyası (bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl içe
risinde getirilmesi, ölene aidiyetinin ve namlarına 
gelenlere intikalinin kanaat verici resmî belgelerle 
ispatı şartıyla), I 

7. Yurt dışındaki resmî kadrolarımıza atanıp I 
da bu görevlerinden kesin dönen Türk uyruklu me- 1 
murların, diğer amaçlarla yabancı memleketlere yer- I 
leşip de en az iki yıl ikametten sonra dönen Türk I 
uyruklu kişilerin en son ikamet ettikleri yerden; be- I 
raberlerinde getirdikleri veya gelişlerinden iki ay ön- I 
ce veya altı ay sonra gelen kullanılmış ev eşyası,» I 

MADDE 9. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
11 inci maddesinin (l/b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, 2 nci fıkrasının ikinci bendi yürürlük
ten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki 4 ncü I 
fıkra eklenmiştir. 

1. b) Bu Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci I 
fıkrasında muafiyet hakkı olan kuruluşlara bedel- I 
siz olarak devredilenler, I 

4. Teşvik tedbirleri nedeniyle gümrük vergile- I 
rinden muaf olarak yurda sokulan eşyanın beş yıl- I 
dan az olmamak üzere verilecek süreler içerisinde I 
amaca ve tespit edilen özel şartlara uygun olarak I 
kullanıldığının teşviki veren kuruluş tarafından bel- I 
gelenmesi ve izin verilmesi şartıyla satış ve devrinde I 
vergi aranmaz. | 

Danışma Meclisi 

(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 242) 



(Hükümetin Teklifi) 

Anoaik, ıbu eşyamın teşvik amacı dışında (kullanıl
dığının veya satış veya devlimin yapıldığının teşvik 
veren ve takip eden kuruluş tarafından tespit ve B.a-
ikanlığa bildirilmesi halînıde 'bu Kanunun 86 ncı 
maddesinde belirtilen sürelere balkıimaksızın vergile
ri .bir ımiisl'i fazlasıyla tahsil edilir.» 

MADDE 10. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
V2 ncıi maddesıinlin (l/a) fıkrasının birinci paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

(«Madde 12. —< 
l.a) Asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde olan 

Tüınk ve yabancı 'turistlerin birlikte veya kendilerim-
den en çdk ülkli ay önce veya sonra getirdikleri 132 
nai maddenin 1 (e) fıkrasında yazılı seyahat vasıta-
ları, av, spor ve diğer eşyaları için vergi teminatı 
olarak kara seyahatlerinde Uluslararası Turizm ve 
Otomobil Biriliğine mensup Türkiye Turiıng ve Oto
mobil Kurumunun veya bunun kefalet etniği yaban
cı kurumların veya Bakanlıkça uygun görülecek di
ğer bir kuruluşun verecekleri triptik, gümrük geçiş 
karnesi veya Bakanlıkça tespit edilecek diğer benze
ri belgeleri (en çök bir yıl içimde İhraç şartıyla) ka
bul olunur.» 

MADDE 11. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
16 ncı maddesi aşağıdaki şekillide değiştirilmiştir. 

«•Madde 16. — Kara, su ve havada gümrük hat
tından gliriş ve çıikış gümrük kapılarından 
yapılır. Gümrülk hattından içeride bulunan 
gümrük (kapılan (ille gümrük hattının ge
çiş noktaları arasunda muayyen yolların ta-
(kip edilmesi şarttır. Giriş ve çıkış kapıları ile bun
ları birbirine bağlayan ydtlar ve hava nakli! vasıtala
rınım Türkiye dahilinde inebilecekleri gümrük işlemıi 
yapılan hava meydanları ilgili bakanlıMarın ve ku
ruluşların da mütalaası alınarak Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca tespit ve (ilan olunur., 

Umumî hizmete açılmış demiryolları, gümrülk yo
lu sayılır^» 

MADDE 12. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
19 uncu maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ancak, bu eşyanın teşvik amacı dışında kullanıldı
ğının veya satış veya devrinin yapıld ğının teşviki ve
ren ve takip eden kuruluş tarafından tespit ve Bakan
lığa bildirilmesi halinde bu Kanunun 86 ncı madde
sinde belirtilen sürelere bakılmaksızın vergileri biri misli 
fazlasıyla tahsil edilir.» 

MADDE 10. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
12 nci maddesinin (l/a) fıkrasının birinci bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. a) Asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde 
olan Türk ve yabancı turistlerin birlikte veya kendi
lerinden 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 Uluslararası Turizm ve Otomobil Bir
liğine mensup ve bunun kefalet ettiği yabancı kurum
ların, kanun ile tespit edilen veya bulunmadığı tak
dirde Bakanlıkça uygun görülecek diğer bir kuruluşun 
veya bunlar n kefalet ettiği yabancı kurumların vere
cekleri triptik, gümrük geçiş karnesi veya Bakanlıkça 
tespit edilecek diğer benzeri belgeleri (en çok bir yıl 
içinde ihraç kaydıyla) kabul olunur.» 

MADDE 11. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gümrük Kapıları ve Yolları : 

Madde 16. — Kara, su ve havada gümrük hattın
dan giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır. Güm
rük hattından içeride bulunan gümrük kapıları ile 
gümrük hattının geçiş noktalar' arasında muayyen yol
ların takibedilmesi şarttır. Giriş ve çıkış kapıları ile 
bunları birbirine bağlayan yollar ve hava nakil va
sıtalarının Türkiye dahilinde inebilecekleri gümrük iş
lemi yapılan hava meydanları ilgili bakanlıkların ve 
kuruluşların da mütalaası alınarak Gümrük ve Tekel 
Bakanl ğınca tespit ve ilan olunur. 

Umumî hizmete açılmış demiryolları, gümrük yo
lu sayılır.» 

MADDE 12. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 
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(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ancak, bu eşyanın teşvik amacı dışında kulla
nıldığının veya satış veya devrinin yapıldığının teş
viki veren ve takip eden kuruluş tarafından tespit 
ve Bakanlığa bildirilmesi halinde bu Kanunun 86 ncı 
maddesinde belirtilen sürelere bakılmaksızın vergi
leri bir misli fazlasıyla tahsil edilir.» 

MADDE — 10. — 1615 Sayılı Gümrük Kanunu
nun 12 nci maddesinin l/a fıkrasının birinci bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. a) Asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde 
olan Türk ve yabancı turistlerin birlikte veya ken
dilerinden iki ay önce veya sonra getirdikleri 132 
nci maddenin (1-e) fıkrasında yazılı seyahat vasıta
ları, av, spor ve diğer eşyaları için vergi teminatı 
olarak kara seyahatlerinde uluslararası Turizm ve 
Otomobil Birliğine mensup, kanun ile tespit edilen 
veya bulunmadığı takdirde Bakanlıkça uygun gö
rülecek diğer bir kuruluşun veya bunların kefalet 
ettiği yabancı kurumların verecekleri triptik, güm
rük geçiş karnesi veya Bakanlıkça tespit edilecek 
diğer benzeri belgeleri (en çok bir yıl içinde ihraç 
kaydıyla) kabul olunur.» 

MADDE 11. — 1615 Sayılı Gümrük Kanunu
nun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Gümrük Kapıları ve Yolları: 

Madde 16. — Kara, su ve havada gümrük hat
tından giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır. 
Gümrük hattından içeride bulunan gümrük kapıları 
ile gümrük hattının geçiş noktaları arasında muay
yen ile bunları takibedilmesi şarttır. Giriş ve çıkış ka
pıları ile bunları birbirine bağlayan yollar ve hava 
nakil vasıtalarının Türkiye dahilinde inebilecekleri 
gümrük işlemi yapılan hava meydanları ilgili Ba
kanlıkların ve gerekirse kuruluşların da mütalaası 
alınarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tespit ve 
ilan olunur. 

Umumî hizmete açılmış demiryolları, gümrük 
yolu sayılır.» 

MADDE 12. — 1615 sayılı Gümrük Kanunu
nun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 
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(Hükümetin Teklifi) 

«Kısıntılar, Yasaklık ve Diğer önlemler : 

(Madde 19. — îç ve dış emniyetin korunması, hal
kım, hayvanların ve mahsullerim hastalıklardan ko-
runması, taniıh ve sanat eserlerimin memleketten çı-
karılımasiınım önlenmesi maksadıyla veya mıalî ve 
iktisadî zaruretler halinde; eşyanın giriş, çıkış, tran
sit ve aktarıma serbestliğini kısıtlamaya veya kaldır
maya veya bu Kanunen 10 uncu maddesimiın 7 ndi 
fıkrasında beliMlen eşya ile ilgili (muafiyetim kısmen' 
veya tamamen kaldırılmasına veya ıbu eşyanın ıbir 
kısmına veya tamamıma bu Kanunun 6 ncı maddesi 
uyarınca tek ve maktu vergi uygulamaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 13. — 1615 sayılı Güımırük Kanonunun 
23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde dteğiştMmıiştiır., 

«Sahte Menseli Eşya ve Zarflar : 

Madde 23. — Sahte menşellıi eşya ve zarflar hak
kımda aşağıdaki hükümler uygulanır a 

1« Gerek üzerlerimde, gerek iç veya dış amba
lajlarında istihsal veya İmal edildiği menşe memle
ketten başka yabancı memleketler mahsûl mamulü ol
duğunu gösteren veya sandıran isim ve alametler ta
şıyan eşyanın Türkiye'ye gümmesi yasaktır. Bu fca-
hlil eşyanın Türkiye'dem transit geçirilmesine veya ak
tarma edilmesıinıe ya da sundurma, antrepo ve ben
zeni yerlere konulmasına ve yeniden ihracıma Bakan-
lıikça izin verilebilir. 

2. Verili mamul ve mahsullerimizde kullanılmak 
üzere ve bunlarım yabancı menşeli olduğunu göste
recek veya sandıracak, üzerleri yabana dille basılı 
veya yazılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga 
ve benzeri eşya '((ihracatta kullanılacak olanlar ha
riç) ile Türkiye'de tanzim edilebilecek belgeleri ya-
'bancı memleketlerde tanzimi edilmiş gibi gösıterebile-
cefc, yabancı firmalara aiiıt - üzerleri imzalı veya im
zasız olsun - boş faturaların (profonma faturalar ha
riç) Türkiye'ye ithal yasaktır. (Bakanlıkça uygun 
görülecek haller saklıdır.) 

MADDE 14. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
26 ncı maddesine aşağıdaki ikinci paragraf efclen-
tmiştti«"H 

.«'Madde 26. — 
Gümrükçe zorunlu görüldüğü takdirde, gerekli 

önlemler alındıktan sonra, denetlemeden önce de bu 
işlerim yapılmasına izlin verilebilir^» 

Danışma Meclisi 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Kısıntılar, Yasaklamalar ve Diğer Önlemler : 

Madde 19. — iç ve dış emniyetin korunması, hal
kın, hayvanların ve mahsullerin hastalıklardan korun
ması, tarih ve sanat eserlerinin memleketten çıkarıl
masının önlenmesi maksadıyla veya malî ve iktisadî 
zaruretler halinde; eşyanın giriş, çıkış, transit ve ak
tarma serbestliğini kısıtlamaya veya kaldırmaya veya 
bu Kanunun 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrasında be
lirtilen eşya ile ilgili muafiyetin kısmen veya tamamen 
kaldırılmasına veya bu eşyanın bir kısmna veya ta
mamına bu Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca tek ve 
maktu vergi uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 13. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sahte Menşeli Eşya ve Zarflar : 

Madde 23. — Sahte menşeli eşya ve zarflar hak
kında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

1. Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalaj
larında istihsal veya imal edildiği menşe memleketten 
başka yabancı memleketler mahsulü ve mamulü ol
duğunu gösteren veya sandıran isim ve alametler taşı
yan eşyan n Türkiye'ye ithali yasaktır. Bu kabil eş
yanın Türkiye'den transit geçirilmesine veya aktarma 
edilmesine ya da sundurma, antrepo ve benzeri yer
lere konulmasına ve yeniden ihracına Bakanlıkça izin 
verilebilir. 

2. Yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak 
üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu göstere
cek veya sandıracak, üzerleri yabancı dille basılı ve
ya yazılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve 
benzeri eşya (ihracatta kullanılacak olanlar hariç) ile 
Türkiye'de tanzim edilebilecek belgeleri yabancı mem
leketlerde tanzim edilmiş gibi gösterebilecek, yabancı 
firmalara ait - üzerleri imzalı veya imzasız olsun - boş 
faturaların (proforma faturalar hariç) Türkiye'ye it
hali yasakt r. (Bakanlıkça uygun görülecek haller sak
lıdır.)» 

MADDE 14. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
26 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 

«Gümrükçe zorunlu görüldüğü takdirde, gerekli 
önlemler alındıktan sonra, denetlemeden önce de bu 
işlerin yapılmasına izin verilebilir.» 

(S. Sayısı : 242) 
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(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Kısıntılar, Yasaklamalar ve Diğer önlemler : 

Madde 19. — îç ve dış emniyetin korunması, 
halkın, hayvanların, bitkilerinin ve ürünlerin hasta
lıklardan korunması, tarih ve sanat eserlerinin mem
leketten çıkarılmasının önlenmesi maksadıyla veya 
malî ve iktisadî zaruretler halinde; eşyanın giriş, çı
kış, transit ve aktarma serbestliğini kısıtlamaya veya 
kaldırmaya veya bu Kanunun 10 uncu maddesinin 
7 nci fıkrasında belirtilen eşya ile ilgili muafiyetin 
kısmen veya tamamen kaldırılmasına veya bu eş
yanın bir kısmına veya tamamına bu Kanunun 6 ncı 
maddesi uyarınca tek ve maktu vergi uygulamaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 13. — Adalet Komisyonunun 13 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Adalet Komisyonunun 14 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 15. — 1615 sayılı Gümrülk Kanununun 
51 lineti maddesi aşağıdalkli sepide 'değiştirilmiştir,; 

«Sundurma : 

Madde 51'. — Yabancı memleketlerden kıara (de-
ıriryolları dahi), denliz ve hava taşıtlarıyla Türlki-
ye'ye getiraen eşya (ile talep halinde çılcış eşyası, eğer 
orada sundurma ve antrepocuMc ıMzmetlerti' ıkanu-
nen tekeline verilmiş bir işletme varsa, bu işletme
lerin sorumluluğu alitındalkü sundurmalara, gümrüğün 
denetimli altında (konulur. 

Sundurma tdkelüne sahip tomlüşların sundurmala
rının bulunmadığı (mahallerde veya ıbu (kuruluşların 
sundurmaların yeterli olmaması hallerinde, Balkanlılkça 
gümrülk sundurmaları Ikurulabilıir, diğer Ikamu kuru
luşlarınla veya 'belediyelere sundurma 'açmıa ve üşletme 
üznli verilebilir., 

işletme ıdaresıi bulünımıayain yerlere gelen eşya, 
ancalk gümrülk sundurmalarına veya duruma uygun 
gerekli önlemler alınmak şartıyla ıgüım'rüıkçe müsaade 
edilen yerlere (konulabilir;; 

Kırılk veya tamire muhıtaç (kaplar üle dağınuik eşya, 
sundurmalarda güimırülk ve işletme ddarelerünlin müş
terek Adilidir altında ayrı bir yerde muhafaza altına 
alınır ve durum ıtutanalkla 'tespit olunur. 

İşletme idareleri, en çdk üç gün üçünde, sundur
malarıma aîıman eşyanın manırfestolanndalkli bilgilere 
uygun olaraik düzenleyeoelklerii sundurma giriş listesii-
nlin ifci nüshasını lilgiilli gümrüğe vermeye mecburdür-
l'ar.. 

Sundurmaların şdki ve n'itelliıklerü Bakanlıkça ıta-
yiın ve tespit edliır. 

Yulkarıdaifci fıkralar gereğince güimtrüik denetleme
si altına Ikonmuş eşyanın aşağıdalki maddelerde yazılı 
rejimlerden birisline göre fişleme tabi ıtutullmasını, 
'bunların sahipleri veya temslileıiler'i veya nakilleri 
usulüne uygun bir beyanname ile gümırülkten isteye
bilirler.» 

MADDE 16. — 1615 sayılı Gütmırük Kanununun 
52 inöi maddesinin başlığı «Bekleme süresıi» olaraik 
değiştiırallmü'Ştiır. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sundurma : 

Madde 51. — Yabancı memleketlerden kara (de
miryolları dahil), deniz ve hava taşıtlarıyla Türkiye' 
ye getirilen eşya ile talep halinde çıkış eşyası, eğer 
orada sundurma ve antrepoculuk hizmetleri kanunla 
tekeline verilmiş bir işletme varsa, bu işletmelerin so
rumluluğu altındaki sundurmalara, gümrüğün deneti
mi altında konulur. 

Sundurma tekeline sahip kuruluşların sundurmala
rının bulunmadığı mahallerde veya bu kuruluşların 
sundurmalarının yeterli olmaması hallerinde, Bakan
lıkça gümrük sundurmaları kurulup işletilebilir, diğer 
kamu kuruluşlarına veya belediyelere de sundurma 
açma ve işletme izni verilebilir. 

İşletme idaresi bulunmayan yerlere gelen eşya, 
ancak gümrük sundurmalarına veya duruma uygun 
gerekli önlemler alınmak şartıyla gümrükçe müsaade 
edilen yerlere konulabilir. 

Kırık veya tamire muhtaç kaplar ile dağınık eşya, 
sundurmalarda gümrük ve işletme idarelerinin müşte
rek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza altına alı
nır ve durum tutanakla tespit olunur. 

İşletme idareleri, en çok üç gün içinde, sundurma
larına alınan eşyanın manifestolarındaki bilgilere uy
gun olarak düzenleyecekleri sundurma giriş listesinin 
iki nüshasını ilgili gümrüğe vermeye mecburdurlar. 

Sundurmaların şekil ve nitelikleri Bakanlıkça tayin 
ve tespit edilir. 

Yukarıdaki f kralar gereğince gümrük denetlemesi 
altına konmuş eşyanın aşağıdaki maddelerde yazılı 
rejimlerden birisine göre işleme tabi tutulmasını, bun
ların sahipleri veya temsilcileri veya taşıyıcıları usu
lüne uygun bir beyanname ile gümrükten isteyebilir
ler.» 

MADDE 16. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bekleme Süresi : 

Madde 52. — Yukarıdaki maddede gösterilen yer
lere konulan eşya, bir gümrük rejimi beyanında bu
lunulmak üzere buralarda dört ay ve rejim beyanın
dan itibaren de iki ay kalabilir. Bu süreler içinde çe
kilmeyen eşya tasfiye olunur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 
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(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Adalet Komisyonunun 15 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Adalet Komisyonunun 16 ncı 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Mali tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(MADDE 17. — 1615 «ayılı Gümrük Kanununun' 
58 linçi maddesiiınlin töfciınci paragrafı aşağıdaki sekilide 
değiştirilmiştir. 

«Madde 58.. — 
Gümrük GMş Tarifle Cetvelinde aynı fcariife pozis-

yonıu veya tali pozisyon afalda toplanan ve kanunî 
veya ahdî aynı vergi haddine ıtaJbti oltan eşya bir (ka
lem sayılır.» 

MADDE 18., — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
60 inci maddesliindın son paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 6Q|. — 
Eşyaya aıit vergilerin /tahakkuku ve" diğer güm-

dilk iiçlemlerinıin muayene edliılimedlen beyana göre ya
pılması hususunda usuller koymaya ıBaJkaınMc yetfci-
üdıir.» 

MADDE 19. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
65 indi maddesimin 5, 6 VQ 11 linoi fıkraları aşağıda-
(ki şekilde değiştirilmliş, ayını maddeye 1!2 nci fıikra 
eMtenımliştür. 

(«Madde 65. —< 
5.a) Beyan ıtariıM i e âklilt tarihli arasında Ba

kanlıkça tespit edlilenden fazfla bir süre olmaması 
ve/veya beyan olunan kıymet üe vergi ödeme mü-
keHefiyetiınlio başladığı tarihteki kıymet arasında 
Bakanlıkça tespit edİecelk orandan fazUa fok faırlk-
hluk 'bulunmaması, 

lb) Aynı zamanda beyan edilen kıymetlin âlkiıt ta-
rihtodeki normal fiyata uygun olması, 

Halterinde tahakkuk 'beyana göre yapılır. Aksu 
halde yukaodaM fıkralar hükümlerine göre tespSt 
edilecek kıymet tahakkuka esas alınır^ 

6. Eşyanın gümrük vergisine esas olacak Ikıy-
mestkâa Türk parası olarak beyanı mecburidir. Fatu
ra ve düğer 'belgelerde yazılı yabancı paralar vergi 
ödeme ımülkelefiyetünıiın başladığı tarihte yürürlükte 
olan kurlara göre Türk parasına çevrilir. 
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Ancak, bir defada getirilemeyen komple tesislerin 
sahipleri veya bunlar adna işi yürütecek temsilcileri 
veya taşıyıcıları ile bunların temsilcileri tarafından 
gümrüğe müracaatla, getirilen eşyanın komple tesise 
ait olduğu tevsik edilmek şartıyla, sundurmada bekle
me süresi son partinin getirilişinden itibaren işlemeye 
başlar. İlk partinin gelişi tarihinden itibaren eşyanın 
sundurma bekleme süresi bir yılı aşamaz. 

MADDE 17. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
58 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde aynı tarife pozis
yonu veya talî pozisyon altında toplanan ve kanunî ve
ya ahdî aynı vergi haddine tabi olan eşya bir kalem 
saydır.» 

MADDE 18. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
60 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Eşyaya ait vergilerin tahakkuku ve diğer gümrük 
işlemlerinin muayene edilmeden beyana göre yapıl
ması hususunda usuller koymaya Bakanlık yetkilidir.» 

MADDE 19. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
65 inci maddesinin 5, 6 ve 11 inci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye 12 nci fıkra ek
lenmiştir. 

«5. Vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarih
teki fiyat esas olmakla beraber, mükellefin akde uy
gun olarak ödediği ya da ödeyeceği fiyat-n tahakkuka 
esas alınacağı haller, taraf olduğumuz anlaşmalar ve 
millî ve milletlerarası ticarî teamüller nazarı itibare 
alınmak suretiyle Bakanlıkça tespit olunur. 

6. Eşyanın gümrük vergisine esas olacak kıyme
tinin Türk parası olarak beyanı mecburidir. Fatura 
ve diğer belgelerde yazılı yabancı paralar vergi öde
me mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte olan 
kurlara göre Türk parasına çevrilir. 

11. Mükellef, mümessil ve komisyoncu gibi il
gililerin 179 uncu maddeye göre gerekli defterleri ve 
belgeleri göstermekten ve vermekten çekinmeleri ha
linde eşyanın 'gümrük vergisine esas olan kıymeti ay
nı veya benzeri eşya fiyatları göz önünde tutularak 
gümrük idaresince resen tayin ve tespit olunur ve ta
hakkuk buna göre yapılır. 
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MADDE 17. — Adalet Komisyonunun 17 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 1615 sayılı Gümrük Kanunu
nun 60 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Eşyaya ait vergilerin tahakkukunun ve diğer 
gümrük işlemlerinin, muayene edilmeden beyana 
göre yapılması hususunda usuller koymaya Bakan
lık yetkilidir.» 

MADDE 19. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
65 inci maddesinin 5, 6 ve 11 inci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye 12 inci fıkra ek
lenmiştir. 

«5. Vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı ta
rihteki fiyat esas olmakla beraber, mükellefin akde 
uygun olarak ödediği ya da ödeyeceği fiyatın tahak
kuka esas alınacağı haller, taraf olduğumuz anlaşma
lar ve millî ve milletlerarası ticarî teamüller de nazarı 
itibara alınmak suretiyle Bakanlıkça tespit olunur. 

6. Eşyanın gümrük vergisine esas olacak kıy
metinin Türk Parası olarak beyanı mecburîdir. Fa
tura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paralar vergi 
ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte 
olan kurlara göre Türk parasına çevrilir. 

11. Mükellef, mümessil ve komisyoncu gibi ilgi
lilerin 179 uncu maddeye göre gerekli defterleri ve 
belgeleri vermemeleri veya verememeleri halinde eş
yanın gümrük vergisine e«as olan kıymeti, varsa ay
nı, bulunamadığında benzeri eşya fiyatları da göz 
önünde tutularak gümrük idaresince resen tayin ve 
tespit olunur ve tahakkuk buna göre yapılır. 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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1'1'v iMülk'elef, mümessili ve ikömiisyoncu gibi ıil-
giiıMerin 179 uncu maddeye göre1 gerekli defterleri 
Ve ıbelgeleri göstenmielkiten ive ıvermdkfcem celkiınmelerii 
(haiınidle eşyamın gümtıülk vemgiısüne esas olan ikıymati 
aynı veya benzeri eşya fiyatları göz önünde tutularak 
Gfümırülk İdaresince re'sem tayin ve tespit olunur 
ve ıtaMflkuik buna ıgöre yapılır. 

!H2,j Eşyanın unluktan ve fiilen ödemen veya öde1-
raeodk Ikıymıetoi değişmediği talbdiiırde, Ikıymet uygula
malarında itespüt edliDeırı faddiılklar liçün ayrıca Ikaınbİ-
yö ve (iıthiaÜ rejimi tahdit ve talkytitileri anaınınıaz.» 

MADDE 20* — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
67 ocüı maddesi aşağıdaki şeMldıe değiştirilmiştir. 

«Eşya Menşeinin Tayin ve Tespiti : 

!Madde '67.1 — Amdlaşımalardan faydalanacalk eş
yamın âkit memleket menşeli olduğunu veya o ımem-
Mcötte gördüğü talhavvü! ve ameiyelter dolayısıyla 
öyle sayılımialk lazım geddiğini Ibidliıriiır yetıkili rna'karn-
iardan verilirmiş menşe. şalhadetoaımıesıimin gümrüğe ve-
ırilrmesıi şaınttur. 'Bu şahadetnamelerim tayin olunacak 
mercilerce tasdik edilmesini istemeye Ba'kaınihlk yet-
k!İidlirs 

!Bu iMlkb topraMarandan çıikarılıan madeniler, üre
tilen Itaıran ürünleri; o ülkede doğam ve yatiişem camlı 
hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler; o ülke
de ıtutulan veya avlanan av 'hayvanları ve balılklar; 
io ülke ıbandırasıını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tes
cilli gemilerle denizden çıkarılan balık ve diğer ürün
ler life ıbu ürünlerden bu fabrika gemıileniınide elde edi
leni dşya; ikara suları dışındaki denizlerin dibimden 
ya da toprak 'altından, (münhasıran işletme hakkına 
sahip olarak o üllkb tarafından çıkarılan ürünler; 
(iımial işleminden veya kullanım ıkalıntılarından elde 
edilen artıklar; yukarıda sayılan eşyadan ya da ham-
ıgi aşamada olursa olsun bunların türevlerimden elde 
edilten ıtöm eşya; anılan memleket menşelidir. 

Eşyıainımı başka memlekette gördüğü tahavvüi ve 
(ameliye dolayısıyla o memleket menşeli sayılabiilme-
6İi iîçlin; bu taJhavvül <ve amleniydler sonucunda kıy-
metiniin yüzde yüz oranıınıda (arıtmış bulunıması veya 
bu ıtaJhıavvüÜ ve lameliyeler sonunda tarife pozisyon-
llanmiın değişmiş olması veya o ülkede, esaslı deği
şiklik1 sayılabilecek önemli biir işçiliğe ve işlemlere 
tabii (tutulması gerekmektedir,] Hangi eşyanın bu Ika-
tagoıüllleırıe dahil olduğu ve hangi işlemlerin değişjik-
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12. Eşyanın miktarı ve fiilen ödenen veya öde
necek kıymeti değişmediği takdirde, kıymet uygula
malarında tespit edilen farklılıklar için ayrıca kam
biyo ve ithal rejimi tahdit ve takyitleri aranmaz.», 

MADDE 20. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Eşya Menşeinin Tayin ve Tespiti : 

Madde 67. — Anlaşmalardan faydalanacak eşya
nın akit memleket menşeli olduğunu veya o memle
kette gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla öyle 
sayılmak lazım geldiğimi bildirir yetkili makamlar
dan verilmiş menşe şahadetnamesinin gümrüğe veril
mesi şarttır. Bu şahadetnamelerin tayin olunacak 
mercilerce tasdik edilmesini istemeye Bakanlık yetki
lidir. 

Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üre
tilen tarım ürünleri; o ülkede doğan ve yetişen canlı 
hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler; o ülke
de tutulan veya avlanan av hayvanları ve balıklar; o 
ülke bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tescilli 
gemilerle denizden çıkarılan balık ve diğer ürünler ile 
bu ürünlerden bu fabrika gemilerinde elde edilen eş
ya; kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da 
toprak altından, münhasır işletme hakkına sahip ola
rak o ülke tarafından çıkarılan ürünler; imal işlemin
den veya kullanım kalıntılarından elde edilen artık
lar; yukarıda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada 
olursa olsun bunların türevlerinden elde edilen tüm eş
ya; anılan memleket menşelidir. 

Eşyamın başka memlekette gördüğü değişiklik ve 
işlem dolayısıyla o memleket menşeli sayılatoilmesi 
için; bu değişiklik ve işlemler sonucunda kıymetinin 
yüzde yüz oranında artmış Ibulunması veya ıbu deği
şiklik ve işlemler sonunda tarife pozisyonlarının de
ğişmiş olması veya o ülkede, esaslı değişiklik sayıla
bilecek önemli bir işçiliğe ve işlemlere tabi tutulması 
gereklidir. Hangi eşyanın bu kategorilere dahil oldu-

j ğu ve hangi işlemlerin değişiklik sayılacağı hususları 
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12. Eşyanın miktarı ve fiilen ödenen veya öde- I 
necek kıymeti değişmediği hallerde, gümrük vergisi- I 
ne esas olan ve yukarıdaki fıkralara göre bulunan I 
kıymet nedeniyle beyan edilen kıymete nazaran orta- I 
ya çıkan farklılıklar için ayrıca kambiyo ve ithal re- I 
jimi tahdit ve takyidleri aranmaz.» I 

MADDE 20. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun MADDE 20. — Komisyonumuzun daha önceki 
67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

«Eşya Menşeinin Tayin ve Tespiti ' I 

Madde 67. — Anlaşmalardan faydalanacak eşya- I 
nın âkit memleket menşeli olduğunu veya o memle- I 
kette gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla öyle I 
sayılmak lazım geldiğini bildirir yetkili makamlar- I 
dan verilmiş menşe şahadetnamesinin gümrüğe veril- I 
mesi şarttır. Bu şahadetnamelerin tayin olunacak I 
mercilerce tasdik edilmesini istemeye Bakanlık yet- I 
kilidir. 

Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üre- I 
tilen tarım ürünleri; o ülkede doğan ve yetişen canlı I 
hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünleri; o ülke- I 
de tutulan veya avlanan av hayvanları ve balıkları; I 
o ülke bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tes- I 
çilli gemilerle çıkarılan balık ve diğer ürünler ile bu I 
ürünlerden bu fabrika - gemilerde elde edilen eşya; 1 
kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da top- I 
rak altından, münhasır işletme hakkına sahip olarak I 
o ülke tarafından çıkarılan ürünler; imal işleminden I 
veya kullanım kalıntılarından elde edilen artıklar; yu- I 
kanda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada olursa 
olsun bunların türevlerinden elde edilen tüm eşya; I 
anılan memleket menselidir. I 

Eşyanın başka memlekette gördüğü değişiklik ve I 
işlem dolayısıyla o memleket menşeli sayılabilmesi I 
için; bu değişiklik ve işlemler sonucunda kıymetinin I 
yüzde yüz oranında artmış bulunması veya bu deği- I 
siklik ve işlemler sonunda tarife pozisyonlarının I 
değişmiş olması veya o ülkede, esaslı değişiklik sayı- I 
labilecek önemli bir işçiliğe ve işlemlere tabi tutul- I 
ması gereklidir. I 
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ilk sayılacağı hususlara Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Bakanlıklarının görüsü ataarafc Bakanlikça sap-
Itaınır ve yayımlanır. 

Ancak; 
l'd Bakanlıkça tespit edilecek CİF kıymete ka

dar olan ve taşıdıklara nıarlka ve alametler itibariyle 
ımenşei gütaırüklerce tespit edilen eşya, 

2̂  (Üzerlerinde ffimiaü edlildilklerli fabrika marka ve 
laJtaımeitletriî bulunan ve ticarî muaMyeltte olmayan 
eşya, 

Mense şahaidtetnamlesiMein müstesnadır; 

MADDE 21. — 1615 sayılı Güımaiük Kanonunun 
713 üncü maddesinin 1 tindi fıkırasınıın ilik paragrafı 
aşağıdaki sekide d'eğiştiiTİlimıişfcir. 

|«IMaddâ 73. — 
V. Gümrükçe alınan verigjilbr :» 

MADDE 22. — 11615 sayılı Oüımırüik Kanununun 
75 tindi mıaddesli âşağıdakli şeklide deği!ş#rillmliştir. 

«Madde! 75. — Muayeneyi yapan memurlar, yap
tıkları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerinden, 
ıdunulmia göne tek başına veya müteselsilen sorumlu-
durlara 

Muayene şefleri imza ettikleri beyannamelerin 
muayene hariç, 'her türlü işlemlerinden sorumiludur-
lar. Denetleme veya bet ne suretle olursa olsun mu
ayeneye iştirak ettikleri takdirde şeflerin bu sorum
luluğu muayeheyi idle kapsar.; 

ıMuayene Imlemurları ve şeflerinin görevleri ©a-
ödanlılkça düğer memurlara yaptırıldığı takdirde bu 
şekilde ıgörevlendiriilerı memurlar da yaptıkları işlem
lerden aynı şekilde soramlüdurİar. 

İkinci muayeneyi yapanllaırla beyannameyi kont
rol edenler de aynı şdklide soramlüdurİar. 

MADDE 23. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
78 indi maddesinin 3 numaralı fıkrası ille aynı mad
demin son paragrafı ile sondan üçüncü paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştiriillmliışfc 

/«Madde 78. — 
'3j Kıymet esasına göre Vergiye ıtaibi eşyanın 

kıymetlinin yanlış ıtayih ve tespit iolunmiası.» 
ISondiaın Üçüncü paragraf : 
!«Muaıyenie sonucuna göne1 vergi! (tahakkukunda, 

eşyanın ıfcıymeti ve menşei, belgelerindeki gibi Ika-
ıbul oSünıdüğu h'alleride mükellefin bu maddenin 3 ve 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakanlıklarının görü
şü alınarak Bakanlıkça saptanır ve yayımlanır. 

Ancak; 
1. Bakanlıkça tespit edilecek CİF kıymete ka

dar olan ve taşıdıkları marka ve alametler itibariyle 
menşei gümrüklerce tespit edilen eşya, 

2. Üzerlerinde imal edildikleri fabrika marka ve 
alametleri bulunan ve ticarî mahiyette olmayan eş
ya, 

Menşe şahadetnamesinden müstesnadır.»' 

MADDE 21, — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
73 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ilk bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«I1. Gümrükçe alınan vergiler :» 

MADDE 22. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Muayene ve Tahakkuktan Sorumluluk : 

Madde 75. — Muayeneyi yapan memurlar, yap
tıkları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerinden, 
duruma göre tek başlarına veya müteselsilen sorum
ludurlar. 

Muayene şefleri imza ettikleri beyannamelerin 
muayene hariç, her türlü işlemlerinden sorumludur
lar. Denetleme veya her ne suretle olursa olsun mua
yeneye iştirak ettikleri takdirde şeflerin bu sorumlu
luğu muayeneyi de kapsar. 

Muayene memurları ve şeflerinin görevleri Bakan
lıkça diğer memurlara yaptırıldığı takdirde bu şekil
de görevlendirilen memurlar da yaptıkları işlemler
den aynı şekilde sorumludurlar. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi kont
rol edenler de aynı şekilde sorumludurlar.y 

MADDE 23. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İtiraz Sebepleri : 

Madde 78. — Mükellefler gümrük vergisi tahak
kuklarına karşı aşağıda yazılı sebeplerle itiraz ede
bilirler : 

1. Eşyanın vergi tahakkukuna esas tutulan tek
nik mahiyet ve niteliklerinin tayin ve tespitinde, isa
betsizlik bulunması (Kanunun 83 üncü maddesi gere-
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Ancak; 
1. Bakanlıkça tespit edilecek CİF kıymete kadar 

olan ve taşıdıkları marka ve alametler itibariyle men
şei gümrüklerce tespit edilen eşya, 

2. Üzerlerinde imal edildikleri fabrika marka ve 
alametleri bulunan ve ticari mahiyette olmayan eşya, 

Menşe şahadetnamesinden müstesnadır.» 

MADDE 21. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Muayene ve Tahakkuktan Sorumluluk : 

Madde 75. — Muayeneyi yapan memurlar, yap
tıkları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerinden, 
duruma göre tek başlarına veya müteselsilen sorum
ludurlar. 

Muayene şefleri imza ettikleri beyannamelerin 
muayene hariç, her türlü işlemlerinden sorumludur
lar. Denetleme veya her ne suretle olursa olsun mua
yeneye iştirak ettikleri takdirde şeflerin bu sorumlu
luğu muayeneyi de kapsar. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi kont
rol edenler de aynı şekilde sorumludurlar.» 

MADDE 23. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«t t ir az Sebepleri : 

Madde 78. — Mükellefler gümrük vergisi tahak
kuklarına karşı aşağıda yazılı sebeplere itiraz ede
bilirler : 

1. Eşyanın vergi tahakkukuna esas tutulan tek
nik mahiyet ve niteliklerinin tayin ve tespitinde, isa
betsizlik bulunması (Kanunun 83 üncü maddesi ge-

37 — 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 21. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 242) 



— 38 

(Hükümetin Teklifi) 

7 udi f likmflaınınıdıa 
lan yoktur.» 

gösterilen sebeplerle itiraz halk-

Son paragraf : 
«Bu gibi hallerde beyannamenin, 54 üncü mad-

denıio ıbtörinci ve üçüncü Merasına göre tanzliım edüıl1-
müş olmıasındıalloi fark nazarı dlilklkaüe alınmaz ve 
nıükeleflerinı bu sayılan sebeplerle yapacakları ıMnaz-
lar naerclilerince (kalbe! odunmaz.» 

MADDE 24. — 1615 s'aıyıflı Güımrülk Kanununun 
79 uncu (maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki sekide 
deî 

79, — 
ıTahıaikfculku yapan raemuırliar, yaptıkları talhiaıkikuk-

lan mükellefe veya ternsilcfotke veya güimırük ko
misyoncusuna biiMirerefc beyanıniame vesaik tahakkuk 
kâğıtları üzeninde İfanıza ıaMaıra Bu suretle taıhalkfcu-
Ika ıbilgd edinmekten ibeyannaıme ve 'tahakkuk kâğıdı
nı (imzalamaktan çekinenlere yazılı ıteMigat yapılır. 
İtiraz, ancak bu fıkrada yazılı limza veya yazılı teb
liğ tarohiiniden dâbaren onbeş gün içinde yapılabilir.» 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ğince İkinci tahlili yapılmışsa ibu fıkra hükmü uygu
lanmaz), 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde hata edil
mesi, 

3. Kıymet esasına göre vergiye tafbi «eşyanın kıy
metinin yanlış tayin ve tespit olunması, 

4. Milletlerarası anlaşmaların yanlış tatbik edil
miş veya hiç itibara alınmamış bulunması, 

5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş ve
ya yanlış tatbik edilmiş olması, 

6. Ağırlık esaslarının uygulanmasında hata edil
mesi, 

7.j Eşyanın menşeinin yanlış tespit olunması. 

Şu kadar ki : 
Muayene sonucuna göre vergi tahakkukunda, eş

yanın kıymeti ve menşei, belgelerindeki gibi kabul 
olunduğu hallerde mükellefin bu maddenin 3 ve 7 
nci fıkralarında gösterilen sebeplerle itiraz haklan 
yoktur. 

Keza, verginin tahakkukuna ibeyan esas tutuldu
ğu ve eşyanın menşei, Ibelgelerindeki gibi kabul edil
diği ve ancak, 60 ncı maddenin son fıkrasına göre 
muayene edilmeden gümrük işlemlerinin yapılmış ol
duğu hallerde, mükelleflerin hu maddenin 1, 3, 6 ve 
7 nci fıkralarında gösterilen sebeplerle de itiraz hab-
lan yoktur. 

Bu gibi hallerde beyannamenin, 54 üncü maddesi
nin birinci ve üçüncü fıkrasına göre tanzim edilmiş 
olmasındaki fark dikkate alınmaz ve mükelleflerin 
sayılan bu sebeplerle yapacakları itirazlar mercilerin
ce kabul olunmaz.» 

MADDE 24. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
79 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Tahakkuku yapan memurlar, yaptıkları tahak
kukları mükellefe veya temsilcisine veya gümrük ko
misyoncusuna bildirerek beyanname vesair tahakkuk 
kâğıtları üzerinde imza alırlar. Bu suretle tahakkuka 
bilgi edinmekten, beyanname ve tahakkuk kâğıdını 
imzalamaktan çekinenlere yazılı tebligat yapılır, iti
raz, ancak bu fıkrada yazılı imza veya yazdı tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılabilir.» 
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(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

reğince ikinci tahlili yapılmışsa bu fıkra hükmü uy
gulanmaz), 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde hata 
edilmesi, 

3. Kıymet esasına göre vergiye tabi eşyanın kıy
metinin yanlış tayin ve tespit olunması 

4. Milletlerarası anlaşmaların yanüş tatbik edil
miş veya hiç itibara alınmamış bulunması, 

5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş ve
ya yanlış tatbik edilmiş olması, 

6. Ağırlık esaslarının uygulanmasında hata edil
mesi, 

7. Eşyanın menşeinin yanlış tespit olunması. 

Şu kadar ki : 
Muayene sonucuna göre vergi tahakkukunda, eş

yanın kıymeti ve menşei, belgelerindeki gibi kabul 
olunduğu hallerde mükellefin bu maddenin 3 ve 7 nci 
fıkralarında gösterilen sebeplerle itiraz hakları yok
tur. 

Keza, verginin tahakkukuna beyan esas tutulduğu 
ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul edildiği 
ve ancak, 60 inci maddenin son fıkrasına göre muaye
ne edilmeden gümrük işlemlerinin yapılmış olduğu 
hallerde, mükelleflerin bu maddenin 1, 3, 6 ve 7 nci 
fıkralarında gösterilen sebeplerle de itiraz hakları yok
tur. 

Bu gibi hallerde beyannamenin, bu Kanunun 54 
üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasına göre tan
zim edilmiş olmasındaki fark dikkate alınmaz ve mü
kelleflerin sayılan bu sebeplerle yapacakları itirazlar 
mercilerince kabul olunmaz.» 

MADDE 24. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 24. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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IMADDE 253 — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
80 (indi maddesi aşağıdaki şeMde değiştiııilmiiştfir, 

«îtiraz Mercileri : 

Madde 80, — 78 Sıncü maddenin 1, 2, 3 ve 6 ncı 
fıkralarında yazılı sebeplerle yapılacak liıtirazlar, 
81 lindi maddeye ıgöre sırasıyla gümrük müdürlük
leri, gümrükler başmıüdüdıülklıedi, Gümrükler Genel 
Müdürlüğü ve Hakem Kurulunca (karara bağlanır. 

(Hakemi Kurulu, Ticaret, Tarım ve Sanayi İste
rinde ve gümrük tarifesinde İhtisasları olan kimseler 
arasından, Güımırüfe ve Tekel Bakanlığınca üç yıl1 

için seçilen ve üçlü kararname (ile yömlinliiı olanak 
tayin edilen beş komiser hakemden oiıuşurj 

'Bunlara, Ticaret 'Bakanlığı, Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayii Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 
görüşleri alınarak, Gümırülk ve Tekel Bakanlığınca 
düzenlenecek listeye dahi bulunan ve (ihtisas şube
lerine göre zümrelere ayrılıan Iklimseler arasından, (her 
ihtilaf için (taraflarca seçilen birer eksper (hakem ka
tılır;. 

Taraflardan birli süresi üçümde eksper hakem seç
mezse müracaat üzerine, o mahallin sulh hâkümi se
çimli yapartj 

Genel ve Ikıaitaıla bütçel daıinelerle İktisadî Dev
let Teşekkülleri memurları, Gümrük Komıisyoncula-
o ve Yardımcıları, gümrükle ilgili bdr iişle meşgul' 
olanlar, bu görev ve İşleriyle ıbirikıte Komiser Ha
kemlik yapamazlar. Keza, anılan memurlarla gümı
rülk fcomdsyoncullan ve yardımcıları bu görev ve İişle 
meşgul loldulklarıı sürece elkspeır hakemlik de yapa
mazlar, 

Komiser Railkem Kurulunun çalışımla yeri Anka
ra'dır. 

Hakemlere verilecek ücret Gümrük ve Tekel Ba-
kamlığıncta tespit olunur. 

İhtilaf, İdare aleyhine (karara bağlandığı ve ke
sinleştiği takdirde, itiraz edenden alınan ücret, İti
raz sahibine Bakanlık bütçesinden iaıde olunur. 

Alınan bu ücretlin (hakemlere dağıtımı ile Ha
kemi Kurulunun büro ve personel' masraflarının payı 
ve çalışma usulleri, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları1 ve Ticaret Borsaları Bir-
iğinim görüşleri atamak suretiyle Gümrük ve Tekel' 
Bakanlığınca hazırlanacak blir yönetmelikle tespit ve 
ilan olunur.» 

40 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 25. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İtiraz Mercileri : 

Madde 80. — 78 inci maddenin 1, 2, 3 ve 6 ncı 
fıkralarında yazılı sebeplerle yapılacak itirazlar, 81 
inci maddeye göre sırasıyla gümrük müdürlükleri, 
gümrükler başmüdürlükleri, Gümrükler Genel Mü
dürlüğünce karara bağlanır. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü kararlarına karşı 
yapılacak itirazlar hakkında da, 6.1.1982 günlü 2576 
sayılı «Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahkeme
leri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevle
ri Hakkında Kanun, hükümleri uygulanır.» 
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(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 25. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İtiraz Mercileri : 

Madde 80. — 78 inci maddenin 1, 2, 3 ve 6 nçı 
fıkralarında yazılı sebeplerle yapılacak itirazlar, 81 in
ci maddeye göre sırasıyla gümrük müdürlükleri, güm
rükler başmüdürlükleri, Gümrükler Genel Müdürlü
ğünce karara bağlanır. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü kesin kararlarına 
karşı idarî yargı yolu açıktır.» 
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İMADDE 26â- — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
84 üncü maddesine iaşağııdlaM paragraf eklenmiştir. 

«•Madde 84, — 

BalkaınMc Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan 
denetleme veya bu Genel (Müdürlüğün görevi gereği 
taklip ettliği işlemler sonucu çııkian ihtilaflarda, 'bu 
mıaıddede belirtilen itiraz mıerclii Gümrükler Genel' 
Müdürlüğü otoayıp Kanto! Genel Müdürlüğüdür.» 

MADDE 27.; — 11615 sayıh Gümrük 'Kanununun 
85 iincli maddesfain ^/a* fıkrasının üikiiıncî bendi aşa-
ğıdaıbi şekilde değiştirilmiştir. 

^«Madide 85. —ı 
ıBu isteklerin, eşyamın gümrükten çekilmesinden 

itibaren en geç lilkli ay içinde yapılması ve bu ısüre 
içinde ıgülmrüğe teslim ediimesü ve varsıa para ceza
sının ödenmiş olması lazımıdır. Şu (kadar ki, »atış 
akidli hükümlerine aykırı olduğu montajı sırasında 
veya sonunda anlaşılabilen eşyada ıbu süre ©n çok 
ata öiydırj» 

IMADDffi 28. — 1:6,15 sayA Gümrük Kanununun 
$6 mcı maddesinin 1 iincli fıkrasının birinci paragrafı 
İe 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Maddle 86, —. 
!1< Kanuna göre ataması gereken gümrük ver

gisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda soku
lara eşyadan, bu suretle hiç atamamış veya noksan 
alınmış lodan vergiler eşyanın filî töthal tarihinden 
dıtilbaren üç yıl (içlinde ilgili gümrüğünce yazı i e bil
dirilerek mükelleflerinden istenir. 

3. IBilr ıbfâyannamteye veya ıbir tahakkuk varaka
sına laıiıt iodiup da 500 lirayı geçmeyen ıgümrük vergisli 
noksanları ile sahibinin şahsî istihkakına mahsus ol
duğu anlaşılan eşyaya aliıt 1 000 lirayı geçmeyen güm
rük vergisıi noksanları (istenmez. 

Ancak, ıtahakfcuk memurlarına bu hususta teret-
ıtüp edebilecek ceza ve tazmin takipleri, 5Ö0 lirayı 
geçmeyen haler hıaTiç olmak üzere bu hükmün1 dışın-
dadır.» 

42 — 

J (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 26. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
84 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bakanlık Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan 
denetleme veya bu Genel Müdürlüğün görevi gereği 
takip ettiği işlemler sonucu çıkan ihtilaflarda, bu 
maddede belirtilen itiraz mercii Kontrol Genel Mü
dürlüğüdür. Kontrol Genel Müdürlüğü kararlarına 

I karşı yapılacak itirazlar hakkında 80 inci maddenin 
I ikinci fıkrası hükmü uygulanır.» 

MADDE 27. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
85 inci maddesinin 2/a fıkrasının ikinci bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilmesinden 
I itjbaren en geç iki ay içinde yapılması ve bu süre 
I içinde gümrüğe teslim edilmesi ve varsa para cezası

nın ödenmiş olması lazımdır. Şu kadar ki, satış akdi 
I hükümlerine aykırı olduğu montajı sırasında veya so

nunda anlaşılabilen eşyada bu süre en çok altı ay
dır.» 

MADDE 28. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hiç Alınmamış veya Noksan Alınmış Vergilerin 
İstenmesi : 

Madde 86. — «1. Kanuna göre alınması gere
ken gümrük vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek 
yurda sokulan eşyadan, bu suretle hiç alınmamış ve
ya noksan alınmış olan vergiler eşyanın fiili ithal ta
rihinden itibaren üç yıl içinde ilgili gümrüğünce yazı 
ile bildirilerek mükelleflerinden istenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Gümrük Vergisi ile bir
likte gümrüklerce tahsil edilmekte olan bütün vergi
leri de kapsar. 

Mükellefler bu isteklere karşı onbeş gün içinde 
80 ve 84 üncü maddeler gereğince itiraz haklarını kul
lanabilirler. 

Bu vergiler, tahakkukun kesinleştiği tarihi takibe-
den günden itibaren bir ay içinde ödenir. 

% Yukarıdaki fıkrada yazılı haller ceza uygu
lanmasını gerektirdiği takdirde, ayrıca, ceza da hük-
molunur, 
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(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 25. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
85 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin ikinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilmesinden 
itibaren iki ay içinde yapılması ve bu süre içinde eş
yanın gümrüğe teslim edilmesi ve varsa para cezasının 
ödenmiş olması lazımdır. Şu kadar ki, satış akdi hü
kümlerine aykırı olduğu montajı sırasında veya so
nunda anlaşılabilen eşyada bu süre altı aydır.» 

MADDE 26. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
86 ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasının birinci bendi 
ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Kanuna göre alınması gereken gümrük ver
gisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan 
eşyadan, bu suretle hiç alınmamış veya noksan alın
mış olan vergiler eşyanın fiilî ithal tarihinden itibaren 
üç yıl içinde ilgili gümrüğünce yazı ile bildirilerek mü
kelleflerinden istenir. 

3. Bir beyannameye veya bir tahakkuk varaka
sına ait olup da 500 lirayı geçmeyen gümrük vergisi 
noksanları ile sahibinin şahsî istihlakine mahsus ol
duğu anlaşılan eşyaya ait 5 000 lirayı geçmeyen güm
rük vergisi noksanları istenmez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta teret
tüp edebilecek ceza ve tazmin takipleri, 500 lirayı 
geçmeyen haller hariç olmak üzere bu hükmün dışın
dadır.» 

(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 26. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
84 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bakanlık Kontrol Genel Müdürlüğünce yapı
lan denetleme veya bu Genel Müdürlüğün görevi ge
reği takip ettiği işlemler sonucu çıkan ihtilaflarda bu 
maddede belirtilen itiraz mercii Kontrol Genel Mü
dürlüğüdür. Kontrol Genel Müdürlüğünün kesin ka
rarlarına karşı Danıştaya başvurulabilir. 

MADDE 27. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 25 inci maddesi 27 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 26 ncı maddesi 28 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 29s — 1615 sayılı Güımrülk Kanunumun 
100 üncü maddesi ve başlığı 'aşağıdaki şekilde değış-
«jyrlimliştttir̂  

«Tarif : 

(Madde HOOy — Anltrepoflar; 
l'< Türkiye'ye ıglimmiesii Veya Türkiye'den transit 

geçirilmesi yasalk oflmiayam yabancı memleket eşya-
smmınv 

2A Çıkış faükimünlde otaıafc üzere ihraç edilecek 
mliHÎ ımıainsıul vö mflamTiufcliın!,! 

3H Tıransliıt veya yenliden taç ödünde üzere 
gelem eşyamam, konulduğu yerferdk,»! 

MADDE 30a — 1:615 siayA Güoıirük Kanununun 
•lûll (imdi maıadıdesıimiimı lilktodi ve üçüncü paragrafları 
aşağıdaki şekilde değiştin'lmiştir. 

/«Maıdde 10*1H — 
Anıtrepo tekeline sahip istetmelere alit gen©! ant

repo bulumımayan veya hufluınmrakla beraber yeterli 
almadığı anlaşılanı yerlerde genel ve aşağıdaki ımaıd-
Idede gösıterıilıen özel anıtrepolar, Bakanlıkça veya lizıin 
vereceği gerçek ve tüzelkişiler ıtanafından açılır ve 
lişjleıtliir, 

Genel antrepolar liçliınıde, özel Ifcabimeler açılması
na, yıkanıma, Itrnıiizflleme ve Iteşjhiiir yerleri ite uygun 
görülecek ısiaic lişlemlleriim yapılmasına ımıalhsus yerller 
tesisime {izlim vermeye BalkanMc yetkıildir.» 

MADDE 31. — 1615 sayiı Gürnrülk Kanununun 
103 üncü rnia)dldles(i aşağıdaki şekilde' değiştidllmiştiir. 

«Madde 1013, — Gümrüğün denetlemesi altında 
ıbutamak şartıyla, imali sahipleri veya temsilcileri !ta-
rafımıdanı terflitn ve tesis edilmiş idam mialhıafl! ve depo-
11larda, belirlenecek' esaslar dairesinde, uygun göıüle-
cekl maddelerin fconulraasımia izimi vermeye BakamMc 
yetkıil olup, ibu yerler ffilkUif antrepo telâkki edilir. 

Yabana eşyamm teşhir olunduğu fuar ve sergiler 
de fifctif lanıtrepa sayılıp» 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

3. Bir beyannameye veya bir tahakkuk varaka
sına ait olup da 500 lirayı geçmeyen gümrük vergisi 
noksanları ile sahibinin şahsî istihlakine mahsus ol
duğu anlaşılan eşyaya ait 1 000 lirayı geçmeyen güm
rük vergisi noksanları istenmez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta terettüp 
edecek ceza ve tazmin takipleri, 500 lirayı geçmeyen 
haller hariç olmak üzere, bu hükmün dışındadır.» 

MADDE 29. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
100 üncü maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Tarif : 

Madde 100. — Antrepolar; 
1. Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit 

geçirilmesi yasak olmayan yabancı memleket eşyası
nın, 

2. Çıkış hükmünde olmak üzere ihraç edilecek 
millî mahsul ve mamullerin, 

3. Transit veya yeniden ihraç edilmek üzere ge
len eşyanın, 

Konulduğu yerlerdir. 

MADDE 30. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
101 inci maddesinin ikinci ve üçüncü bencileri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Antrepo tekeline sahip işletmelere ait genel ant
repo bulunmayan veya bulunmakla beraber yeterli 
olmadığı anlaşılan yerlerde genel ve aşağıdaki mad
dede gösterilen özel antrepolar, Bakanlıkça veya izin 
vereceği gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılır ve iş
letilir. 

Genel antrepolar içinde, özel kabineler açılması
na, yıkama, temizleme ve teşhir yerleri ile uygun gö
rülecek sair işlemlerin yapılmasına mahsus yerler te
sisine izin vermeye Bakanlık yetkilidir.» 

MADDE 31. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Fiktif Antrepo : 

Madde 103. — Gümrüğün denetlemesi altında 
bulunmak şartıyla, mal sahipleri veya temsilcileri ta
rafından temin ve tesis edilmiş olan mahal ve depo
larda, belirlenecek esaslar dairesinde, uygun görüle
cek maddelerin konulmasına izin vermeye Bakanlık 
yetkili olup, bu yerler fiktif antrepo telakki edilir. 
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(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 27. — Tasarının 29 uncu maddesi, 27 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 28. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
101 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Antrepo tekeline sahip işletmelere ait genel antre
po bulunmayan veya bulunmakla beraber yeterli ol
madığı anlaşılan yerlerde genel ve aşağıdaki maddede 
gösterilen özel antrepolar, Bakanlıkça veya izin vere
ceği gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılır ve işleti
lir. 

Genel antrepolar içinde, özel kabineler açılmasına 
yıkama, temizleme ve teşhir yerleriyle uygun görüle
cek sair işlemlerin yapılmasına mahsus yerler tesisine 
izin vermeye Bakanlık yetkilidir.» 

MADDE 29. — Adalet Komisyonunun 31 inci 
maddesi, 29 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 27 nci maddesi 29 uncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 28 inci maddesi 30 uncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 29 uncu maddesi 31 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

'MADDE 32. — 1615 sayıh Gümrük Kanununun 
1Ö4 üncü ımıaiddesiınıiın ikinci paragrafı aşağıdaki şe-
kjilkie değiştliirüllırniiştlirj 

«Madde 104. — 
Ancak, fuar ve sergliler tile gümrük verglılerinden 

muaf olan veya çılkışa konu ıteşkıil edecek olan mliıllî 
ya da nııiffileşımıiş eşya hariç, fıilkltiıf antrepo açılma
sında ve buraya eşya konulmasında temiinat aranma
sı medburidir. Şu Ikadar kıi, eşyaya ait ıtemliınat alın-
ımış olsa bile, gümrük giriş tişüemleırlinie başlanmadan 
ve bu lişjemlbr ıbMrlmieden ve vergileri kesin ola
rak ödenmeden ve gümrüğün yazılı iiznü olmadan, eş
ya bunalandan kismen veya lamaırnen çıkarılamaz. 
Aksine harekette lüdaırî taklipler ve kaçakçılılk mev
zuatına göre kovuşturma yapılır.;» 

MADDE 33. — (1615 sayılı Gümrük Kanununun 
1'12 neti maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir? 

«Süre : 
Madde 1112. ~ 
1. Genel ve özel anıtrepolaırda eşya en çok beş 

yıü kalabilir. Bakanlık, ımalkbul Sebepler dolayısıyla, 
eşyamın liyl bir hailde bulünttıiaısı şartıyla bu süreyi: 
ıbir yıl daha uzatabileceği glilbü, bu sürelerle antre
poda kalması tmlahzurlu olan eşya İçlin bu süreyi 
kısaltabil'ir. 

Genel antrepo sayılan posta, telgraf ve telefon 
lidaıresıinlio sorumıMuğu 'altındaki mahallerde, eşya
nın bekleirne stiıresli b a p bulunduğumuz mlHetler-
arası anidlaşmlalar hükümlerine tabidir. 

'2. (Fliktiıf anltrepolarda eşyanın kalabileceği • süre, 
liki yılı geçmemıek üzere BakanMcça tesplit olunur. 

3. Yolcu beraberinde gelen eşyamın gümrük sa
lonları lifte sundurma ve antrepolarda ve gümrük de-
neıtimli laitımidaifci diğer yerlerde kalabileceği süre üç 
aıyduk 

Yülkarıdakli fikralarda bellkıtilön süreler içerMn-
de lifch'al veya yurt dışı edilmeyen eşya hakkında 1̂40 
inci nıaldde hükümleri uygulanır.» 

MADDE 34ş — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
114 üncü ımıaddesıi1 aşağıdalkt sekide değiştMtaııiştiir. 

«Antrepodaki Eşyanın Devri : 
Madde 1U4H — Genel antrepolarla Bakanlıkça 

antrepo dşlötmıeüliği verilen kuruluşlara aliıt özel arit-
repolıarda sahipleri adına kaydı yürütülen eşyanın baş-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergiler 
de fiktif anitrepo sayılır.» 

MADDE 32. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
104 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ancak, fuar ve sergiler ile gümrük vergilerin
den muaf olan veya çıkışa konu teşkil edecek olan 
millî ya da millîleşmiş eşya hariç, fiktif antrepo açıl
masında ve buraya eşya konulmasında teminat alın
ması mecburidir. Şu kadar ki, eşyaya ait teminat alın
mış olsa bile, gümrük giriş işlemlerine başlanmadan 
ve bu işlemler bitirilmeden ve vergileri kesin olarak 
ödenmeden ve gümrüğün yazılı izni olmadan, eşya 
buralardan kısmen veya tamamen çıkarılamaz. Aksi
ne hareket halinde idarî takipler ve kaçakçılık mev
zuatına göre kovuşturma yapılır.» 

MADDE 33. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

33 üncü maddesi 

MADDE 34. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Eşyanın Devri : 
Madde 114. — Antrepolarla sundurmalarda sa

hipleri adına kaydı yürütülen eşyanın başkasına dev
rine ilgii gümrükçe müsaade edilebilir. 
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(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 30. — Adalet Komisyonunun 32 nci 
maddesi 30 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 33 üncü maddesi, 31 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 32. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eşyanın Devri : 
Madde 114. — Antrepolarla sundurmalarda sahip

leri adına kaydı yürütülen eşyanın başkasına devrine 
ilgili gümrük idaresince müsaade edilebilir. 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 32. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 30 uncu maddesi 32 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 31 inci maddesi 33 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 32 nci maddesi 34 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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Ucasına ıdevrfi, devredbn ve devralan tarafından, aaıtıre-
po üşfetmesüm© ve gümrüğe yazılı olarak Mdıiıniılıiır. 

(Eşyaya aiiıt vergiler ve cezafflar faaklkındakli telmliınat 
şartların>a uygunluk ıgösitertildliğli ıtalkdliırde gümrükçe, 
'bu devre mtılüsıaıalde ediiir.» 

MADDE 35. — '1615 Sayılı Gümrük (Kanununun 
117 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Antrepolarda özellik Gösteren (Faaliyet : 
Madde 117. — Serbest Liman ve Bölge Kanunu 

hükümleri saklı kalmak üzere sınaî faaliyetlerle rafi
neri tesisleri, kimya ve montaj sanayii igibi özellik ta
şıyan faaliyetlerin cereyan ettiği antrepolar ve ben
zeri yerlerde yapılacak işler ve gümrükçe uygulana
cak usuller Bakanlıkça tayin ve tespit olunur.» 

MADDE 36. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
118 inci maddesinin birinci ve üfeinci paragrafları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 118. — Ham, yarı mamul veya mamul 
maddeleri dışarıdan getirilerek memleket içinde baş
kaca maddeler katılmış olsun olmasın tamamlayıcı 
veya değerlendirici ya da değiştirici az veya çok bir 
işçilik gördükten sonra yarı mamul veya mamul ha
le getirilen eşya ile bunların ihracında ambalaj mad
desi olarak kullanılmak veya üzerlerine takılmak 
amacıyla ithal edilecek eşya geçici kabul rejiminden 
yararlanır. Bu eşyanın, iki yıl içinde ihraç veya ver
gilerinin Bakanlıkça kabul ve tespit edilecek esas ve 
şartlar dairesinde teminata bağlanması gerekir. 

Bu hükümlerden faydalanabilecek eşya ile bunla
rın görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti, fire nispe
ti, artıklarda vesair hususlarda uygulanacak işlem
ler, Teşvik Uygulama Dairesinin görüşü alınarak Ba
kanlıkça tespit olunur.» 

MADDE 37. — il 615 Sayılı Gümrük Kanununun 
119 uncu maddesinin 1, 4, 6, 7, 8, 11 ve 13 üncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 119. — 
il. a) Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek 

veya benzeri bir işçilik görmek üzere gelen ve altı 
ay içerisinde çıkarılacak olan eşya, 

b) Türkiye'de imali yapılıp ihracı yapılacak eş
yanın tamamlayıcısı olan veya monte edilmek üzere 
gelen ve üç ay içerisinde çıkarılacak olan eşya (Ba
kanlığın izni ile), 

4. a) (Memleket eşyasının ihracında ambalaj 
maddesi olarak kullanılmak ya da üzerlerine takıl-
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| (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Malî ve hukukî mesuliyetler devralana aynen inti-
I kal eder. 

Eşyanın devriyle ilgili usul ve şartlar Bakanlıkça 
I tespit edilir.»! 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen 
I kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
118 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştiirilmiştiri 

«Ham, yarı mamul veya mamul maddeleri dışarı
dan getirilerek memleket içinde başkaca maddeler 
katılmış olsun olmasın tamamlayıcı veya değerlendi
rici ya da değiştirici az veya çok bir işçilik gördük
ten sonra yarı mamul veya mamul hale getirilen eş
ya ile bunların ihracında ambalaj maddesi olarak 
kullanılmak veya üzerlerine takılmak amacıyla ithal 
edilecek eşya geçici kabul rejiminden yararlanır. Bu 
eşyanın, iki yıl içinde ihraç ve vergilerinin bakan
lıkça kabul ve tespit edilecek esas ve şartlar dairesin
de teminata bağlanması gerekir. 

Bu hükümlerden faydalanabilecek eşya 'ile bunla
rın görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti, fire nispeti, 
artıklarda vesair hususlarda uygulanacak işlemler, 
Teşvik Uygulama Dairesinin görüşü alınarak Bakan
lıkça tespit olunur.»» 

MADDE 37. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
119 uncu maddesinin 1, 4, 6, 7, 8, 11 ve 13 üncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. a) Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek: 
veya benzeri bir İşçilik görmek üzere gelen ve altı ay 
içerisinde çıkarılacak olan eşya, 

b) Türkiye'de imal edilip ihracı yapılacak eşya
nın tamamlayıcısı olan veya monte edilmek üzere 
gelen ve üç ay içerisinde çıkarılacak olan eşya «(Ba
kanlığın izni 'ite), 

4. a) Memleket eşyasının İhracında ambalaj 
maddesi olarak kullanılmak veya üzerlerine takılmak 
amacıyla gelen eşya (bu hükümden faydalanacak 
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(Malî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Malî ve hukukî sorumluluklar devralana aynen in
tikal eder. 

Eşyanın devriyle ilgili usul ve şartlar Bakanlıkça tes
pit edilir.» 

MADDE 33. — Tasarının 35 inci maddesi, 33 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 34. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 36 ncı maddesi, 34 üncü madde olarak Ko
misyonumuzca aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
119 uncu maddesinin 1, 4, 6, 7, 8, 11 ve 13 üncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. a) Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek 
veya benzeri bir işçilik görmek üzere gelen ve altı ay 
içerisinde çıkarılacak olan eşya, 

b) Türkiye'de imal edilip ihracı yapılacak eşya
nın tamamlayıcısı olan veya monte edilmek üzere ge
len ve üç ay içerisinde çıkarılacak olan eşya (Ba
kanlığın izni ile), 

4. a) Memleket eşyasının ihracında ambalaj mad
desi olarak kullanılmak veya üzerlerine takılmak ama
cıyla gelen eşya (bu hükümden faydalanacak madde-

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 35. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 33 üncü maddesi 35 inci ma4de olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
118 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ham, yarı mamul veya mamul maddeleri dışa
rıdan getirterek memleket içinde başkaca maddeler 
katılmış olsun olmasın tamamlayıcı veya değerlendi
rici ya da değiştirici az veya çok bir işçilik gördük
ten sonra yarı mamul veya mamul hale getirilen eşya 
ile bunların ihracında ambalaj maddesi olarak kul
lanılmak ve üzerlerine takılmak amacıyla ithal edile
cek eşya geçici kabul rejiminden yararlanır. Bu eş
yanın, iki yıl içinde ihraç ve vergilerinin Bakanlıkça 
kabul ve tespit edilecek esas ve şartlar dairesinde 
teminata bağlanması gerekir. 

Bu hükümlerden faydalanabilecek eşya ile bunla
rın görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti, fire nispeti, 
artıklarda vesair hususlarda uygulanacak işlemler, 
Teşvik Uygulama Başkanlığının görüşü alınarak Ba
kanlıkça tespit olunur.» 

MADDE 37. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 35 inci maddesi 37 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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mak amacıyla gelen eşya (bu hükümden faydalana
cak maddelerin çeşitleri ve hangi aşyamn çıkışında 
kullanılacağı ve ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı, 
görebileceği işçilik ve fireleri Sanayi ve Teknoloji, Ti
caret Bakanlıklarının görüşleri alınarak Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca tespit edilir.) 

b) Ticarî olan veya olmayan eşya naklinde kul
lanılmak üzere dolu veya boş olarak gelen lifler, tüp
ler, masura, bobin ve sair zarflar, makaralar ile askı
lar (bunların yurt içinde kalabilecekleri süre Bakan
lıkça tespit olunur.), 

c) Sanayide kullanılacak olup memleket dahilin
de yapılmamasindan dolayı imalatçıya bir külfet tah
mil edeceği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul 
ve tespit edilecek kalıplar, altı ay içinde yurt dışına 
çıkarılmak kaydıyla, 

6. Ülke sanayii, ekonomisi veya sair alanlarında 
acil ve önemli ihtiyacında veya ihracatın geliştirilme
si maksadıyla kullanılacak ve bir yıl içinde yurt dı
şına çıkarılacak kiralama veya sair surette getirilen 
eşya (Bu fıkranın uygulama ilkeleri, Devlet Planla
ma Teşikilatının görüşü alınarak Bakıanlıkça tespit 
edilir), 

7. a) Büyük inşaat, tesisat ve fenni araştırma
larla batık gemilerin çıkarılması işlerinde kullanıldık
tan sonra tekrar yurt dışına çıkarılacak olan ve mem
lekette bulunmayan veya temini büyük külfeti gerek
tiren fenni vasıta ve taşıtlar ile bunların takımları, 
(Bu eşyanın çeşitleri ve yurt içinde kalabileceği sü
reler Bayındırlık Bakanlığının görüşü alınarak Ba
kanlıkça tespit olunur.) 

b) Balık avcılığında kullanılmak üzere hariçten 
getirilecek balıkçı gemileri ile bunların içinde bulu
nan balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malzeme, 
(Bunların mahiyetleri ve yurt içinde kalabileceği sü
reler Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma, Ticaret ve Ta
rım Bakanlıklarının görüşleri alınarak Bakanlıkça 
tespit olunur.) 

c) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanması, te
mizlenmesi ve tamiri için milletlerarası usullere göre 
getirilen ve patent icabı satılmayan tulumbalar ve 
sair fenni -vasıtalar, '(Bunların mahiyetleri ve yurt 
içinde kalabileceği süreler Ulaştırma Bakanlığının 
görüşü alınarak Bakanlıkça tespit olunur). 

d) Yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerden 
dolayı dış ülkelerce yapılan yardım malzemeleri (Bun
ların cinsi ve yurtta kalacağı süreler Gümrük ve Te-
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maddelerin çeşMeni ve hangi eşyanın çıkışında kulla
nılacağı ve ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı, gö
rebileceği işçilik ve fireleri Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Bakanlıklarının görüşleri alınarak Bakanlık
ça tespit edilir.) 

b) Ticarî olan veya olmayan eşya naklinde kul
lanılmak üzere dölü veya boş olarak gelen lifler, tüp
ler, masura, bobin ve sair zarflar, makaralar ile askı
lar (Bunlarım yurt içinde kalabilecekleri süre Bakan
lıkça tespit olunur.), 

c) Sanayide kullanılacak memleket dahilinde ya
pılmamasindan dolayı imalatçıya 'bir külfet tahmil 
edeceği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul ve 
tespit edilecek kalıplar, altı ay içinde yurt dışına çı
karılmak kaydıyla, 

6.. Ülke sanayii, ekonomisi veya sair alanlarında 
acil ve önemli ihtiyacında veya ihracatın geliştirilme
si maksadıyla kullanılacak ve 'bir yıl içinde yurt dı
şına çıkarılacak kiralama veya sair surette getirilen 
eşya (Bu fıkranın uygulama ilkeleri, Devlet Planla
ma Teşkilatının görüşü alınarak 'Bakanlıkça tespit 
edilir.), 

7. a) Büyük inşaat, tesisat ve fennî araştıtrma-
larla batık gemilerin çıkarılması işlerinde kullanıldık
tan sonra tekrar yurt dışına çılkarılacak olan ve mem
lekette bulunmayan veya temini büyük külfeti gerek
tiren fennî vasıta ve taşıtlar ile bunların takımları, 
(Bu eşyanın çeşitleri ve yurt içinde kalabileceği süre
ler Bayındırlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakan
lıkça tespit olunur.) 

b) Balık avcılığında kullanılmak üzere hariçten 
getirilecek balıkçı gemileri ile bunların içinde bulu
nan balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malze
me, (Bunların mahiyetleri ve yurt içinde kalabileceği 
süreler Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma, Ticaret ve 
Tarım ve Orman bakanlıklarının görüşleri alınarak 
Bakanlıkça tespit olunur.) 

c) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanması, te-
mİzJenmesii ve tamiri için milletlerarası, usullere göre 
getirilen ve patent icabı satılmayan tulumbalar ve 
sair fennî vasıtalar, (Bunların mahiyetleri ve yurt 
içinde kalabileceği süreler Ulaştırma Bakanlığının gö
rüşü alınarak Bakanlikca tespit olunur.) 

d) Yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerden 
dolayı dış ülkelerce yapılan yardım malzemeleri (Bun
ların cinsi ve yurtta kalacağı süre Bakanlıkça ilgili 
kuruluşların görüşleri alınarak tespit edilir.) 
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lerin çeşitleri ve hangi eşyanın çıkışında kullanıla
cağı ve ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı, görebi
leceği işçilik ve fireleri Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Bakanlıklarının görüşleri alınarak Bakanlıkça tes
pit edilir.) 

b) Ticarî olan veya olmayan eşya naklinde kul
lanılmak üzere dolu veya boş olarak gelen lifler, 
tüpler, masura, bobin vesair zarflar, makaralar ile 
askılar (Bunların yurt içinde kalabilecekleri süre Ba
kanlıkça tespit olunur.), 

c) Sanayide kullanılacak memleket dahilinde ya-
pılmamasından dolayı imalatçıya bir külfet tahmil 
edeceği Sanayi ve (Teknoloji Bakanlığınca kabul ve 
tespit edilecek kalıplar, altı ay içinde yurt dışına çı
karılmak kaydıyla, 

6. Ülke sanayii, ekonomisi veya sair alanlarında 
acil ve önemli ihtiyacında veya ihracatın geliştirilmesi 
maksadıyla kullanılacak ve bir yıl içinde yurt dışına 
çıkarılacak, kiralama veya sair surette getirilen eşya 
(Bu fıkranın uygulama ilkeleri, Devlet Planlama Teş
kilatının görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.), 

7. a) Büyük inşaat, tesisat ve fennî araştırmalar
la batık gemilerin çıkarılması işlerinde kullanıldıktan 
sonra tekrar yurt dışına çıkarılacak olan ve memle
kette bulunmayan veya temini büyük külfeti gerekti
ren fennî vasıta ve taşıtlar ile bunların takımları, (Bu 
eşyanın çeşitleri ve yurt içinde kalabileceği süreler Ba
yındırlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça tes
pit olunur.), 

b) Balık avcılığında kullanılmak üzere hariçten 
getirilecek balıkçı gemileri ile bunların içinde bulu
nan balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malzeme, 
(Bunların mahiyetleri ve yurt içinde kalabileceği sü
reler Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma, Ticaret ve Ta
rım ve Orman Bakanlıklarının görüşleri alınarak Ba
kanlıkça tespit olunur.), 

c) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanması, te
mizlenmesi ve tamiri için milletlerarası usullere göre 
getirilen ve patent icabı satılmayan tulumbalar ve sair 
fennî vasıtalar, (Bunların mahiyetleri ve yurt içinde 
kalabileceği süreler Ulaştırma Bakanlığının görüşü 
alınarak Bakanlıkça tespit olunur.), 

d) Yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerden 
dolayı dış ülkelerce gönderilen yardım malzemeleri 
(Bunların cinsi ve yurtta kalacağı süre Bakanlıkça il
gili kuruluşların görüşleri alınarak tespit edilir.), 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
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kel Balkanlığınca, ilgili kuruluşların görüşleri alınarak 
tespit olunur. 

8. Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar 
ve araştırmalar yapan şahıs veya heyetlerin bu mak
satlar için, getirecekleri eşya (Bunların çeşitleri ve 
tekrar çıkış süreleri Kültür Bakanlığının görüşü alı
narak Bakanlıkça tespit olunur.) 

11. Yabancı memleketlerde oturan fen ve sanat 
sahipleriyle işçilerin sanatlarını icra için Türkiye'ye 
gelişlerinde 'beraberlerinde getirdikleri veya kendile
rinden bir ay önce veya bir ay sonra kendi adlarına 
veya Türkiye'de ilgili olduğu müessese adına gön
derilen ve bir yıl içerisinde çıkarılan, kendilerine mah
sus cihaz ve aletleriyle takımları, 

13. Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre için ça
lışmak, tetkik ve tahsilde 'bulunmak için gelen ya
bancıların beraberlerinde veya kendilerinden en çok 
iki ay önce veya altı ay sonra getirdikleri veya geti
recekleri : 

a) 'Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ile kalabilir. 
İlgilinin çalışma, tetkik ve tahsil süresinin ve (ika
metinin beş yılı aşması halinde eşya hakkında bu Ka
nunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü 
uygulanır. 

b) Otomobil, minibüs ve motosikletler ile yat
lar Türkiye'de iki yıl kalabilir. (Kanunun 12 nci mad
desi hükmünden faydalanamayacak olan bu taşıtla
rın özel bir trafik plakası taşımak ve memlekette kal
dığı süre içerisinde, İçişleri Bakanlığının görüşü alı
narak Bakanlıkça tespit edilecek esaslar dairesinde 
kullanılmak şartıyla). 

MADDE 38. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
1312 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilk pa
ragrafı ile C2) numaralı fıkrasının (a, b) ıbendleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı fıkraya 
'(h) bendi eklenmiştir. 

«Geri Gelen Eşya : 

Madde 132. — 1. Yabancı memleketlere çıkarıl
dıktan veya çıkış hükmünde sundurma ve antrepola
ra konulduktan sonra asli nitelikleri değişmeksizin ge
ri getirilen, aşağıdaki yazılı memleket eşyası ve millî-
leşmiş eşya ayniyetleri gümrüğe ispat ve tevsik 
edilmek şartıyla vergiye tabi değildir. Ancak, varsa 
ihracata ilişkin yararlanılmış malî ve parasal avan
tajların iadesi gerekir. 
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8. Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar 
ve araştırmalar yapan şahıs veya heyetlerin bu mak
satlar için getirecekleri eşya (Bunların çeşitleri ve tek
rar çıkış süreleri Kültür ve Turizm Bakanlığının gö
rüşü alınarak Bakanlıkça tespit olunur.) 

11. Yabancı memleketlerde oturan fen ve sanat 
sahipleriyle işçilerin sanaitlarını icra için Türkiye'ye 
gelişlerinde beraberlerinde getirdikleri veya kendile
rinden bir ay önce veya bir ay sonra kendi adlarına 
veya Türkiye'de ilgili olduğu müessese adına gönde
rilen ve bir yıl içerisinde çıkarılan, kendilerine mah
sus cihaz ve aletleriyle takımları, 

13. Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre çalışmak, 
tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen yabancıların 
beraberlerinde veya kendilerinden en çok iki ay ön
ce veya altı ay sonra getirdikleri veya getirecekleri: 

a) Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ile kalabilir. 
İlgilinin çalışma, tetkik ve tahsil süresinin ve ikame
tinin beş yılı aşması halinde eşya hakkında bu Kanu
nun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri 
uygulanır. 

b) Otomobil, minibüs ve motosikletler Türkiye' 
de iki yıl kalabilir. (Kanunun 12 nci maddesi hük
münden faydalanmayacak olan bu taşıtların özel bir 
trafik plakası taşımak ve memlekette kaldığı süre içe
risinde, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakan
lıkça tespit edilecek esaslar dairesinde kullanılmak 
şartıyla). 

MADDE 38. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
132 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geri Gelen Eşya : 

«Madde 132. — 1. Yabancı memleketlere çıka
rıldıktan veya çıkış hükmünde sundurma ve antrepo
lara konulduktan sonra aslî nitelikleri değişmeksizin 
geri getirilen, aşağıda yazılı memleket eşyası ve millî-
leşmiş eşya ayniyetleri gümrüğe ispat ve tevsik edil
mek şartıyla vergiye tabi değildir. Ancak, varsa ihra
cata ilişkin yararlanılmış malî ve parasal avantajların 
iadesi gerekir. 
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8. Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar ve 
araştırmalar yapan şahıs veya heyetlerin bu maksatlar 
için getirecekleri eşya (Bunların çeşitleri ve tekrar 
çıkış süreleri Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü 
alınarak Bakanlıkça tespit olunur.), 

11. Yabancı memleketlerde oturan fen ve sanat 
sahipleri ile işçilerin sanatlarını icra için Türkiye'ye 
genişlerinde beraberlerinde getirdikleri veya kendilerin
den bir ay önce veya bir ay sonra kendi adlarına veya 
Türkiye'de ilgili olduğu müessese adına gönderilen ve 
bir yıl içerisinde çıkarılan, kendilerine mahsus cihaz 
ve aletleriyle takımları, 

13. Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre 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. 
İlgilinin çalışma, tetkik ve tahsil süresinin ve ikame
tinin beş yılı aşması halinde eşya hakkında bu Ka
nunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri 
uygulanır. 

b) Otomobil, minibüs ve motosikletler Türkiye'de 
iki yıl kalabilir. (Kanunun 12 nci maddesi hükmün
den faydalanmayacak olan bu taşıtların özel bir tra
fik plakası ıtaşımak ve memlekette kaldığı süre içeri
sinde, içişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakan
lıkça tespit edilecek esaslar dairesinde kullanılmak 
şartıyla.)» 

MADDE 36. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
132 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilk bendi 
ile (2) numaralı fıkrasının (a), (b) bendleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı fıkraya (ı) bendi 
eklenmiştir. 

«1. Yabancı memleketlere çıkarıldıktan veya çı
kış hükmünde sundurma ve antrepolara konulduktan 
sonra aslî nitelikleri değişmeksizin geri getirilen, aşa-
,ğıda yazılı memleket eşyası ve millileşmiş eşya ayni
yetleri gümrüğe ispat ve tevsik edilmek şartıyla ver
giye ıtabi değildir. Ancak, varsa ihracata ilişkin yarar
lanılmış malî ve parasal avantajların iadesi gerekir. 

ı) Bu Kanunun 1 inci maddesinin 6 acı ben
dinde belirtildiği şekilde çıkış sundurma ve antrepo-

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 38. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 36 nci maddesi 38 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir, 
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1. h) Bu Kanunun 1 inci maddesinin 6 ncı 
bendinde belirtildiği şekilde çıkış sundurma ve antre
polarına konulduktan sonra üç ay içerisinde tekrar 
ithal edilecek eşya, 

2. a) Yukarıda yazılı ameliyeler dolayısıyla eş
yanın bünyesinde, niteliğinde <ve tarife pozisyonunda 
bir değişiklik yapılmadan geri gelen eşyadan, işçiliğin 
yapıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücret
ler ile dönüş için ödenen navlun <r& sigorta bedelleri 
tutarı esas alınarak geri getirilen eşyanın intibak etti
ği giriş tarife cetvelindeki pozisyond/iki nispet üzerin
den vergi alınır. 

b) Gördüğü ameliye dolayısıyla eşyanın bünye
si ve niteliği değiştiği taktirde giriş tarife cetvelinde 
intibak ettiği tarife pozisyonu üzerinden vergiye ta
bidir. Bu eşyanın kıymeti kanunun 65 inci maddesi
ne göre tayin ve tespit edilir. Ancak, çıkan eşyanın 
aynı esaslara göre bulunacak kıymeti, bu kıymetten 
düşülür.» 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

a) Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Türkiye' 
nin bir yerinden başka bir yerine sevk için yabancı 
topraktan transit geçirilerek üç ay içinde geri getiri
len eşya, 

b) Gittiği memleketin gümrük sınırından dışarı 
çıkarılmayan veya bu memlekette geçici kabul veya 
muaflık usulüne tabi tutularak çıkışından itibaren iki 
yıl içinde geri getirilen eşya, 

c) Gittiği memleketin gümrük sınırından geçtik
ten sonra satılmamak veya alıcısı tarafından iade 
edilmek yüzünden iki yıl içinde geri getirilen eşya, 

d) Yerli mamul ve mahsullerin çıkışında amba
laj maddesi olarak kullanılıp, bir yıl içinde dolu ve
ya boş getirilen kablar, örtüler ve sargılar ile göç eş
yası naklinde kullanılmış lifler, 

e) Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'de 
mukim Türk veya yabancıların Türkiye'den çıkışla
rından itibaren en geç iki yıl içinde geri gelen her 
türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme parçala
rı ile hayvanları ve bunların binek ve koşum takım
ları, römork ve rulotlar, seyahat esnasında kullanıl
maya 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 taşıtların mutad depolarında bu
lunan akaryakıt ve yağlardan vergi alınmaz). 

f) Türkiye Cumhuriyeti Elçilik ve Konsolosluk
larından geri getirilen her türlü eşya, 

g) Altı ay içinde geri getirilen yük ve yolcu ta
şıtları ve hayvanları, 

h) Sürekli veya geçici olarak yabancı memleket
lere gidenlerin götürdükleri ev eşyası üç yıl zarfında 
geri getirilmek ve çıkışında ayniyeti tespit edilmiş ol
mak kaydıyla, 

ı) Bu Kanunun 1 inci maddesinin 6 ncı bendin
de belirtildiği şekilde çıkış sundurma ve antrepoları
na konulduktan sonra üç ay içerisinde tekrar ithal 
edilecek eşya, 

2. Temizlenmek, boyanmak, tamir, tadil, izabe, 
tasfiye ve elektrolize edilmek veya başkaca bir ame
liye görmek veya aslî bir kısım veya cihaz ilave edil
mek gibi maksatlarla çıkarıldıktan sonra ihracatçısı 
tarafından tekrar ithal edilmek üzere bir yıl içinde 
geri getirilen eşya hakkında aşağıdaki hükümler uy
gulanır : 

a) Yukarıda yazılı ameliyeler dolayısıyla eşya-
ı nın bünyesinde, niteliğinde ve tarife pozisyonunda 
| bir değişiklik yapılmadan geri gelen eşyadan, işçiliğin 
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larına konulduktan sonra üç ay içerisinde tekrar ithal 
edilecek eşya, 

2. a) Yukarıda yazılı ameliyeler dolayısıyla eşya
nın bünyesinde, niteliğinde ve tarife pozisyonunda bir 
değişiklik yapılmadan geri gelen eşyadan, işçiliğin ya
pıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücretler 
ile dönüş için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tu
tarı esas alınarak geri getirilen eşyanın intibak ettiği 
giriş tarife cetvelindeki pozisyondaki nispet üzerinden 
vergi alınır. 

b) Gördüğü ameliye dolayısıyla eşyanın bünye
si ve niteliği değiştiği takdirde giriş tarife cetvelin
de intibak ettiği tarife pozisyonu üzerinden vergiye ta
bidir. Bu eşyanın kıymeti kanunun 65 inci maddesine 
göre tayin ve tespit edilir. Ancak, çıkan eşyanın aynı 
esaslara göre bulunacak kıymeti, bu kıymetten düşü
lür.» 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
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MADDE 39. — İ6İ5 Sayılı Gümrük Kanunu
nun değişik 140 ncı maddesinin (1. a) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 140. — 
1. a) Antrepo ve sundurmalarda ve gümrük 

denetlemesi altında bulunan diğer yerlerde bu Ka
nunda yazılı sürelerden fazla kalmış eşya,» 

MADDE 40. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
146 ncı maddesinin 'birinci paragrafı aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 146. — Kesin olarak yurda sokulacak ve
ya antrepolara konulacak eşya için yapılan beyan ile 
muayene ve denetleme neticesinde;» 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metili) 

yapıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücret
ler ile dönüş için ödenen navlun ve sigorta bedelleri 
tutarı esas alınarak geri getirilen eşyanın intibak et
tiği giriş tarife cetvelindeki pozisyondaki nispet üze
rinden vergi alnıır. 

b) Gördüğü ameliye dolayısıyla eşyanın bünye
si ve niteliği değiştiği takdirde giriş tarife cetvelinde 
intibak ettiği tarife pozisyonu üzerinden vergiye ta
bidir. Bu eşyanın kıymeti Kanunun 65 inci maddesi
ne göre tayin ve tespit edilir. Ancak, çıkan eşyanın 
aynı esaslara göre bulunacak kıymeti, bu kıymetten 
düşülür. 

c) Eşyaya aslî bir kısım veya cihaz ilave edilir
se bunlar da ayrıca intibak ettiği giriş tarife cetveli
nin pozisyonu üzerinden vergiye tabidir. 

d) İzabe suretiyle yabancı maddelerden temizlen
mek veya elektrolize edilmek gibi maksatlarla geçici 
olarak yabancı memleketlere gönderilen maden cev
herlerinden elde edilen ve milletlerarası teamüllere 
göre mamul sayılmayan ve imalatta ilk madde olarak 
kullanılan külçe ve kütük halinde saf gümüş, kurşun, 
demir, bakır ve sair madenlerden vergi alınmaz. 
(Memleket dahilinde bu gibi ameliyelerin yapılması
nın mümkün olmadığının Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığınca kabulü şartıyla). 

Satış suretiyle kesin olarak ihraç edilen maden 
cevherlerinin satış anlaşmasına göre terkibinde bulu
nan ve izabe sonunda iade edileceği kabul edilen kül
çe ve kütük halindeki saf altın, platin ve gümüşten 
de vergi alınmaz. 

Bu ihracatın kontrolü hususunda Sanayi ve Tek
noloji, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Gümrük 
ve Tekel bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek yö
netmelik hükümleri uygulanır.» 

MADDE 39. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
değişik 140 ncı maddesinin (l.a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«1. a) Antrepo ve sundurmalarda ve gümrük 
denetlemesi altında bulunan diğer yerlerde bu Ka
nunda yazılı sürelerden fazla kalmış eşya.» 

MADDE 40. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
146 ncı maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 146. — Kesin olarak yurda sokulacak 
eşya için yapılan beyan ile muayene ve denetleme 
neticesinde;» 
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(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 37. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
değişik 140 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Antrepo ve sundurmalarda ve gümrük denet
lemesi altında bulunan 'diğer yerlerde bu kanunda ya
zılı sürelerden fazla kalmış eşya.» 

MADDE 38. — Adalet Komisyonunun 40 ırtoı mad • 
desd, 38 inci madde olaFak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(Malî İşler Köır»iıyomınun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 39. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 37 hci maddesi 39 unca madde "olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 38 inci TOaddesi 40 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) I 

MADDE 41. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
151 inci maddesi aşağıdaki şekilde değitirilmiştir. 

«Madde 151. — Gümrük vergisinden muaf eşya
yı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince tayin olunan I 
kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithal veya 
buna teşebbüs edenlerden CİF değennin onda biri ve 
eşyanın cins ve miktarı tayin olunamayan hallerde 
bin liradan aşağı ve onbin liradan yukarı olmamak 
üzere ağır para cezası alınır. 

Gümrük vergisinden muaf olarak ithali lazım ge
len eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda 
sokan veya buna teşebbüs edenler hakkında da yuka-
rıki fıkra hükümleri uygulanır.» 

MADDE 42. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
152 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 152. — Kanunun 23 üncü maddesiyle, 
konulmuş kısıntı ve yasaklara aykırı hareket edenler
den hususi cezai hükümlere göre takibat yapılma hak
kı saklı kalmak üzere beşbin liradan ellibin liraya ka
dar para cezası alınır» 

MADDE 43. — »11615 Sayılı Gümrük Kanununun 
153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 153. — IKanunun 32, 35, 38 ve 40 ncı 
maddeleri hükümlerine aykırı harsket eden (100) 
rüsum tonilatodan yukarı gemilerin kaptan veya 
acentalarından hareketleri kaçakçılık mahiyetini ta-
zummun etmediği hallerde, beşbin liradan ellibin li
raya kadar ağır para cezası alınır.» 

MADDE 44. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 154. — Giriş manifestosunda yazılı mik
tardan eksik çıkan kapların mahrecinden yüklen
memiş veya yanlışlıkla başka bir yere çıkarılmış veya 
kaza ve avarya neticesinde zayi olmuş veya çalınmış 
bulunduğu gümrükçe tayin edilecek süre içinde ispat 
olunmadığı takdirde, bu noksan kaplara ait eşyadan 
girdiği tarife numarasına veya bu tarife numarası 
tespit edilemiyorsa cins ve nevine göre tarifede da
hil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna 
göre hesaplanacak gümrük vergisi kadar ağır para 
cezası alınır. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 41. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
151 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muaf Eşyanın Gümrük İşlemi Yaptırılmaksın 
Yurda Sokulması : 

«Madde 151. — Gümrük vergisinden muaf eşya
yı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince tayin olunan 
kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithal veya 
buna teşebbüs edenlerden CİF değerinin onda biri 
ve eşyanın cins ve miktarı tayin olunamayan hallerde 
bin liradan onbin Iraya kadar para cezası alınır. 

Gümrük vergisinden muaf olarak İthali lazım ge
len eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda 
sokan veya buna teşebbüs edenler hakkında da yu-
karıki fıkra hükümleri uygulanır.» 

MADDE 42. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
152 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sahte Menşeli Eşyaya Ait Hükümlerin İhlali : 

«Madde 152. — Kanunun 23 üncü maddesiyle 
konulmuş kısıntı ve yasaklara aykırı hareket edenler
den özel ceza hükümlerine göre takibat yapılma hak
kı saklı kalmak üzere beşbin liradan ellibin liraya 
kadar para cezası alınır.» 

MADDE 43. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Deniz Nakliyatına Ait Hükümlerin İhlali : 

«Madde 153. — Kanunun 32, 35, 38 ve 40 ncı 
maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden (100) rü
sum tonilatodan yukarı gemilerin kaptan veya acen
talarından hareketleri kaçakçılık niteliğini taşımadığı 
hallerde, beşbin liradan ellibin liraya kadar para ce
zası alınır.» 

MADDE 44. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Girişte Manifesto Hükümlerinin İhlali : 

«Madde 154. — Giriş menifestosunda yazılı mik
tardan eksik çıkan kabların mahrecinden yüklenme
miş veya yanlışlıkla başka bir yere çıkarılmış veya 
kaza ve avarya neticesinde zayi olmuş veya çalınmış 
bulunduğu gümrükçe tayin edilecek süre içinde ispat 
olunmadığı takdirde, bu noksan kablara ait eşyadan 
girdiği tarife numarasına veya bu tarife numarası tes
pit edilemiyorsa cins ve nevine göre tarifede dahil 
olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna gö-
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(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 39. — Adalet Komisyonunun 41 inci 
maddesi, 39 uncu madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Adalet Komisyonunun 42 nci 
maddesi 40 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Adalet Komisyonunun 43 üncü 
maddesi 41 inci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Adalet Komisyonunun 44 üncü 
maddesi 42 nci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 41. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 39 uncu maddesi 41 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 40 ıncş maddesi 42 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 41 inci maddesi 43 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 42 nci maddesi 44 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yukarıki fıkraya göre ceza tespiti mümkün olmaz
sa her kap için ikibin liradan yirmibin liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

Döküm halinde nakledilen eşyanın giriş manifesto
suna yazılı miktarına göre % 2'yi aşan eksik ve faz
lalıkların birinci fıkrada gösterilen sebeplerden ileri 
geldiği, gümrükçe tayin edilen sürede ispat olunmaz
sa, bu eksik ve fazlalıklar için gümrükçe alınacak 
vergi kadar ağır para cezası alınır. 

Giriş manifestosunda eşyanın cinsi yanlış beyan 
edilmiş olur ve kapların nevileri ve dış alametleri de 
manifestoya uygun bulunmazsa kap başına ikibin li
raya kadar ağır para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya taşıt sahip 
veya acenta veya kaptanlardan alınır. Bunlar, hükmo-
lunan cezadan müteselsilen sorumludurlar. 

Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ticarî ma
hiyetteki eşya manifestoya kaydettirilmemiş bulun
duğu takdirde, sahiplerinden beşbin liradan ellibin 
liraya kadar ağır para cezası alınır.» 

M ADİDE 45. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
155 inci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 155. — Çıkış manifestosu vermeden Tür
kiye'den eşya çıkaran veya çıkarmaya teşebbüs eden
ler veya verdikleri manifestoda eşyanın açık bir su
rette belli olan cins veya kap adedini ve miktarını 
yanlış veya eksik veya fazla bildiren veya gümrük 
idaresinden müsaade almadan boş olarak ayrılan ka
ra, deniz ve hava nakil vasıtaları kaptan veya sahip 
veya acentalarından ikibin liradan yirmibin liraya 
kadar ağır para cezası alınır.» 

MADDE 46. — '1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
156 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 156. — il. Türkiye karayollarında 
uluslararası veya ulusal nakliyatta gümrüklü eşya ta
şıyan araçlardan bu Kanuna göre çıkarılmış tüzük, 
yönetmelik hükümleri ile ilan edilen emir ve tebliğ
lere aykırı hareket etmeleri halinde onbin liradan 
yüzbin liraya kadar, 

2. Ayrıca, bu Kanunla konmuş hükümlere (Ka
nunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak 
üzere) ve bu Kanuna uygun olarak veya bu (Kanunla 
tanınmış yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük ve 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

re hesaplanacak gümrük vergisi kadar para cezası 
alınır. 

Yukarıdki fıkraya göre ceza tespiti mümkün ol
mazsa her kab için ikibin liradan yirmibin liraya ka
dar para cezası alınır. 

Döküm halinde nakledilen eşyanın giriş manifes
tosuna yazılı miktarına göre % 2'yi aşan eksik ve 
fazlalıkların birinci fıkrada gösterilen sebeplerden ile
ri geldiği, gümrükçe tayin edilen sürede ispat olun
mazsa, bu eksik ve fazlalıklar için gümrükçe alına
cak vergi kadar para cezası alınır. 

Giriş manifestosunda eşyanın cinsi yanlış beyan 
edilmiş olur ve kapların nevileri ve dış alametleri de 
manifestoya uygun bulunmazsa her kab başına beş-
yüz liradan ikibin liraya kadar para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya taşıt sa
hip veya acenta veya kaptanlardan alınır. Bunlar, 
hükmolunan cezadan müteselsilen sorumludurlar. 

Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ticarî mahi
yetteki eşya manifestoya kaydettirilmemiş bulunduğu 
takdirde, sahiplerinden beşbin liradan ellibin liraya 
kadar para cezası alınır.» 

MADDE 45. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
155 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir* 

«Çıkış manifestosu vermeden Türkiye'den eşya 
çıkaran veya çıkarmaya teşebbüs edenler veya ver
dikleri manifestoda eşyanın açık bir surette belli olan 
cins veya kap adedini ve miktarını yanlış veya eksik 
veya fazla bildiren veya gümrük idaresinden müsaa
de almadan boş olarak ayrılan kara, deniz ve hava 
nakil vasıtaları kaptan veya sahip veya acentaların
dan ikibin liradan yirmibin liraya kadar para cezası 
alınır.» 

MADDE 46. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
156 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kanun ve Emirlere Aykırı Hareket : 

«Madde 156. — 1. Türkiye karayollarında ulus
lararası veya ulusal nakliyatta gümrüklü eşya taşıyan 
araçlardan bu Kanuna göre çıkarılmış tüzük, yönet
imdik hükümleri life 'ilan edilen tSmıir ve tebliğlere ay
kırı hareket etmeleri halinde onbin liradan yüzbin 
liraya kadar para cezası alınır. 

2. Ayrıca, bu Kanunla konmuş hükümlere (Ka
nunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak 
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(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 43. — Adalet Komisyonunun 45 inci 
maddesi, 43 üncü madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Adalet Komisyonunun 46 ncı 
maddesi, 44 üncü madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 45. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 43 üncü maddesi 45 İnci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 44 üncü maddesi 46 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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yönetmeliklere veya ilan edilen emirlere veya yapı
lan tebliğlere aykırı hareket edenlerden, fiilin mahi
yetine göre bin liradan yirmibin liraya kadar ağır 
para cezası alınır» 

MADDE 47. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
değişik 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Süre Değişimi : 

Madde 175. — Bu Kanunla tayin edilmiş sürelere 
ilişkin hükümlerin uygulanmasında zorlayıcı sebepler 
veya beklenmeyen haller nazara alınarak duruma gö
re Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre sü
re değişimi yapılabilir. 

Ancak, 140 inci madde kapsamına giren eşya için 
sürelerin bitiminden evvel zorlayıcı sebepleri göste
ren bir yazıyla ilgili gümrüğe veya Bakanlığa bizzat 
veya posta yoluyla başvurulması zorunludur. Zorla
yıcı sebepler yerinde görüldüğü taktirde, eşya ile il
gili olarak herhangi foir soruşturma veya adlî merci
lerce veya Bakanlıkça yürütülen her türlü işlem ne
deniyle geçecek süre hariç, ithal müsaadesi var ise it
hal müsaadesinin geçerli olduğu süre sonuna kadar; 
yabancı ülkeye sevkedilmek üzere Türkiye'ye getiri
len aktarma ve transit eşyasında toplam bir yılı; diğer 
hallerde ise toplam üç ayı geçmemek üzere süre uza
tımı yapılabilir. 

Doğrudan doğruya kamu kuruluşlarınca yapıla
cak ithalatta birinci fıkra hükümleri uygulanır.» 

MADDE 48. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
176 ncı maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Başlamak üzere, geçen süreye ait ve kanunî faiz
den az olmamak şartıyla Bakanlıkça tespit edilecek 
nispette faiz de tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.» 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

üzere) ve bu Kanuna uygun olarak veya bu Kanun
la tanınmış yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük ve 
yönetmeliklere veya ilan edilen emirlere veya yapı
lan tebliğlere aykırı hareket edenlerden, fiilin mahi
yetine göre bin liradan yirmibin liraya kadar para 
cezası alınır.» 

MADDE 47. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
değişik 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Süre Değişimi : 

Madde 175. — Bu Kanunla tayin edilmiş süre
lere ilişkin hükümlerin uygulanmasında zorlayıcı se
bepler veya beklenmeyen haller nazara alınarak du
numla göre Bakanlıkça tespit ©diilecelk esas ve usulle
re göre süre değişimi yapılabilir. 

Ancak, 140 ncı madde kapsamına giren eşya için 
sürelerin bitiminden evvel zorlayıcı sebepleri göste
ren bir yazıyla ilgili gümrüğe veya Bakanlığa bizzat 
veya taahhütlü mektup veya telgrafla başvurulması 
zorunludur. Zorlayıcı sebepler yerinde görüldüğü tak
dirde, eşyayla ilgili ithal müsadesi varsa ithal müsaa
desinin geçerli olduğu süre sonuna kadar; yabancı ül
keye sevkedilmek üzere Türkiye'ye getirilen aktarma 
ve transit eşyasında toplam bir yılı; diğer hallerde ise 
toplam üç ayı geçmemek üzere süre uzatımı yapıla
bilir. Şu kadar (ki, ıgüımrüğe alşlkün ıbiır sebepfle veya 
soruşturma veya adlî mercilerce veya eşyanın ithali
ne ilişkin olarak resmî mercilerce yürütülen herhangi 
bir işlem nedeniyle geçecek süreler bekleme süresini 
durdurur. 

Doğrudan doğruya kamu kuruluşlarınca veya 
Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilcilikler, kon
solosluklar ile bu diplomatik temsilcilik ve konsolos
luklarda görevli yabancı personel tarafından ithal edi-
töecefc eşya liçiın biıûncâ fılfcra hülkıüırnleri uygulanır.» 

MADDE 48. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
176 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Başlamak üzere, geçen süreye ait ve kanunî fa
izden az ofaıatnafc şaıntuyl'a Bakanlıkça 'tespit edilecek 
nispette faiz de tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.» 
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(Mal îşlfâr Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 45. — Adalet Komisyonunun 47 nci 
maddesi 45 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Adalet Komisyonunun 48 inci 
maddesi, 46 nci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

(Malî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 47. — Komisyonumuzun daha Önceki 
metninin 45 inci maddesi 47 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
176 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Başlamak üzere, geçen süreye ait faiz, 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun 48 inci maddesine göre Bakanlıkça tespit ve 
tahakkuk ettirilerek tespit olunur.» 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 49. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
180 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 180. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı, bu 
kanuna müsteniden Bakanlar Kurulu kararı alınma
sı lüzumlu olan hal ve icapları tayin, tespit, takiple 
ve gereğine tevessül etmekle mükellef ve vazifelidir. 

Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar uyarın
ca, gümrük giriş tarife cetvelinde gümrük tekniğine 
ilişkin olarak yapılacak pozisyon bölüm ve fasıl not
larına ilişkin değişiklikler yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

Gümrük Giriş Tarife Cetveli izahnamesi ile eşya 
fihristi Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanır ve 
(Resmî Gazete ile yayımlanır. Bu suretle yayımlanan 
metinler idarî ve kazaî uygulamada esas tutulur.» 

(Adalet Komisyonunu^ Kabul Ettjği Metin) 

MADDE 49. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
180 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bakanlığın Görevleri : 

«Madde 180. — Bakanlık, bu Kanuna dayanıla
rak Bakanlar Kurulu Kararı alınması lüzumlu olan 
durumları tayin, tespit, takip etmek ve gereğini ye
rine getirmekle görevlidir. 

Taraf olduğumuz uluslararası andlaşmalar uya
rınca, gümrük giriş tarife cetvelinde gümrük tekniği
ne ilişkin olarak yapılacak pozisyon, bölüm ve fasıl 
ve notlarına dair değişiklikler yapmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahnamesi üe eşya 
fihristi Bakanlıkça hazırlanır ve Resmî Gazete ile ya
yımlanır. Bu suretle yayımlanan metinler idarî ve ka
zaî uygulamada esas tutulur.» 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar gümrüğe terk edilmiş sayılan ve 
halen gümrüklü eşya konulmasına mahsus yerlerde 
bulunup tasfiye edilmemiş olan eşya istendiği takdir
de, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay içerisinde, vergi ve resimlerle birlikte eşyanın 
CİF değerinin % 10'u karşılığında sahiplerine veri
lir. 

D^tH$maM*#*i (s, mm: m) 
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(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) I 

MADDE 47. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
180 ıtnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Bakanlığın Görevleri : J 

Madde 180. — Bakanlık, bu Kanuna dayanılarak 
Bakanlar Kurulu Kararı alınması lüzumlu olan 
durumları, tayin, tespit, taklip etmek ve gereğini ye
rine getirmekle görevlidir. 

Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar uyarın
ca, uygulanması gereken karar, tavsiye kararı, sözleşme j 
eki, görüş, izahname, yorum gibi hususlar Bakan
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. 

Gümrük Giriş Tarife Cetveli izahnamesi ile eşya 
fihristi Bakanlıkça hazırlanır ve Resmî Gazete ile 
yayımlanır. Bu suretle yayımlanan metinler idarî ve 
kazaî uygulamada esas tutulur. > 

(Malî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 49. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 47 nci maddesi 49 uncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir, 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 50. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 51. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 50. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 51. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Davlet Bakanı 
Prof.Dr. M. N. Özdaş 

(Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. î. öztrak 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/ Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı V. 

K. Cantürk 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof., Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
S. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

23.9.1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı V. 
Dr, T. Önalp 

E. ve Tabiî Kay.Bakam V, 
Ş. Kocatopçu 

Gençlik ve Spor Bakanı V. 
M.: R. Güney 
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(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 48. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 49. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 50. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 48 inci maddesi 50 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Komisyonumuzun daha önceki 
metninin 49 uncu maddesi 51 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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