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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Okur-Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısının 

maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tü
mü kabul edildi. 

2. — 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak, maddeleri üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

16 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başıkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1, 2761 Sayılı 1983 'Malî Yılı Bütçe Kanununa 

Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/695) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.5.1983) (Bütçe - Plan (ESAS) ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonlarına : 13.5.1983) 

2. (Dernekler Kanunu. Tasarısı. (1/696) (Başkanlı
ğa geldiği tarih : 11.5.1983) (Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri (ESAS), Adalet komisyonlarına : 
13.5.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Halil GELENDOST'un, «Uyuşturucu mad
delerle mücadele ve bu maddelerle Ermeni İlişkileri» 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Gelendos'un gündem dışı söz 
isteği var, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
16 Mayıs 1983 Pazartesi günü gündem dışı, «Uyuş

turucu maddelerle mücadele ve bu maddelerle Er
meni ilişkileri» konulu bir konuşma yapmak istemek
teyim. 

Müsaade buyurulmasını saygıyla arz ederim. 
Halil GELENDOST 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendost. I 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Radyoda, televizyonda hemen hemen her gün si
lah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı haberleri ile kar
şılaşmakta ve gazetelerde, televizyonda bu haberlerin 
ayrıntılarını, kaçakçıların ticaretini yaptıkları madde
ler önünde boy boy resimlerini izlemekteyiz. 

'Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra, Türkiye'nin 
toprak bütünlüğünü parçalayamayan dış mihrakların, 
Türk toplumunun örf, âdet ve ahlâk kurallarını tah
rip etmek suretiyle sosyoekonomik yapısını bozmak 
için hemen faaliyete geçtikleri bilinmektedir. 'Bu se
bepledir ki, 1926 senesinde kabul edilen Türk Ceza 
Kanunumuzda bu suçları işleyenlere ağır müeyyide
ler getirilmiş, bilahara yapılan tadillerle de imalat
çılara ölüm cezasına kadar varan cezalarla toplum
daki tahribatı önlenilmeye çalışılmış ve başarı da sağ
lanmıştır. Ancak, 12 Eylül 1980'den sonra silah ka
çakçılığı ve terörle mücadele başarıya ulaşınca, ülke
miz üzerinde 1926'larda oynanmak istenen oyun ye
niden sahnelenmek istenmiştir. Bu kısa konuşmamda, 
bu oyunun kimler tarafından sahnelenmek ve oynan
mak istendiğini ve bu oyuna karşı ne gibi tedbirler 
almamız gerektiğini izaha çalışacağım. 

1. Üretim ve pazarlama : 
Başlıca uyuşturucu maddeler olan eroin, afyon, 

baz morfin'in (Ki, bunlara «altın üçgen» deniyor.) 
memleketi, Tayland, Laos, Burma, Hindistan, Pakis
tan, Iran; esrarın memleketi ise, Napal, Afganistan 
ve Lübnan'dır. Altın üçgenin anamaddesi afyonun 
geleneksel ekicisi Türkiye ve Hindistan'dır. 

Türkiye'de afyon ekimi 1938 senesine kadar ser
bestti, 1938 senesinde lisansa tabi tutuldu. Ancak, 
istihsal bölgelerinden kaçak olarak elde edilen afyo
nun, 1960-1966 senelerinde itran'a kaçırıldığını gör
mekteyiz. Bu kaçakçılık Diyarbakır ve Lice kaçakçı
ları tarafından ele alınmıştır. Bilahara, afyonu ka
laycı nişadırı ile hallederek baz morfin elde elen Or
ta Anadolu kaçakçıları, Diyarbakır ve Lice kaçak
çılarını devreden çıkarıp, baz morfini Marsilya'ya 
laboratuvarlara şevke başlamışlardır. Bu ameliyeyle 
10 kilo afyonun hacmi küçültülerek bir kilo baz 
morfin elde edilme ve sevk yolu tercih edilmiştir. 
Marsilya'daki bu laboratuvarları da Ermeniler işle
tiyordu. Ancak, 1974 yılında Fransızlar; Frenk Kon-
nekşın adını verdikleri bir operasyonla bu laboratu
varları ortadan kaldırmışlardır. Ne yazık ki, baz 
morfini eroine döndürmek için gerekli olan asitasetile-

nanhidrid, Alman Merk ve benzeri gelişmiş ülkelerin 
fabrikalarında istihsal edilip, eroinin geliş yolundan 
aksi istikamete sevk edilerek piyasaya sürülmeye de
vam edilmiştir. 

Şükranla belirtmek gerekir ki, örf, âdet, gelenek 
ve inançlarına bağlı olan afyon ekicisi bölgelerimiz 
halkı, afyon ve türevleri olan maddeleri kullanma
maktadır. 1974 senesinde Viyana'da Birleşmiş Millet
ler laboratuvarlarında yapılan tahlillerde, afyon ve tü
revi uyuşturucu maddelerin, Türk afyonundan yapıl
madığı, böylece Tür kafyonunun kaçağa gitmediği 
tespit edilmiştir. 

1971 yılında Türkiye'de afyon ekimi dış mihrak
ların etkisi ile yasak edilmiştir; ancak 1974 senesine 
kadar bu yasak devam etti. 1974 senesinde yeniden li
sansa tabi tutularak mevzi ekime izin verildi. Çizme
den; yani uyuşturucu maddesi elde edilmeden alınan 
ham afyonun işlenmesi için de, Afyon'un Bolvadin 
ilçesinde Alkalait Fabrikası kuruldu. Bugün faaliyet 
halinde olan bu Fabrika, senede 90 ton ilaçlar için 
iptidai madde olan morfin sülfat istihsal etmektedir. 

2. Ermenilerle ilişkisi : 
1975 sonu, 1976 başlarında uyuşturucu maddeler 

trafiği ve kullanımının birdenbire arttığı görülmüştür. 
Bu madde kaçakçılığı ile uğraşan Avrupa'da birçok 
Türk yakalanmışsa da, bunların Türk afyonu değil, 
yabancı menşeli afyonların kaçakçılığını yaptıkları 
tespit edilmiştir. Bu trafiğin artış sebeplerini araştır
mak için 1979 yılı sonlarında Frankfurt'a giden Türk 
polisi, soruşturma sonucu şu gerçeği tespit etmiştir : t 

1976 senesinde IBeyrut içi harbinden kaçan 325 bin 
Ermeni, akrabalarının bulundukları Türkiye, İran, 
Yunanistan, Güney Kıbrıs, Avusturya, İtalya, Suri
ye, Almanya, Hollanda, Fransa, Amerika ve Kana-
da'ya dağılmışlardır. Ülkemize gelişlerinin sebebi 
kutsal saydıkları Van-Akdamar Kilisesi ve çevresinin, 
Mardin-Deyrülzarafan Manastırının, Gaziantep, Ha
tay Sen-'Pier, İstanbul Ermeni Kiliselerinin sınırları
mız içerisinde bulunmasından ileri geldiği kanısında
yım. 

Beyrut'ta baba mesleği olan kuyumculuk yanın
da, altın ve döviz kaçakçılığı da yaparken çeşitli böl
gelere dağılan bu Ermeniler, dağıldıkları bölgelerde 
daha kârlı olan uyuşturucu madde ve silah kaçakçılı
ğına yönelmişler ve bilahara da, çok para sağlayan, 
1915 Ermeni soykırımı yalanını da bahane ederek te
röre yönelmişlerdir. Bu kaçakçılık ve terörden en faz
la yurdumuz zarar görmüş, pek çok dış temsilcileri
miz hunharca öldürülmüş, hatta Ankara Hava Mey-
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dam Terminaline baskın düzenleme cüretine dahi gi
rişmişlerdir. 1981 yılına kadar Ermenilerin giriştikleri 
uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı ile terörü böl
gesel sayan Batı ülkeleri, bu konu ile ilgilenmemiş, 
böylece dış temsilcilerimizin katillerinin tespitinde il
gisiz kalınmıştır. 

3. Mücadele çalışmaları : 
1981 Mayıs'ında Viyana'da Birleşmiş Milletler 

Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Komisyonu temsil
cilerine Türk polisi, konunun suçlama ile değil, bir
leşme ile halledilmesi gereğini izahla, işbirliği çağrı
sında bulunmuştur. Bu çağrı olumlu karşılanmış ve 
uyuşturucu madde kaçakçılığına paralel olarak silah 
kaçakçılığının teröre dönüştüğü temsilcilere benimse-
tilebilmiştir. Türk polisinin 1980 yılında Türkiye'de 
10 Avrupa devleti polisi ile yaptığı operasyonlarda, 
kaçakçılığın dış bağlantıları da tespit edilmişti. Bu 
operasyonlar sonucu, beynelmilel uyuşturucu madde, 
silah kaçakçılığı ve terörün, Ermenilerle bağlantısı 
açıklığa kavuşturulmuştur. 

Türk zabıtasının 12 Eylül 1980 tarihinden sonra 
çalışmaları etkisi ile Türkiye'de pazarlarını kaybet
tiği için, uyuşturucu maddeler trafiği, güheyimizdeki 
ülkelere kaymıştır. Bu çalışmalar sonucunda da, bi
lindiği gibi, bu sahanın yurt sathında babaları top
lanmıştır. 

1979 senesine kadar bizi suçlayan Birleşmiş Mil
letler ve Interpol, uyuşturucu maddeler, silah kaçak
çılığı ve terörün beynelmilel boyutlarını kabulle, Türk 
polisinin bu alandaki mücadelelerini takdirle karşıla
mışlardır. 14.4.1983 tarihinde Fransa'da Sen Klup'te 

/. — 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin ka
nun tasarı ve teklifleri bölümüne geçiyoruz. Bu bö
lümde, «625 Sayılı özel öğretim Kurumları Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» 
nın görüşülmesine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
1 inci madde bundan evvelki Birleşimde görüşül

müş; verilen önergelerden yalnız Sayın ökte'ye ait tek 

16 . 5 . 1983 O : 1 

toplanan birçok, Avrupa ve Amerika devletleri dele
geleri ve Interpol, Türk polisine teşekkür etmiş ve 
Amerikan delegesi Türk polisinin çalışmalarının ör
nek alınmasını önermiştir. 

4. Sonuç : 
Silah kaçakçılığı 12 Eylül 1980'den sonra kesi

lince, dış mihraklar Türk toplumunun örf, âdet ve 
ahlâk kurallarını tahrip ve sosyo - ekonomik yapısı
nı bozmak için faaliyete geçmişlerdir. Terörden son
ra toplumumuz için en büyük tehlike olan uyuştu
rucu madde kullanmayı yaygın hale getirme çabası
na girişmişlerdir. Bilhassa istedikleri alanda öğretim 
verilemeyen, barınacak yurt, beslenebilecek, gelişebi
lecek gıda, hastalandıkları zaman doğru dürüst bir 
bakım, ilaç ve az çok cep harçlığı, spor için saha, ki
tap için kütüphane verilemeyip yüzüstü bırakılan 
gençlik kesimi için bu iptila daha da yaygınlaşmakta
dır. Bu afete, silah kaçakçılığı ve terör gibi toplum
sal bir sorun yaratmadan şimdiden tedbir almak zo
rundayız. 

Hükümet, Şubat 1981 tarihinde bu işle mücadele. 
için onbir bakanlıktan oluşan bir komisyon kurarak 
Başbakanlık bünyesinde psikoaktif (Sentetik ve tıbbî) 
maddelerle mücadeleyi başlatmıştır. Hepimizin, bil
hassa tahsilde çocuğu olan ana babaların çocukları 
üzerindeki murakabelerini dikkatle sürdürmesi ve bu 
işlerle iştigal ettikleri öğrenilenlerin yetkili mercilere 
haber verilmesi başta gelen yurttaşlık görevlerimiz
den olmalıdır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 

önerge kalmıştır. Bu arada bir de Sayın Dikmen bir 
önerge verdiler; bugün verdiler. 

Değerli üyeler; biliyorsunuz, bir maddenin görü
şülmesine başlandıktan sonra önerge alamıyoruz. Yal
nız Sayın Dikmen'in önergesini bir redaksiyonla il
gili olarak görüyorum; o itibarla bilahara onu da de
ğerlendireceğim. 

Sayın ökte, buyurun efendim. 
ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri 
1 inci maddeye ilişkin önergemizde Tasarının 1 in

ci maddeisnin anaesasları aynen korunmuştur, özün-

(1) 302 S. Sayılı Basmayazı, 12.5.1983 tarihli 101 
inci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

V..- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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de bir değişiklik yoktur. Değişiklik yalnız, okul ön- j 
cesi eğitimin ve haberleşme ile öğretimin maddeden 
çıkarılmasını öngörmektedir. 

Türk hukuk düzeninde kanun koyucunun bir hu
kuk kuralını yeniden oluştururken, bir hukuk kura
lını ortadan kaldırırken veya değiştirirken dayanaca
ğı esas kaynak, Cumhuriyet Anayasasıdır. Anayasada 
eğer konulacak kanunla ilgili veya madde ile ilgili 
açık bir hüküm varsa, kanun koyucu bu açık hükme 
ve anailkelere bağlı kalmak zorundadır. Eğer, Ana
yasada o mevzu ile ilgili bir açık hüküm yok ise, o 
zaman başvuracağı kaynaklar, o konu ile ilgili diğer 
kanunlardır veya ülkenin ihtiyaçlarıdır; bir kamu hiz- I 
meti ihtiyacıdır, önergemize bu yaklaşımla bakmanızı ' 
arz ediyorum. 

Cumhuriyet Anayasasının özel eğitimi düzenleyen I 
42 nci maddesinin altıncı fıkrası, özel ilk ve orta de- I 
reçeli okullardan bahsetmektedir. 1961 Anayasasında I 
böyle bir dereceleme yoktur. Aynı zamanda Temel I 
Eğitim Kanununun, Yüksek Heyetinizce kabul edi- I 
len son değişiklikle 58 inci maddesi de yeniden dü- I 
zenlenmiştir. Orada da Türkiye'de ilkokul, ortakul, I 
lise veya dengi okulların Millî Eğitim Bakanlığının 
izni ile açılacağını söylemektedir. I 

Bu sebeple, Cumhuriyet Anayasasının 42 nci mad
desinin altıncı fıkrası ve Millî Eğitim Temel Kanunu
nun yeniden düzenlenen 58 inci maddesi gereğince, I 
Tasarıdaki «Okul öncesi» tabirinin çıkarılması gere- I 
kir. Aksi halde, «Okul öncesi»ni kabul ettiğimiz za
man, Cumhuriyet Anayasasının hem bu maddesini ih
lal etmiş oluruz, hem de Millî Eğitim Temel Kanu
nunun; sizin değiştirdiğiniz ve esasta da uzun yıllar I 
uygulanan «Okul öncesi» esasını ihlal etmiş oluruz. I 
Birinci değişiklik önergemiz budur. I 

ikinci değişikliğe geliyorum; I 
Tasarıda okul öncesi temel eğitim, ortaöğretim 

kurumlarından bahsetmektedir. Millî Eğitim Temel I 
Kanununda yapmış olduğumuz değişiklik gereğince; I 
«Temel eğitim» dendikten sonra artık «Ortaöğreti- I 
m» e gerek kalmaz. Çünkü kabul ettiğimiz son sis- I 
tem ve duruma göre temel eğitim, ilk ve ortaöğretimi I 
de içine alır. Bu sebeple, hem «Teme leğitim» hem I 
«Ortaöğretim» dendiği zaman, «Ortaöğretim» iki ke- I 
re tekrar edilmiş olur. I 

Haberleşme ile Öğretim kurumuna geliyorum : I 
Anayasa buna da imkân vermemektedir. Haberleş- I 

me ile öğretim kurumu olduğu için Anayasa imkân I 
vermemektedir. I 

Şimdi hemen bir sual vaki olabilir : Peki Ana
yasa kurslara, biçki - dikiş kursuna, diğerlerine im
kân vermiş midir?.. Hayır, Anayasa o konuda mes-
kût kalmıştır nizamlamamıştır. Nizamlanmayan bir 
madde gerek toplumun ihtiyaçları, gerek kamu hiz
metleri esasında kanun koyucu tarafından hazırla
nabilir ve konabilir. 

Şu halde (önergemizi biraz sonra okuyacağız) 
önergemizde anaesas (Bu 1 inci madde ile ilişkili öner
gemizde anaesas) Tasarının 1 inci maddesinin özüne 
dokunmadan, Cumhuriyet Anayasasının esaslarına, 
Millî Eğitim Temel Kanununun esaslarına uygun ola
rak okul öncesi eğitimin kaldırılması, temel eğitim de
dikten sonra artık ortaöğretimin sözkonusu olmaması, 
nihayet; haberleşme ile öğretim kuruluşu, dendiği için 
bunun da ortadan kaldırılması şeklindedir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ökte. 
Sayın üyeler; önergenin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin görüşünü rica ediyo

rum. 

M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U B A Ş K A N I SEL
Ç U K KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerü 
arkadaşlarım; 

Sayın ökte arkadaşımız, bizim hazırlamış oldu
ğumuz metni incelemeden, metinde yapmış olduğu
muz değişiklikleri dikkate almadan bir savunma ile 
karşımıza gelmiştir. 

Temel eğitimin bizim metinde olmadığını, Hükü
met Tasarısında ise, Anayasadan evvel hazırlandığı 
için bu metnin bulunduğunu; ancak bizim Komisyo
numuz tarafından bu ismin değiştirilmiş olduğunu, 
Tasarının sağ tarafına baktıkları zaman arkadaşımız 
göreceklerdir. «Temel eğitim» adı yoktur. Birkaç gün 
evvel değiştirmiş olduğumuz konu da, temel eğitimin 
bir ve ikinci kademelerinin adının değiştirilmesiyle 
ilgilidir; yani ortaokuldur. Orta dereceli okul başka
dır, ortaokul başkadır. Bu bakımdan, arkadaşım dik
katli baktığı zaman durumu görecektir. 

Tasarının sağ tarafını okuyorum efendim : (Ar
kadaşımız Tasarının sol tarafını okudukları için böy
le bir hata yapmıştır.) 

«Bu Kanun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek 
kişiler; özel hukuk tüzelkişileri veya özel hukuk hü
kümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açı
lan; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları 
ve haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar...» şeklin
de değiştirilmiştir. Esasen Anayasamızda o madde-
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sinin altında bulunan kurslar da, diğerleri de; Ana
yasamızın metninde Konseyin yapmış olduğu değişik
likte de görülmüş olduğu veçhile, bunlar uygulamaya 
dönük oldukları için, Anayaas metnine girmemek
tedirler. 

Okul öncesi eğitimine gelince : Okul öncesi eği
timi, Millî Eğitim Temel Kanununda, 222 sayılı tik-' 
öğretim ve Eğitim Kanununda gayet açık olarak ifa
de edilmiştir. Anayasada bulunmadı diye, mevcut 
bulunan kanunları iptal etme yerine, onları yenileş
tirme amacı güdülmüştür. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 19 
uncu maddesinin ikinci bölümünde örgüneğitim, okul 
öncesi eğitimi; 22 nci maddesinde temel eğitim; 26 
ncı maddesinde ortaöğretim, 34 üncü maddesinde yük
seköğretim olarak dört bölüm halinde ele alınmıştır. 
Birinci bölümün 0 - 6 yaş arasındaki (Biz bunu 0 - 5'e 
indirdik) eğitimi sokağa atmak mümkün değildir. 

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun teş
kilatla ilgili bölümlerinde, «ilköğretim kurumları; 
mecburî olanlardan ilkokullar, yetiştirici ve tamam
layıcı sınıflar ve kurslar, özel eğitim ve öğretime muh
taç çocuklar için kurulacak okullar, sınıflar ve gezici 
öğretmenler» diye bahsedilmektedir, ikinci kısımda is
teğe bağlı olanlar ise; okul öncesi eğitim kurumla
rı, tamamlayıcı sınıflar ve kurslardır. 

Anayasaya aykırı hiçbir hareket yoktur. Yalnız 
metnimiz dikkatle okunmamıştır. 

Durumu bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BA
HİR SORGUÇ — Efendim, temel eğitim konusunda 
Sayın Komisyon Başkanının verdiği bilgiye iştirak edi
yoruz. Müsaade buyurursanız okul öncesi eğitimi ko
nusunda kısaca maruzatta bulunacağım. 

Anayasamızın 42 nci maddesinin dördüncü pa
ragrafı, özel ilk ve orta dereceli okulların tabi ola
cağı esasların, Devlet okullarıyla erişilmek istenen se
viyeye göre, kanunla düzenleneceğini belirtiyor. Dik
kat buyurulursa, «İlk ve orta dereceli» denilerek, de
recesi olan ve sonunda diploma verilen örgün eğitim 
kurumları sözkonusu edilmiştir. Oysa, okul öncesi 
eğitim kurumunun bir derecesi, diploma vermesi ve
ya denkliği sözkonusu değildir. Bu aşamada verilen 
eğitim, bakım yönü de olan, çocuğu sosyalleştirme 
fonksiyonuna ağırlık veren ve zorunlu eğitime ha-
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zırlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Haklı olarak Ana
yasada, derecesi olan bir eğitim kademesi olarak 
zikredilmemiştir. 

Nitekim bugünkü uygulamada, mesela; anasınıf-
ları, ilkokulların bünyesinde bir hazırlık sınıfı gibi 
yer almıştır. Anadolu liselerinin hazırlık sınıfına ben
zetilebilir. 

Diğer yandan, Millî Eğitim Temel Kanununun 
58 inci maddesinde her tür eğitim kurumunun Millî 
Eğitim Bakanlığının izni ile açılabileceği hükme bağ
lanmıştır. Ayrıca okul öncesi eğitim, 18, 19, 20 ve 
21 inci maddelerde yerini almıştır. Başkaca bir yasal 
engel olmadığı takdirde, resmî benzeri olan kurum
lar, özel olarak da açılabilmektedir. Gerçek ve tüzel
kişilerin açacakları okul öncesi kurumların açılma, 
eğitim, denetim gibi işlemlerinin kim tarafından, nasıl 
yürütüleceğinin yasal bir metinde yer alması zorun
ludur. Bunun yeri de 625 sayılı Kanundur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeye hem Komisyon, hem de Hükümet ka

tılmıyorlar. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Dikmen, redaksiyon teklifi olarak kabul et
tiğim önergesi ile bu maddenin üçüncü satırındaki 
«dershaneler» yerine, «özel öğretim kursları» deyimi
nin konmasını istemektedir. 

Sayın Dikmen, iki kelime ile bunu neden istediği
ni lütfen belirtirseniz, Komisyondan görüş alacağım 
efendim. 

MiLLî EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; redaksi
yon değil, önerge idi ve daha evvel reddedildi, görü
şüldü. 

BAŞKAN — Böyle bir önerge var mıydı?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; önerge var
dı, işleme kondu. Özel öğretim kurumları hakkında 
bize bilgiler sordular ve reddedildi; işleme konmadı 
efendim. 

BAŞKAN — Bu maddenin görüşülmesi sırasın
da mı?.. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim; açıklan
dı. özel öğretim kurumlarının tarifi tarafımdan ya
pıldı. 
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BAŞKAN — «Özel eğitim kursları» şeklinde tek
lif ediyorlar. 

ALI DİKMEN — Sayın Başkan, redaksiyon ma
hiyetinde gördünüz; ama redaksiyon olarak... 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, önerge olarak kabul 
etmediğimi arz ettim. Çünkü maddenin müzakere
sine başlandıktan sonra önerge kabul etmiyoruz efen
dim. 

ALI DİKMEN — Redaksiyonu açıklayayım mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — İşte onu rica ediyorum. Buyurun 
efendim. 

ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Geçen defa, dershanelerin özel eğitim kurumu olup' 

olmadığını sormuştum. Bilgisine ve tecrübesine saygı 
duyduğum Sayın Komisyon Başkanı rahatlıkla hemen 
Kanunun maddesini açtı; «Kanunda vardır» dedi. Ka
nunda olduğunu ben de biliyorum, Hükümet de bi
liyor; ama Hükümet, özel öğretim kurumu olarak ka
bul etmemiş olmalı ki, dershaneyi oradan almış çı
karmış. Şimdi bunun sebebini öğrenmek istedim önce. 
O halde soruya müsait zamanda Hükümet cevap ve
rirse, daha uygun olur. 

Burada şimdi bir redaksiyon mahiyetinde olarak 
bunun değiştirilmesinden kastım şu : Bugün eğer ba
na sorulursa dershaneler nedir diye; benim nazarım
da dershaneler bugün, parayla ders veren bir ticarî ku
ruluştur. Yani netice buna gelip dayanıyor. Fakat ben 
esasında, kurulmuş olan müesseselerin iyi incelenme
den hemen yıkılmasına da taraftar değilim. Hatta öğ
retmenlerimizin dahi dışarıda ders vermesine, evlerde 
ders vermesine de karşı değilim. Nasıl bir doktor me
sai saatinin dışında gidip muayenehanesinde çalışabi-
liyorsa, pek tabiî öğretmenimiz de dışarıda herhangi 
bir yerde ders verebilir. Ben bunda bir sakınca gör
müyorum. Mühim olan, müesseselerin bir disipline 
edilmesi, bunların kontrol ve murakabe altına alın
masıdır. 

Müsaadenizle bir hususu açıklayacağım : Hepi
mizin çocukları var, bir talebe dışarıda ders görüyor, 
dersini aldıktan sonra okula gidiyor, imtihana giri
yor. Dışarıda görmüş olduğu, dershanedeki görmüş 
olduğu bu eğitimin, bu dersin acaba Bakanlığımızca 
veyahut da imtihan sırasında dikkate alındığı bir ta
rafı var mıdır?.. Hayır. Ha ders almış, ha almamış; 
netice itibariyle imtihana girer. Fakat eğer bu bir kurs 
mahiyetinde olursa, bu takdirde (Yani, bu dershane
ler yıkılsın istemiyorum. Bunların adı ve içerikleri de
ğişsin; bunlara bir nizam, intizam verilsin, bu gerçek 

bir yöne saptırılsın) burada kurs gören bir talebe; ne
tice itibariyle bir aylık kurs, üç aylık kurs; matema
tikti, fizikti, eline bir belge alır; efendim, başarıyla 
matematik kursunu takip etmiştir yahutta şu kursu 
bitirmiştir... İşte bu takdirde Millî Eğitim Bakanlığın
ca ellerindeki bir belge geçerli sayılır. Bunda şüphe
siz hem öğretmenlerimizin, hem ebeveynlerin, talebe 
sahiplerinin az - çok bir güvencesi olur. Yani bu ba
kımdan, fazla vaktinizi almamak için izah etmiyorum; 
üzerinde değişiklik yapılmasını istediğim nokta bunun 
içindir. Yoksa dershane, dediğim gibi, Hükümet tara
fından buradan çıkarılmıştır; çıkarılmasının gerekçe
leri muhakkak hepimizce malumdur. Bu şekliyle ka
lırsa, netice itibariyle özel dershane sahiplerine bir 
avantaj sağlanıyormuş intibaını uyandırmayalım. Üze
rinde durmak istediğim nokta budur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, arka
daşımızın eğer redaksiyon mahiyetinde ise sorusu ce
vaplamaya hazırız ve cevaplarını vermeye hazırım; 
ancak bu teklif doğrudan doğruya bir değişiklik öner
gesidir. Lütfen, daha önce hazırlanmış, yapılmış ve 
reddedilmiş olan teklifin üzerinde durmamamız gere
kir. Bu İçtüzüğe aykırıdır; bir. 

ikincisi; mademki şimdi işleme konmuştur veya 
konuşma hakkı tanınmıştır... 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bakın, ben öner
ge olarak kabul etmediğim için lehte, aleyhte söz 
vermiyorum. Redaksiyon olarak telakki ettim. Buna 
lütfen cevap verin; «evet veya hayır» şeklinde 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAM SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Şu anda mümkün de
ğildir. özel öğretim kurumlarının tarifi Kanunda baş
ka, dershanenin tarifi başka, 222 sayılı Kanunda kur
sun tarifi başkadır, diğerleriyle karıştırmamak gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Bir soru sorabilir mi

yim Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim; çok küçük bir 
nokta. 1 inci maddenin gerekçesinde geçiyor ve bunu 
acaba Millî Eğitim Bakanlığı prensip haline getirebi
lir mi?.. Şöyle : 

«Kreş» kelimesi mütemadiyen bütün kanunları
mızda geçmektedir; ama birçok ülkenin kendi dilin-
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de bunun deyimi vardır ve bizde de ne güzel yerleş
miştir, «Anaokulu» veyahut «Çocuk yuvaso> şeklinde. 
Acaba bunun yerine bunlardan biri ikame edilemez 
mi?., örneğin Almanya'da «Kinder Garten» derler, 
«Çocuk bahçesi» anlamındadır veya «Çocuk yuva
sı» şeklinde tercüme edilebilir. Neden «Kreş» deni
yor?.. Bu değiştirilemez mi ve Millî Eğitim Bakanlı
ğında bu şekilde bir prensip kararı alınamaz mı?.. 
Bunu öğrenmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cevabını rica ediyorum. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, evve
la Komisyon olarak cevabını vereyim, sonra Millî 
Eğitim Bakanlığı gerekirse gerekli ilmî açıklamayı 
yapar. 

Efendim, 0 - 6 yaş arasında olan okul öncesi eği
timi şimdi 0 - 5 yaş arasına indirilmiştir ve bu da iki 
bölüm halindedir, doğrudan doğruya iki yaş grubuna 
ayrılmıştır; 0 - 2 yaşında {Büyüme çağında) ve 2 - 5 
yaşında olanlar şeklinde. Yabancı memleketlerde bu 
üç yaş grubuna ayrılmıştır, «Küçükler, ortalar ve bü
yükler» şeklindedir. Memleketimizde böyle üç kade
mede üç ayrı sınıf açmaktansa, iki kademe olarak 
yapılmış. Birincisi, daha önce 0 - 2 yaş arasında olan
lar Sağlık Bakanlığında «Kreş» ve «Bakımevi» olarak; 
yani bu ad altında kullanılmaktadır. Çeşitli adlar 
vardır; ancak diğerleri anaokulu değil de, oyun sınıf
ları halindedir ve ilmî olarak adları, karşılıkları da 
budur; ama bunların hepsini yabancı bir kelime ola
rak «Kreş» adı altında almışlardır ve öyle gidiyor. 

Memleketimizde biliyorsunuz «Otel»i «Hotel» yaz
mak, «Ana sınıfı»nı, «Anaokulu»nu «Kreş» diye ya
bancı kelimeleri kullanmak bir moda halindedir. Ma
mafih değiştirmek daima mümkündür; ama uygulan
mıştır, yönetmeliklerin hepsi bu şekilde çıkmıştır. Mil
lî Eğitim Bakanlığı bu konuda daha geniş bilgi ve
rebilir efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ben bu maddede «Kreş» kelimesine rastlayama

dım Sayın Akkılıç?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Gerekçede geçiyor efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Sorguç, sizin cevap verme
nize pek lüzum yok. Sebebi şu : Madde üzerinde gö
rüşüyoruz. Zannederim siz de aynı cevabı lütfede-
cektiniz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BA
HİR SORGUÇ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, bu açıklamayı lütfen 
kabul buyurun. 

Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunmadan ev
vel, yapılmış bir değişikliği de sizlere arz etmek isti
yorum. 

Bu madde «Millî Eğitim Komisyonunun kabul et
tiği metin» olarak basılırken, maddenin başlığı; yani 
«Madde 1. — 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Ka
nununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir» ibaresi yazılmamış, matbaada ihmal edilmiş. 

Bu ibare ile birlikte 1 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci 
madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — özel öğretim Kurumları Kanunu

nun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 3. — Özel öğretim Kurumu açabilmek 

için Millî Eğitim Bakanlığından «kurum açma izni» 
alınır, izin için gerekli şartlar tüzükte belirtilir. 

Derecesi ve niteliği ne olursa olsun resmî benzeri 
bulunmayan okullar, resmî benzeri deneme niteliğin
de olan okullar, askerî okullar, din eğitimi ve öğreti
mi yapan özel öğretim kurumları ile emniyet teşkila
tını ilgilendiren alanlarda özel öğretim kurumu açı
lamaz. 

Özel öğretim kurumları, isimlerinde; resmî ve di
ğer özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve un
vanları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — özel öğretim Kurumları Kanu

nunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye'deki yabancıların çocukları için, Türk
lerle ilgili ülke temsilcilerinin bu amaçla kurdukları 
bir vakıf tarafından Uluslararası okul açılmasına Ba
kanlar Kurulunca izin verilebilir. 

Okulun açılabileceği yerler, açılış şekli, işleyişi ve 
diğer hususlar tüzükte belirtilir. 

Bu Kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel okul
lara, Türk Millî Eğitimin amaçlarına uygun olarak 
çalışmak üzere ve Millî Eğitim Bakanlığının izni ile 
yabancılar öğretim elemanı, ders araç ve gereçleri 
yardımında bulunabilirler.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, redak
siyon mahiyetinde bir değişiklik yapmamız mümkün 
müdür?.. Ondan sonra arkadaşlarımızın görüşü alınır
sa daha iyi olur... 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu haklı olarak bazı 
endişeleri gerektirmiştir efendim. Şöyle oldu : 

«Türkiye'deki yabancıların çocukları için Türkle
rin ve ilgili ülke temsilcilerinin bu amaçla kurduk
ları bir vakıf tarafından» şeklinde olursa daha açık 
olur, bir yanlışlığa da meydan verilmemiş olur, vir
gül kâfi gelmiyor efendim orada. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili dört önerge var; 

okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «625 sayılı Özel Öğretim Ku

rumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Madde ve Geçici 2 nci Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının.» 

Madde 3. — Özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Maddesinde yer alan madde 5'in ikinci, üçüncü 
fıkrasının metinden tamamen çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Çıkarılması önerilen fıkralar : 
«Türkiye'deki yabancıların çocukları için, Türkler

le ilgili ülke temsilcilerinin bu amaçla kurdukları bir 
vakıf tarafından uluslararası okul açılmasına Bakan
lar Kurulunca izin verilebilir. 

Okulun açılabileceği yerler, açılış şekli, işleyişi ve 
diğer hususlar tüzükte belirtilir.» 

Yüksek Bakanlığa 
Görüşülmekte olan 302 S. Sayılı Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 
Özel Öğretim Kurumları Kanununun 5 inci madde
sinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
«Türkiye'deki yabancıların çocukları için, Tür

kiye'de görevli ülke temsilcilerinin bu amaçla kur

dukları bir vakıf tarafından Uluslararası okul açıl
masına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 3 üncü maddesinin ilk fıkrasındaki 

«Türklerle ilgili ülke temsilcilerinin» ibaresi yerine, 
«İlgili ülke temsilcileriyle Türklerin İbaresinin» ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Necip BİLGE 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 302 S. Sayılı Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesiyle değiştirilmek istenen 5 in
ci maddenin ikinci fıkrasının mevcut metni yanlış 
anlamalara meydan verecek biçimdedir. Böyle bir 
yanlış anlamayı önlemek üzere, metnin aşağıdaki 
biçimde yazılmasını saygılarımızla arz ve teklif ede
riz. 

«Türkiye'deki yabancıların çocukları için, ilgili 
ülke temsilcileriyle Tüfk vatandaşlarının bu amaçla 
kurdukları bir vakıf tarafından uluslararası okul 
açılmasına Bakanlar Kurulunca izin verile'bilir.» 

Necip BİLGE Akif ERGİNAY 
Lütfulla'h TOSYALI 

BAŞKAN — Daha evvel Sayın Bilge'ye ait öner
ge geri istenmiş, onu verdik, bu son okunan önerge 
yerine kaim oluyor. 

Sayın ökte, buyurun, önergenizle ilgili açıkla
mayı yapın efendim. 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Yüce Meclisin 
Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 

Bu Kanun gereğince 'beni huzurunuzda birkaç 
kere da'ha göreceksiniz. 

Genel görüşmede arz ettiğim gibi, bu metin 5 
inci maddeye ilave edilmiş bir metindir; yani 625 
sayılı Kanuna yeni ilave edilmiş bir metin, yeni ila
ve edilmiş bir fıkradır. 

Fıkranın gerekçesinde aynen; «5 inci maddede 
yapılan değişiklikle ülkemizde belirli bir süre kala
cak yabancı öğrencilerin eğitimlerine imkân sağla
mak üzere uluslararası okullar açılmasına dair ay
rıcalık 'hükmü getirilmiştir.» (Ayrıcalık hükmü geti
rilmiştir...) Bu fıkrayla Hükümet bir imtiyaz getir
mektedir. Bu imtiyaz gerekçede yabancı öğrencilere 
tanınmıştır, maddede ise, Türkiye'de bulunan yaban
cıların çocuklarına tanınmıştır. 

Herhalde yanlış okumuyorsam son değişiklikle
riyle madde şöyledir: «Türkiye'deki yabancıların ço
cukları için Türklerle ilgili (ne yaparsanız yapın, 
Türkler ile ilgili deyin, Türklerle ilgili deyin; ne der
seniz deyin) ülke temsilcilerinin bu amaçla kurduk-



Danışma Meclisi B : 102 

lan bir vakıf tarafından (Dikkat buyurun, «bir va
kıf tarafından») uluslararası okul açılmasına Bakan
lar Kurulunca izin verilebilir.» 

Şu halde, imtiyaz tanımakla önce Anayasa ihlal 
rekçesi başkadır, metni başkadır. 

Maddede yapılan değişiklikle Lozan Andlaşma-
sından sonra ilk defa bir imtiyaz verilmektedir. Bu 
imtiyaz yabancılara verilmektedir; bu imtiyazın me
kanizması bir vakıf tarafından işletilecektir. Bu va
kıf Türklerle ilgili ülke temsilcileri (Neyse o ülke 
temsilcileri; herhalde büyükelçi, konsolos veya baş
kaları) tarafından kurulacak ye uluslararası bir okul 
açılacaktır. 

Cumhuriyet Anayasasının 10 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası, «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 
sınıfa imtiyaz tanınamaz.» diyor. Herhalde Hükü
met, bu imtiyaz tanınmama meselesini, Anayasanın 
ilk hükümleri olduğu için yalnız o maddelere inhi
sar kılmış gibi bir tutumu vardır. 

Şu halde, imtiyaz tanımakla önce Anayasa ihlal 
edilmiştir. 

Hukuk düzeninde ortaya konulan bir kuralın ta
nımı yapılmamışsa; yani uluslararası okul (herhalde 
Sayın Millî Eğitim Komisyonu Başkanı, çok değerli 
eğitimci Arkadaşımız bunu da bir metinden bulabi
lir) tanımı yapılmamışsa, (ki, ben yapılmamış diyo
rum; Millî Eğitim Temel Kanununda, 222'lerde ve 
sairede) o zaman mesele şudur: Bu tanıma diğer hu
kuk kaynaklarında herhangi bir çözüm var mıdır, 
yok mudur? Bu aranır. Eğer onda da bir şey bulu
namazsa, (ki, yoktur) o zaman yapılması düşünü
len değişiklik, getirilmesi gereken kanun kuralı han
gi toplum ihtiyacı içindir, hangi gerekçe içindir, han
gi kamu hizmetinin yaratılması içindir? Bu sorulur. 

İmtiyaz, çok açık tabiriyle kapitülasyondur; bi
zim için kapitülasyondur. Mesele doğrudan doğruya 
siyasî haklarımızla ilgilidir, egemenlik haklarımızla 
ilgilidir. Huzurunuzda zaten onun için bulunuyorum. 

Lozan'da buna son verilmiştir. 
Vaktinizi birkaç dakika alacağım. Çünkü bu 

maddeler okunmalıdır. Bu sözler mutlak surette 
okunmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın ökte, ne kadar zamana ih
tiyacınız var? 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Bir 5 dakika 
efendim. 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Ökte 5 da
kikalık konuşmaya 5 dakika daha ilave edilmesini 
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isterler. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

'Buyurun Sayın Ökte. 

ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Türk Murah
has Heyeti Başkanı ismet Paşa, yabancılar rejimi 
görüşülürken; «Kapitülasyonların özünü olduğu gi
bi tutup da, yalnız bunların adını ve biçimini orta
dan kaldırmaya yönelebilecek görüşleri hiçbir ba
kımdan kabul edemeyiz.» diyor. 

Fransız Murahhas Heyeti Başkanı Barer nasıl 
diyor bakın: «Kapitülasyon rejiminin yerine geçe
bilecek bir sistem araştırmaktayız. Bununla birlikte, 
yeni rejimin hukuk açısından yabancıların istekle
rini karşılayacak ve onlara gerekli güvenceleri ve
recek hükümleri kapsaması arzu olunacaktır.» Ve 
nihayet böyle gidiyor. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Bu meclis millî egemenlik, bağımsızlık mesele

leri söz konusu olduğu zaman tutumunu göstermiş
tir, tavrını göstermiştir.. Bunu çeşitli zamanlarda çe
şitli tasarılara karşı yapmıştır. Önümüzdeki metin, 
arz ettiğim gibi (vaktin darlığından daha geniş bil
gi arz edemiyorum) gerekçede de dendiği, (ben söy
lemiyorum) Hükümetin aynen yazdığı şekilde, bir 
ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı hiçbir şeyle telafi etmeye 
imkân yoktur, hiçbir şeyle telif etmeye imkân yok
tur, hiçbir gerekçeyle de izah etmeye imkân yoktur. 

Sayın Millî Eğitim Komisyonu Başkanı, genel 
görüşmemizde Millî Eğitim Bakanlığının temsilcisiy-
miş gibi bu Tasarıyı da benimseyerek şöyle söyle
miştir: «Yurt dışından buraya gelen yabancı tüccar
lar, ekonomik ilişkilerimiz olan kimseleri çocukla
rını getiriyorlar, burada onların okuması lazım. O 
halde onlara ne yapalım?.. Bu imkanı sağlayalım.» 

Dünyanın hiçbir yerinde uluslararası okul böyle 
vakıflarla, böyle yabancı ülkelerin temsilcileriyle ku
rulmaz. Uluslararası okulu biliyoruz. 

Bu sebeple özünde ayrıcalık yatan, şekli, biçimi, 
adı ne olursa olsun bir kapitülasyon kokusu hisse
dilen, gerekçesiyle metni birbirinden ayrı olan ve bir 
kanunla bir vakfı istilzam eden ve metinde hiçbir 
şey anlaşılmayan bu fıkraların metinden çıkarılma
sını arz ediyorum ve sizin yüksek vicdanlarınıza sı
ğınıyorum. 

Meselenin özünde ne gibi bir gerekçenin yattığı 
bence meçhuldür, bilmiyorum sizce var mıdır?.. 

Saygılar sunuyor, huzurunuzdan hürmetlerimle 
ayrılıyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Bu konuda Komisyon olarak görüşlerimizi Yüce 

Heyete ilk görüşmede arz etmiştik. Tekrar, Arkada
şımın yaptığı gibi yenilemek istemiyorum. Yalnız, 
'bunun katiyyen Lozan Andlaşmalarıyla alakası yok
tur. Elimizdeki, okumuş olduğum belgeler de 1964 
senesinde Özel Öğretim Kurumları Kanunu çıkartı
lırken yetkili kişiler tarafından yapılmış konuşmalar
dır. 

Ayrıca, şunu da arz ve tekrar etmek istiyorum: 
«Bu okul Lozan Antlaşmasına aykırıdır» deniyor. 
(Sözlerim aynen böyledir.) Kurucu Türk tüzelkişisi 
olan bir okulun Lozan Antlaşması ile hiçbir ilişkisi 
görülmemektedir. Esasen yabancı okullarla ilgili hu
sus Lozan Antlaşmasının maddelerinde de bulunma
maktadır. İkâmet ve Salahiyeti Adliye Sözleşmesine 
•bağlı mektuplarla Fransa, İngiltere ve İtalya'ya ve
rilen bir taahhüt söz konusudur. Elimdeki iki tane 
tanıtma bülteni de birisi Fransa'da açılmış bulunan 
uluslararası okula ait, diğeri de Yunanlıların İsviç
re'de açmış oldukları uluslararası, okulla ilgilidir. Bu 
konuda daha geniş bilgi Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından verilebilir. Burada Komisyon olarak sizle
rin adına iş gördüğümüze göre, Millî Eğitim Bakan
lığının da bütün dokümanını incelemek, araştırmak, 
size gerçek bilgiyi vermek ve bu işi bütün ciddiye
tiyle; altını çizerek tekrar ediyoruz, bütün ciddiyeti 
ile sizlere sunmak zorunda olduğumuzu da arz ede
rim. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Buyurun 'Sayın Sorguç. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Sayın Başkanım; burada söz 
konusu olan husus, 5 inci maddenin ikinci fıkrası-
dır. Madde tüm olarak ele alınmamıştır. O bakım
dan müsaade buyurursanız evvela 5 inci maddenin 
birinci paragrafını okumak istiyorum : 

MADDE 5. — Ya'bancı uyruklu gerçek veya tü
zelkişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu gerçek veya tüzelkişiler adına her ne suret
le olursa olsun Türkiye'de yeniden özel öğretim ku
rumu açamazlar.» 

Yürürlükteki 625 sayılı Kanunun 5 inci madde
sinin birinci fıkrası değiştirilmemiştir. Yani, yabancı 
uyruklu gerçek veya tüzelkişilerin kendi adlarına 
veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek veya tü
zelkişiler adına her ne suretle olursa olsun Türki
ye'de yeniden özel öğretim kurumu açamayacakları 
hükmü korunmuştur. 

İkinci fıkrada öngörülen uluslararası okul, ya
bancı okul değildir. Kaygıları dağıtmak ve konuyu 
biraz daha aydınlatmak bakımından bu okulun ta
sarlanan belli başlı özelliklerini izninizle arz edeyim. 

Uluslararası okul, bu amaçla kurulan bir Türk 
vakfı tarafından ve tamamen Türk mevzuatına uy
gun olarak açılacaktır. En önemlisi, bu okula sade
ce ya'bancıların çocukları devam edebilecektir. Kı
sacası, diğer birçok ülkede olduğu gibi, yurdumuz
da belli bir süre kalacak yabancıların, (diplomat 
olur, iş adamı olur) çocuklarına bir sosyal kolaylık 
sağlamak söz konusudur. Bizim birçok çocuğumuz 
yabancı ülkelerde bu tür kurumlara devam etmekte
dir; biz de böyle bir hizmet sunuyoruz. 

Bu okula Türk çocuğu gitmeyeceğine göre, dile 
getirilen kaygılar varit değildir. Tasarının yasalaş
ması ile bu okulları hemen de açılamayacaktır. Her 
okul için Bakanlar Kurulu izin verecektir. Okulla
rın sadece yabancıların yoğun olduğu büyük yerle
şim merkezlerinde açılmasına cevaz verilebilecektir. 
Öğretim dili de yaygın birkaç dille sınırlandırılacak
tır. Programlarına, Türkçe de zorunlu ders olarak 
konulacak, bu yolla okul denetimimiz altında tutu
lacak, hem de yabancı çocukların Türk kültürüne 
girmeleri, ileride Türk sempatizanı olmaları sağla
nacaktır. 

Bundan bir süre önce Birleşmiş Milletler Dün
ya Tarım Örgütüne bağlı 250 kişilik uluslararası 
memurdan oluşacak 'bir kuruluşun İstanbul'da yer
leşmesi söz konusu olmuştu. Ön hazırlıkları sırasın
da Millî Eğitim Bakanlığından da bu memurların 
çocuklarının devam edebilecekleri okullar olup ol
madığı soruldu. Biz, bir kısım derslerin eğitiminin 
yabancı dilde yapıldığı okulların varlığını bildirdik. 
Neticede bir ses çıkmadı. Tabiî ki tek sebep bu ola
maz; ama sebeplerden belki birisi de bu olmuştur. 

Açılacak uluslararası okulun Lozan Antlaşması 
ile hiçbir ilgisi yoktur. Lozan'da Osmanlı İmpara
torluğu devrinde fermanla açılmalarına izin verilen 
Hıristiyan tebaaya ve yabancıların kendi kolonileri
ne hizmet götüren kurumların bir kısmının tanınma
sı, bir kısmının da durumlarının iyi niyetle incelen-

— 567 — 
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mesi taahhüdü söz konusudur. Uluslararası okul, es
kiden mevcut olup da, «Şimdi bunu tanıyın» diye 
bize empoze edilmiyor ki; biz kendimiz açıyoruz. 
Kanunun 15 inci maddesi bu okula da şamil, esasen 
yabancı okullara da şamil. Usulsüzlük görüldüğü 
anda kapatılabilir. 

Bugün yurt dışında yüzbinlerce çocuğumuz var. 
Yabancı ülkeler bunlara okullarının kapılarını aç
mış, bizim Türk kültürü derslerini programlarına 
almışlar. Durum, eskisinden çok farklıdır. Bu ne
denlerle bu Taslağa bu fıkra eklenmiştir. 

Takdir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Sorguç. 
Değerli üyeler, Sayın ökte'nin önergesine Saym 

Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

MtLLl EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bir arzunuz 
mu vardı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
Sayın Erginay ile Sayın Bilge'nin redaksiyon mahi
yetindeki güzel düzenlemelerine teşekkür ederiz ve 
onlara katılıyoruz. 

BAŞKAN — Ona geleceğim. Teşekkür ederim, 
hay hay efendim. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Benim önergem de redaksiyon mahiyetindedir. 

«Türkiye'deki yabancıların çocukları için Türkiye'de 
görevli ülke temsilcilerinin» şeklinde olmasını ben 
daha uygun görmekteyim, önergemi bu amaçla tak
dim etmiş bulunuyorum. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
Sayın Uyguner'in önergesi yerindedir. Yalnız, ora
da Türkler katılamıyorlar; arada bu fark var. Müm
künse, arkadaşımız da katılırsa, Sayın Erginay'ın 
önerdiği biçimde düzenlememiz mümkün. 

M. FEVZİ UYGUNER — Katılıyorum. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sadece «Görevli», 
denilerek onu tanıyorsunuz; ama diğerleri de olur. 
Sayın Necip Bilge'nin, Sayın Erginay'la beraber ver
dikleri önergeye katılıyoruz. Biz, bu önergeye katılı
yoruz, o şekilde düzenleme olursa faydalı olur. 

BAŞKAN — O halde, mademki redaksiyonla il
gili görüyoruz, o değişikliği Sayın Erginay ve Sa
yın Bilge'nin önergesinden aynen alıyor muyuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aynen efendim; 
Sayın Erginay ve Sayın Bilge»nin önergesindeki gibi. 

BAŞKAN — Zaten bir de Sayın Tosyalı var ga
liba. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Üçü beraber. 

BAŞKAN — Aynen alıyoruz. 
İkinci fıkrada şöyle oluyor: 
«Türkiye'deki yabancıların çocukları için, ilgili 

ülke temsilcileri ile Türk vatandaşlarının bu amaçla 
kurdukları bir vakıf tarafından uluslararası okul 
açılmasına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.» 

İkinci fıkra bu şekilde değişiyor, diğer fıkralar 
kalıyor. 

Değerli üyeler; redaksiyon mahiyetinde bulun
duğu için, bunu artık dikkate alınmak üzere oya 
sunuyorum. İkinci fıkra, demin okuduğum, Sayın 
Bilge, Sayın Erginay ve Sayın Tosyalı'nın teklif et
tikleri şekilde değiştirilerek bu maddeyi bu değişik 
şekli ile oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — özel öğretim Kurumları Kanunu
nun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Yabancılar tarafından açılmış özel 
Öğretim Kurumları, kurucularının veya yetkilileri
nin önerisi ile yalnız Millî Eğitim Bakanlığına devre
dilebilir. Devredilen bu kurumların yönetim, eğitim 
ve öğretim özellikleri dikkate alınarak korunması 
yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur. 

Bu kurumlar kapatılsalar da üçüncü şahıslar ta
rafından mülk edinilemezler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?... Yoktur. 

Komisyonla Hükümetin bir görüşü, tekrar yeni 
bir ilave edecekleri konu?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — özel öğretim Kurumlan Kanu

nunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 8. — özel öğretim Kurumu açma belge
sinin verilebilmesi için; Kurumun bina veya bina
larının tapu ile maliki veya sözleşme ile kullanma 
hakkına sahip olduğu, kullanılış amaçlarına her ba
kımdan uygun ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci 
sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını kar
şılayabileceği Millî Eğitim, içişleri, Bayındırlık ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuru
luşlarınca tespit olunur. 

Tespit olunan öğrenci sayısı artırılamaz. Ancak, 
daha sonra kurum binalarında meydana gelebilecek 
kapasite artışları halinde öğrenci sayısının artırılma
sı istenebilir. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas 
teşkil eden hususlardan herhangi birinde değişiklik 
yapılması, Millî Eğitim Bakanlığının onayına bağ
lıdır. 

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

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı, önergeniz 
de var. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Birinci fıkrada açı
lacak okul için «Yetkili kuruluşlarca tespit olunur.» 
diyor. Uygulamada bu kuruluşların müştereken mi 
rapor vereceği, ayrı ayrı mı rapor vereceği belli 
olmuyor. O bakımdan acaba Komisyon buraya bir 
düzenleme getirebilir mi; onu sormak istiyorum. Ya
ni, «Millî Eğitim, İçişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuruluşlarınca 
tespit olunur» diyor. 

Uygulamada, bunun müştereken mi tespit edile
ceği, ayrı ayrı raporlarla mı yapılacağı veya bu 
kuruluşların raporları üzerine Millî Eğitim Bakan
lığınca mı verileceği belli değildir. Bir açıklık geti-
rebilirlerse faydalı olur. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Buyurun Sayın 
Komisyon. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
her ikisi de mümkün; ancak şimdiki Yönetmelikte 
bu kurumlar aynen alınmışlar ve müştereken yapıyor
lar ve bir zorlukla karşılaşılmıyor efendim. Sayın 

Müsteşar Beyin de bildirdikleri gibi, bu konu ayrıca 
tüzükte de yer alacak; yani Kanundaki ve yönet
melikteki hususlar aynen, birlikte gireceklerdir. Bu 
nedenle, müşterek olması hususunda maddede bir de-
ğişikliklik yapmaya gerek yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim, izahatınız tutana

ğa geçti; uygulama böyle yapılabilir. 
Evet; Sayın Tosyalı, sizin önergeniz bu maddey

le ilgiliydi. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

maddenin ikinci fıkrasında bir düzeltme yaptık. 

BAŞKAN — Bu da düzenleme ile ilgili. O hal
de önergenizi okuyorum: «İkinci fıkrada (Tespit 
olunan öğrenci sayısı artırılamaz) cümlesi amacı tam 
olarak ifade etmediğinden, bu cümlenin, (Açma bel
gesinin verilmesi sırasında tespit olunan öğrenci 
sayısı artırılamaz) şekline sokulması» isteniliyor. 

Sayın Komisyon, Sayın Tosyalı'nın önergesi hak
kındaki görüşünüzü alabilir miyim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Tosyalı'nın 
önergesine muhteva olarak katılıyoruz. Yalnız tek
lif ettikleri ibarenin şu şekilde düzenlenmesinin da
ha yararlı olacağına inanıyoruz: «Kurum açma izni 
verildiği sırada tespit olunan öğrenci sayısı artırıla
maz.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı; Sayın Komisyonun 
açıklamalarına katılıyor ve önergenizi bu şekilde de
ğiştiriyor musunuz efendim? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Uygundur Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Değerli üyeler; 5 inci maddeyi, ikinci fıkrasının 

başında yapılacak olan «Kurum açma izni verildiği 
sırada tespit olunan öğrenci sayısı artırılamaz.» şek
lindeki değişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 625 sayılı Özel öğretim Kurum

lan Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Kurumlara ait yapı ya da yapılar 
içinde iki kurucuya ait aynen veya farklı derecede 
yahut nitelikte okul bulunamaz. 

Eğitim - öğretim ve yönetim bakımından sakın
ca görülmediğinin teftiş raporlanyla tespit edilmesi 
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halinde, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde 
farklı derecelerde okullar bir arada bulunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Buyurun Sayın Tosyalı. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 
madde metnindeki «Kurumlara ait yapı ya da yapılar 
içinde iki kurucuya ait aynen veya farklı derecede 
yahut nitelikte okul bulunamaz.» ibaresinin, «Ku
rumlara ait yapı ya da yapılar içinde iki kurucuya 
ait aynı veya farklı derecede yahut nitelikte okul 
bulunamaz.» şeklinde düzeltilmesi gerektiği kanaa
tindeyim. Acaba Sayın Komisyon bu şekildeki bir 
düzeltmeye katılırlar mı?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Sayın 
Tosyalı'nın teklifine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı -
oğlu. 

Değerli üyeler; maddenin ikinci satırındaki «Ay
nen» kelimesi, «Aynı» olarak düzeltiliyor. 6 ncı 
maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Bir Özel Öğretim Kurumunda öğ
retime başlayabilmek için «Öğretime Başlama İz
ni» alınır. Bunun için gerekli belgelerle en geç öğre
tim yılı başından üç ay önce Millî Eğitim Bakanlı
ğına başvurulur. Öğretime başlama izni alınmadık
ça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz. 

Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kuru
cuya Millî Eğitim Bakanlığınca verilmesi aşağıdaki 
şartların yerine getirilmesine bağlıdır. 

a) Bu kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, la-
boratuvarlarının, kitaplığın ve beden eğitimi imkân
larının amaç ve ihtiyaca yeterli görüldüğünün kesin 
teftiş raporuna bağlanması. 

b) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlileri
nin sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunması ve 
bu kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre 
belgelendirilmesi. 

c) Kurumun yönetmelikleriyie müfredat prog
ramının Bakanlıkça incelenip onanmış olması. 

İlköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretim 
yılının 15 inci gününden sonra verilen öğretime baş
lama izinleri ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. 

Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulla
rın kayıt - kabul süreleri, gerektiğinde 15 gün uza
tılabilir. 

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

Değerli üyeler; bu maddelerin hepsinin başında 
geçen «özel öğretim Kurumları Kanununun» iba
resini, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun» şeklinde düzelttiğimizi ve bu şekilde okunma
sı gerektiğini bir kere daha hatırlatıyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇU KKANTARCIOĞLU — Evet efendim; bu
yurduğunuz ibarenin düzeltilmiş şekli, Tasarının gö
rüşülmeye başlandığı ilk günde kabul edilmişti. 

BAŞKAN .— Evet, maddeyi bu şekilde oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 11. — İleri sınıfların öğretimini kademe
li olarak başlatacak kurucunun 10ı uncu maddede 
aranan şartları, açılacak her sınıf için, öğretim yılı 
başından en az 3 ay önce yerine getirmesi gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Buyurun Sayın Tosyalı, 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 
maddenin ikinci satırındaki «... en az 3 ay» ibaresin-
deki «3» ün, rakamla değil de yazı ile yazılarak, bu 
ibarenin «... en az üç ay» şeklinde düzeltilmesi ge
rektiği kanaatındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tamam efendim; bu 
teklife katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet; maddeyi bu değişiklikle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 12. — Öğretime başlama izni verilmekle 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarının denkliği de ta-



Danışma Meclisi B : 102 1 6 . 5 . 1983 O : 1 

nınmış olur. Bu okullar öğretime başlandığı yıl için
de genel teftişe tabi tutulurlar. 

Bakanlıkça öğretim, eğitim veya yönetim bakımın
dan özel yönetmeliğine göre veya gerek görülecek hal
lerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve du
rumu yeterli görülmeyen okullar önce uyarılır. Yöne
ticileri hakkında gerekirse, 45 inci madde hükümleri 
uygulanır. Daha sonra yaptırılan teftişte durumunu 
düzeltmediği anlaşılan okulların denkliği, öğretim yılı 
sonunda kaldırılır. Ertesi yıl yaptırılacak teftişte de ça
lışmalarının yeterli olmadığı tespit olunan okullar, öğ
retim yılı sonunda kapatılır. Bu durumda, o yılki sı
navlar Bakanlıkça özel olarak yaptırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. IBuyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGlNAY — Sayın Başkanım, bütün mad
delerin başlarında değişiklik bakımından ortaya atılan 
konulan şekil; zannediyorum mevcut birçok kanun ba
kımından yanlıştır. Şimdiye kadar söylemek gerekirdi, 
ama maksadım şu ki; her maddenin başında «625 sa
yılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun» denileceğine, 
bunun yerine «Aynı Kanunun 5 inci; aynı Kanunun 
7 nci; aynı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.» denilemez mi; eğer Komisyon kabul 
ederse?.. Çünkü, bütün vergi kanunlarında böyledir, 
geçen gün çıkardığımız bir kanun da böyle idi. Bu iti
barla, tekrarları önlemek bakımından çok faydalı olur 
ve usule de uygun olur. Eğer Sayın Komisyon kabul 
buyurursa, önerdiğim şekilde bir düzeltme yapılmasın
da fayda vardır; bunu arz etmek istiyordum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 
Erginay haklılar; yalnız Sayın Turhan Güven'in Baş
kanlığındaki geçen günkü toplantıda bu şekilde, yani 
bütün maddelerin başlarında «625 sayılı Özel öğretim 
Kurumları Kanununun» şeklinde bir ibarenin bulun
ması Genel Kurulca uygun bulundu; o bakımdan de
vamını izhar ettik, yoksa kendileri haklılar. Eğer ye
niden, şimdi bir düzenleme olursa, yine mümkün. 
Çünkü, bu bitinceye kadar bu konuda görüşmeye im
kân verecek durum var; katılırız efendim. 

AKİF 'ERGİNAY — Sayın Başkanım, 1 inci mad
de zaten öyle olacak; fakat ondan sonra 2 nci, 3 üncü 
maddelerde «Aynı Kanunun» deyimleri geçecek; ben 
bunu kastediyorum. 1 inci madde, gayet tabiî öyle 
kalacaktır. 
«fek: 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Birinci maddede «625» i 
koyduk ve devam ettik, sonra tekrar ikinci maddede 
yine aynı şey devam ettiği için, sizin ikazınız üzerine 
biz onu kabul etmiş durumdayız. Hocamızın teklifini 
kabul etmemiz mümkün. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oya sunacağımız 
zaman, bu konuyu Sayın Erginay lütfeder, hatırlatır
larsa, Komisyon ile Hükümet de katıldıklarına göre 
değiştirebiliriz. 

AKİF ERGİNAY — Ben önerge vereyim bu hu
susta, daha iyi olur. 

BAŞKAN — Önergeye lüzum yok, bir redaksiyon 
konusudur, yapabiliriz. 

Madde üzerinde söz isteyen olmadı. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 10. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü bir fıkra eklen
miştir. 

«ÖğıStime başlama izni almış olan bir kurum, iki 
yıl içinde öğretime başlamazsa veya öğretime başla
dıktan sonra ara verirse veya iznin alınış amacından 
başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşı
lırsa öğretime başlama izni geri alınır.» 

«Bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni alma
yan kurum kapatılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Tosyalı. Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, ikinci 

satırda «... üçüncü bir fıkra eklenmiştir.» deniyor. Onun 
başına «... ve bu maddeye üçüncü bir fıkra eklenmiş
tir.» denirse, daha uygun olacak efendim. Bu madde
ye bir fıkra eklendiğini belirtmekte yarar var. 

Başkan — Sayın Komisyondan soralım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, virgül «ve» ma
nasına geldiğine göre; yani o manada kullanmışızdır. 
Katılabiliriz; fakat virgül var orada efendim. «... ve bu 
maddeye üçüncü bir fıkra eklenmiştir.» şeklinde ola
bilir efendim. 

[BAŞKAN — Başka bir teklif yok. Değerli üye
ler, bu maddede, birinci fıkranın ikinci satırında «de
ğiştirilmiş» kelimesiyle «üçüncü» kelimesi arasına, 
«ve bu maddeye üçüncü bir fıkra eklenmiştir» de-
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ğişikl'iği uygun görülmüştür. Bu değişiklikle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 16. — özel bir okulun kurucusu Bakanlığa, 
yönetici, öğretmen ve öğrencilere en az 6 ay önce ya
zılı olarak bildirmek şartıyla ve ancak öğretim yılı 
sonunda okulunu kapatabilir. 

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

MİLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
maddedeki «6 ay önce» ibaresindeki rakamı yazıyla 
yazıyoruz^ 

BAŞKAN — Evet. Rakamla yazılan «6», yazıyla 
değiştiriyoruz. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bir so
rum var. 

(BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bu altı 
ay, öğretim yılının başlangıcından üç ay başlamak 
suretiyle olabildiği takdirde, üç aylık bir öğretim dö
neminin sonunda ne olacaktır?.. Burada bir açıklık 
yo'krar. Sayın Komisyonumuz, her halükârda bu altı 
aylık sürenin ne zaman kullanılabileceğine dair bir 
açıklama yaparsa, zabıtlara geçmiş olması bakımın
dan zannediyorum ileride uygulamada birtakım boş
lukları dolduracaktır. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
İBuyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu mad
de 16 ncı maddenin birinci fıkracıdır. «Özel bir okulun 
kurucusu Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencile
re en az altı ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla 
ve ancak öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir.» 
deniyor. Bundan maksat, kişinin altı ay içinde malî 
yılla ilgili her türlü taahhütleri vesaireleri varsa, bu
nunla ilgili olarak bir hatırlatma vermesidir. Altı ay 
önce «'Ben kapatacağım okulumu, haberiniz olsun, 
kendi tedbirlerinizi alın» diyecek ve altı ay sonra ya
pacak. Diğer maddelerde olduğu için, tekrar bura
da tekrara gerek yok kapatılması konusunun. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu maddeyi, demin yaptığınız 

«6» rakamı yerine «altı» yazısı konmak suretiyle, bu 
değişiklikle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 625 sayılı Özel Öğretim Ku

rumları Kanununun 2Q nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«'Madde 20. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce, yabancılar tarafından açılmış bulunan 
özel öğretim kurumları aynen korunur. 

Ancak, bu özel öğretim kurumlarının çoğaltılma
sı, aynı il veya başka illerde şubelerinin açılması Ba
kanlar Kurulu Kararına; binalara ilaveler yapılması, 
mevcut binaların yerine kaim olmak üzere yeniden 
binalar inşa edilmesi ve genişletilmesi Millî Eğitim 
Bakanlığının iznine bağlıdır.» 

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

'Bu maddeyle ilgili Sayın Ökte'nin bir önergesi 
var. Sayın Ökte yok, önergeyi okutuyorum, yalnız 
Komisyonun ve Hükümetin görüşünü alacağım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 625 sayılı Özel Öğretim Ku

rumlan Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici ikinci 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 12 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

«MADDE 12. — Özel Öğretim Kurumları Kanu
nunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 20. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce, yabancılar tarafından açılmış bulunan 
özel öğretim kurumları aynen korunur. Bu özel öğ
retim kurumlarının öğretim ve eğitim ihtiyaçlarına 
tahsis ettikleri binalara ilaveler yapılması Millî Eği
tim Bakanlığının iznine tabidir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümetin bu 
önerge üzerindeki görüşü lütfen?.. 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başjkan, zaten 
bu eski Kanunun bir devamıdır; ancak «Bunlar ge-
nişletemedikleri takdirde durumları ne olur?.. Bina 
yıkıldığı takdirde ne olur?..» diye bir durum vardı, 
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bu madde bunun, Bakanlar Kurulu kararına ve Millî J 
Eğitim Bakanlığına ait olduğunu sınırladığı için ve 
zaten Sayın Ökte'nin de buna karşı bir durumu bu
lunmadığı için, önergeye katılmamız mümkün değil
dir, 

\Arz ederim. I 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir, 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 21. — Özel Öğretim Kurumlarında yö
netim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin asıl görevi bu 
kurumlarda olan yönetici ve eğitim - öğretim eleman- [ 
lan ile yürütülmesi esastır. 

Bir özel okulun öğretmen kadrosunun, kuruluş sı
rasında üçte birinin, kuruluşundan beş yıl sonra da 
en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan I 
öğretmenlerden oluşması zorunludur. Yöneticiler 
asıl görevli aylık ücretli olarak görevlendirilir, başka 
kurumlarda görev alamazlar. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının 
yöneticilik ve eğitim - öğretim hizmetlerinde, en az 
dengi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için 
gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir. 

ıBu kurumlarda stajiyer öğretmene öğretim göre
vi verilemez. İhtiyaç halinde yabancı dilde okutulan 
derslerin öğretmenliğine önerilenlerde bu şart aran-
mayabilir; 

İhtiyaç halinde, asıl görevi resmî öğretim kurum
larında olan öğretim elemanlarına, aylığı karşılığın
da okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini aksat
mamak ve resmî öğretim kurumlarında okuttukları 
ders saatlerinin yarısını geçmemek üzere, yetkili ma
kamların izni ile özel okullarda ücretle ders verilebi
lir. Diğer devlet memurları öğretmenlik yapma nite
liğini taşısalar da özel öğretim kurumlarında görev
lendirilemezler. 

'Resmî ve .özel okul yöneticileri ile öğretmenleri
ne, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında 
görev verilemez. Buna aykırı hareket eden kurum I 
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hakkında Kanunun 15 inci maddesi, görev alanlar 
hakkında da 47 nci ve 48 inci maddelerine göre iş
lem yapılır. 

Azınlık okullarının Türkçe, Türkçe Kültür ders
leri, kadroları resmî okullarda olan öğretmenlerce 
okutulur. Bu gibilerde en az iki yıllık öğretmenlik 
tecrübesi, aranır. 

BAŞKAN — Ma'dde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, bir 
konuyu açıklamak istiyorum müsaadenizle. 

Efendim, burada Hükümet Teklifinden, beşinci 
fıkra «Kurumların özellikleri göz önünde tutularak, 
yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartlar 
yönetmelikle belirtilir.» diyor. Bizim metinde atlan
mış, aynen sağ tarafa onu aktaracağız efendim. «Bu 
kurumlarda stajiyer öğretmenlere...» diye başlayan 
pragrafın altına «ihtiyaç halindeki...» diye devam 
eden paragrafın arasına bu şekilde girecek o parag
raf. «'Kurumların özellikleri gözönünde tutularak, 
yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şart
lar yönetmelikte belirtilir.» Bu bölüm sağ tarafa ge
çiyor efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğluj 

Söz isteyen sayın üye olmadığına göre, Komisyo
nun hatırlattığı ve matbaa baskısı sırasında unutu
lan Hükümet Teklifindeki beşinci fıkra, «Kurumla
rın özellikleri gözönünde tutularak, yönetici ve öğ
retmenlerde aranacak nitelik ve şartlar yönetmelikle 
belirtilir.» fıkrası, Komisyon Teklifinin yukarıdan 
itibaren dördüncü fıkradan sonra; yani «Bu kurum
larda stajiyer...» diye başlayan fıkra ile «İhtiyaç ha
linde asıl görevi resmî öğretim kurumlarındaki...» 
diye devam eden fıkra arasına konmak suretiyle, bu 
ilaveyle ve bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 23. — Özel öğretim kurumlarının mü
dürleri, kurucuları tarafından, diğer yönetici ve öğ
retmenleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir 
ve istihdamları, Millî Eğitim Bakanlığının iznine su
nulur. Bakanlığın iznine sunulmadan önce, müdür, 
diğer yönetici ve öğretmenler işe başlatılamazlar. 
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Şartları taşıyan yönetici ve öğretmenler için Ba
kanlıkça çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin ip
tali yine Bakanlıkça yapılır. 

izin talebinin reddi halinde tebliğ tarihinden iti
baren adaylara vazife görd'ürülemez!» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, redaksiyon 
bakımından arz ediyorum. 3 üncü satırdaki «müdür» 
den sonra «ile» kelimesinin konması yerinde olur; 
virgül olmaz, «önce, müdür ile diğer yönetici ve öğ
retmenler işe başlatılamazlar.» şeklinde daha açık 
oluyor; eğer Komisyon kabul eder ilave ederlerse. 
Bunu. rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTAROOĞLU — Kabul ederiz 
efendim, tabiî. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu değişiklikle mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

15 İnci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 24. — Türkçeden başka dille öğretim ya
pan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan özel 
okulların müdürleri, Türkçe ve Türkçe Kültür ders
leri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim 
dilini bilenlerden birini Türk Müdür Başyardımcı
sı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Millî Eği
tim Bakanlığına önerin 

Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmeni bu
lunmaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan 
eğitimi görmüş Türk asıllı ve Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir. 

Bu öneriyi, uyarmaya rağmen bir ay içinde yap
mayan okulların Türk Müdür Başyardımcılarını, yu
karıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından Millî 
Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır. 

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

Komisyonun, Hükümetin bir sözti?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

J «Madde 25. — 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sa-
I yılı Kanuna bağlı Andlaşmanın 40 inci ve 41 inci 
I maddeleri kapsamına giren okulların özellik göster

mesi gerdken hususları tüzükte belirtilir. 
Tüzük, ilgili ülkelerin bu konudaki mevzuat ve 

uygulamaları dikkate alınarak karşılıklılık ilkesine 
göre hazırlanır. Tüzükte belirtilmeyen hususlarda, 
resmî okullar mevzuatı uygulanır. 

Bu okullarda yalnız aynı azınlığa mensup Türk 
vatandaşlarının çocukları ile ırkdaş oldukları devle
tin Türkiye'de görevli personelinin çocukları okuya
bilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
'sayın üye?.. Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNBR — Sayın Başkan, değerli 
I arkadaşlarım; 
I Görüşülmekte olan 25 inci maddenin son fıkrasın

da, «Bu okullarda yalnız aynı azınlığa mensup Türk 
vatandaşlarının çocukları ile ırkdaş oldukları devletin 
Türkiye'de görevli personelinin çocukları okuyabilir.» 
şeklinde bir ifade kullanılmıştır. 

Anayasamıza göre, Türkiye'de herhangi bir ırkın 
varlığı -kabul edilmez; yani Türkiye'de ırk, din, dil, 
mezhep ayrılığı gözetilmeksizin herkes Türk vatanda 
şıdır. Türkiye'de, ayrıca başka bir ırkın varlığı veya 
bir azınlığın varlığı kabul edilmez. 

Maddenin ilk fıkrasındaki 23 Ağustos 1923 tarih 
I ve 340 sayılı Kanun, Lozan AndlaşmaSıdır. Kanunla 

onaylanan andlaşma Lozan Andlaşmasıdır. Burada 
zikri geçen 40 inci ve 41 inci maddeler de, Lozan And-
laşmasının 40 ve 41 inci maddeleridir. IBu maddeler
de; ki 36 ncı maddeden başlar bu seri, «Türkiye'deki 

I gayrimüslim kimselerin çocukları» tabiri geçer; yani 
«azınlık» tabirini kullanmaktan Adlaşma son derece 

I titizlikle kaçınmıştır ve Türkiye'de bir din farkı ol
duğu kabul edilerek, «gayrimüslim» ifadesi kullanıl-

I mıştır. Halbuki burada son fıkrada bu, «azınlık» şek
line dönüştürülmüştür, ki bu çok yanlış bir şeydir. 
Anayasamızda «azınlık» tabiri geçmediği gibi, hiçbir 
kanunumuzda da «azınlık» tabiri yer almamıştır şim
diye kadar; ilk defa burada rastlıyorum. 

Keza, Anayasamızda ve hiçbir kanunumuzda «ırk, 
ırkdaş» tabiri de geçmemiştir, ilk defa buraya konul
muş bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır ki bu 

I yanlıştır, yani, Anayasamıza ters düşer, Millî Huku
kumuza ters düşer ve Anayasamızda kabul edilen 
«Türk Devleti» esprisine ters düşer bu tabirler. 

Bu sebeple, bu «azınlık» tabiri ile «ırktaş» tabirle-
1 rini bu maddeden kaldırmamız gerekmektedir. IBunua 
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için, «azınlık» tabiri yerine diyebiliriz ki; (önerge 
takdim ettim, orada daha düzgün bir şekilde ifade 
ediliyor) «23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Kanun
da belirtilen okullarda okuyan» şeklinde ifade edebi
liriz bunu yani, burada da «gayrimüslim» tabirini 
kullanmamak için o .Kanuna bir atıf yapmak suretiy
le meseleyi halledebilirz. 

Yine, «ırkdaş oldukları devletin» değil de, «aynı 
dili konuşan» veya «dili aynı olan» tabirini belki ifa
de edebiliriz; sırf «ırkdaş» tabirini kanunumuza, 
mevzuatımıza sokmuş olmamak bakımından. 

Bu nedenle bir önerge takdim etmiş bulunuyorum, 
yüce Heyetin takdirlerine arz eder, saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
(MİÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARÜIOĞLU — Sayın Başkanım, 
önerge de alındıktan sonra; biz de bu açıklamaya ta
biî karşı değiliz, yerindedir. Gerçi 'Hükümet bu konu
da bilgi vereceklerdir; ama önergeler okunsun, ondan 
sonra cevap verelim. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili iki önerge var, 
önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
-, Görüşülmekte olan 625 sayılı özel Öğretim Ku

rumları Kanununun Bazı Maddelerinin (Değiştirilme
si, Bu Kanununa 2 Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 16 ncı mad
desiyle değiştirilen 25 inci maddenin son fıkrasının 
metinden tamamen çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Çıkarılması önerilen fıkra. 
«Bu okullarda yalnız aynı azınlığa mensup Türk 

vatandaşlarının çocukları ile ırktaş oldukları devletin 
Türkiye'de görevli personelin çocukları okuyabilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 302 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 25 
inci maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz 
ve teklif ederim. 

M. Fevzi UYGUİNER 
«Madde 2 5 . - 2 3 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı 

Kanuna bağlı Andlaşmanın 40 inci ve 41 inci madde
leri kapsamına giren Türk vatandaşları ile anadili ay
ni olan Devletin Türkiye'de görevli personelinin ço
cukları sözkonusu kanunda belirlenen okullarda oku
yabilir. 

Bu okullarda uygulanacak eğitim ve öğretini 
usul ve esasları tüzükte belirtilir.» 
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BAŞKAN — Sayın Ökte, önergeniz üzerinde bir 
açıklama yapacak mısınız? 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Efendim, genel 
olarak görüşmüştüm. Türkiye Cumhuriyetinde «azın
lık» diye bir şey yok. Nereden çıkıyor? Müslüman ol
mayan azınlık var; ama azınlık yok. Birincisi bu. 

'İkincisi «ırkdaş» diye bir kelime, hiçbir mevzua
tımızda, hatta yönetmeliklerde dahi yok. 

IMÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Her yerde var. 

ERTUĞRUL ZEKA! ÖKTE — «Irkdaş» kelime
si varmış, ben bilmiyorum. Herhalde Millî Eğitim 
Temel Kanununda vardır, ben bilmiyorum. 

Bu kanunlar mühim kanunlardır. Görünüşte bir 
özel eğitim kanunu; ama içerisinde öyle kelimeler, 
öyle kavramlar, öyle tanımlanmamış müesseseler var 
ki, yarın ne olacak?... Şuraya bakın efendim, «Bu 
okullarda yalnız aynı azınlığa mensup...» diyor. Kim 
aynı azınlık?.. Ondan sonra,, «mensup Türk vatan
daşlarının çocukları ile ırkdaş oldukları devlet...» di
yor. Bunlar önemli cümleler, önemli kelimeler. Bir 
yandan Türk İç Hukukunu ilgilendiriyor, bir yan
dan Devletler Hususî Hukukunu ilgilendiriyor, bir 
yandan Devletler Genel Hukukunu ilgilendiriyor. Çok 
büyük ve şümullü kelimelerdir bunlar ve muhterem 
üyenin buyurduğu gibi, Anayasamızda da bunlar yok
tur. 

Kanunun genel görüşmesinden itibaren arz ediyo
rum; bu maddelerin zarureti nereden geliyor? Hangi 
ihtiyaç 625 sayılı Kanunun maddelerine bu tip ilave
ler yaptırıyor? Toplumun hangi ihtiyacı, Devletin 
hangi ihtiyacı, hangi kamu hizmeti?.. Buna şu anaka-
dar cevap alamadım ve yalnız zabıtlara geçmesi için 
arz ediyorum; artık beklediğim bir şey yoktur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Değerli üyeler, Sayın Ökte'nin önergesinin lehin

de - aleyhinde konuşmak isteyen var mı?.. Lehinde Sa
yın Erginay, Aleyhinde Sayın Yolga. 

Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu fıkranın 

burada bulunmasının birçok bakımlardan mahzurlu 
olduğu anlaşılıyor. Kaldı ki, üsteki fıkralarda tüzüğe 
atıf yapıldığına göre, üçüncü fıkrada istenilen pekâlâ 
yukarıda bahsi geçen tüzüklere de konabilir. O halde, 
üçüncü fıkrada böyle «Azınlık» veya «ırkdaş» gibi 
müteamil olmayan sözlerin bulunmaması bakımın
dan da, bu fıkranın hakikaten çıkarılması faydalı olur; 
çünkü bunun dolduracağı boşluk, bahsi geçen yukarı-
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daki tüzüklerde de zaten doldurabilir. Bu bakımdan 
bendeniz, Sayın ökte'nin önergesini kabul ediyorum, 
destekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Yolga, buyurunuz efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, bir 
defa «azınlık» kavramı üzerinde, azınlık kavramı 
mevcut mudur, değil midir, bunu arz etmek zorunda
yım, Lozan Muahedesi yürürlükte olduğu sürece maa
lesef veya maalmemnuniye, «azınlık» kavramı mev
cuttur. 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — «Müslüman ol
mayan azınlık» kavramı mevcuttur. 

BASIK AN — Lütfen, lütfen Sayın Ökte. 
(Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Gerek Türkiye'de, 
gerekse Yunanistan'da din esasına dayanan azınlıkla
rı Lozan Muahedesi kabul etmiştir ve iki taraf da 
tamamiyle aynı şartlar altında azınlıkları ifade etmiş
tir. 

Şimdi asıl önemli mesele, Sayın Ökte konuya de
ğindiler; fakat önergeleri ile maddeyi tümüyle kaldırı
yorlar; orada ufak bir sakınca var, buna daha sonra 
değineceğim. 

Haklı oldukları nokta şu idi: Lozan'da «azınlık
lar» kavramının hangi esas üzerine oturtulacağı, ta
rihi önemde diyeceğim, mühim müzakerelere, müna
kaşalara konu teşkil etmiştir. Rahmetli İsmet İnönü 
büyük bir ferasetle, siyasetle ırk esasının alınmasına 
şiddetle karşı çıkmıştır. Bunu, uzun izahata lüzum 
görülmediğini sandığım için fazla geliştirmeyeceğim; 
ırk esasına dayanan azınlığı Türkiye kabul edemez. 
Binaenaleyh, yalnız din esasına dayandırılmıştır. Tür
kiye'de gayrimüslim azınlıklar ve Yunanistan'da Müs
lüman azınlık var ve bu azınlıkların azınlık olduğu, 
bugünkü Devletler Hukukunun bir vakıasıdır. Biz, 
Yunanistan'daki Türkler için «Türk azınlığı» diyoruz, 
onlar da bizlere «azınlık» kelimesini kullanıyorlar. 

Başta arz ettiğim gibi o cümleyi mahsus kullan
dım; Lozan Muahedesi mevcut olduğuna göre, maal
memnuniye Yunanistan'daki Türk azınlığın mevcudi
yetini tespit ediyor Lozan 'Muahedesi; aksi yönde 
maalesef; çünkü Lozan Türkiye'de birtakım dinî azın
lıkların mevcudiyetini kabul etmiştir. Hatta esasında 
müttefiklerin arzusu Yunanistan'daki Türk azınlıkları 
korumak değil, Türkiye'deki azınlıkları korumak. Bi
naenaleyh, azınlık kelimesi üzerinde maalesef geriye 

dönmek imkânı yok. Bir defa bunu belirtmek istiyo
rum. 

Sonra, ırk konusuna değindim. Şimdi, zaruret ko
nusuna Sayın Ökte değindiler ve önergeleriyle bu fık
rayı tamamiyle çıkarmak istiyorlar. Şimdi, maddenin 
getirilen değişiklikten önceki şekli malumunuz. Bura
da «Ancak bu azınlığa mensup çocuklar okuyabilir» 
diyor. Böyle bir hükme ihtiyaç vardır. Bir azınlığın 
Türkiye'de okul açıp, oraya bütün Türk çocuklarını 
alması yasaklanmalıdır, buna zaruret vardır. Buna 
Hükümet, tahmin ederim birtakım pratik mülahaza
lar dolayısıyla, fiiliyatta duyulan ihtiyaçlar dolayısıy
la bir ilave yapıyor ve Türkiye'deki aynı dili veya ay
nı dine mensup olan memurların çocuklarını da bu 
okullarda okuyabileceği eklentisini getiriyor. Hangi 
fiilî sebepler dolayısıyla bu ilavenin yapılmasına ge
rek görüldüğünü izah etmek bendenize düşmez, Sa
yın Hükümet tahmin ederim gerekli izahatı verecek
tir. Fakat 'fıkrayı tümüyle silmek aleyhimize olur; 
çünkü o zaman azınlık okullarını herkese açmış olu
ruz. 625 sayılı Kanun gene yasaklıyor; ancak kendi 
azınlık çocukları okur, diğer Türk çocukları bu okui 
larda okuyamazlar. 

Benim maruzatım bu kadar. Her halükârda, eğer 
bu Hükümetin eklediği kısım kalacaksa, hakikaten 
«ırkdaş» kelimesinin çıkarılmasına kesin zaruret var
dır: Çünkü arz ettiğim gibi tarihî önem taşıyan bir 
noktadır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz. 

>M)ÎLLÎ EÖİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK IKANTAROIOĞLU — Sayın Başkan, Sa
yın Uyguner'e çok teşekkür ederiz; çünkü çok önemli 
bir noktaya temas ettiler. Biz, Sayın Uyguner"in öner
gesine katılıyor, o şekilde düzenlemenin yapılmasını 
arzu ediyoruz. 

Bir de, redaksiyon mahiyetinde; «23 Ağustos 1923 
tarih ve 340 sayılı Lozan Sulh 'Muahedesinin Kabu
lüne Dair Kanun ve buna bağlı Andlaşmanın 40 
inci ve 41 inci....» diye gidiyor efendim. 

Diğer kısma da biz katılıyoruz. O konuda Sayın 
Hükümetin de herhalde görüşleri bulunabilir. Sadece 
üçüncü fıkra hakkında yukarıdaki kısım aynen kalı
yor efendim, «Bu okullarda yalnız aynı azınlığa men
sup Türk vatandaşlarının çocukları ile ırkdaş olduk 
lan devletin Türkiye'de görevli...» diyor. Bu «Irkdaş» 
kelimesinin yerine, kendi ifade ettikleri, yani bizde 
bulunanlarınkilerini kabul ediyoruz. ıSayın Uyguner' 
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in teklifine uygun olarak yazılı metin vermemiz mum- ! 
kün; eğer önerge bize gelirse *ef endim. 

BAŞKAN — Evvela Sayın Ökte'nin önergesi üze
rinde katılmadığınızı beyan ettiniz. 

Sayın Sorguç, zatıâliniz buyurun. 

MİLLÎ EĞİTÜM BAKANLIĞI TEMSİLCM 
BAHİR SORGUÇ — Efendim, Lozan Andlaşmasın-
da fasıl; «Ekalliyetlerin himayesi» başlığını taşıyor. 
Yine 658ıl sayılı Kanun «(Azınlık Okulları, Türkçe ve 
Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Ka
nun» olarak çıkmış. «Azınlık» kelimesi, kullanılan bir 
kelimedir. 

Bununla beraber, 25 inci maddede «Bu okullarda 
yalnız Türk vatandaşlarının çocukları okuyabilirler» 
idi; burada Hükümet bir değişiklik getirdi. Sayın Na
mık (Kemal Yolga Beyefendinin de buyurdukları gi
bi, bu, uygulamadaki bir zorunluğun sonucudur, ha- j 
len uygulanıyor. Mütekabiliyet esasına göre karşılık- I 
lı memurlar, öğretmenler gönderiliyor; biz gönderiyo- I 
ruz, oradan geliyor. Bu öğretmenin çocuğu, orada bu- I 
lunan bir okulda okuyor; (Kanun bu imkânı vermi- I 
yor. Fiilen uygulanan hususu yasalaştırmak için bu I 
madde getirilmiştir, «Irkdaş» sözü kullanılmıştır; ama 
kelimeye karşı bir reaksiyon var veyahut doğru bu- I 
lunmuyor. (Katılabiliriz, o kelime değiştirilebilir efen- I 
dim. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sorguç. I 
ıDeğerli üyeler, Saym Ökte'nin önergesine Sayın I 

Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. Dikkate I 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka I 
bul edilmemiştir., 1 

Sayın Komisyon, Sayın Uyguner'in önergesine I 
«Katıldığınızı» ifade ettiniz Sayın Uyguner'in öner- I 
gesinin lehinde ya da aleyhinde... I 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 
önerge bir defa daha okunabilir mi acaba? I 

ıBAŞKAN — Okutayım efendim. 
(İM. Fevzi Uyguner'in önergesi tekrar okundu). I 
BAŞKAN — Yapılan değişiklik budur efendim. I 

Sayın Yolga buyurunuz. I 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, I 

üçüncü fıkranın ilk kısmının muhafazasında ma'hzur I 
görmediğim deminki maruzatımdan anlaşılmıştır her- I 
halde efendim. I 

Ancak, ikinci kısmındaki değişiklik hakikaten «ırk- I 
daş» kelimesini bertaraf etmesi itibariyle uygun olur. I 
Arz ederim. 1 

— 577 

BAŞİKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın «Başkanım, 
eğer önerge sahibi de kabul buyururca, ona o şekilde 
katılmak mümkün olabilir. 

Yukarıdaki birinci fıkra aynen kalabilir, ikinci 
fıkra aynen kalabilir; zaten aynı şeyi ifade ediyorlar. 
«Bu okullarda yalnız aynı azınlığa mensup Türk va
tandaşlarının çocukları ile anadili aynı olan devletin 
Türkiye'de görevli personelinin çocukları okuyabi
lir.» şeklinde olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Uygurtar?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, «Azın
lık» tabirinin çıkmasını ben burada istiyordum. «Azın
lık» tabirini muhafaza ediyorlar, o bakımdan katılamı
yorum. 

(MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
durumda elimizdeki belgelere göre, azınlık okulları
nın Türkçe ve kültür dersleri kadroları, yedi-sekiz ta
ne kanunumuzda muhafaza edilmektedir ve aynen 
kalmasında hiçbir mahzur görmüyoruz. Sadece «ırk
daş» kelimesi yerine, «Anadili aynı olan devletin Tür
kiye'de görevli personelinin çocukları okuyabilir.» 
şeklinde söylemek mümkün efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Sorguç?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Komisyona katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — EVet efendim. 
Sayın Uyguner?.. 
AKİF ERGİNAY — «Anadili» olur mu? Devle

tin dili olur; ama anadili olamaz. 
BAŞKIAN — Evet, onu redaksiyon bakımından 

tekrar ele alırız. 
Sayın Uyguner, önergenizi oylatayım mı?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Komisyona katılıyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. O halde önergeyi iş

leme koymuyoruz. Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, bu «anadili» konusunu halle

delim efendim. 

(MJİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «aynı di
li konuşan devletin Türkiye'de görevli...» ifadesi da
ha uygun olacaktır. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, as
lında demin arz ettiğim üzere, Lozan'daki temel kav
ram din olduğuna göre, «dindaş» kelimesi daha uy
gun olur diye düşünüyorum; fakat israilli değilim, 
çünkü fazla bir fark yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Yolga, «Ay
nı dili konuşan demeyelim de dindaş devletin diye
lim» 'diyarlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, din ko
nusu olduğu takdirde bütün Afrika'ya, bütün As
ya'ya şamil bir durum ortaya çıkar ki, buna imkân 
hâsıl olmaz. O bakımdan bu, «Aynı dili konuşanlar 
olmalıdır» deriz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Değerli üyeler, madde şu şekli alıyor : «23 Ağus

tos 1923 tarih ve 340 sayılı Lozan Sulh Muahedesi
nin Kabulüne Dair Kanun ve buna bağlı Andlaş-
manın...» diye devam ediyor ve maddenin en son 
satırından bir evvelki satırındaki «Irkdaş» kelimesi 
yerine, «... çocukları ile aynı dili konuşan devletin 
Türkiye'de görevli personelinin çocukları...» şeklin
de bir değişiklik yapıyoruz. Bu değişikliklerle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 17. — 625 sayılı Özel Öğretim Ku

rumları Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«•Madde 26. — Özel okullarda yönetim, eğitüm -
öğretim aynı derecedeki Devlet Okulları ile erişilmek 
istenen seviyeye göre düzenlenir. Özel öğretim ku
rumlarının, yönetmelikleri ve müfredat programları 
Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. Bu yönetmelik ve 
müfredat programlarında, gerekli haillerde Millî Eği
tim Bakanlığınca değişiklik yapılabilir.» 

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 18. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 30. — Özel Öğretim Kurumları, ilan ve 
reklamlarının birer örneğini yayımından önce ilgili 
Valiliğe vermek zorundadır. Kurumlar, ilan ve rek
lamlarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar.» 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 31. — Özel Öğretim Kurumlarının üc
retleri, kurumların ders kesiminden 5 ay önce yapa
cakları, öneriler üzerine, îl Ücret Tespit Komisyon
larının kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile 
tespit olunur. 

Bu miktarı aşmamak kaydıyla, kurumlar, gelecek 
öğretim yılı için, öğrencilerden alacakları ücreti en 
geç Mayıs ayı sonuna kadar ilan ederler. 

Ücretler, öğretini yılı içlinde haklı sebepler mev
cut olduğu takdirde, bir defaya mahsus olmak üze
re, Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile artırılabilir. 
Bu zamlı ücret, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

ili Ücret Tespit Komisyonlarının kuruluşu, çalış
ma ve ücret tespit yöntemleri tüzükte belirtilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
5'i yazı ile beş yapıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Evet, ikindi satırdaki 5 yazı ile ola
cak, 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın öney buyurun. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan; maddenin 

1 inci fıkrasında : «Öneriler üzerine, İl Ücret Tespit 
Komisyonlarının kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının 
onayı ile tespit olunur.» Diye kesin bir ifade kullan
dıktan sonra, hemen altındaki fıkrada ı «Bu miktarı 
aşmamak kaydıyla.» sanki1 aşılabilirmiş gibi bir ifade 
var. «Aşmamak kaydıyla» diye bir şey olamaz ar
tık zannediyorum, çünkü kesin bir ücret saptanmış
tır. Eğer 1 inci fıkrada, «ücretin azamî sınırı belir
lenir» deseydi, bunun altında bir ücret belirlemeye 
okullar yetkili olurlardı, fakat öyle bir ifade yok, 
kesin bir saptamanın yapılacağı ifadesi var. O za
man 2 nci fıkranın, «saptanan miktarı aşmamak kay
dıyla» diye başlıyor oluşu çok anlamlı gelmiyor. Bu
rada acaba bir başka şey mi düşünülerek yazılmış
tır, eğer başka şey düşünülerek yazılmadıysa zanne
diyorum bu ifadeyi değiştirmek lazımdır Sayın Baş-
kan„ 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Öney siz galiba Hükümet teklifindeki mad

deyi okuyorsunuz, ama Komisyonun hazırladığı 
maddede de aynı kelimeler var, «Bu miktarı aşma
mak...» diyor, saptanan miktarı aşmamak. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MÎLLÎ EÖÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, bir 
yıl önce yapılan bir mukaveleyi ikinci bir yıl öğret
men kaymasını önlemek için böyle bir şeye şiddetle 
ihtiyaç var. Kişiler gelecek sene M misli ücret vere
ceğim size, şuradan üst derece vereceğim veya ek 
ders ücretlerinizi artıracağım diye vaatlerde bulunu
yorlar. Ancak, bunun alt ve üst sıniüları bellidir, ku
rum mukavele yapacağı zaman diğer maddelerde de 
bunlar yazılıdır nasıl yapacakları, o sınır içerisinde 
bunu yapıyor, ancak bir sonraki yıl bu miktarı aşma
mak kaydıyla gelecek yıla bazı vaatlerde bulunabili
yor. Yani tespit olunan sınır fiks değildir, iki rakam, 
bazen üç rakam, birinci üç ay şu, ikinci üç ay şu ve-
yahutta birinci kanaat dönemi şu kadar, ikinci ka
naat dönemi şu kadar veya öğrenci başarısına göre 
onları fazla motive ötmek için bazı mukaveleleri var 
kendi aralarında, bu bakımdandır. 

Kendileri tabiî haklılar, diğer maddelerde bu ol
duğu için bu endişelerini belirttiler, durum böyle ol
duğu için yazma zarureti var burada efendim. 

BAŞKAN — Peki. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, anlaşılmadı 
zannediyorum, 

IBAŞKAN — Anlaşılmadı mı, buyurun. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, burada sö

zü edilen öğretmenlerin ücreti mi?.. Benim anladı
ğım burada okulların taksitleridir. Sayın Kantarcı-
oğlu'nun bahsettiği öğretmen ücreti zannediyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Sorguç cevap verecek
ler. 

Buyurun Sayın Sorguç. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Efendim, Hanımefendi haklı
lar, burada söz konusu olan öğrencilerin ücretleridir, 
ancak bugüne kadar yapılan uygulamada maalesef 
tespiıt edilmiş olmasına rağmen o ücretin üstünde üc
ret alındığı tespit edilmiştir, bunu vurgulamak bakı
mından buraya koyduk. 

Arz ederim. 
BAŞKAN —. Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

'20 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 20. — 625 sayılı Özel Öğretim Ku

rumları Kanununun 32 nci maddesinin birindi fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, som fıkrası çıkar
tılmıştır. 

«Özel Öğretim kurumlarında çalışan müdür, di
ğer yönetici ve öğretmenler ile bu kurumların kuru
cuları veya kurucular temsilcisi arasında hizmet ak-
dî en az bir yıl süreli olmak kaydıyla yazılı olarak 
yapılır. Yazılı sözleşmede görevin türü, süresi, ders 
sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek 
ücret miktarı, terfi süreleri, zam oranları, sözleşme
nin uzatılması, fesih şartları belirtilir.» 
- BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.., 
Sayın Tosyalı buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

2 nci satırda : «'Son fıkrası çıkartılmıştır.» Diyor, 
halbuki «son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır» de
mek daha yerinde olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu? 

(MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Madde metninden 
çıkarılmıştır efendim. 

BAŞKAN — «Son fıkrası madde metninden çı
karılmıştır.» Uygun değil mi Sayın Sorguç Hükümet 
olarak? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Uygun efendim. 

BAŞKAN — Uygun. 
«Son fıkra çıkartılmıştır.» Yerine : «Son fıkra

sı madde metninden çıkartılmıştır.» şeklinde değişti
riyoruz. 

Buyurun, Sayın Kantarcıoğlu. 
IMlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz açıklamak istiyorum, Sayın Tos
yalı haklılar, katılıyoruz, çünkü buradan çıkarıldı, 
ama yürürlükten kaldırılmadı, başka yere nakledildi, 
o bakımdan çıkarılmış kelimesini kullandık. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 
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21 iınci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 21. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 33. — Özel okullarda yöneticilik ve eği
tim, öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre 
(emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen ay
lık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler tu
tarından az ücret verilemez. Ayrıca, ek ders ücretti 
olarak da resmî okullar için öngörülen miktarın al
tında ödeme yapılamaz. 

Diğer özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve 
öğretmenlik yapanların ücretlerinin hesaplanmasında, 
bu öğretmenler orta öğretim okulları öğretmeni gibi 
işlem görürler.» 

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

Buyurun Sayın Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
IBu 21 inci maddede bahsedilen; «'Dengi resmî 

okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamın
daki ek ödemeler.» ibaresinde bir belirsizlik olabile
ceği ve sonradan karışıklık yapılabileceği izlenimi 
taşıyorum; çünkü aylık kavramından anlaşılanın ne 
olduğunu iyi belirtmek lazımdır efendim. Sayın Kan-
t'arcloğlu ayrıca personel konularındaki tecrübeleri 
ile her halde sözüme hak vereceklerdir. 

Aylık kavramının içine yan ödemeler dahil midir? 
Eğer yan ödemeler dahil değilse, aylık ile sosyal yar
dım kapsamındaki ek ödemeler bir araya getirildiğin
de, yani çıplak brüt aylık, kadro derecesi olan ay
lık artı sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler her 
halde bu yakın zamana kadar yakacak zammı diye 
bildiğimiz ödeme, bir de belki giyecek veya yiyecek 
parası şeklindeki ödemelerdir, ama yan ödemeler 
bunun içinde değildir. Eğer resmî okullardaki öğret
menlerin aldığı aylığa yan ödemeler de ilave edili
yorsa, özel okullardaki öğretmenlerin sadece kadro 
derecesi karşılığı olan aylığı ve bir de sosyal yardım1 

zammını almaları yeterli olmayacak ve bir denklik 
sağlamayacaktır. 

Onun için Komisyonun bu konuya bir açıklık ge
tirmesini istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Devlet Memurları Kanununda «yan ödeme» diye | 
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yanlış bir tabir kullanılmaktadır, «yan ödeme» diye 
bir şey yoktur, ek ödemeler vardır. Ek Ödemeler de 
cinsine göre değişir, malî mesuliyet tazminatı, iş 
riski, eleman temininde güçlük bunların hepsi ek 
ödemelerdir ve ek madde olarak getirilmiştir 237 
nci maddeden sonra. 

Sosyal yardımlar da ayrıdır. Bir de aylık vardır, 
kişiye bizzat kadroya müsteniden verilen paradır. 
Burada üçü de vaırdır, yani hiç bir karışıklık yoktur, 
aylık kelimesi sadece brüt aylık tutarıdır kadroya is
tinat eden paradır. Yanında sosyal yardım kapsa
mındaki ek ödemelerin hepsi verilecektir. Diğerleri 
de ayrıca ek ders ücreti diye öğretmenlerin; 657'ye 
tabi, ama ayrıca özel kanunları vardır, 439 sayılı 
Kanun gereğince saat başı verilen bir ödemedir, mec
burî ders saatinin dışında zaten bunları almaktadır, 
yani bir karışık durum olmamaktadır. 

Ancak, burada diğer öğretmenlerden az para al
mamasını sağlamak maksadıyla konmuştur ve zaten 
bu hizmetler değerlendiriliyor, başka bir maddemiz 
de var, hiç bir haksızlığa uğramıyor, sadece bağlı 
olduğu Emekli Sandığı olmuyor, Sosyal Sigortaılar 
Kurumu oluyor, bir sıkıntı yok efendim. 

Sağolun. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 22. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun 43 ündü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Özel okulların teftiş ve denetlemeleri, okulların 
özellik ve seviyeleri ile 8 inci maddeye göre belirle
nen şartları koruyup korumadığı da dikkate alına
rak yapılır.» 

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

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

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 23. — 625 sayılı Özel Öğretim Ku

rumları Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 47. — Özel öğretim kurumlarının yö
netici ve öğretmenleri hakkında, kurumun bünyesine 
göre, 14.7.1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, 10.6.1930 tarih, 1702 sayılı İlk ve Orta Ted
risat Muallimlerinin Terfi ve' Tecziyeleri Hakkında 
Kanun, 19.1.1942 tarih, 4357 sayılı Hususî İdareler-
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den Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadroları
na Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu öğ
retmenler için Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin 
Alacaklarına Dair Kamında yazılı olan ve bu kurum 
öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül 
ve ceza hükümleri uygulanır.» 

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

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

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 24. — 625 sayılı Özel Öğretim Ku

rumları Kanununun 48 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 48. — 47 nci maddede yazılı ödül ve 
cezalar, Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna 
dayalı yönetmeliklerle yetkili kılınan amir ve merci
lerce verilir.» 

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

Sayın Kanıtarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
sadece «Devlet Memurları Kanunu»nun başına «657 
sayılı» ibaresini ilave ediyoruz efendim : «657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu». 

BAŞKAN — Evet efendim. İkinci satırda «657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu». 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 25. — 625 sayılı Özel Öğretim Ku

rumları Kanununun 49 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«iMadde 49. — Özel öğretim kurumlarının yö
netici, öğretmen ve memurları, suç işlemeleri halin
de veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen 
suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununun uygulan
ması ve ceza kovuşturması bakımından memur sayı
lır.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Evet Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; bu 
Kanunun başına tam olması bakımından Türk Ceza 
Kanununun numarasını koymamız gerekiyor eferi

dim. Ben 700 kusur biliyorum; ama 745 mi dir?.. O 
numarayı koyalım efendim. 

BAŞKAN — Koyalım efendim, evet. 
Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

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

Ek madde l'i okutuyorum. 
MADDE 26. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununa aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bu Kanunda hüküm bulun
mayan konularda resmî öğretim kurumlan için ge
çerli olan kanunlar uygulanır.» 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Ek madde 2'yi okutuyorum. 

EK MADDE 2. — 625 sayılı Özel Öğretim Ku
rumları Kanununa İki Madde Eklenmesi Hakkında
ki 26.104971 Tarih, 1495 sayılı Kanun ile Azınlık 
Okullarında Türkçe ve Türkçe Kültür Derslerinin 
Devlet Kadrosundaki Öğretmenlerce Okutulmasına 
Dair 27.5.1955 tarih, 6581 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

IBAŞKAN — Bu maddeyle ilgili Sayın Tosya-
lı'nın bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 302 sıra sayılı Kanun Tasa

rısında Millî Eğitim Komisyonunca 26 ncı madde 
meyanında eklenen ek madde 2 ile bazı kanunlar 
yürürlükten kaldırılmaktadır. Bir Kanunda değişik
lik veya ilave yapan bir kanunun, ösas kanuna ekle
necek bir maddeyle kaldırılması müm'k'ün olmadığın
dan, bu maddenin Hükümet Tasarısında olduğu gi
bi 27 nci madde olarak müstakil bir madde olarak 
tedvin edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullab TOSYALI 

BAŞKAN — Evet Sayın Tosyalı, açık; ama ge
ne.. 4 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım; 
Açık. Ek madde 2 ile 625 sayılı Kanuna bir mad

de eklenmiş ve kaldırılmış oluyor. Bir kanuna ekle-
yeceğiniz bir madde ile başka bir maddeyi kaldır
mak yerine Hükümet Tasarısında olduğu gibi yeni 
bir madde düzenlemesiyle bu maddeyi kaldırmak 
daba yerinde olurdu. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, Sayın Kantarcıoğlu. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Arkadaşımız haklılar. Yalnız matbaada bunun 
böyle olduğunu, bu maddenin; aşağıdaki 3'ün 2 ol
duğunu ve bu maddenin aynen muhafaza edilmekte 
olduğunu, zaten adının da «2 Madde Eklenmesi Hak
kındaki Kanun» olduğu başlangıçtan beri bellidir 
efendim. Özür dileriz bu konuda. Herhalde baskıda
ki hatadan dolayı. 3 madde yerine 2 madde eklen
mesi hakkındadır. Aynen bu şekilde basıldığı için 
değişmesi gere'kiyor. Katılıyoruz efendjm. 

(BAŞKAN — O halde şöyle yapalım... Bu 27 ol-, 
sum 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, aynen. Bu 
27 nci madde olaraik... Evet efendim. 

ıBAŞKAN — Yalnız aşağıda bir ek 3 var, o 2 
oluyor. Değil m'i?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ek madde 2 olu
yor efendim. 

'BAŞKAN — Evet Şimdi bu ek 2, 27'den evvel 
görüşelim. 27'yi bidahara. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ondan önce. Ol
du efendim ve başına da ona göre «2» diyeceğiz. İki 
ek madde getiriyoruz. 

BAŞKAN — Evet. Madde okunduğuna göre mad
deyi oylarınıza sunayım. Bilahara «E'k 2» ile «27»nin 
yerlerini değiştiririz. 

Eve't, bu ek madde 2'yi 27 nci madde olara'k oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmişitir. 

Ek 2'yi okutuyorum. 
EK MADDE 2. — Kazanç amacına yönelik ol

mamak kaydıyla, Vakıflar tarafından kurulacak 
Özel Yükseköğretim Kurumları kuruluş, işleyiş ve 
diğer 'ilgili hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununa, bu Kanunun ek ve tadilleri ile bunlara 
dayanılarak çıkarılacak yönetmelik hükümlerine ta
bidir, 

BAŞKAN — Evet, ek 2 üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

Yalnız 26 nci maddeyi okur ve oylatırken «3 ek 
madde eklenmiş'tir» diye bir ifade var, o «2» olacak
tır : «Özel Öğretim Kurumları Kanununa aşağıdaki 
'iki e'k madde eklenmiştir». 

Şimdi, 27 nci madde 28 oldu. 
28 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 28. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 29. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmişjtir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte. Evet, buyurun Sayın Par

lak. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, o tashih yapı

lacak değil mi?.. 
BAŞKAN — Oylatırken yapılacak. Tamam, ha

tırlatmanıza teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun, Sayın Parlak. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Görüştüğümüz bu Kanun Tasarısının bana göre 
(Ki, ilk gün tümü üzerinde yaptığım konuşmada da 
arz ettiğim gibi) ana kısmını teşkil eden özel ders
hanelerle ilgili bölümü maalesef Hükümet Programı
nın ve bugünkü 12 Eylül felsefesinin izlediği dev
let politikasına uygun bir şekilde Komisyonumuzca 
Yüce Genel Kurula getirilememiştir ve Yüce Genel 
Kurul da bu şekliyle Tasarıyı benimsemiştir. Yüce 
Genel Kurulun bu kararma saygımız sonsuzdur; an
cak bu Tasarı bu şekliyle kanunlaşırsa eğitim siste
mimizdeki fırsat ve imkân eşitsizliğinin sürdürülece
ğinden endişeliyim. Millî Eğitimin 12 Eylül'den son
ra getirmek istediği gerçekçi tedbirlerin de, seviyeyi 
yükseltici tedbirlerin de başarıyla sonuçlanmayacağı 
kanısındayım. Bütün dileğim bu, Hükümetin tasarısı
nın Yüce Konseyce benimsenmesidir. O şekliyle bu 
Kanunun kesinleşmesini diliyorum, hepinize en içten 
saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Değerli üyeler; 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunmadan ev

vel Sayın Erginay'ın teklif ettiği konuyu Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet uygun gördüler. Bu Ka
nunun hemen hemen bütün maddelerinde «Özel Öğ-
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retim Kurumlan» başına «625 Sayılı özel Eğitim Ku
rumları» konuyor ve böyle devam ediyor. Bunun 
yalnız 1 inci maddede zikredilmesi ve ondan sonraki 
maddelerde de «Aynı Kanunun» kelimelerinin kon
ması ve «625 sayılı Özel Öğretim Kurumları» keli
melerinin çıkarılması teklif ediliyor. 

Sayın Sorguç, uygundur değil mi efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon Başkanı ve 
Sayın Sözcüsü de aynı görüşte idiler... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Evet efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 102 nci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

2. •— Danışma Meclisi Üyesi Hayati GÜRTAN 
ve 12 arkadaşının, 132 Sayılı Türk Standartları Ens
titüsü Kuruluş Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve 
İktisadî İşler Komisyonları Raporları. (2/100) (S. 
Sayısı : 395) (1) 

BAŞKAN — Gündemde ikinci sırada Sayın Ha
yati Gürtan ve 12 arkadaşının 132 sayılı Türk Stan
dartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi var; bu 
Kanun Teklifini görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyonun ve Türk Standartları Enstitüsü Baş
kanının yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Türk Standartları Enstitüsü adına Genel Sekre
ter Ali Armağan Bey yetkili kılınmıştır. 

Değerli üyeler, bu teklifle ilgili raporun okutu-

(1) 395 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Evvela bu hususu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir bu değişiklik. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 8.6.1965 Tarih ve 625 sayılı 
özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilcisine 
teşekkür ediyorum. 

Değerli üyeler; 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.30 

lup okutulmamasıniı oylarınıza sunuyorum. Okutul
masını ka'bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Okutul
masına gerek görülmemiştir. 

Teklif üzerinde teklif sahibinin bir açıklaması 
olacak mıdır? 

Buyurun Sayın Gürtan. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi konusun
da arkadaşlarımla birlikte verdiğimiz Kanun Tekli
finin Millî Eğitim ve İktisadî işler Komisyonlarında 
kısa sürede incelenerek olgunlaştırıldıktan sonra Ge
nel Kurula sunan değerli komisyonların başkan ve 
üyelerine teşekkürlerimle sözlerime başlayacağım. 

132 sayılı Kanunla 1960 tarihinde kurulan Türk 
Standartları Enstitüsü tüzelkişiliğe sahip, özel hu
kuk hükümlerine tabi bir kamu kuruluşudur. Bün
yesinde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunduğum, 
part-time olarak çalıştığım ve bundan kıvanç ve şe
ref duyduğum bu müessese özetle, her türlü madde, 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIĞİL 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALPAT 
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mamul, usul ve hizmet standartlarını hazırlar; ulus
lararası standart çalışmalarına katılır; standart ko
nusunda tüm öğretim, eğitim ve bilimsel kuruluşlar
la işbirliği yapar, la'boratuvarlar kurar, çalıştırır; 
firmalara ve üreticilere imalat yeterlik belgeleri ve
rir; Türk standartlarına uygunluk belgesi verir; ka
lite belgesi verir; özel standartlara uygunluk belgesi 
verir; ayrıca, motorlu araçların imal, tadil, montaj 
projelerini tetkik ve tasdik gibi bir hizmet de görür. 

'Başta sanayimiz olmak üzere tarım ve hizmet 
kesimlerinde üretici için, ticaret erbabı için, tüketici 
için, kalite için, fiyat teşekkülü için, dışsatım için; 
özetle, ülke ekonomisi için son derece önemli hiz
metleri bu müessemiz görmektedir. 

İşte, bu kadar önemli görevleri yerine getirmekte 
bulunan Türk Standartları Enstitüsü son yıllarda 
YÖK Kanunundaki bir madde nedeniyle çalışamaz, 
fonksiyonunu tam olarak yerine getiremez hale gel
miştir. Konuyu kısaca özetlersem; Tür'k Standartlar 
Enstitüsü yukarda sayılan hizmetlerini kadrosunda 
mevcut bulunan ihtisas sahibi personelden yararlan
makla birlikte daha çok, daha geniş çapta üniversi-
lerimizdeki bilim' adamlarından yararlanarak yapar. 
Standartları hzırlayan hazırlık gruplarındaki uzman
ların çoğu kamu kuruluşlarındaki uzmanlar ile başta 
üniversitelerdeki profesör ve doçentlerden oluşur. 
Bu diğer ülkelerde de aynen böyledir. Genellikle 
part-time olarak akşam saatlerinde, üniversiteleri
mizde çalışan görevli bilim adamlarımız Enstitüye 
gelirler bir veya iki saat çalışır ve bu hizmeti yürü
türler. 

İşte, bu hizmet bu şekilde yıllardan beri yürür 
gelirken, 6 Kasım 1981 tarihinde yayınlanan YÖK 
Kanununun 36 ncı maddesi hizmeti büyük ölçüde 
aksatmıştır. Bu Kanunun fıkrasını izninizle aynen 
okuyorum. Şöyle diyor, 6 Kasım 1981 tarihinde ya
yınlanan YÖK Kanununun 36 ncı maddesinin (a) 
fıkrası: «Profesör ve doçentler özel kanunlarla be
lirlenen görevler hariç, yükseköğretim kurumların
dan başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya 
özel başkaca herhangi bir iş göremezler; ek görev 
alamazlar. 

Üniversite öğretim kurullarının işbirliğine karar 
verdiği kamu kuruluşlarında yapılan çalışmalar üni
versitede sürdürülmüş sayılır. Bu kurumlardan alı
nan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı ol
duğu birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.» 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
İşte, tıkanıklık bu maddeden kaynaklanıyor; so

run burada. Standart hazırlama çalışmalarına katıla
cak bilim adamlarının mesai haricinde de olsa ön
celikle üniversite yönetim kurullarından izin alma
ları gerekiyor. Aynı şekilde, bu izin verilse bile ken
dilerine Türk Standartlar Enstitüsü tarafından, ya
pılan hizmet karşılığı ödenen ücret (çok cüzi bir üc
ret ki, biraz sonra arz edeceğim) üniversite veznele
rine döner sermayeye gelir olarak verilmesi gereki
yor. Bile bildiğim kadarıyla halen bir saatlik hizmet 
karşılığı üniversite öğretim üyelerine ödenen ücret 
miktarı 400 liradır; iki saat çalışmada verilen para 
800 lira oluyor. Bugünkü şartlar altında bu para, 
ancak öğretim üyesinin ya kenidi arabasına koydu
ğu benzinin parasıdır veya tutacağı taksinin ücreti
dir. 

'Hal böyle olunca, bu Kanun nedeniyle üniver
site öğretim üyelerinden pek çoğu, son zamanlarda 
Enstitüdeki hizmete devam edemez olmuşlardır ve 
bu nedenle de hizmet çok büyük ölçüde aksamış 
bulunmaktadır. 

Biz, işte bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şöy
le bir Teklif yapıyoruz; biraz evvel arz ettiğim gibi, 
YÖK Kanununun 36 ncı maddesindeki «Özel ka
nunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere» 
hükmüne dayanıyoruz ve Enstitü Kuruluş Kanunu
nun 9 uncu maddesine bir ek getiriyoruz, daha doğ
rusu getirmek istiyoruz, sizlere sunduğumuz Tekli
fin özeti bu. 

Enstitü Kuruluş Kanununun 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrası değişmediği için komisyonlardaki gö
rüşme sırasında metne dahil edilmeyerek, ikinci fık
rasında gereken değişiklik şöyle yapılmış oluyor : 

«ihtisas Kurullarına bağlı olarak Komiteler de 
kurulabilir. İhtisas Kurullarının ve komitelerin oluş
turulmasında, özellikle üniversite öğretim elemanla
rından yararlanılır. Çalışma saatleri dışında görev 
yapacak olan bu elemanlara TSE'ce ödenecek huzur 
hakkı ve ücretler, bağlı oldukları birimin döner ser
mayesine gelir kaydedilmez. 

Komitelerin görevleri ve yetkileri yönetmelikte 
belirlenir.» 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına yapıl
mak istenen ek budur. Böylece, arza çalıştığım gibi, 
mevcut tıkanıklık açılacak ve Türk Standartları Ens
titüsünün çalışmaları daha düzenli bir hale gelecek 
ve Enstitü fonksiyonunu daha rahat yapar bir du-

, ruma kavuşturulacaktır. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Benim arzım bundan ibarettir. Bu Kanunun bu 

şekilde çıkartılması için değerli oylarınızı bekler, he
pinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Sayın Akkılıç söz aldılar. Başka söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Akkılıç; buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Türkiye'de üretilen birçok malzemenin disipline 
edilmesi, sağlam ve uzun süre kullanılabilecek şekil
de üretilmesini sağlamak ve o konuda gerçekten 
standardına uygun bir ürün yapılabilmesi için Türk 
Standartları Enstitüsünün birçok olanakları vardır. 

Bilgiğiniz gibi, eskiden Türkiye'de büyük bir sa
nat ahlakı mevcuttu ve bu sayede Türk malları bü
yük bir rağbet görmekteydi. Hatta çok tatlı bir anım 
vardır; Van'ın Tatvan limanından gemiyle giderken 
oranın eski kaptanı bana şöyle bir fıkra anlatmıştı: 
«Eskiden İran'da üretilen gümüş ve altın ziynetin 
üzerine Van damgası vurulurmuş.» Bu kadar mü
kemmel ve güvenilir malzeme üretilirmiş; ama bu 
sonradan bozuldu. 

O nedenle, Batıda örnekleri bulunan Türk Stan
dartları Enstitüsü, İstatistik Enstitüsü ve buna ben
zer birçok kurumlar Türkiye'ye getirildi; ama dik
kat ediyorsunuz, bu kurumların çalışmalarında bazı 
zamanlar aksaklıklar oluyor. Müşterek çalışmaları
mız olduğu için iç âlemini biraz biliyorum, standart
lar yaptırılıyor, bu standartların kesinleşmesine ka
dar bazen seneler geçiyor. Bunlar birsürü prosedür
lerden geçiyor. Hatta, sayın temsilcimiz bilirler, be
nim 1975 yılında yaptığım standart henüz kesinleş
memiştir. 

Ücret konusuna gelince. Gerçekten o zaman tak
dir edilen ücret hâlâ yürürlüktedir ve bugün için 
komik bir rakamdır; ama ücret mühim değildir, bu
rada Sayın Gürtan'ın da değindiği gibi, bir öğretim 
üyesinin oraya gidip gelirken hiç olmazsa sarf etti
ği benzinin parasını alabilmesi lazımdır, bugün o 
ücretle bu benzin parası dahi karşılanamıyor. 

Şimdi, Sayın Gürtan'ın verdiği Teklifle, üniver
siteler açısından açılmış bir deliğe sadece bir yama 
yapıyoruz. Şu anda komisyonlarda görüşülmekte 
olan YÖK Kanunu inşallah buraya gelecek; gönül 
arzu ederdi ki, bence meseleyi orada halletmek la
zımdır. Yoksa, bentte her açılan bir yere bir parça 

çimentoyla yama yapmakla bu işin önüne geçmek 
imkânı yoktur; ama bugün için Türk Standartları 
Enstitüsünün böyle bir çıkmazı, böyle bir sorunu 
varsa, (ki, var olduğunu biliyorum, geçen gün Sa
yın Başkanıyla da görüşüyorduk.) tamamen çalışa
maz bir haldedir. 

Bir an için düşünelim; Türk Standartları Ensti
tüsü çok çeşitli alanlara hizmet götürüyor. Bu hiz
metler için devamlı kadro bulundurmuş olsa, belki 
bugünkü bütçesinin 50 katına ihtiyacı olacaktır. Buna 
da imkân olmadığına göre, part time olarak (belirli 
zamanlarda) her dalın uzmanından yararlanmak su
retiyle böyle bir yola gidilmiştir, ki isabetli bir yoldur. 

Arkadaşımızın teklifini gönülden destekliyorum; 
ancak şunu da sayın Meclis üyelerine hatırlatmak is
terim; YÖK Kanunu geldiği zaman, üniversite öğ
retim üyeleri için bunu kökünden halletmek lazım. 
Üniversite öğretim üyelerine parasal bakımdan bir 
çıkar sağlamayacaktır; ama memleketin çeşitli ku
ruluşlarında işlerin görülmesini kolaylaştıracaktır. 
Bu bakımdan, bu hususta da burada sayın Meclis üye
lerinin dikkatini çekmek istiyorum. Oyum müspettir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Özgöker; ber cevap lütfedecek misiniz? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Müsaade buyurursanız Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan; Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 
bir maddesinin bir fıkrası değiştirilmek isteniyor. Bu, 
son derece acele bir konudur. Sayın teklif sahibinin 
belirttiği, sayın sözcünün de teyit ettiği gibi, Türk 
Standartları Enstitüsünün başlıca görevi standartları 
hazırlamaktır. Enstitü, bu standartları hazırlık grubu 
vasıtasıyla yaptırıyor. Hazırlık gurubundaki eleman
ların içerisinde en bellibaşlıları üniversite profesör
leri ve öğretim elemanlarıdır. Üniversitelerimiz araş
tırma müesseseleridir. Şu halde, standartları yapabi
lecek kabiliyette, en iyi nitelikte olan elemanlâr-ı da 
ancak üniversitelerimizde buluyoruz. Tabiî bunun 
dışında çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel sektörde 
çalışan uzmanlar vardır ve onlar kendi sahalarına ait 
standartların tespitinde yardım edebilirler; fakat 
müessese olarak en iyi kuruluş üniversitelerdir. Çün
kü, üniversitelerde devamlı araştırma yapılmaktadır. 
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Şu halde, Türk Standartları Enstitüsü, standartla
rını hazırlatırken birinci derecede üniversite öğretim 
üyelerinden yararlanacaktır. Üniversite öğretim üye
leri bu işi ne zaman yapacaklardır?.. Bunlar üniver
site programında değildir, onun dışındadır. Öğretim 
üyeleri bunu kendi mesai saatleri dışında, kendi özel 
araştırmaları sonunda yapacaklardır. Üniversite öğre
tim üyeleri bu işi yaparken, hem bir zaman harcaya
caklar, kitap okuyacaklar, bir şey getirtecekler, baka
caklar, ayrıca çeşitli yerlere gidecekler, görecekler, 
inceleme yapacaklar ve üstelik Enstitüye gelecekler
dir; dolayısıyla masrafı olacaktır. Şimdi, üniversite 
öğretim üyelerine, kendilerine hiçbir masraf verme
den, masraflarını karşılamadan, «Bu işi yap» dersek, 
böyle bir şey görülmemiştir. Yani, insan Kızılay'dan 
bile kan bağışı isterken, bir defa kan bağışlar, fakat 
bir profesöre, «Her gün otur çalış, bunu yap» diye
meyiz. 

Şu halde, istenilen şey zarurî masrafın karşılan
masıdır. Halbuki, YÖK Kanunu son derece geniş 
kapsamlı bir Kanun ve tabiî bu kadar ayrıntıları dik
kate almadan çıkmış. YÖK Kanunu ortaya çıkınca 
Türk Standartları Enstitüsüne de etkili olmuş; hiçbir 
şeyden haberi olmadan, bu YÖK'de hazırlayan da 
farkında değildir; ama bu YÖK Kanunu uygulan
maya başlayınca en büyük zararı Türk Standartları 
Enstitüsüne olmuştur. Çünkü, bütün profesörler bun
dan elini çekmiştir. Herkes gelip hem çalışacak, hem 
de üstelik cebinden para verecek, araştırma yapacak, 
böyle şey olamaz; yani bu mantığa sığmaz. Üstelik 
bunu uygulamaya YÖK Kanununun çıkış tarihinden 
itibaren başlamak istediler- yani 1981 senesinden iti
baren. 

Tasavvur buyurunuz, bir profesör iki sene evvel 
bir standart hazırlamış vermiş, onun karşılığında cü
zi bir masraf almış, para almış; fakat aradan iki se
ne geçmiş, bu defa diyorlar ki, YÖK Kanununa gö
re sen bu parayı YÖK'ün fonuna yatıracaksın, şimdi 
tutuyoruz durup dururken bu kadar çalışan insanlara 
bir de ceza uyguluyoruz; aradan iki sene geçmiş, o 
paraları da yatır diyoruz. Bu, tabiî akıl ve mantıkla 
bağdaşacak bir şey değildir. Bunun en büyük kötü
lüğü, Standartlar Enstitüsünün aylardan beri artık 
standart yapamaz hale gelmesidir. Bu Enstitüye çok 
büyük bir kötülüktür, verimini son derece düşürmek
tedir. 

Bu nedenle, hiç değilse, burada YÖK'ün Kanunu
na dokunamıyoruz; ama YÖK'ün etkisi altında olan 
bu Kanunu değiştirmek suretiyle Enstitüye bu imkâ

nı bahşetmek istiyoruz ve Komisyonumuzda yapılan 
görüşmelerde, biz standartlarla sıkı sıkıya ilgili olan 
iki bakanlığımız var Ticaıet Bakanlığı, (Ki daha zi
yade ihraç mallarımızın standardı üzerinde duruyor) 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Yurt içindeki stan
dartların kontrolü ile uğraşıyor) bunların görüşlerini 
aldık, ayrıca YÖK'den de görüş aldık. YÖK de bunu 
anladı ve YÖK de muvafakat etti; yani YÖK Baş
kanlığı da bu maddenin bu şekli ile değiştirilmesini 
ve bizim Komisyonumuzda ortaya atıldığı gibi, Ka
nunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi; fakat 
6 Kasım 1981 tarihinden geçerli olmasını da koymuş 
bulunuyoruz, bu çok önemlidir; aksi takdirde stan
dart hazırlayan profesörleri bir de cezalandırmış ola
cağız; mükâfattan vazgeçtik, bir de ceza vermesinler. 

Konumuz budur. Çok acelelik gösteriyor; çünkü 
Standartlar Enstitümüz felç halindedir. Bu nedenle 
acele; bir madde, bir satırlık şeyimiz vardır, bir satır 
gibi görünüyor bu; ama önemi çok büyüktür. Takdir 
sizlerindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Değerli üyeler, teklifin tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
18 Kasım 1960 Tarih ve 132 Sayılı Türk Standartları 
Enstitüsü Kuruluş Kanununun 9 uncu Maddesinin 
2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Aynı Maddeye 
3 üncü Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18 Kasım 1960 tarihli ve 132 sa
yılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 
9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı maddeye 3 üncü bir fıkra ek
lenmiştir. 

«İhtisas Kurullarına bağlı olarak Komiteler de 
kurulabilir. İhtisas Kurullarının ve komitelerinin oluş
turulmasında özellikle üniversite ve öğretim eleman
larından yararlanılır. Çalışma saatleri dışında görev 
yapacak olan bu elemanlara TSE ödenecek Huzur 
Hakkı ve ücretler, bağlı oldukları birimin döner ser
mayesine gelir kaydedilmez. 

Komitelerin görevleri ve yetkileri yönetmelikte be
lirlenir.» 

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

SALİH İNAL — Redaksiyonla ilgili söz istiyorum 
efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın tnal. 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; 
Şu hususa değinmek istiyorum; maddede Türk 

Standartlar Enstitüsü (TSE) harfleriyle belirtilmiş 
bulunuyor. Ancak, cümlenin akışı itibariyle, cümlenin 
şöyle olması daha yararlı olacaktır kanaatindeyim : 

«Bu elemanlara Türk Standartlar Enstitüsünce 
(«ce» hecesinin eklenmesi ile) ödenecek huzur hakkı 
ve ücretleri («i» harfi ilave ediliyor) bağlı oldukları 
birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez.» şek
linde olursa cümle daha akıcı olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnal. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Uygundur Sayın Başkan, ka
tılıyoruz; zaten o düzeltmeyi biz yaptık efendim. 

BAŞKAN — Evet, katılıyorsunuz. 

MAHMUT AKKILIÇ — Redaksiyonla ilgili söz 
istiyorum. 

BAŞKAN Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bu paragra

fın ikinci satırında «özellikle üniversite ve öğretim 
elemanlarından yararlanılır.» deniliyor; zaten öğretim 
elemanları da üniversite elemanıdır; buraya «Üniver
site uzman ve öğretim elemanlarından yararlanılır.» 
veya «Üniversite öğretim elemanlarından yararlanı
lır.» diyebiliriz. Komisyon hangisine katılırsa; ancak 
oraya «uzman» tabirinin konması bence daha iyi 
olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkanım, bunu şu şe
kilde daha uygun görüyoruz : 

«Üniversite öğretim elemanlarından ve uzmanlar
dan yararlanılır.» şeklinde. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, ben de mad
de hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bilindiği üze
re, yeni Anayasamız yönetmelikler bakımından Res
mî Gazetede yayınlanmanın ilgili kanunda hükme 
bağlanmasını emreder. Bu itibarla, eğer Komisyon 
da istiyorsa, bu yönetmeliğin Resmî Gazetede yayın
lanmasını, bu ikinci fıkraya «Komitelerin görevleri 

ve yetkileri yönetmelikle belirlenir.» den sonra «Bu 
yönetmelik Resmî Gazetede yayınlanır.» ibaresinin 
eklenmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, tam olarak işi
temedim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu en son «yönetmelikle 
belirlenir.» den sonra «Bu yönetmelik Resmî Gazete
de yayınlanır.» ifadesinin eklenmesini istiyorlar. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Uygundur efendim, kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, tasarının 1 inci mad
desinin ikinci fıkrasının ikinci satırında «Üniversite» 
den sonra «ve» kelimesi kalkıyor «Üniversite öğre
tim elemanlarından ve uzmanlardan yararlanılır.» 
şeklinde cümle düzenleniyor. İkinci fıkranın üçüncü 
satırında «Türk Standartlar Enstitüsünce» denilerek, 
buraya bir (ce) hecesi eklenmiş oluyor. Daha ileride 
«Ücretleri» denilerek (i) harfi ekleniyor ve en son 
fıkradaki «yönetmelikte belirlenir» den sonra bir vir
gül «bu yönetmelik Resmî Gazetede yayınlanır.» şek
linde madde düzenleniyor... 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, «huzur 
hakkı» kelimelerinin baş harfi büyük harf olarak ya
zılmış; zannediyorum küçük harf olması gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Özgöker, katılıyorsunuz de
ğil mi? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Evet efendim. 

BAŞKAN — «huzur hakkı» kelimelerinin başın
daki büyük harfler küçük harf olacaktır. 

Bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun 6 Kasım 1981 tarihin

den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
giren 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

AKİF ERGİNAY — Evet efendim, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, malî hüküm

lerde makable şamil şekiller genellikle kabul edilmez. 
Genel giderlerde hiç. Burada görülüyor ki evvelce 
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yapılmış olan bir kısım hizmetlerin parasını eski ta
rihten başlamak üzere vermek istiyorsunuz. Herhalde 
bunu yapmamaları uygun olur. Binaenaleyh, yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmesi yerindedir. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, mu
hakkak ki malî konularda makable teşmil edilmez; 
ama burada ödenmiş bir para vardır, zimmetine geç
miştir. Bunu geri almak da hakkaniyete uygun olmaz. 
Nitekim, uygulamalarda idarenin yanlış bile olsa 
ödediği paraların geri alınamayacağına dair içtihat
lar da vardır. Yeniden ödenmeyi istihdaf etmiyor. 
Bu bakımdan, mağduriyet doğar; aksi görüşteyim 
efendim. 

AKİF ERGİN AY — Hayır Sayın Başkanım, ge
ri almak diye bir şey olamaz; çünkü YÖK Kanunu 
uygulanmışsa, zaten doğrudan doğruya ilgili kurum
ların, birimlerin döner sermayelerine girmiştir. Şim
di, bu hükmü böyle bırakın; o döner sermayeden çı
karıp kendilerine vermek gerekecektir. Burada, bizzat 
kendilerine verilmiş olamaz ki aksi takdirde YÖK 
Kanununun 36 ncı maddesinin uygulanmamış olması 
gerekirdi. 

. BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum. Buyurun Sayın Özgöker. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkanım, Sayın Söz
cünün görüşüne katılmıyoruz; çünkü konumuz o 
değil. Bunların parası ödenmiştir; bugüne kadar YÖK 
hiçbir ses çıkarmamıştır, birçok üniversiteler de buna ' 
ses çıkarmamıştır; yalnız Ankara Üniversitesi «Bu
günden itibaren bunu uygulamayın» demiştir. Uygu
lanmayınca bu defa verilen paraların geri alınması 
söz konusudur. Yoksa, eskiden alınmayanların veril
mesi söz konusu değildir, Hazineden yeni bir şey çı
kacak değildir, fondan yeni bir şey çıkacak değildir. 
Bu, tekrar ceza mahiyetinde olmasın, iki sene evvel 
aldıkları paraları geri vermesinler diye getiriliyor efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

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

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

Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 18 Kasım 1960 tarih ve 132 
sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Aynı Maddeye Üçüncü Bir Fıkra Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi Danışma Meclisimizce ka
bul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümete teşekkür ede
rim. 

3. — İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu Raporu. 
(1/658) (S. Sayısı : 392) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin üçün 
cü sırasında bulunan İnsan Kanı ve Kan Ürünleri 
Kanunu Tasarısının görüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet Temsilcisi ve Komisyonun yerlerini al
malarını rica ediyorum. 

Sayın Komisyon buradalar. Sayın Hükümet Tem
silcisi olmadıklarına göre bu Tasarıyı bilalhara görü
şeceğiz efendim. 

4. — 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, Mali İs
ler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/557) (S. Sayısı : 379 (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasında 
bulunan 7.1.1932 Tarih ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 'Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmesine baş
lıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Hükümet Temsilcilerinin yer
lerini almalarını rica ediyorum. 

Komisyon ve Hükümet Temsilcisi Sayın Tarhan 
yerlerini aldılar. 

Bu Tasarı ile ilgili raporun okutulup okutulmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okutulmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
miştir. 

(1) 379 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 



Danışma Meclisi B : 102 

(İktisadî İşler Komisyonu Raporu okundu) I 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Tasarının tümü üze- I 

rinde söz isteyen sayın üyeler lütfen işaret buyursun
lar... 

Sayın Kavalalı söz istemişlerdir; buyurunuz Sayın I 
Kavalalı. 

A. MÜMİN KAVALALI — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin sayın üyeleri; I 

7.1.1932 tarih ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanun muhtelif tarihlerde, ezcümle 
2271, 2278, 2550, 2635, 3327, 5211, 5385, 6829, 6846, 
7314 ve 152 sayılı Kanunlarla değişikliğe uğradığı hal
de, bugüne değin 1 inci madde üzerinde bir değişik
lik yapılmasına gerek görülmemiştir. I 

1 inci maddenin bu defa haklı olarak değiştirilme
ye tevessül edilmesi nedeniyle bilhassa bu madde üze
rinde görüşümüzü teksif ederek ve yine 21 inci mad
deye değinmek suretiyle sözlerimi tamamlamak isti
yorum. I 

1918 sayılı Kanunun 1 inci maddesi tedvin edilir
ken, Türk Ceza Kanununun ve Ceza Hukukunun 
umumî prensiplerinden ayrılınmış bazı hallerde kaçak
çılığa teşebbüs fiilleri suç tamamlanmış gibi cezalan- I 
dırılmış bulunmaktadır. Nitekim, buna benzer bir dü
zenleme de 6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Di
ğer Aletler Hakkındaki Kanunda yapılmış ve iki yasa 
arasında paralellik sağlanmış bulunmaktadır. 

Diğer bir deyişle, Türk Ceza Kanununun eksik 
ve tam kalkışma hallerini düzenleyen 61 ve 62 nci 
maddelerinin bazı kaçakçılığa teşebbüs fiillerine uy
gulanma olanağı bulunmamaktadır. Zira bu hallerde 
kaçakçılığa teşebbüs tam fiil gibi cezalandırılmakta- I 
dır. Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde ise, 
Ceza Kanununun umumî prensibini bozmamak için 
buna benzer ayrı bir düzenlemeye tevessül edilmemiş 
bulunmaktadır. 

1918 sayılı Kanunun 1-A maddesinde, herhangi 
bir maddeyi veya eşyayı gümrüksüz ithal veya ithale 
teşebbüs; 1-B maddesinde Türkiye'ye ithal ve Türkiye 
veya Türkiye'den ihracı memnu olan madde veya eş
yayı ithal, ihraç veya bunlara teşebbüs halleri kaçak
çılık olarak kabul ve tam suç sayılmıştır. Buna (mu
kabil, 1-B maddesinin ikinci cümlesinde Devletçe ih
raç şartıyla müşterisine satılan eşya ve maddeleri da
hilde satmak veya mücbir bir sebep olmaksızın mu
ayyen müddet zarfında ihraç etmemek ve 1-C mad
desinde (A) ve (B) fıkralarında yazılı kaçak eşyayı 
memleket dahilinde bir yerden diğer bir yere bilerek 
nakletmek, satın almak, satmak, saklamak, satılığa j 
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arz etmek, alınıp satılmasına delalet etmek, ayrı ayrı 
suç sayılmakla yetinilmiştir. 

Dikkat buyurulacağı üzere, 1-A ve 1-B maddele
rinde bu fiillere teşebbüs etmek tam kaçakçılık telakki 
edildiği halde, 1-C maddesinde ve aşağıda arz edece
ğimiz 1-D maddesinde teşebbüsün tam fiil gibi sa
yılacağı hakkında bir hüküm bulunmamaktadır. 

1918 sayılı Kanunun 1-D maddesinde, Devlet in
hisarı altında bulunan maddeleri izni ve salahiyeti ol
madığı halde; 

1. Türkiye'ye ithal etmek; 
2. 'Memleket içinde bir yerden diğer bir yere 

sevk ve nakletmek; 
3. Saklamak; 
4. Satılığa çıkarmak veya satmak; 
5. Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal ve 

istihlak etmek; 
6. Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için 

hariçten alet ve edevat tedarik eylemek, nakletmek, 
istimal etmek, hıfzetmek suç sayılmıştır. 

Yine Kanunun I - E maddesinde muayyen işler 
için resimden muafiyet suretiyle ithal olunan şeyleri 
tahsis yeri dışında kullanmak, bilerek satın almak ve 
hakkından fazla almak, I - F maddesinde ise, muvak
katen yurda sokulmasına müsaade olunan veya mu
vakkaten ihraç edilen şeylerin tekrar ihraç ve itha
line yasal şartlara riayet etmemek suç sayılmış bu
lunmaktadır. 

Bu defa Tasarı ile 1918 sayılı Kanunun I -B 
maddesi değiştirilmek istenmekte ve bu bent sonu
na «Yahut bu fiillere teşebbüs etmek» cümleci ila
ve edilmek ve Tasarımn gerekçesine göre de «Mad
denin (D) fıkrası Devlet tekeli altında bulunan mad
delerin diğer kaçakçılık suçlarında olduğu gibi, te
şebbüs hali dahil edilerek tam suç sayılması sağlan
mış, bu noktadaki noksanlık giderilmek istenmiştir.» 
denmektedir. Halbuki 6136 sayılı Kanunun 12 ve 14 
üncü maddelerinde de buna benzer bir düzenleme 
mevcuttur. Bu maddelerde de, 1918 sayılı Kanunun 
I - A ve I - B maddelerinde olduğu gibi, sadece ateş
li silah, bıçak ve diğer yasa kapsamına giren alet
lerin yurda sokulmaya teşebbüs edilmesi tam suç 
gibi telâkki ve o suretle cezalandırılmış bulunmakta
dır. Her ne kadar, 1918 sayılı Kanunun I - D mad
desinin birinci bendinde de inhisar altındaki madde
lerin Türkiye'ye ithal edilmesi ve altıncı bendinde de 
imal ve imal için hariçten alet ve edevat ithal etmek 
suç sayılmış bulunmakta ise de, I - C maddesinde 
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olduğu gibi, I - D maddesinin ikinci bendinde bun
ları memleket içinde nakil; üçüncü bendinde bunla
rı yurt içinde saklamak; dördüncü bendinde sa
tılığa çıkarmak, satmak; beşinci bendinde bilerek 
kabul etmek, satın almak, istimal ve istihlak etmek 
halleri suç sayılmasına göre, maddeye eklenmek is
tenen son fıkranın, yani «Bu fiillere teşebbüs etmek» 
cümlesinin bu maddenin bir ve altıncı bentlerine ve 
«ithal» kelimesini takiben «veya ithaline teşebbüs 
etmek»» şeklinde yerleştirilmesi ile yetinilmesi ve 
bununla yetinilerek bu suretle maddedeki noksanlı
ğın giderilmesi isabetli olacaktır. Aksi takdirde Dev
let tekeli altında bulunan maddelerin yurda kaçak 
olarak sokulmalarını müteakip, bu fiile iştiraki olmak
sızın, hediye olarak verilse bile, örnek olarak bir 
paket yabancı sigarayı tüketmeye teşebbüs eden, ka
bul etmeye teşebbüs eden de cezalandırılmış olacak
tır. 

Maddenin eski şekliyle, I - F fıkrasından sonra 
gelen fıkrasında «Kaçakçılık yapmak maksadıyla 
icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi feragatıyla 
olmaksızın ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebiyle 
fiilin husule gelmemesi bu Kanuna göre kaçakçı
lığa teşebbüstür.» denmek suretiyle Türk Ceza Ka
nununun 61 ve 62 nci maddelerinden ayrı bir dü
zenlemeye gidilmesinin nedeni, Türk Ceza Kanunu
nun 61 ve 62 nci maddelerinde teşebbüs fiilinin icra 
safhasına geçilmesi şart olduğu halde 1918 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesinin anılan fıkrasında icra 
safhasına geçilmesinden önceki suç için hazırlığa baş
lanması, yani icra vasıtalarının hazırlanması ve an
cak kendi feragatıyla olmaksızın ittihaz edilmiş mani 
tedbirler sebebiyle fiilin husule gelmemesinin bu 
Kanuna göre, kaçakçılığa teşebbüs olarak nitelen
mesi de maddede sayılan fiillerin tümünde teşeb
büsün her daim tam suç gibi cezalandırılamayacağı-
nı göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kavalalı, süreniz dolmuştur. 
A. MÜMİN KAVALALI — Efendim, çok özür 

dilerim. Ben Yüce Meclisi gereksiz işgal eden bir 
arkadaş değilim. Eğer Yüce Meclis müsaade eder
lerse..;. 

BAŞKAN — Biliyorum, biliyorum. Size bir sü
re tanıyalım; ne kadar zamana ihtiyacınız var? 

A. MÜMİN KAVALALI — 10 dakika kâfi 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kavalalı. 

A. MÜMİN KAVALALI — Teşekkür ederim 
efendim. 

Yargıtay 7 nci ve 8 inci Ceza Dairelerinin uygu
laması da bu merkezdedir. Hakikaten Tasarının 
I - D maddesinde belirlenen, Devlet tekeli altında 
bulunan madde ve eşyaları ithal haliyle sınırlı ola
rak bu fiillere teşebbüs etmenin de kaçakçılık su
çunu teşkil edeceğini kabul etmek ve bununla yetin
mek gerekli ve yeterlidir. Bu yolla maddenin I -A ve 
I - B fıkralarıyla da paralellik sağlanmış olacaktır. 
Bu ilave I - D fıkrasının bir ve altıncı bentlerindeki 
«ithal» sözcüklerinden sonraya konulmadığı takdir
de ise, tatbikatta çok büyük sakıncalar çıkabilecek
tir. Nitekim, 1918 sayılı Kanunun I -A , ve I -B fık
ralarında, bu fıkralarla sınırlı olarak teşebbüs hali 
tam suç sayıldığı halde, I - C fıkrasında teşebbüsün 
tam suç sayılacağından söz edilmemiştir. Değiş
tirilmek istenen I - D fıkrasının sonuna «yahut 
bu fiillere teşebbüs etmek» cümlesi eklenecek olur
sa, madde kendi bünyesinde de çelişik bir hal ala
caktır. 

Şöyle ki: 1918 sayılı Kanunun I - A ve I -B mad
delerindeki yurda kaçak olarak sokulan mal ve eş
yayı, 1 - C maddesi uyarınca yurt içinde bir yerden 
diğer bir yere nakleden, satın alan, satan, satışa arz 
eden yahut alınıp satılmasına delalet edenler ceza
landırılabilirken, bir başka deyişle, bu fiillere teşeb
büs hali tam suç gibi cezalandırılmazken, 1-D mad
desi Tasarı şeklinde yasalaştığı takdirde yurda kaçak 
sokulan Devlet inhisarı altındaki maddeleri memleket 
içinde bir yerden diğer bir yere sevk veya nakleden
ler, satın alanlar, satışa arz edenler, alınıp satılması
na delalet edenler gibi, buna teşebbüs edenler de aynı 
ceza ile cezalandırılmış olacakları gibi, bu halde is
timale ve istihlake teşebbüs edenlerin cezalandırıl
ması da söz konusu olacaktır. 

Bu nedenle (l/D) fıkrası sonuna eklenmek istenen, 
«Yahut bu fiillere teşebbüs etmek» sözcüklerinin, bu 
fıkranın bir ve altıncı bentlerindeki «İthal» sözcükle
rinden sonraya konulması ile getirilmesi sorunu çö
zümleyecektir. 

Yüce Meclisin takdirlerine saygılarımla arz ede
rim efendilm. 

Diğer, 21 inci madde ile ilgili konuşmam biraz 
uzun süreceği için efendim, Yüksek Başkanım mü
saade ederseniz ilgili maddede bu hususu arz etmek 
istiyorum. Yüce Meclisin daha fazla zamanını almak 
istemiyorum. (Alkışlar) 

Teşekkürler. 
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BAŞKAN — Tabiî, hayhay. 
Teşekkür ederim Sayın Kavalalı. 
Sayın Komisyon, Sayın Kavalalı'ya bir cevap ve

recek midir? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Müsaade ederseniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ 'MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Kavalalı, getirilen Tasarının (l/D) fıkrasın
da yapılmak istenen değişiklikle kaçakçılığa teşebbüsü 
tam suç haline getiren sondaki ilavenin, ancak (l/D) 
nin biri ile altısına konması lazım geldiği fikrini haklı 
olarak ileri sürdüler. Komisyonumuzda da bir nebze 
tartışılmıştır; ancak Sayın Kavalalı'nın ifade ettiği gi
bi, 1 inci maddenin (A) fıkrasında ve (B) fıkrasında 
suça teşebbüsü müstakil suç olarak kabul etmişken 
(C) fıkrasında, (D) fıkrasına paralel olarak, memle
ket dahilinde bir yerden diğer yere nakletmek, sak
lamak, bilerek almak, kullanmayı müstakil suç ola
rak kabul etmediğini ifade ettiler; haklıdırlar. 

Biz, madde görüşmeleri sırasında bu öneriyi naza
ra alarak ona göre düzenleme yapma cihetine gide
bileceğiz. Kendilerine, aydınlattıkları için teşekkür 
eder saygılarımızı sunarız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
A. MÜMİN KAVALALI — Sayın Başkanım, 

müsaade ederseniz bir yanlış anlama var efendim. 
Yüce Meclise arz etmek isterim. 

Ben (l/C) fıkrasında kaçakçılığa teşebbüsün suç 
sayılmadığını söylemedim. «(l/C) fıkrasında kaçak
çılığa teşebbüs tam suç gibi cezalandırıİmamaktadır» 
dedim. Bunların ikisi farklıdır. Teşebbüsün cezası ve
rilebilir o durumda. Bunu arz etmek istemiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkanım, ben zannedersem aynı düşünce 
ile ifade ettim. Yani (l/A ve B) de teşebbüsü müs
takil suç olarak kabul etmiş, (C) de ise, müstakil suç 
değil normal teşebbüs olarak kabul etmiş, cezalan
dırılmıştır. Sayın Kavalalı'nın da aşağı yukarı ifade 
ettiği buydu. Yani teşebbüs olarak kabul etmiştir. 
O itibarla (B) fıkrasındaki düzenlemenin de diğerine 
uygun olarak sadece (l/D) nin biri ile (l/D) nin al
tısını teşebbüsü müstakil suç gibi telakki etmek, di

ğerlerini ise onun altına gelen paragrafta olduğu gibi, 
normal teşebbüs gibi kabul etmek gerektiğini ifade 
ettiler. Ben aynı paralelde izah ettim. Yanlış bir an
laşmamız yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Değerli üyeler; tasarının tümü üzerindeki görüş

me tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kanunun 1 inci mad
desinin (D) ve (F) fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş, aynı maddeye (G) fıkrası eklenmiştir. 

«D) Devlet inhisarı altında bulunan maddeleri 
mezun veya salahiyetli olmaksızın : 

1. Türkiye'ye ithal etmek; 
2. Memleket içinde bir yerden diğer yere sevk 

ve nakletmek; 
3. Saklamak; 
4. Satılığa çıkarmak veya satmak; 
5. Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal ve

ya istihlak etmek (tütün ve sigara kâğıdı mutlak ola
rak); 

6. Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için 
hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya bu alât 
veya edevatı dahilde imal etmek veya nakletmek ve
ya istimal etmek veya hıfzetmek veyahut failin ne 
maksatla kullanacağını bilerek tedarik eylemek; 

Yahut bu fiillere teşebbüs etmek;» 
«F) Kanunlara veya müsaadelere istinaden her

hangi bir işlem veya amaç için veya belli şartlarla 
geçici kabul yoluyla ithal olunan eşya ve maddeleri 
izin almaksızın kanun veya müsaadelerde gösterilen 
amaç ve şartlar dışında kullanmak veya devretmek 
veya süresi içinde ihraç etmemek; kanunlara veya mü
saadelere istinaden herhangi bir işlem veya amaç için 
veya belli şartlarla geçici çıkış yolu ile ihraç edilen 
eşya ve maddelerin ihracında veya tekrar ithalinde 
anılan kanun ve müsaadelerde gösterilen amaç ve 
şartlara riayet etmemek;» 

«G) Zat, aile ve meslek ihtiyacında kullanılmak 
veya hediye etmek amacıyla her ne suretle olursa 
olsun başkaları tarafından fiilen ithal edilen eşyayı, 
ticaret maksadıyla toplamak veya satışa arz etmek 
veya satmak» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sorum var Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun sorun. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; be
şinci fıkrada parantez içinde «tütün ve sigara kâğıdı 
mutlak olarak» şeklinde kanun tekniğine de aykırı 
olan bir cümlecik bulunmaktadır. Acaba diğerleri mut
lak değil de bu niye mutlak oluyor? Bunun tefriki ne
reden doğmuş, hukukta böyle mutlak olan olmayan 
diye bir tabir olmaz ve de böyle hukuk tabiri kul
lanılmamaktadır. Mutlak olan nedir, olmayan nedir? 
Acaba bununla tütün inhisarı hakkındaki Kanunun 
uygulanmasını da kaldırmış mı oluyorlar? Neden tü
tünü dahil ettiler? 

Açıklanmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Haddizatında 1 inci madde ile getirilen değişiklik 
sadece demin işaret ettiğimiz gibi, (D) fıkrasının en 
sonuna ilave edilen «Yahut bu fiillere teşebbüs et
mek» tabiridir. (F) fıkrası ve (G) fıkrasını ayrıca arz 
edeceğim. Yani buradaki hükümler eski metnimizde 
de aynen mevcuttur. Buna rağmen, Sayın Arkadaşımı
zın sorusuna cevap olarak şu şekilde arz edeyim; (l/D) 
nin beşinde bilerek kabul etmek, satın almak; bunlar, 
bilerek kabul etmek, bilerek satın almak, bilerek isti
mal etmek, bilerek istihlak etmek; ancak tütün ve si
gara kâğıdında bu «Bilme» unsurunu aramadan, ke
sin olarak, bilme unsurunu dışında bırakmak için ifa
de edilmiş olduğu kanısındayız. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; madde üzerinde Sayın Vardal ve 

Sayın Kavalalı'nın önergesi vardır; okutuyorum : 

1. Türkiye'ye ithal etmek veya ithale teşebbüs 
etmek; 

2. Memleket içinde bir yerden diğer bir yere 
sevk ve nakletmek; 

3. Saklamak; 
4. Satılığa çıkarmak veya satmak; 
5. Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal ve

ya istihlak etmek (Tütün ve sigara kâğıdı mutlak 
olarak); 

6. Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için 
hariçten alat ve edevat ithal eylemek veya ithale te
şebbüs etmek veya bu alat veya edevatı dahilde imal 
etmek veya nakletmek veya istimal etmek veya hıf
zetmek veyahut failin ne maksatla kullanacağını bi
lerek tedarik eylemek.» 

İsa VARDAL A. Mümin KAVALALI 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, eğer önergeye ay
nen katıldıysanız sayın önerge sahiplerini yormaya
lım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz yalnız 1 inci mad
denin (D) fıkrasının (6) numaralı bendindeki düzen
lemeyi... 

ISA VARDAL — Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz ben durumu Sayın Müftüoğlu'na anlatayım, 
ona göre katılıp katılmadıklarını söylesinler. 

BAŞKAN — Peki buyurun Sayın Vardal. 
tSÂ VARDAL — Bizim buradaki önergemizdeki 

değişiklik, sadece (D) fıkrasının birinci bendinde, 
«Türkiye*ye ithal etmek veya ithale teşebbüs etmek...» 
Değişikliğin birisi burası, ikinci değişiklik; altıncı 
bentte «Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için 
hariçten alat ve edevat ithal eylemek veya ithale te
şebbüs etmek...» ilave ettiğimiz husus burası. Diğer 
tarafları aynı; en son fıkrayı, yani «Yahut bu fiille
re teşebbüs etmek» fıkrasını çıkarıyoruz. Yani, bu «Te-
şebbüs»ü birinci bentle altıncı bende inhisar ettiri
yoruz, diğer bentlerden çıkarmış oluyoruz; değişiklik 
bundan ibarettir efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; önergeye katılıyoruz. 
Böylece madde şu şekli alıyor : 

1 inci maddenin (D) fıkrasının birinci bendi, 
«1. Türkiye'ye ithal etmek veya ithale teşebbüs et-

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin 
(D) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«D) Devlet inhisarı altında bulunan maddeleri 
mezun veya salahiyetli olmaksızın : 
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mek;» (2), (3), (4), (5) numaralı bentlerde bir değişik
lik olmuyor (6) numaralı bent ise, «Türkiye dahi
linde imal etmek ve imal için hariçten alat ve ede
vat ithal eylemek veya ithale teşebbüs etmek...» şek
linde başlıyor ve aynen devam ediyor. 

Yalnız altıncı bendin sonunda ayrı bir satır ola
rak düzenlenm'iş olan «Ya'hut bu fiillere teşebbüs 
etmek» ibaresi metinden çıkarılmış oluyor; o zaman 
bu ibareye gerek kalmamış oluyor ve madde (A), 
(B) ve (C) fıkralarına paralel olarak düzenlenmiş 
oluyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğ-

lu. 
Sayın Vardal?... 

İSA VARDAL — Tamam efendim; teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Evet; önergeyi artık oylamaya lü
zum yok; çünkü Komisyon önergeye aynen ka
tılmış. 

Değerli üyeler; - 1 inci maddenin (D) fıkrasının 
(1) numaralı bendine, «Türkiye'ye ithal etmek» iba
resinden sonra «... veya ithale teşebbüs etmek» iba
resi ilave ediliyor. 

Yine (D) fıkrasının (6) numaralı bendinin ikin
ci satırındaki «İthal eylemek» ibaresinden sonra 
«... veya ithale teşebbüs etmek» ibaresi ilave edili
yor ve (D) fıkrasının son satırındaki «Yahut bu fiil
lere teşebbüs etmek» ibaresi tamamen çıkarılıyor. 

Bu değişikliklerle 1 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 1918 sayılı Kanunun 7 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 7. — Kaçak eşya, hertürlü silah, mü

himmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulun
duğu şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nak
le yarayan diğer araçlarda arama yapılır.» 

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

Sayın Komisyonla Hükümetin bir diyeceği var 
mı?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan; eski metne nazaran bu konuda ge
tirilen değişiklik sadece şudur: 

Eski metin «Kaçak eşya bulunduğu şüphe edi
len her denk veya sandıkta veya nakle yarayan araç

larda arama yapılır» şeklinde idi, yeni getirilen dü
zenleme ile (Ki, büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır) 
«Kaçak eşya» ibaresinden sonra «... her türlü silah, 
mühimmat, patlayıcı madde ve uyuşturucu madde
lerin bulunduğu» ibaresi ilave edilmektedir. Tatbi
katta duyulan ihtiyaç dolayısıyla getirilmiştir ve 
önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftü-
oğlu. 

Sayın Hükümet Temsilcisinin ilave edeceği bir 
şey var mı?... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SERA-
FETTIN TARHAN — Yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Temsilci. 
Değerli üyeler; 2 nci maddeyi oylarınıza sunu

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

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 1918 sayılı Kanunun 17.1.1940 ta

rihli ve 3777 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinin 
son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«'Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilen emniyet 
bölgelerinde gece yapılacak aramalarda izin almaya 
lüzum yoktur.» 

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

Değerli üyeler; maddeyi tekrar açıklamaya lü
zum yok, sarihtir. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 

tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 11 inci mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Dur» ihtarına itaat etmeyen şahıslar hakkında 
evvela havaya ateş etmek suretiyle bu ihtar tekrar 
edilir. Bu ihtara da riayet edilmezse selahiyetli me
murlar silah kullanmaya yetkilidir. Ancak silahla 
mukabeleye yeltenilmesi veya meşru müdafaa duru
muna düşülmesi veya Bakanlar Kurulunca ihdas 
edilen emniyet bölgelerinde «Dur» ihtarına itaat edil
memesi hallerinde selahiyetli memurlar doğruca he
defe ateş edebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 

tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 20 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile 
yahut suiistimal gibi kanun dışı yollarla ya da her 
türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıl
tarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik resim 
veya vergi ödemek yahut vergi veya resimleri öde
memek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yap
tırılmış yahut vergi veya resme tabi olduğu halde 
muafiyete tabi mal gibi gösterilmek yahut ithali 
yasak veya tekele tabi bir malı, ithali yasaklanmamış 
olarak veya tekel dışında göstermek suretiyle, mem
lekete mal veya eşya ithal edenler veya ithale te
şebbüs eyleyenler iki seneden beş seneye kadar ha
pis cezası ile cezalandırılırlar. Mal veya eşyanın 
da müsaderesine hükmolunur. 

Ayrıca vergi veya resimleri noksan verilen mal 
veya eşya için bu noksanlığın, vergi veya resimleri 
ödenmemiş olan mal veya eşya için de tekmil vergi 
veya resimlerin, yasak veya tekele tabi madde ve mal
lar için gümrüklenmiş piyasa değerinin beş misli ağır 
para cezası 'hükmedilir. 

Mal veya eşyanın yakalanamaması halinde yuka
rıdaki fıkrada yazılı ağır para cezasına gümrüklen
miş piyasa değeri de ilâve olunur. 

Bu madde hükümlerine muhalefetten dolayı yaka
lanan eşya hakkında 60 inci madde hükmü tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 1918 sayılı Kanunun 5.12.1960 ta

rihli ve 152 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — Kaçak zannı ile tutulan giriş ve
ya çıkış kaçağı eşyanın ve bunların naklinde kulla
nılan araçların sahip veya taşıyıcıları, eşyanın veya 
aracın zaptını müteakip; 

A) Giriş kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşya
nın naklinde kullanılan yabancı vasıtanın gümrük 
idaresince tespit edilerek gümrüklenmiş değerine, 

B) Çıkış kaçağı eşya ile, her türlü kaçak eşyanın 
naklinde kullanılan millîleşmiş veya yerli nakil vası

tasının, mahallî mülkî idare amiri başkanlığında, 
gümrük ve hazine yetkilileri ile Ticaret Odası ve 
Belediye temsilcisinden kurulu heyetler marifeti ile 
tespit edilen FOB değerine, 

Muadil bir meblağı depozite ederek veya kanunî 
faizi de kapsayacak şekilde muteber banka mektubu 
veya hazine tahvil ve bonolarını teminat göstererek, 
eşya ve aracın teslimini gümrük idarelerinden veya 
yetkili ve görevli adlî mercilerden isteyebilirler. 

Bu istem söz konusu eşya ve aracın, benzerî ka
çak eşyanın ve aracın sürümünü kolaylaştıracak ne
viden olup olmadığı, dış ticaret rejimi ve 1567 
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
ki Kanunun ve kararlara aykırılık teşkil edip etme
diği yönlerinden, gümrük idaresi tarafından incelene
rek bu husustaki görüşleri ile birlikte adlî mercilere 
intikal ettirilir. 

Yukarıdaki esaslarla birlikte eşya veya 47 nci 
maddeye göre zaptedilen taşıma aracının muhafaza
sının gerekip gerekmediği de nazara alınarak, kaçak 
eşya ve aracın teslim edilip edilmeyeceği, hazırlık so
ruşturma srasında mahallî asliye ceza mahkemesin
ce evrak üzerinde, duruşma sırasında ise yetkili ve 
görevli mahkemece karara bağlanır. 

Teslim istemi doğrudan adlî mercilere yapılmış ise, 
yukarıda belirtilen hususlar hakkında Gümrük İdare
sinin görüşleri alındıktan sonra karar verilir. 

Özel olarak kaçak eşya naklinde kullanılmak üze
re gizli tertibatla mücehhez olan vasıtalar teslim edil
mez. 

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

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkanım, metindeki bir tabı hatasını dü
zeltmeme müsade eder misiniz?... 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU 
— 6 ncı maddenin (A) fıkrasının son satırındaki 
«Tespit edilerek» ibaresi, «Tespit edilecek» şeklinde 
düzeltilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 6 ncı maddeyi, (A) 

fıkrasının son satırındaki «Tespit edilerek» ibaresi
ni, «Tespit edilecek» şeklinde değiştirmek suretiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme-
enler... Madde kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum. j 
MADDE 7. — 1918 sayılı Kanunun 17.1.1940 j 

tarihli ve 3777 sayılı Kanunla değişik 22 nci madde- ; 
sinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş- j 
tir. 

«ölüm, af veya zamanaşımı sebebiyle sanık hak
kındaki ceza soruşturma veya kovuşturmasının deva
mına imkân kalmayan hallerde, mahkûmiyet halinde 
müsaderesi gereken gümrük kaçağı eşya ile yasak ve 
Tekele tabi eşyanın müsaderesi konusunda Cumhuri
yet Savcısı veya ilgili idarenin istemi üzerine, görevli 
mahkemece Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
392 ve sonraki maddelerinde öngörülen usul daire
sinde karar verilir.» 

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

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Redaksiyonla il
gili bir hususu ifade edebilir miyim?.., 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Burada «... Tekele 
tabi eşyanın» ibaresinde «Tekele» kelimesinin baş 
harfi büyük harfle yazılmış, küçük olması gerekir. 
Burada inhisara tabi anlamındadır; Tekel Genel Mü
dürlüğü kasdedilmemiş. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Sayın Komisyon, ta
mam değil mi efendim?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU 
— Doğrudur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu küçük düzeltmey
le maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 1918 sayılı Kanunun 1.9.1956 ta

rihli ve 6846 sayılı Kanunla değişik 23 üncü madde
sinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. I 

«3. Satılması veya kullanılması yasak olmayan 
kaçak maddeler ait olduğu en yakın Gümrük ve Te
kel İdaresine ve bulunmayan yerlerde mal memurlu
ğuna belge karşılığı teslim olunur. I 

Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan yasak I 
veya Tekele tabi eşya ve maddeler hakkında dahi 
caridir. I 

Bu maddelerin ait oldukları idarelere tevdiinde, 
bedel ve resim aranmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 1 
üye?... 1 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Yine aynı şekilde 
«...Tekele tabi» ifadesindeki «Tekele» ibaresinin kü
çük harfle olması gerekir. 

BAŞKAN — Evet. Başka söz isteyen?... Yok. 
Bu küçük değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyo

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

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 1918 sayılı Kanunun 27.9.1956 ta

rihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 26 nci maddesi
nin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 26. — Kaçakçılık maksadıyla teşekkül 
vücuda getirenler ile idare edenler beş seneden yedi 
seneye kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılan
lar hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis ve 
ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 

tarihli ve 6829 sayılı, 12.6.1979 tarih ve 2248 sayılı 
kanunlarla değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 27. — Kaçakçılık suçu, kaçakçılık mak
sadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler 
veya teşekküle mensup olanlar tarafından işlenirse 
failler hakkında on seneden onbeş seneye kadar ağır 
hapis cezası hükmolunur. 

Birinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde 
sekiz seneden oniki seneye kadar ağır hapis cezası 
hükmolunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır 
hapis cezasıyla beraber tekel maddeleri için CİF de
ğeri ile birlikte hususî kanunlarındaki para cezaları 
veya resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrük-
lenmiş değerinin beş mislinden ve yasak eşya ve mad
deler için de bunların değerinin on mislinden aşağı 
olmamak üzere, ağır para cezası hükmolunur. Kaçak 
eşya ve maddeler de müsadere edilir. 

Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya 
yasak eşya ve maddelerden sayılması veya bunlar için 
hususî kanunlarında para cezası tayin edilmemiş ol-
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ması hallerinde hükmolunacak para cezasının bunla
rın gümrüklenmiş piyasa değerlerinin beş misli ve ya
sak eşya ve maddeler için de bunları piyasa değerinin 
on misli miktarınca meblağ ilave olunur. 

ıBu Kanunun 20, 25 ve 26 ncı maddeleriyle bu 
madde de yazılı suçların kaçakçılığın men, takip ve 
tahkikiyle mükellef memurlar tarafından işlenmesi 
veya işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edil
mesi hallerinde mezkûr maddelerde yazılı olan ceza
lar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur 
ve müstahdemler tarafından işlenmesi halinde yarı 
nispetinde artırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Güray, Sayın Erginay. 

Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; 
Kaçakçılık Kanununun 27 nci maddesinin ikinci 

fıkrası, uygulamada içtihatlarla belli bir yöne tevcih 
edilmiştir ve belirginleşmiştir. Ancak, bu uygulama 
çoğunlukla suç işleyenlerden ziyade, diğer kişileri de 
mağdur etmektedir; yani Yargıtayın Yedinci Ceza 
Dairesinin tutumu muvacehesinde çok katı olarak 
uygulanmaktadır. 

27 nci maddenin ikinci fıkrası toplu kaçakçılığı 
istihdaf etmektedir. Burada «iki veya daha fazla kim
selerin toplu şekilde kaçakçılık yapmaları» demekte
dir. Bunun lafzından biz, iki veya daha fazla kimseyi 
aynı yönde kaçakçılık için birlikte hareket ettikleri 
şeklinde anlamaktayız. Sözgelimi; bir kamyonda şo
för, sahibi veyahut bir üçüncü kişi, satıcısıyla beraber 
aynı malı bir yere götürmek, nakletmek, almak, sat
mak istemektedirler. îşte bu halde toplu kaçakçılık 
oluşmaktadır; fakat içtihatların yön verdiği diğer 
bir husus vardır ki, bu büyük mağduriyetlere sebep 
olmaktadır. Bu şudur : 

Uygulamada gördüğümüz şekliyle arz etmek is
tersek eğer, Van yöresinde sözgelimi gazın yok oldu
ğu zamanlarda iki vatandaş îran'dan birer teneke 
gaz almış getirmişlerdir. Bunların amaçları, gazın 
hepsini evlerinde tüketmektir. Birisi kendi evi için 
ayrı olarak alıyor götürüyor, diğeri de kendi evi için 
ayrı olarak alıyor götürüyor; ama yolda giderken, 
yol arkadaşlıkları var, yakalanıyorlar, iki kişi oldu
ğu için toplu kaçakçılığa giriyor; yani tüketim ka
çakçılığından, istihlak kaçakçılığından toplu kaçak
çılığa giden yol... Ziyadesiyle mağdur edilmiş olu
yorlar. 

Bunun yanında sözgelimi, elinde kaçak bir teyp
le vatandaş geliyor, bir köye iltihak ediyor ve orada 

köy odasında misafir ediliyor. Yargıtayın görüşü; 
köy odasında kalırken yakalandığı için, bu odanın 
da bir sahibi olduğuna göre, fiili işleyen, fiile ortak 
olan kişidir; toplu kaçakçılık. > 

Bir üçüncü görüş : Kamyonun içinde yine sözge
limi bir teyp yakalanıyor. Şoför istihdam edilen ki
şidir, maaşlı kişidir, bu kamyonun bir sahibi de oldu
ğuna göre toplu kaçakçılıktır. 

îşte bu belirttiğim misaller de uygulamada toplu 
kaçakçılık kabul edildiğinden vatandaş bu madde 
yüzünden ziyadesiyle mağdur edilmektedir. Şöyle ki; 
toplu kaçakçılık işlemediği halde mağdur edilmekte
dir. iradesi toplu kaçakçılık doğrultusunda gelişme
diği halde, şekil yönünden iki kişi olması toplu ka
çakçılığı varsaydırmaktadır. 

O nedenle gönül isterdi ki, bu fıkraya uygulama 
doğrultusunda açıklık getirilsin ve irade birliği, aynı 
eşyayı alıp götürme, taşıma, satma vesaire gibi or
taklıkları olmayan kişilerin, münferiden yaptıkları 
olayların toplu kaçakçılık addedilmemesi gerekirdi; 
ama öyle sanıyorum ki, uygulamadaki görüşler, ka
nun tasarısının hazırlanması esnasında dikkate alın
mamıştır; ama ne yazık ki, bizim gibi uygulamanın 
içinden gelenler de buna yeterince hazırlanamamış-
lardır. Çünkü bugün sürpriz olarak gündeme alın
mıştır; bana göre öyle olmuştur. Bunda biz de ku
surluyuz. Bu hususu Komisyonun dikkatine arz ede
rim. 

Eğer uygun görürlerse bu maddeyi geri bıraktı-
rabilirler; ama münasip görüyorlarsa bu şekilde de 
kabul edilsin, ben bunu bir Vicdan borcu olarak hu
zurunuzda açıklıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, konuşmam 

redaksiyona taalluk ediyor. Birinci fıkra ile ikinci 
fıkranın sonundaki «cezası» kelimeleririin «cezası
na» şeklin'de olması gerekir. 

Üçüncü fıkrada da, Uzunoğlu'nun patentinde bu
lunan «Tekel» kelimesinin küçük harflerle yazılması 
gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
KAMER GENÇ — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Gerçekten müzakeresine başladığımız Kanun çok 

önemli bir Kanundur. Bugün hapishanelerde yatan 
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yüz'binlerce kişinin büyük bir kısmı bu Kanundan 
dolayı yatmaktadır. Bu Kanunun uygulaması ve 
benden önce konuşan Sayın Güray arkadaşımızın 
da belirttiği gibi, bu konuda son kararı veren Yar
gıtay Yedinci Ceza Dairesinin sert tutumu yüzün
den ve Kanunun da lafzına bağlı kalınması nede
niyle büyük bir insan kitlesi hapishanelere girmek
tedir. 

Malumunuz eskiden yabancı menşeli mallar ge
lip mağazalarda açık açık satılıyordu, onlar kaçakçı 
sayılmıyorlardı, fakat Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki o mağazalardan mal alıpta gelen vatandaş
larımızın çoğu kaçakçı sayılıyordu. Yolda yapılan 
aramalarda yakalanınca, kendisiyle beraber bu du
rumda başka bir kişi daha varsa, toplu kaçakçılık
tan arzu edilmeyen birtakım mahkûmiyetlerle tecziye 
ediliyordu. 

'Ben af teklifi verdikten sonra bana çok entere
san mektuplar geldi. Mesela birisini açıklamak is
tiyorum: Bir vatandaş bana şöyle bir mektup ya
zıyor, diyor ki; «Ben bir arkadaş tanıyorum. Babası 
ve oğlu Almanya'da çalışıyorlardı Yurda dönüşte 
gümrükte mal beyanında bulunurken 500 Mark de
ğerindeki bir hızarı eşyaları arasında beyan etmeyi 
unutmuşlar. O sırada da 'bunların üzerinde bir ara
ma yapılmış ve baba ile oğul bera'ber Almanyadan 
döndükleri için, bu 500 Mark değerindeki hızardan 
dolayı baba ve oğul toplu kaçakçılıktan dolayı beşer 
yıl hap'is cezası ile cezalandırılmışlardır.» Arkasın
dan da şunu ilave ediyor; «500 Mark değerinde olan 
bir hızar için baba ve oğul hem beş yıl hapse gir
diler, hem de buradaki işlerinden oldular ve çok bü
yük yıkıma uğradılar.» 

Yani burada getirilen bu madde ile gerçekten 
uygulamada görülen asıl kaçakçılık amacıyla suç 
işleyen insanlarla tesadüfen veyahutta böyle hiçbir 
kastı olmayan kişilerin tefriki yapılmamıştır. Yine uy
gulamada var olan haksızlıklar gidenilmemişt'ir. Sa
yın Güray arkadaşımız da belirttiler, bugün bu Ka
nun Gündemin dördüncü sırasında idi. 

'Sayın üyeler; 
Kanuni yapmak o kadar kolay bir şey değildir. 

Kanun yapmanın amacı burada, Komisyonlarda 
Hükümetten gelen teklîfleri okuyup oylamakta de
ğildir. Evvela Başkanlık Divanının da bu konuyu 
dikkate alması lazım. Danışma Meclisinde kanun
ların uzun uzadıya müzakere edilmesi lazım. Böyle 
memleketin istikbalini, hayatiyetini ilgilendiren ko
nularda hiç olmazsa üyelere de tetkik etme imkânı

nın verilmesi lazım. Ş/imdi bir günde dört tane de
ğişik, hele böyle ağır kanunları Danışma Meclisi 
üyelerinin inceleyip de bunlar hakkında öneriler ge
tirmesi mümkün müdür?.. Sonra kaldı ki, gündem
ler de sık sık değişmektedir. Bu itibarla benim de 
teklifim şudur: Sayın Komisyonumuz veyahut Baş
kanlık Divanı hiç olmazsa yarına kadar bu Kanu
nun görüşülmesine bir ara versin. Genel Kurul tas
vip ederse, bunu iyi inceleyip çıkaralım. Çünkü bu
rada önemli olan bu Kanunu memleketin gerçekle
rine uygun bir hale getirip, kaçakçılık amacıyla ha
reket eden insanları ağır cezalarla cezalandırmak; 
fakat kaçakçılık amacı olmayan kişileri de hiç ol
mazsa boş yere hapishanelere göndermemek lazım
dır. 

'Bugün yurt dışındaki işçiler nedeniyle vatandaş 
kitlelerimizin büyük bir kısmı yurt dışına gidip gel
mektedir. Şimdi bir viski, bir ya'bancı sigara artık 
herkesin evinde bulunmaktadır; ama şimdi bir va-
taridaşın elinde veya'hutta gazeteler geçen gün yaz
dığı, bir sanatçının çantasında geçerken bir karton 
sigara bulundu diye, bu kaçakçılıktan dolayı yargı
lanmaktadır. Yani bu Kanunları iyi incelemek la
zım. Bu Kanun 1932 yılından beri uygulanan bir 
Kanundur. 1932 yılından beri uygulanmaktan müte-
veilid birtakım açık tarafları ne ise, haksız tarafları 
ne ise bunları da vurgulamak lazımdır, özellikle Sa
yın Hükümetimiz veya'hutta Komisyonumuz bu mad
delerin eski halinin ne olduğunu, yenisinin niye bu 
duruma değiştirildiğim* ve uygulamalarında ne gibi 
'haksızlıkları getirdiğini de Genel Kurula arz etmesi 
lazım. Yoksa kanun değiştirmekle, burada hiç mü-
zakeresiz bir kanunu okuyup, oylamakla hiçbir so
nuca varamayacağımıza inanıyorum. Ben şahsen bu
gün bu Kanunun görüşülmesine ara verilmesini Sayın 
Başkanlık Divanına teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Değerli üyeler; 
Hem Sayın Güray, hem de Sayın Genç bir ko

nuya temas ettiler. Bu temas edilen konuya iki ke
limeyle cevap arz edeyim. Bir defa bu kanunlar gün
lerden beri ön sırada olmak üzere Gündemimizde
dir. Binaenalej/h, sayın üyelerin bu kanunların hepsi 
üzerinde gerekli çalışmayı yapıp, öyle Genel Kurula 
gelmeleri gerekir. 

Ayrıca geçen hafta yaptığımız özel sohbet top
lantısında da, hangi kanunları öne aldığımızı ve han
gi kanunları Danışma Meclisinin görevini bitireceği 
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zamana kadar müzakere edip çıkarmamız gerekti
ğini hep birlikte kararlaştırdık. 

Bu itibarla hem gündemde günlerden beri bulun
ması, hem müşterek toplantımızda da bu konulara 
temas edildikten sonra; «Kanunu bırakalım, başka 
gün görüşelim, biz hazırlanmadık» şeklindeki bir tep
kiyi Başkanlık Divanı kabul etmiyor. 

O itibarla müzakerelere devam ediyoruz ve Sa
yın Komisyonun bu görüşmelere cevap vermelerini 
rica ediyorum. 

Buyurun. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Esasında bu maddede yapılan değişiklik sadece 
cezaların artırılmasına ilişkindir. Arkadaşlarımızın 
ifade ettiği hükümler, (ki Sayın Güray da belirtti) 
Kanunun ana metninde; yani bu değişiklik Tasarı
sından önceki Kanunda aynen mevcuttur. 

Biz uygulamada, (ki, ikinci fıkraya temas etti) 
«Birinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu kaçakçılık yapmaları halinde...» Bu
rada herhalde maksat belirtilmiştir; toplu kaçakçı
lığa yöneliktir. îki kişinin tüketim maksadıyla birer 
teneke gaz alıp getirmesini yargı mercilerinin toplu 
kaçakçılık addedebileceğim tahmin etmiyoruz. Uy
gulamada da bu şekilde sıkıntıların çıkmamış oldu
ğu Hükümet tarafından belirtilmektedir. Hükümet 
sözcümüz de buradadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tarhan, zatıâlinizde konuşacak mısınız?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞERA-
FETTIN TARHAN — Komisyonun fikrine iştirak 
ediyoruz; takdir zatıâlinizin efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; verilmiş bir önerge 
yoktur; bu fıkraiıın değiştirilmesi ile ilgili. Madde 
görüşüldüğj'l sırada da önerge verilmez, daha önce
den vcimek gerekirdi. 

O itibarla yapılacak konu bu görüşmelere verilen 
cevaptan sonra maddeyi oylarınıza sunmak oluyor. 

Soru varsa?.. 
KAMER GENÇ — Var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Komisyon Sözcümüz, 

biraz önce bizim kürsüden yaptığımız konuşmaya 
cevap olarak dedi ki, «İkiden fazla kişinin kaçak
çılık amacıyla eylemlerinin bulunması bu ikinci fık
rada kast ediliyor.» 

Ben biraz önce kürsüden dedim k!i, Almanya'dan 
gelen baba-oğul 500 mark değerinde ağaç kesmek 
için bir hızar getiriyorlar. İkisi de aynı arabada bu
lunduğu için, mahkeme bunları toplu kaçakçılığa so
kuyor ve Yargıtay tasdik ediyor. 

Şimdi yine buna benzer bir şey diyelim, mesela; 
Almanya'dan gelen üç kişi bir araba ile geliyor, ara
bada kaçak eşya yakalanıyor. Bugüne kadar bu Ka
nunun uygulanmasında bu toplu kaçakçılık sayılmış
tır. Benim bildiğim kadarıyla böyle. 

Şimdi, bu getirilen fıkrada ceza miktarını artır
mak bir şey ifade etmiyor. Birde burada kaçakçılık 
cezasını ilgililere uygularken, amacın göz önünde 
tutulması gerektiğine inanıyorum. Demin verdiğim 
misalde ya babaya ceza vermek gerekiyor, ya oğula; 
ama kanun beraber bulundukları için toplu kaçak
çılık saymış. Acaba Komisyonumuz bu fıkrayı geri 
alıp yeniden, bu amaca yönelik olarak düzenlemeyi 
düşünmüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Güray, buyurun sıiz de sorunuzu sorun. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, mü

saade buyurursanız evvela her zaman saygı duydu
ğum Başkanlık Divanını itham etmediğimi arz et
mek isterim. Kendimi suçluyorum; işlerimin çoklu
ğu nedeniyle ihtisasım dahilinde olan bir konuda 
karşınıza hazırlıklı çıkmadığım için kendimi suçlu
yorum. Bunu arz ederim. 

Komisyona sormak istediğim husus şu: Bu Ta
sarı hazırlanırken Sayın Hükümet acaba Yargıtay 
Yedinci Ceza Dairesiyle görüşüp mütalaalarım aldı 
mı? Aldıysa sorun kalmaz. 

Esasırida yine müsamahanıza sığınarak misaliyle 
arz edeyim: Genç bir kişi yabancı marka otomobil 
almış, getirmiştir. Bakılmıştır; son zamanlarda «Chan-
ge» diye geçen motoru değişik çıkmıştır. Babasına 
sormuşlar» Çocuğunuza otomobil almışsınız, moto
ru Change çıktı, niye aldınız? Haberiniz var mıydı?..» 
Baba, «Onu ben aldım oğluma» diyor. İşte o anda 
yine baba - oğul tutuklanıyorlar. 

Şimdi biz buna nispeten bir çare getirmiyoruz da, 
cezayı artırıyoruz. Eğer Yargıtay Yedinci Dairesinin 
bu konuda görüşü alındıysa mesele yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Tarhan, buyurunuz efendim. 

iIÇflŞLERÎ BAKANLIĞI TEM'SlUClSt ŞERA-
FETTİN TARHAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bu maddede malumunuz olduğu veçhile eski ifa
de ve ibareler aynen alınmıştır. Yalnız yukarıda ka-
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bul buyurduğunuz maddelerde görüleceği şekilde, ar
tırılan cezalara paralel bir ceza artırımı vardır. 

Soruya cevap olarak arz etmek istersem, bu Ta
sarının hazırlanmasında bilhassa ceza hükümleriyle 
ilgili olarak baştan sona kadar Adalet Bakanlığıyla te
masa geçilmiş, onların görüşü alınmış ve dosyalarda 
mevcut bulunmaktadır. Yargıtayla bizim Bakanlık 
olarak Adalet Bakanlığı dışında bir temasımız olma
mıştır ve bize akseden herhangi bir pürüz sözkonu-
su değildir. 

Arz eder, takdirlerinize sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarhan. 
Komisyonun diyeceği bir husus var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DİŞİLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MİÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan; ilave edeceğimiz bir husus yoktur 
Uygulama ile ilgili konuyu Hükümet Sözcüsü cevap
landırdılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değirli üyeler; maddede yapılan redaksiyonla ilgili 

üç değişiklik var. Evvela Sayın Erginay, birinci ve 
ikinci fıkraların sonundaki «hapis cezası hükmolunur» 
ifadesinin «hapis cezasına hükmolunur» şeklinde ol
masını ifade ettiler. Komisyon ve Hükümetçe kabul 
ediliyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MİÜFTÜOĞLU 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Dördüncü fıkranın ikinci satırında 
da «Tekel» küçük harfle yazılacaktır. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MİÜFTÜOĞLU 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu küçük değişikliklerle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — 1918 sayılı Kanunun 29 uncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 29. — Kaçakçılık suçunun devletin siyasi 
veya malî veya iktisadî veya askerî veya idarî emni
yet ve selametini bozacak veya tehdit edecek nitelik 
ve boyutlarda olması halinde fail yirmi seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis ve yukarıdaki maddelerde 
yazılı nispetler dairesinde para cezaları ile cezalandı
rılır ve ayrıca kaçak eşya da müsadere edilir.» 

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

I KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sorun efendim. 

KAMER GENÇ — Maddede deniyor ki; «Ka
çakçılık suçunun devletin siyasî veya malî veya ikti
sadî veya askerî veya idarî emniyet ve selametini bo
zacak veya tehdit edecek nitelik ve boyutlarda olma
sı...» şimdi bunun takdiri neyle ölçülecek? Mesela bir 
kaçakçılık fiilinin devletin siyasî niteliğini tehdit ede
cek boyutlarının ölçüsü nedir? Bugüne kadar Yargı
tay Yedinci Dairesinin bu konuda tereddüte düştüğü 
içtihadı var mıdır? Böyle çok ceza hükümleri getiri
yoruz. Bu ceza hükümlerinin yorumlanmasında da hiç 
olmazsa bir kriter de getirelim. Bu, çok yuvarlak 
bir laf. İdarî emniyet ve selametini bozacak veya teh
dit edecek nitelik nedir? Bunu açıklarlarsa memnun 

I olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Müftüoğlu.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MİÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Esasında yine eski metindeki miktar artırılmakta
dır. Bunun takdirini tabiatıyla bu konudaki davaya 

I bakacak olan hâkim yapacaktır; bunu idarî merciler 
yapacak değil. Hâkim, malumları olduğu üzere, her 
zaman gerek görürse ilgili yerlerden, kuruluşlardan 
veyahutta ilgili kişilerden tabiatıyla görüş de alabile
cektir ve kendisi takdirini yapacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(KAMER GENÇ — Sayın Başkan; Sayın Sözcü

nün bu açıklamasından sonra bir şey söyleyebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Söyleyin efendim. 
KAMER GENÇ — Şimdi, 1918 sayılı Kaçakçılı

ğın Men ve Takibi Hakkında Kanun 1932 yılında 
I çıkmıştır. Biz şim'di 1932 yılında çıkmış bir kanunun 

aynı maddelerini muhafaza ediyoruz. Yani eski ka-
I nunu tekrarlamak suretiyle eski kanundaki mevcut 
I hataları aynen almak, yenilmek demek midir? 50 sene 
I sonra bir kanunu değiştirirken, hiç olmazsa bunu ne 
I maksatla yaptığımızı; yani hiç olmazsa bugünün şart-
I larına uygun, anlaşılır bir metin olarak düzenlemek 

gerekmiyor mu? İlla eski metin öyle diye, 50 sene son-
I ra aynı metne bağlı kalmak zorunda mıyız? 
I (BAŞKAN — Buyurun Sayın Müiftüoğlu. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MİÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan; esasında ceza miktarlarındaki artı
rımın gayesi, suçun caydırıcılık etkisini güçlendirmek 
amacına yöneliktir. 

Üstelik sayın arkadaşımız ifade ettiler, tabiatıyla 
bu Tasarıyı Komisyon kendisi 'hazırlayıp gelmemiştir. 
Hükümet, Tasarıyı incelemiştir, ihtiyaç duymuştur, 
getirmiştir. Üstelik bizim Komisyonumuz bu görüşme
leri yapmadan önce de, tali komisyon olarak Adalet 
Komisyonundan da Tasarı geçmiştir. Arkadaşımızın 
bu yönden ifade etmiş olduğu tereddütlerin olacağına 
biz katılmıyoruz. Eski yapılmış bir kanunda uygula
mada noksanlık çıkarsa, birtakım ihtiyaçlar belirirse 
getirilecektir. Böyle bir ihtiyaç da belirlenmemeştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

'Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 1'2. — 19İ18 sayılı Kanunun 27.9.1956 

tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 32. — Kaçak eşya veya maddelerin ya
kalanması gibi herhangi bir tehlikeye karşı sigorta 
yapanlar ile yaptıranlar iki seneden beş seneye kadat 
hapis ve yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar ve ayrıca bu suretle 
sigorta yapan müesseseden yüzbin liradan beşyüzbin 
liraya kadar 'hükmedilecek ağır para cezası tahsil ve 
Türkiye dahilinde sigortacılık yapmaları men olunur.» 

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

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

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — 1918 sayılı Kanunun 33 üncü 

maddesine 12.6.1979 tarihli ve 2248 sayılı Kanunla 
eklenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, 
girişte tekçi kaçağı maddelerin hususî kanunlarında 
yazılı para cezası veya resmi ile CİF değeri toplamı, 
gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenimiş değeri; bun
ların çıkışında ve yerli tekel mallarında FOB değeri 
pek falhiş ise mahkeme fiile mahsus olan cezayı ya
rısına kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer 
pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Eğer fail ka
nunda yazılı suçlardan dolayı mükerriır bulunur ise, 
cezayı indirmeye mahal yoktur.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 14. — 1918 sayılı Kanunun 34 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 34. — Gümrük ve Tekel idarelerinin mü

hür veya damga veya alameti farikalarını veya band
rol veya etiketlerini taklit veya tahrif veya konulduğu 
eşyadan fek veya tebdil ederek veya çalarak yahut 
bunların sahte veya çalınmışlarını tedarik eyleyerek 
kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık 
sayılır ve 25 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı 
ceza hükmedilmekle beraber, bu suçun Türk Ceza 
Kanununda muayyen olan cezası ile de ayrıca ce
zalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı alamet veya bandrol ve 
etiketleri salahiyet ve mezuniyetleri olmaksızın ba
sanlar veya satanlar veya saklayanlara bir seneden üç 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiiller ilgili memurlar tarafın
dan işlenmiş ise, ceza iki kat olarak hükmolunur.» 

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

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

15 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 15. — 1918 Sayılı Kanunun 29.8.1956 

tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 40 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 40. — Bu kanuna göre İki yıl veya daha 
yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûmiyet 
halinde, bir seneden üç seneye kadar olmak ve ka
çakçılığa müsait mıntıkalar dışında infaz edilmek 
üzere genel güvenlik gözetimi altında bulundurul
mak cezasına da hükmolunur. 

Kaçakçılık suçlarının mükerrirleri hakkında, hür
riyeti bağlayıcı cezanın miktarına bakılmaksızın ay
nı hüküm uygulanır.» 

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

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

16 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 16. — 1918 sayılı Kanunun 41 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 41. — Posta sürücüleri, kaptanlar, gemi 

adamları vesair kara, deniz, nehir ve havada nakli-
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yat yapan şahıs veya idare veyahut şirketlerin memur 
ve adamları; han, otel, kahvehane, meyhane, gazino, 
ticaret ve alışveriş yapan hususî evler vesair umumî 
yerlerin, m'üdür ve sahipleri meslek ve sanat ve va
zifelerinin verdiği kolaylılktan isitifade ederek birinci 
maddede yazılı kaçakçılığı münferiden irtikâp ettik
leri takdirde, haklarında 25 inci maddenin 3 üncü fık
rasında; 27 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında be
lirtilen şekilde ika eyledikleri takdirde, 27 nci mad
denin 3 üncü fıkrasında yazılı para cezasından başka 
terettüp eyleyecek hürriyeti bağlayıcı cezaya, yüksek 
haddi geçmemek üzere yarısı zammolunarak hük
medilir.» 

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

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

17 nci maddeyi okutuyorum, 
MAODE 17. — 1918 sayılı Kanunun 43 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«'Madde 43. — Kazanç maksadıyla kaçak şeyleri 

Tekel maddelerine ait ambalajlara koyan veya Tekel 
maddelerini kaçak maddelerle karıştıran veyahut izin 
almaksızın tasfiye eden kişiler hakkında bu Kanu
nun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.» 

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

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

18 indi maddeyi okutuyorum. 
MADDE 18. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 

tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 45 inci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tin 

«Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden 
memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkart
mak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, 
nevi, kıymet, miktar, menşe ve gönderileceği yer ba
kımından yanlış beyanda bulunanlar hakkında, fiil 
daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etme
diği takdirde, ellibin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası hükmokınur.» 

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

KAMER GENÇ — Soru sormak istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Efendim burada şöyle deni

liyor; «Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerler

den memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları 
çıkartmak için gümrüklere verdikleri beyannameler
de cins, nevi, kıymet, miktar, menşe ve gönderileceği 
yer bakımından yanlış beyanda bulunanlar...» 

Buradaki «Yanlış beyandan» kasıt, acaba kasıtlı 
yanlış beyan mıdır? Çünkü özellikle ithal mallarının 
cinsini, miktarını, menşeini tespit etmek gümrük ida
releri tarafından çok büyük zorluklarla yapılmakta
dır. Özellikle Gümrük Vergisi Kanununun uygu
lanması bakımıridan Danıştaya kadar ihtilaflar gel
mektedir. Acaba şu eşya şu pozisyona mı giriyor, 
bu pozisyona mı giriyor, diye ihtilaflar geliyor. 

Acaba Komisyonumuz buraya «Yanlış beyan» 
yerine, «'kasten yanlış beyanda bulunanlar» ibaresini 
koymayı düşünebilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın MüftÜoğlu, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNl MÜFTÜOĞLU 
— Efendim, buradaki anlam zaten odur. Kendileri
ne gümrük kapılarında umumiyetle girişte ve çıkışta 
ne gibi şeylerin çıkarılamayacağı veya sokulamayaca
ğı belirtilir. Buna rağmen burada esas olan kasten 
beyandır. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Kasıt budur diyorsunuz. 
Sayın Tarhan buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞERA-
FE'l'll'N TARHAN — Komisyonun görüşüne aynen 
katılıyorum efendim. Burada yalnız eski maddeye 
«Kıymet» de ilave edilmiştir. Kasten olduğu açıktır. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MEHMET VELİD KORAN — Efendim bir so
ru da ben sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurunuz Sayın Koran. 

MEHMET VELlD KORAN -^ Efendim, tah
min ederim bu maddenin yazılışında bir yanlışlık 
vardır. 

«Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerler
den...» diyor. Yani kaçak çıkaranlardır bu efendim. 
Kaçak çıkaranlar beyanname verir mi? Bu ne biçim 
bir şey ben alamadım yani?.. Kaçak çıkaran adam 
ister beyan olsun,' ister beyanname olsun verir mi? 
Yakalandığı zaman, kaçak olarak çıkartılmıştır hük
mü verilir, el konulur, alınır. İster Amerika'ya gön
dersin, ister Paftagonya'ya göndersin... Mühim olan 
gümrük kapısından çıkarken eşya için yanlış beyan 
verilip verilmediğidir. Gümrük kapıları dışından çı-
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karılan mallar esasında kaçaktır; nereye gönderirse 
göndersin. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Müftüoğlu, buyurunuz efendim. 

sa, yanlış beyan olursa ayrı konulardır. Bunu arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Eveî efendim. 
Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
İMADOE 19. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 

tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değiştirilen 47 nci 
maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«•Kaçak eşya veya madde naklinde bilerek kul
lanılan veya buna teşebbüs edilen her türlü kara, 
deniz ve hava nakil vasıtalarının da müsaderesine 
hükmolunur.» 

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

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 20. — 191.8 sayılı Kanunun 48 İnci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 48. — Kaçakçılıkta kullanılan taşıma 

araçları ve kaçak maddelerin yapılmasında kullanı
lan araç, gereç ve ma'kineter her nerede ve her kim 
tarafından yakalanırsa zaptolunarak ilgili idareye 
derhal teslim olunur. İdare, zaptedilip korunması 
külfeti ve masrafı gerektiren bu gibi araç, gereç, taşıt 
aracı ve makineleri bu Kanunun 24 üncü maddesin
de belirtilen esaslar dairesinde tasfiyeye tabi tutabi
lir.» 

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

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

21 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 21. — 1918 sayılı Kanunun 7.9.1956 

tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 53 üncü mad-\ 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 53. — Sanığa isnat olunan kaçakçılık 
suçunun asgarî haddinin iki yıl veya daha fazla hür
riyeti bağlayıcı cezayı gerektirdiği ve kaçak eşya ile 
yakalanan sanığın hüviyetini ispat edemediği veya 
yukarıda yazılı cezayı gerektiren suçtan dolayı mü-
kerrir bulunduğu takdirde, hakkındaki soruşturma 
ve yargılama tutuklu olarak yapılır. 

«Türkiye» de belirli ikâmetgâhı bulunmayanlar 
mahkûm oldukları hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmiş 
olsalar dahi hükmedilen para cezasının tamamını 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, metinde «Gümrük kapılan ve yolları 
dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaran
lar...» deniliyor; bu ayrı. «veya bunları (diğer yerler
den, gümrük kapılarından) çıkartmak için gümrükle
re verdikleri beyannamelerde cins, nevi, kıymet, 
miktar, menşe ve gönderileceği yer bakımından yan
lış beyanda bulunanlar...» denilmektedir ayrıca ki, 
iki unsur düzenlenmiş bulunmaktadır. 

«Birisi gümrük kapılarının dışındaki yerlerden; ya
ni kaçak olarak eşya çıkaranlar. Diğeri ise, gümrük 
kapılarından çıkartmakla beraber, bu beyanlarını 
yanlış olarak bildirenlerle ilgili hükümleri düzenle
mektedir. 

Bu kanaatteyiz. Arz ederim efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

«Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden 
memleket dışına eşya çıkaranlar veya...» Yani onlar 
da dahil demek istiyor. Halbuki «Çıkaranlar dışın
da veya «dışında» olsaydı Sayın Komisyon Sözcüsü
nün dediğine katılırdım ama «veya» dediği zaman hem 
kaçak götüreni, hem de kapıdan götüreni aynı po
taya koyuyoruz. Bunu mutlaka ayırmak lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
ıSayın Müftüoğlu, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, bizim bu durumda ilave edeceğimiz 
başka bir husus yok. Öteden beri de uygulanmakta 
olan yine aynı maddedir. Yani bu birinci fıkrada 
değişiklik yapılıyor ve bugüne kadar da herhangi bir 
şey çıkmamıştır bu durumda. Uygulamada bir ihtiyaç, 
bir noksanlık çıkmamıştır. Demin ifade ettiğim gibi, 
birisi sadece gümrük kapıları ve yolları dışındaki yer
lerden çıkaranlarla, gümrük kapılarından çıkaranla
rın yanlış beyanda bulunmaları halini düzenlemekte
dir, 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksöy, sizin sorunuz vardı, buyurunuz. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, yan

lış beyanda bulunmakla suç teşekkül etmiştir, ayrıca 
kasıt aramaya gerek yoktur. Kasıt bâtinîdir ve belir
tilmesi beyanla olur. Binaenaleyh, belirtmek istiyor-
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ödemedikçe veya para cezasına mukabil teminat gös
termedikçe para cezasının miktarına göre tahvil olm-
nacak hapis cezası müddetince tahliye edilemezler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Yarkın, Sayın Dal, Sayın Genç, Sayın 
Vardal. 

'Sayın Yarkın buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, mad

de hakkında önergemiz de var; yani yarın mı devam 
etseydiniz? 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşursanız öner
ge üzerinde konuşamazsınız. Buyurun sizi bir defa 
dinleyelim, 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz önerge üzerinde ben konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, Sayın Yarkın ko
nuşamayacak. 

ŞERAFETTİN YARKIN — O zaman bölüne
cek de, yarına bırakırsanız? 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim Sayın Yar-
'kıih 

Değerli üyeler; bu madde üzerinde önerge var. 
Hem madde üzerinde konuşulacak, hem önerge 
üzerinde konuşulacak ve önergenin lehinde, aleyhin
de de konuşmalar olacak. Bu beş dakika yeterli ol-
mayaca'kj 

O itibarla 17 Mayıs 1983 Salı günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

102 nci BİRLEŞİM 

16 Mayıs 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna iki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Hayati GÜRTAN ve 
12 arkadaşının, 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü 
Kuruluş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve iktisadî İşler 
Komisyonları Raporları. (2/100) (S. Sayısı : 395) (Da
mıtma tarihi : 11.5.1983) 

(3) insan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu. (1/658) 
<S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 11.5.1983) 

(4) 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, Malî İş
ler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/557) (S. Sayısı.: 379) (Dağıtma ta
rihi : 15.4.1983) 

(5) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ye İskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

X (6) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro* 
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut işaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, ihya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

<7) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/496) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi: 21.2.1983) 

(8) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet (Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adailet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi: 21.9.1982) 

(10) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun {Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko-
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(11) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge idare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1 /462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi: 13.1.1983) 



X (13) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (14) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
Pağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (15) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıltma tarihi : 31.12.1982) 

X (16) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi : 31.12.1982) 

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesiinlhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisli Hesaplarım İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.İ982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 

(X) Açık oylama. 
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I Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-
I sarısı ve Danışma Meclisi İnceleme ve Sayıştay Ko

misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma, 
tarihi: 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284> 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

I (21) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
I Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos

yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(22) 25.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(23) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL-
I PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat* 

larının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun (Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları* 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(24) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek-

I li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
I ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
j Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek

lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 

(25) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık-

I rasma Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
I ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa

yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(26) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz-
I lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada-
I let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon

ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta-
I rihi : 25.2.1983) 



(27) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(28) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(29) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştidlmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(30) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(31) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(32) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(33) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(34) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(35) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
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Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (Ş. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(36) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(37) Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(38) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(39) 2.6.1941 Tarihü ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(40) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Damşma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(41) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağrtma tarihi : 15.4.1983) 

(42) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın» 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. ı(l/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(43) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 



Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(44) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyali işler, Adallet, Malî îşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(45) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve îktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayrsı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(46) tpekböcekçiliği Kanunu Tasansı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy Işfleri ve Kooperatifler ko-

misyonlları raporları. (1 /580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(47) Çevre Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal işler komisyon
ları raporları. (1/634) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma ta
rihi: 11.5.1983) 

(48) Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI 
ve 14 arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Malî işler Komisyonu Raporu. (2/104) (S. Sayısı • 
396) (Dağıtma tarihi : i 1.5.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 395 

Danışma Meclisi Üyesi Hayati GÜRTAN ve 12 Arkadaşının, 
132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 

ve İktisadî İşler Komisyonları Raporları. (2 /100) 

9 Mart 1983 

DANIŞMA MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasına izinlerinizi dilerim. 
Saygılarımla. 

Dr. Hayati GÜRTAN 
M. G. Konseyi Kontenjan Üyesi 

Özer GÜRBÜZ A. Ali GİRMEN Muhsin Zekâi BAYER 

Mustafa ALPDÜNDAR Recai DİNÇER Şadan TUZCU 

Cemil ÇAKMAKLI Necmettin NARLIOĞLU Turgut KUNTER 

Ayhan FIRAT S. Necdet ÖZDOĞAN Evliya PARLAK 

MADDE GEREKÇESİ 

1. Tasarı ile değiştirilen 132 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi, Enstitünün ilmî inceleme ve standart ha
zırlama organı olan «ihtisas Kurulları» ile ilgilidir. 

2. Maddenin birinci paragrafında bir değişiklik yapılmamıştır. 
ikinci paragrafın birinci satırında yer alan «Teknik Komiteler» ibaresinden «Teknik» kelimesi çıkarılmış

tır. Çünkü bu Kanun hükümlerine göre hazırlanmış bulunan «TSE Organlar Yönetmeliği» nde; standart 
hazırlama çalışmaları için gerektiğinde «Özel Komiteler» ve Uluslararası standartların hazırlanmasında «Ulu
sal Komiteler» de kurulmakta ve bu komitelerde de üniversite öğretim elemanları görev almaktadırlar. Ka
nundaki «Teknik Komiteler» yerine sadece «Komiteler» denmek suretiyle, «özel Komiteler» ve «Ulusal 
Komiteler» de kapsam içine alınmıştır. 

3. Maddenin ikinci paragrafına, «ihtisas kurullarına bağlı komiteler de kurulabilir» cümlesinden sonra 
aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir : 

«ihtisas Kurulları ve Komitelerin oluşturulmasında özellikle üniversite öğretim elemanlarından yararlanı
lır. Çalışma saatleri dışında görev yapacak olan bu elemanlara TSE'ce ödenecek huzur hakkı ve ücretler, bağlı 
oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez.» 
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Böylece, YÖK Kanunu 36 ncı madde (a) fıkrası (1) inci bendinde yer alan ve genel gerekçede açıkla
nan mahzurlar bertaraf edilerek üniversite öğretim elemanlarının Türk Standardları Enstitüsünde çalışma 
saatleri dışında «Türk Standartları» nsn hazırlanması hizmetine yasal olarak katılabilmeleri sağlanmıştır. 

4. Maddenin en sonunda yer alan «Bunların görev ve yetkileri de yönetmelikte belirlenir» cümlesinde; 
«Bunların» kelimesi yerine «Komitelerin» kelimesi yazılarak hükme açıklık getirilmiştir. 

5. Tasarıda son olarak yürürlük tarihi ve Kanunu yürütecek merci belirtilmiştir. 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadî İşler (Ticaret, Sanayi ve 
Teknoloji, Enerji ve Tabiî 17 Mart 1983 

Kaynaklar) Komisyonu 
Esas No. : 2/100 

Sıra No. : 713 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Hayati Gürtan 
ve 12 Arkadaşının, 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi» yazımız ekinde gönderilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşlerinin alınması gerekli görüldüğünden, içtüzüğü
müzün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince teklif hakkındaki Komisyonunuz görüşünün bildirilmesi saygı ile arz 
olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
İktisadî İşler Komisyonu 

Başkanı 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 466 28 Mart 1983 
Karar No. : 22 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17.3.1983 gün ve 713 sayılı yazınız : 
«132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka

nun Teklifi» YÖK ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin ve teklif sahibi Sayın Hayati Gürtan'ın bu
lunduğu 23.3.1983 günlü Komisyonumuz toplantısında incelenerek görüşüldü. 

1. Teklifin başlığının, madde metnine paralel olarak ve Başbakanlık genelgesine uyularak değiştirilme
sine, 

2. Teklifin 1 inci maddesinin değiştirilen madde metnini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesine, 
3. Değişmesi istenen maddenin 1 inci fıkrası Kanunda mevcut olduğundan metne dahil edilmeyip sa

dece değiştirilen fıkra ile eklenen 3 üncü fıkranın aynen benimsenmesine, 
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4. Yürürlük ve yürütme maddelerinin de aynen kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir. 
Saygı ile sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLÜ 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

İktisadî îşler (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar) Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadî İşler (Ticaret, Sanayi ve 
Teknoloji, Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar) Komisyonu 
Esas No. : 2/100 

Karar No.: 8 

9 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14.3.1983 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 06-34 62/4022 (2/100) sayılı yazıları. 
İlgi yazılarına ekli olarak Komisyonumuza gönderilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Hayati Gürtan 

ve 12 arkadaşının 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 31.3.1983 ve 13.4.1983 tarihli 42 ve 46 ncı Birleşimlerinde Tica
ret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ve Türk Standartları Ens
titüsü temsilcileri ile bizzat teklif sahibinin katıldıkları oturumlarda incelenerek görüşülmüştür. 

Başkanlıklarının havalesi gereğince teklif üzerinde Millî Eğitim Komisyonunun görüşleri alınmış ve bu 
görüşle Hükümetin görüşünü yansıtan Başbakanlık yazısı ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığının yazılı 
görüşleri dikkate alınarak madde müzakere edilmiştir. 

Madde, yapılan bazı küçük ifade değişikliklerinden sonra alınan görüşler doğrultusunda yeniden düzen
lenmiştir. 

Bir üyemizin Kanunun 6 Kasım 1981 tarihinden itibaren geçerli olması hakkında verdiği önerge kabul edi
lerek madde 2 buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuzca kabul edilen metnin raporumuza ilişikte sunulduğu saygı ile arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

Halil Erdoğan GÜREL 
Kâtip 

Sadi ERDEM 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 

Dündar SOYER 
Üye 

Başkanvekili 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

Cevdet KARSLI , 
Üye 

Yavuz ALTO? 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Sözcü 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KAŞUL 
ETTİĞİ METİN 

18 Kusun l%0 Tarih ve 132 Sayılı Türk Standartları 
Enısiîtüsü Kuruluş Kanununun 9 uncu Maddeslinim 2 
net Fıkrasının Değiştirilmesi ve Aynı Maddeye 3 ün

cü Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 sa
yılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 
9 uncu maddesinin 2 nci fıikrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve aiynı maddeye 3 üncü bir fıkra eklen
miştir. 

«: İhtisas Kurullarına bağlı olarak Komiteler de 
kurulabilir. İhtisas Kurulları Ve komitelerin oluştu
rulmasında özellikle Üniversite ve öğretim eleman
larından yararlanılır. Çalışma saatleri dışında görev 
yapacak oilan ıbu elemanlara TSE ödenecek Huzur 
Halkla ve ücretler, bağlı oldukları bıirimin döner ser
mayesine gelir kaydedilmez. 

Komitelerin görevleri ve yetlkileri yönietmdikte 
belirlenir.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ HAYATİ GÜRTAN 
ve 12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

132 Sayıîı Türk Standarttan Emstûtüsü Kuruluş Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştmlmesinıe Daıir Ka

nun Teklifi 

MADDE 1. — 18 Kasım 1960 gün ve 132 sa
yılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu
nun 9 uncu maddesi aşağıdaki -şekilde değiştirilmiş
tir. 

İhtisas kurulları 

Madde 9. — İhtisas Kurulları, Türk Standartları 
Enstitüsünün ilmî inceleme ve standartları hazırla
ma kurullarıdır. Bunlar, Genel Kurul Kararıyla ku
rulurlar ve yönetmeliğinde belirtilen esaslar içvnde 
görevlerini yürütürler. 

İhtisas Kurallarına bağlı olarak Komiteler de ku
rulabilir. İhtisas Kurulları ve komitelerin oluşturul
masında özeliilkle Üniversite öğretim elemanların
dan yararlanılır. Çalışma saatleri dışında görev ya
pacak olan bu elemanlara TSE'ce ödenecek Huzur 
Hakkı ve ücretler, bağlı oldukları birimin döner ser
mayesine gelir kaydedilmez. 

Komitelerin görev ve yetkileri de yönetmelikte 
belıiri'enir. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

18 Kasım 1960 Tarih ve 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 9 uncu Maddesinin 2 
nci Fıkracının Değiştirilmesi ve Aynı Maddeye 3 üncü Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18 Kasım 1960) tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 
9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 3 üncü bir fıkra eklenmiş
tir. 

«İhtisas Kurullarına bağlı olarak Komiteler de kumlalbilr. İhtisas Kurullarının ve komitelerinin oluştu
rulmasında özelikle Üniversite ve öğretini elemanlarından yararlamlur. Çalışma saatleri dışında görev yapa
cak olan bu elemanlara TSE ödenecek Huzur Hakkı ve ücretler, bağlı oldukUarı birimlin döner sermayesine 
gelir kaydedilmez. 

Komitelerin görevleri ye yetkileri yönetmelikte belirlenk.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 6 Kasım 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 379 

7 . 1 . 1932 Tarihlî ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, 
Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları. (1 /557) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 15 Kasım 1982 

Sayı : K. K. T. D. 
181101-763 J06163 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «7.1.1932 Tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1918 Sayılı Kanun 1932 yılında yürürlüğe konulmuş ve zaman zaman bazı maddeleri değiştirilmiştir. 
Gerek Kanunun ana metninde yer alan hükümler, gerekse sonradan değişikliğe uğrayan ya da ilave edilen 
maddelerde yeralan hükümler, günümüzün değişen şartlarına ve ihtiyaca cevap veremez hale gelmişler
dir. 

özellikle, silah, mermi, uyuşturucu maddeler ile döviz, altın, gümüş, platin gibi kıymetli maddeler ve el
mas, yakut, zümrüt gibi kıymetli taşların şimdiye kadar kaçak mal sayılmamış solması, ülke asayişini ve 
ekonomisini olumsuz yönden önemli ölçüde etkilemiştir. Bu olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla, sözü 
edilen bu madde ve maddelerin kanun kapsamına alınarak, «kaçak» muamelesine tabi tutulmasında yarar 
görülmüştür. 

öte yandan, kaçakçılık olaylarını ihbar edenlerle müsadirlerini özendirici bir takım hükümlere ihtiyaç 
olduğu tespit edilmiş ve kanuna bu yolda hükümler konulmuştur. 

Kaçakçılığın men, takip, tahkiki ile yükümlü görevlilerden kendileri ve yakınları için verecekleri mal 
bildiriminden sonra, memuriyetin herhangi bir safhasında verecekleri mal bidiriminde yer alacak ve servet
lerinde meydana gelecek artışları ispat yükümlülüğü getirilmiş, servetindeki artışı haklı olarak iktisap ettiği
ni ispat edemeyen görevlilerin ceza tehdidi altına alınması yanında mallarının müsaderesi de öngörülmüştür. 
Çeşitli maddelerdeki cezalarda, kaçakçılığı önlemek ve müeyyidelerin caydırıcı etkisini güçlendirmek üzere 
bir miktar artırılmıştır. 
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MADDE GEREKÇELER! 

Madde 1. — 1918 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi D fıkrası Devlet tekeli altında bulunan maddelerin ka
çakçılığını ya da kaçak sayılan hallerini saptamaktadır. Ancak diğer kaçakçılık suçlarında öngörülen «te
şebbüs hali» ne 'bu fıkrada yer verilmemiştir. Değişiklik 'bu noksanlığı gidermektedir. 

Aynı maddenin F fıkrasında geçici kabul veya geçici çıkış rejimleriyle ithal ya da ihraç olunan eşyanın 
tekrar ihraç veya ithalinde 'belirlenmiş bulunan geçici kabul veya geçici çıkışlarının amaçları dışında kulla
nılmalarını veya devredilmelerini yahut ticaret konusu yapılmalarını suç saymamış bulunmaktadır. Getirilen 
değişiklikle büyük ölçüde kötüye kullanılan bu olanağı, hem ticaretini önlemek hem de gerekiyorsa yurt eko
nomisine katkıda 'bulunmasına imkân vermek için, izin müessesesini de işletmek suretiyle, hu durumdaki eş
yanın giriş veya çıkış amaç ve şartları dışında izinsiz olarak kullanılması kaçakçılık suçu arasına katılmış
tır. 

Maddeye eklenmesi öngörülen G fıkrası ile ticarî eşya dışındaki yabancı menşeli eşyanın yurt içinde 
ticaretinin önlenmesi ve özellikle 'bu ticareti örtecek imkânların giderilmesi amaçlanmaktadır. Yurt dışından 
her ne suretle getirilirse getirilsin zatî, ailevî ve meslekî eşyanın ticaret,amacıyla toplanması, teşhir edilmesi 
veya satılması kaçakçılık suçu sayılmıştır. 

Madde 2. — 1918 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi kaçak eşya bulunduğundan şüphe edilen denk ve san
dıklarda ya da nakil araçlarında arama yapılmasına izin vermektedir. Bu madde ile kaçak eşya meyanın-
da her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddeler de sayılmakla açıklık getirmiş bulunmak
tadır. 

Madde 3. — Bu madde ile 8 inci maddeye bir fıkra eklenmekte Bakanlar Kurulu kararıyla ihdas edilen 
emniyet bölgelerine mahsus olmak kaydıyla, takibi kesmemek için gece aramalarında önceden izin alma zo
runluluğu kaldırılmaktadır. 

Madde 4. — 1918 Sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası «DUR» ihtarına riayet etmeyen 
şahıslara karşı yapılacak uyarıyı düzenlemektedir, önce sözle sonra da havaya ateş etmek suretiyle yapıl
ması öngörülen hu uyarının, çoğu kez, kolluk güçlerimizi tehlikeye düşürdüğü nazara alınarak, silahla mu
kabeleye yeltenilmesi veya meşru müdafaaya düşürülmesi halleriyle, emniyet bölgelerine mahsus olmak kay
dı ile gerekli görüldüğünde sadece sesle uyarılması ile yetinilmesi ayrıca silahla ikinci bir uyarı yapılmasına 
gerek uyulmadan doğruca hedefe ateş edilebilmesi imkânı getirilmektedir. 

Madde 5. — 1918 Sayılı Kanunun 20 nci maddesi, yasa dışı yollarla ya da gümrüğü yanıltıcı bildirim 
veya belgelerle gümrük vergi ve resmî ödemeden ya da eksik ödeyerek veya yasak yahut tekele tabi eşyayı, de
ğilmiş gibi göstererek ithal veya buna teşebbüs halini cezalandırmakta, ayrıca bu suçun memur ve müstah
demler tarafından işlenmesi halinde cezayı iki kata çıkarmaktadır. Aynı madde gerçeğe aykırı beyanname 
verilmesini de suç saymaktadır. 

Gerçeğe aykırı beyanname verilmesinin ancak kaçakçılık vasfı bulunması halinde bu kanuna göre suç 
sayılması gerektiğinden, madde metni, bunun bulunmaması halinde bir gümrük suçu olarak ve gümrük 
kanunu gereğince işleme tabi tutulmasını temin edecek şekilde değiştirilmiş, ayrıca, hile ve suiistimal gibi yasa 
dışı hallere, sahte bildiri ve belgelerin de eklenmesiyle bir boşluk doldurulmuştur. 

Bu suçun tam bir kaçakçılık halini belirlemesi nedeni ile cezasının asgarî haddi de bir kat arttırılmak
tadır. 

Aynı maddede suça iştirak eden memur ve müstahdemlerin cezaları iki kat olarak saptanmaktadır. Ancak 
konu ile ilgisi bulunmayan memur ve müstahdemlerin diğer vatandaşlardan ayrıcalık yaratacak şekilde ce
zalandırılmasının uygun olmadığı düşünülmüş, kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olanların esasen ağır
laştırıcı hükümlere tabi olduğu da nazara alınarak, bu fıkra madde metninden çıkarılmıştır. 

Peşin ikramiye haddi arttırıldığından ve uzun süren davalar nedeniyle istihkak sahiplerinin çoğu kez 
bulunamadığı, bulunsa dahi bu ikramiyenin teşvik unsuru değerini yitirdiği de nazara alınarak para cezala
rının ikramiye olarak dağıtılması hususuna son verilmiştir. 

Bu durumda, yalnız para cezası üzerinden ikramiye verilmesi hallerini öngören gümrükte yakalamaya 
ait düzenlemeler de metinden çıkarılmıştır. 
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Madde 6. — 1918 Sayılı Kanunun 21 inci maddesi kaçak olarak yakalanan eşya ve kaçak eşya naklinde 
kullanılan nâkil vasıtalarının tahkikat süresince teminat karşılığı sahibine teslimini öngörmektedir. Uygulama
da pek çok aksaklıklara neden olan bu imkan, ulusal ekonominin yararı, eşyanın tabiatından doğan muha
faza külfeti ve ziyanı nedeniyle yok olmasını önlemek üzere hüküm değiştirilmiş, yalnız bu aksamaları gi
derici düzenlemelerde yapılmıştır. 

Madde 7. — 1918 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi müsadere kararı kesinleşmeden suçlusu ölen veya su
çu affa ya da zaman aşımına uğrayan kaçakçılık hallerinde yasak veya tekele tabi olanlar dışındaki kaçak 
eşyanın iadesini öngörmektedir, özellikle suçlunun ölümü ya da affa uğraması sonucunda yakalanan eşya
nın iade edilmesi mücadele gücünü rencine etmekte ve haklı kırgınlıklara da yol açmaktadır. Ancak eşyanın 
kaçak olmadığının ispatına da imkan vermek gerekli görülmektedir. Bunu 'bağdaştırmak üzere C. M. U. 
Kanunu 392 nci maddesi hükmüne atıfta bulunularak bu hallerde eşya için davanın sürdürülmesine imkân 
tanınmaktadır. 

Ancak aynı maddede iade edilemeyecek olan eşya meyanına müsademe sonucu yakalanan kaçak eşya 
da eklenmiştir. 

Madde 8. — 1918 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yakalanan kaçak eşyanın tes
lim edileceği gümrük ya da tekel idaresinin hangisi olduğu 'belirlenmemektedir. Bunun en yakın gümrük 
veya tekel idaresi olduğu bu değişiklikle hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. — 1918 Sayılı Kanunun 26 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları, öngörüleri hürriyeti bağlayıcı 
cezalarla para cezalarının artırılarak caydırıcılık etkisinin güçlendirilmesi amacıyla değiştirilmektedir. 

Madde 10. —%1918 Sayılı Kanunun 27 nci maddesi de yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlara uygun 
olarak ve onlara uyumlu hale getirmek üzere cezaları artırılmıştır. 

Ayrıca 20 nci maddeden çıkarılmış "bulunan o maddede yazılı suçlara iştirak eden memur ve müstahdem
ler yerine, kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle mükellef bulunan memurların 20 nci maddede gösterilen 
suça iştirakleri halinde, 27 nci maddedeki ağırlaştırıcı cezaya uğratılmalarını sağlamak üzere, bu maddenin 
son fıkrasına 20 nci madde idaresi de katılmış bulunmaktadır. 

Madde 11. — 1918 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 1402 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe uyumlu 
hale getirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 12. — 1918 Sayılı Kanunun 32 nci maddesindeki cezalar artırılarak bu tür teşebbüsleri önleme 
amacı güdülmüştür. 

Madde 13. — 1918 Sayılı Kanunun 33 üncü maddesine getirilen 'bir değişiklikle kaçak maddelerin giriş 
ve çıkış olarak ayrımı yapılmış bulunmaktadır. 

Madde 14. — 1918 Sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yazılı suçların karşılığı olan cezalar artırılarak 
mücadelenin daha etkin hale getirilmesi sağlanmıştır. 

Madde 15. — 1918 Sayılı Kanunun 40 inci maddesi, 6 ay veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
ile mahkûmiyet halinde sürgün cezasını öngörmektedir. Yapılan değişiklikle, cezaların artırılmış bulunduğu 
da göz önüne alınarak, güvenlik gözetimi altında bulundurma cezasını 2 yıl veya daha yukarı hürriyeti 
bağlayıcı cezalara hasretmek ve ayrıca bu süreyi de 1 seneden 3 seneye kadar olmak üzere indirmekle, 
amaca uygun lbir hale getirmiş bulunmaktadır. 

Madde 16. — 1918 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi umumî yerlerin işleticilerinin bundan yararlanarak 
kaçakçılık suçu işlemeleri halinde cezalandırılmalarını öngörmektedir. Ancak bunları sadece münferit kaçak
çılık suçu işlemeleri durumu belirlenerek 25 inci maddeye atıf yapılmıştır. Teşekkül halinin de öngörülmesi 
gerektiğinden maddeye bunu sağlayan değişiklik getirilmiştir. 

Madde 17. — Bu madde ile 1918 Sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde belirtilen suçun 25 inci maddesinin 
3 üncü fıkrasına göre cezalandırılması öngörülmektedir. 

Madde 18. — 1918 Sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yer alan beyannamelerde gösterilecek özellikler 
arasına kıymetin de katılması öngörülmüş, ayrıca suçun para cezası günün koşullarına uyacak şekilde ar
tırılmıştır. 
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Madde 19. — 1918 Sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 1 inci fıkrasına getirilen bir değişiklikle, bu suça 
«teşebbüs hali» de eklenmiş bulunmaktadır. 

Madde 20. — 1918 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi kaçakçılıkta kullanılan nakil vasıtaları ile alet ve 
edevatın teslimine ve tasfiyesine ait usulleri düzenlemektedir. Bunların arasına makinelerin de katılması 
öngörülmüş, ayrıca muhafazasında güçlük bulunan eşya ve vasıtanın tasfiyesine mahallî hükümet tarafın
dan değil, eşyanın özelliğine göre yasalarda belirtilen usullere uygun olarak tasliyesinin yapılmasını sağla
mak için 24 üncü maddeye atıfta bulunmuştur. 

Madde 21. — 1918 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrası, «6 ay ve daha yukarı hapis ce
zasıyla muhakeme edilen hüviyetini ispat edemeyen veya kaçak eşya ile yakalanmış veyahut kaçakçılıktan 
mükerrir duruma girmiş sanığın tahkikat ve muhakemesinin mevkufen yapılacağını» amir bulunmakta iken, 
bu fıkra, Anayasa Mahkemesinin 27.11.1963 gün ve E. 1963/293, K: 1963/282 sayılı kararıyla iptal edil
miştir. ( 

Kaçakçılıkla mücadelede daha etkin önlemler ve ağırlaştırıcı cezalar düşünülürken bir yandan bu suçun 
sanıklarının tahkikat ve dava süresince serbest dolaşmadan ve tahkikatı zorlaştırıcı düzenlemelere girişme
sini önleyecek, öte yandan davaların süratlendirilmesini de sağlayacak bu tedbirin tekrar ihyasında yarar 
görülmüştür. 

Madde 22. — 1918 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkrasında gösterilen hapse tah
vil edilecek para cezalarının haddi, günün koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

Madde 23. — 1918 Sayılı Kanunun 57 nci maddesine eklenen 2 nci fıkra ile, hazırlık soruşturması sıra
sında C. Savcılarınca son soruşturma sırasında ise mahkemelerce idarelere bilgi verilerek davaya katılmaları 
sağlanmıştır. 

Madde 24. — 1918 Sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında sanığın bilinmemesi ya da 
duruşmanın muvakkaten tatili hallerinde verilecek müsadere kararma ait hüküm yer almaktadır. Bu madde 
ile, 58 inci maddede sayılan «Alet, Edevat» tabiri yerine «Araç, Gereç ve Makineler» deyimleri konulmuş, 
ayrıca «muvakkat tatil kararı»nın bekleme süresi 1 yıldan 6 aya indirilerek gereksiz beklentilerin önlen
mesi öngörülmüştür. 

Madde 25. — Bu madde, 1918 Sayılı Kanunun 60 inci maddesini değiştirmektedir. Yapılan bu değişik
lik ve ilavelerle kaçakçılıkla daha etkili mücadele etmeye yönelik hükümler getirilmiş, özellikle muhbirlere 
ve yakalayanlara ikramiye ödenmesi hususunda kolaylıklar düşünülmüş ve ikramiyelerin miktarları da 
makul düzeylere çıkarılmıştır. 

Madde 26. — 1918 Sayılı Kanuna 6829 Sayılı Kanunla konulan ek madde 2'nin I, II ve III üncü fıkra
larında gösterilen cezalar, etkinliği artırmak önleyiciliği sağlamak amacıyla artırılmıştır. Ayrıca aynı mad
denin 6 ncı fıkrasındaki, gümrükte yakalanan kaçak eşya için verilecek olan ikramiyenin kesinleşen para 
cezalarını muhbir ve müsadirlere İkramiye olarak dağıtımına son verilmesi nedeniyle, 60 inci madde gere
ğince dağıtılması öngöralmüştür. 

Madde 27. — Bu madde ile, 1918 Sayılı Kanuna 3, 4, 5 ve 6 ncı ek maddeler ve geçici madde eklen
miştir. 

Ek Madde 3. — Bu maddede kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle görevli kişilerle hâkim, savcı ve ad
liye memurlarının haksız mal kazancını ve çıkarlarını önlemek ve görevlerini kötüye kullanmalarını 
engellemek için bazı tedbirler getirilmiştir. 

Ek Madde 4. — Bu madde ile, kaçakçılık davalarının süratlendirilmesi amacı ile ve ihtisaslaşmayı sağ
lamak üzere mahkemelerin bazılarının bu davalara tahsisi öngörülmektedir. 

Ek Madde 5. — Kaçakçılık suçundan ağır hapis cezasına mahkûm olanların, affa uğrasalar dahi, kamu 
görevlerinde çalıştırılmalarını önleyici hüküm getirilmiştir. 

Ek Madde 6. — Bu madde ile, yasal görevini yapan; kaçakçılığın men ve takip ve tahkikiyle görevli 
personelden gerekenlere hukukî yönden yardımda bulunulması ve görevden uzaklaştırılmaması esası kabul 
edilmiştir. 
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Geçici Madde — 1918 Sayılı Kanuna eklenen bu geçici madde ile mal beyanına ait yönetmeliğin üç 
aylık bir sürede yürürlüğe konması öngörülmüş ve ek 3 üncü maddede belirtilen işlemlerin hangi süre için
de yerine getirileceği gösterilmiştir. 

Madde 28. — Yeni düzenlemeler dikkate alınarak 2313 Sayılı Kanunun uygulama imkânı kalmayan 28 
inci maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür. 

Madde 29. - 30 — Yürütme ve yürürlükle ilgilidir. 

' TC 
Danışma Metlisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 24 Kasım 1982 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 23 . 
Esas No. : 1/557 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı» için Başkanlıkça Komis onunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu, tasarı hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini rica ederim, 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 10 Şubat 1983 
Esas No. : 1/557 
Karar No. : 58 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş olan «7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi 24.11.1982 tarih ve 23 sayılı yazınız gereğince Adalet Bakanlığı 
temsilcisinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşülmüş, maddelere ilişkin kabul, ilave ve de
ğişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

2. Tasarının 5 inci maddesindeki «yasa dışı» kelimesi «kanun dışı» olarak, «eşyayı yasaklama» deyimi 
«malı, ithali yasaklanmamış olarak» şeklinde düzeltilmiş ve tasarının 6 ncı maddesi ufak bir redaksiyona ta
bi tutulmuştur. 

3. Tasarının 7 nci maddesi aynen, 8 inci maddesi ufak bir redaksiyonla kabul edilmiştir. 
4. Tasarının 9 uncu maddesinde, ağır para cezasının tayininde aşağı sınır gösterilmiş, yukarı sınır umu

mî hükümlere bırakılmıştır. 
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5. Tasarının 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasındaki «edilmemesi» kelimesi «edilememesi» olarak, 11 
inci maddenin ilk satırındaki «ve» bağlacı «veya» şeklinde düzeltilmiş ve 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
ve 20 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 

6. Tasarının 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «tahkikat ve muhakeme» deyimi «soruşturma ve yar
gılama» olarak düzeltilmiştir. 

7. Tasarının 22 nci maddesinde 2788 sayılı 21.1.1983 tarihli Kanuna uygunluğu sağlamak için düzeltme 
yapılmış ve 23 üncü maddesi aynen benimsenmiştir 

8. Tasarının 24 üncü maddesinin son fıkrasındaki «alakalılarca selahiyetli» deyimi «ilgililerce yetkili» 
olarak değiştirilmiş ve 25 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

9. Tasarının 26 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve Tasarının 27 nci maddesindeki «Ek Madde 
3» ile «Geçici Madde* Komisyonumuzdan geçen ve Malî İşler Komisyonunda bulunan «Mal Bildirimi Ka
nun Tasarısı» karşısında metinden çıkarılmış, «Ek Madde 4» «Ek Madde 3,», «Ek Madde 5» «Ek Madde 4», 
«Ek Madde 6» «Ek Madde 5» olarak düzeltilmiş, 28, 29 ve 30 uncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanıvekîli 

Enis MURAT OĞLU 
(Sözcü 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Yavuz ALTOP 
Üye 

İbrahim fcARANGÎL 
Üye 

Bulunamadı 

Necip BİLGE 
• Üye 

Hatta ERTEM 
Üye 

Buluınaımladı 

Halil GELEN DOST 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Beşir HAMÎT OĞULLARI 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 22 
Esas No. : 1/557 

24 Kasım 1982 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı» için Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu tasarı hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini rica ederim, 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu 'Başkanı 
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Malî işler Komisyonu 
Sayı : 12 
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15 Araltk 1982 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22 Sayı ve 24.11.1982 tarihli yazınız : 
«Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 13.12.1982 tarihli Birleşiminin 

gündeminde yer almıştır. 
Ancak, hükümet temsilcilerinin de bulunduğu görüşmeler sonucunda, Kanun Tasarısının tümü ve ge

tirdiği hükümler açısından, Komisyonumuzun ihtisası na girmediği kararına varılmıştır. 
Saygılarımızla arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâifcip 

11. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Toplanltıda buluinlamadı 

Recai BATURALP 
Başkanvökiıl'i 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Mehlmet PAMAK 
Sözcü 

Toplantıda bulunamadı 

Mehmet KANAT 
Üye 

Toplanltıda bulunamadı 

Hamdi ÖZER 
Üye 

İsmail ŞENGÜN Ragıp TARTAN 
Üye Üye 

Toplanltıda bulunamadı 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/557 

31 Mart 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesiyle konuya ilişkin 
Malî tşler Komisyonu ve Adalet komisyonları raporları Komisyonumuzun 17.3.1983 günlü 21 inci birle
şiminde, 24.3.1983 günlü 22 nci birleşiminde, 25.3.1983 günlü 23 üncü birleşiminde, 30.3.1983 günlü 24 üncü 
birleşiminde ve 31.3.1983 günlü 25 inci birleşimlerinde ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katılmaları ile in
celenip görüşülmüştür. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılmış, gerekçesi uygun görülerek maddelere ilişkin kabul, ila
ve ve değişiklikler aşağıda yazılmıştır. 
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Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin birinci ve beşinci satırlarında yer alan ve parantez içinde bulunan «Dur» 
kelimesi tırnak içine alınmış, «havaya silah atmak» tabiri yerine konuşma dilinde daha çok kul
lanılan «havaya ateş etmek» tabiri konulmuş, «mezundur» kelimesi kaldırılarak «yetkilidir» ke
limesi benimsenmiş ve maddenin son satırında bulunan «ve duraksamadan» tabirinin hiç durmak
sızın peşpeşe ateş etmek manasına, alınabileceği, bu yan hş yorumdan ise uygulamada birtakım tatsız olaylara 
sebebiyet verilebileceği kanısına varılarak bu tabir Komisyonumuzca tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca 
da benimsenerek «yasa dışı» kelimesi «kanun dışı» olarak, «eşyayı yasaklama» deyimi «malı, ithali yasaklan
mamış olarak» değiştirilmiş ve 2 nci satırda yer alan «ya da her türlü bildirim ile» tabirinde amaçlanan 
ve hakkında bildirimde bulunulacak eşya ithali öngörülen ticarî eşya olması nedeniyle ve ticarî eşyalarda 
bildirimlerin yazılı beyanname şeklinde yapılması zorunlu olduğu için «bildirim» kelimesi «beyanname» ola
rak değiştirilmiş ve «ile» bağlacı tasarı metninden çıkarılmıştır. Maddenin son fıkrasında parantez içinde 
yer alan 60 inci madde parantezden çıkarılmıştır. 

Tasarının 6 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci satırında bulunan «muteber banka mektubu» tabirinin 
başına enflasyon dolayısıyla idarenin uğrayabileceği zararın kısmen de olsa telafisi için «kanunî faizi de 
kapsayacak şekilde» deyimi ilave edilmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasının ikinci satırında bulunan «nevin
den» kelimesindeki redaksiyon hatası düzeltilerek kesme imi «i» harfinden sonraya alınarak «neviden» şek
linde düzeltilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinde geçen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun adının yanlış yazıldığı görülerek 
bu yanlışlık giderilmiştir. Aynı maddenin son satırında yer alan «bir» kelimesi aynı konu hakkında verilecek 
olan kararın birden fazla olamayacağı düşüncesiyle söz konusu kelime tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 8 inci maddesi üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da benim
senerek ikinci fıkranın birinci satırında geçen «ve» bağlacı «veya» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının son satırında yer alan «üçyüzbin liraya kadar» tabiri ye
rine Adalet Komisyonunun yapmış olduğu değişikliğe uyularak «aşağı olmamak üzere» tabiri konulmuştur. 

Tasarının 10 uncu maddesi ile değiştirilen 1918 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası daha 
evvelce 12.6.1979 tarih ve 2248 sayılı Kanunla da değiştirildiği için 10 uncu maddenin birinci satırında ge
çen «1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı,» tabirinden sonra «12.6.1979 tarih ve 2248 sayılı 
kanunlarla» deyimi eklenmiştir. Üçüncü fıkranın ikinci satırında bulunan «birlikte» kelimesi «beraber,» dör
düncü satırında geçen «memnu» kelimesi de «yasak» olarak değiştirilmiştir. Dördüncü fıkrasının birinci sa
tırındaki edilmemesi» kelimesi üzerinde Adalet Komisyonunun yapmış olduğu değişiklik Komisyonumuzca 
da benimsenerek «edilememesi» olarak, «madut bulunması» tabiri «sayılması» olarak, «memnu» kelimesi de 
«yasak» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesinin birinci satırında «Devletin siyasî» tabirinden sonra bulunan «ve» bağlacı 
Komisyonumuzca «veya» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 16 nci maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesinde geçen «mezuniyet» kelimesi «izin» olarak düzeltilmiştir. 
Tasarının 18 inci maddesinin üçüncü satırında bulunan «nevi» kelimesindeki kesme imi kaldırılmış ve ke

limenin yanına «virgül» konulmuştur. 
Tasarının 19 uncu maddesi Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 20 nci maddesinde yer alan «her nerede ve her kimin tarafından tutulursa tutulsun» tabirinden 

bir umursamazlık manası çıktığı kanaatına varılarak bu tabir yerine Komisyonumuzca «her nerede ve her 
kim tarafından yakalanırsa» deyimi kabul edilmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesinin birinci fıkrasının son satırında yer alan «tahkikat ve muhakeme» deyimin
de, Adalet Komisyonunun yapmış olduğu değişikliğe uyularak «soruşturma ve yargılama» tabiri benimsen
miştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 379) 



— 9 — 

Tasarının 22 nci maddesinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edil
miş ve gün hesabıyla hafif hapse çevrilecek olan para cezalarının miktarı «yüz liradan» «üçyüz liraya çı
karılmıştır. Maddenin son satırında bulunan «veya hafif» tabirinden sonra «hapis» kelimesi eklenmiştir. 

Tasarının 23 üncü maddesi Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 24 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan «tespit edilmemiş» tabiri «tespit edilememiş» şeklinde 

düzeltilmiş ve «alakalılarca selahiyetli» deyimi üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da benimsenmiş ve bu tabir yerine «ilgililerce yetkili» tabiri kabul edilmiştir. 

Tasarının 25 inci maddesinin üçüncü bendinde sayılan suçlar dolayısıyla yakalanan silah ve mermiler ile 
maddelerin cins ve modellerine göre değerlerinin takdir edilmesi Millî Savunma Bakanlığı için büyük bir kül
fet doğuracaktır. Bu itibarla söz konusu Bakanlığın yıllık fiyat değerlendirmesi yaparak bunu bir cetvel halin
de göstermesi Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve bu sebeple «Millî Savunma Bakanlığınca» tabirin
den sonra «her yıl» kelimesi ilave edilmiştir. 

Dördüncü bendin (b) alt bendinin birinci ve ikinci satırları teknik yönden değiştirilmiş ve bent; «b) Mor
fin veya tuzlarının yakalanmalarında ele geçen malın ihtiva ettiği her gram saf AMA (Anhidr, Morfin, Al-
koloid) için,» şekline dönüştürülmüştür. Yine aynı bendin (c) alt bendinin (1) numaralı paragrafında yer alan 
«iki katı» kelimesi «tamamı» olarak ve «tamamı» kelimesi de «yarısı» olarak düzeltilmiş, (4) numaralı parag
rafta bulunan ve parantez içinde geçen «(kıyılmamış - kuru)» deyimindeki «kuru» kelimesi tasarı metninden 
çıkarılmıştır. (5) numaralı paragrafın ikinci satırında yer alan «her bir dekarı için,» tabirinden sonra «sa
hipli olduğu takdirde» tabiri eklenmiş, yine aynı paragrafın dördüncü satırında geçen «üç katı» tabirinden 
sonra «sahipsiz olduğu takdirde tamamı üzerinden» deyimi eklenmiştir, (d) alt bendinin birinci satırında yer 
alan «yasa dışı» tabiri «kanun dışı» olarak değiştirilmiş ikinci satırda geçen «her dekarı için,» tabirinden sonra 
«sahipli olduğu takdirde» tabiri eklenmiş ve son satırında bulunan «on katı» kelimelerinden sonra «sahipsiz 
olduğu takdirde üç katı üzerinden» tabiri eklenmiştir, (e) alt bendinin birinci satırında bulunan «ete geçen» 
tabirinden sonra «malın ihtiva ettiği her beş gram saf AMA (Anhidr, Morfin, Alkoloid)» kelimeleri eklenmiş 
«ve her elli gram» tabiri tasarı metninden çıkarılmıştır. 4 üncü bendin «e» alt bendinin altında bulunan son 
paragrafta hükme bağlanan ödenecek ikramiye miktarının tespitinde birim miktar ile tayinin çok güç olacağı 
kanısına varılarak bu paragraf aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir : 

«4 üncü bendin uygulanmasında; yakalanan veya tespit edilen miktar ikramiye verilmesi için birim kabul 
edilen gram, beş gram, kilogram ve dekardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen mik
tara oranı nispetinde ikramiye verilir.» 6 ncı bendin ikinci satırında yer alan «köy koruyucuları» tabiri 
«köy korucuları» olarak düzeltilmiştir. 7 nci bentte geçen «fıkralarında» kelimeleri «bentlerinde» olarak dü
zeltilmiş, birinci ve ikinci satırlarda bulunan 1 ve 2 rakamlarının sonlarına «nci» eki ilave edilmiştir. 8 inci 
bendin dördüncü satırında yer alan «yüzotuzu» kelimesi «yüzde otuzu» olarak düzeltilmiştir. 9 uncu bentte 
geçen «resmi» kelimesi «resim» olarak düzeltilmiştir. 10 uncu bendin «altıncı fıkrasında» ibaresi «altıncı 
bendinde» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 26 ncı maddesinin birinci satırında yer alan «1918 Sayılı Kanunun» tabiri «1918 Sayılı Ka
nuna» olarak, ikinci fıkradaki «mahallerinde» kelimesi «mahallerini» şeklinde düzeltilmiş, üçüncü fıkranın bi
rinci bendinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da benimsenerek «lisans veya izin» 
tabiri «izin veya lisans» şeklinde değiştirilmiş yine aynı fıkranın ikinci bendinde Adalet Komisyonunca yapı
lan düzenlemeye uyularak sözkonusu bent aşağıda yazıldığı şekilde kabul edilmiştir : 

«suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesi halinde; yukarıda yazılı 
ağır para cezasına eşya ve maddenin rayiç değeri miktarınca ağır para cezası, rayiç değer tespit edilemezse 
yirmi bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ilave olunur.» 

Dördüncü fıkranın birinci satırında Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da benim
senmiş ve «teşekkül veya toplu olarak işlenmesi halinde» tabiri yerine «toplu olarak veya teşekkül halinde iş
lenmesinde» tabiri kabul edilmiştir. Aynı fıkranın ikinci bendinde bulunan «suç mevzuu» tabiri «suç konusu» 
olarak, «ve» bağlaçları «veya» şeklinde değiştirilmiş ve bendin sonuna «suçluların bu hareketleri ayrıca kaçak
çılık suçunu oluşturmuş ise mezkûr suçtan dolayı da cezalandırılırlar.» cümlesi eklenmiştir. Dördüncü bent
te yer alan «suç» kelimesinden sonra «,» konulmuş ve beşinci bentte bulunan «komisyonlarda» kelimesi «ko-
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misyonlarca» olarak, altıncı bendin son satırında geçen ««arfınazar olunur» deyimi yerine «vazgeçilir» ifadesi 
benimsenmiştir. 

Komisyonumuzca tasarının 27 nci maddesi ile 1918 sayılı Kanuna ilave edilen «Ek Madde 3» ile «Geçici 
Madde» hükümlerinde yer alan konuların Malî İşler Komisyonunda bulunan «Mal Bildirimi Kanunu Tasarı
sı» ile daha geniş bir biçimde düzenlenmekte olduğu kanısına varılarak bu maddenin tasarı metninden çıka
rılması oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

Bu nedenle «Ek Madde 4» «Ek Madde 3», «Ek Madde 5» «Ek Madde 4» olarak ve maddenin üçüncü 
satırında yer alan «olanlar bile» deyimi «olsalar bile» şeklinde değiştirilerek, «Ek Madde 6» «Ek Madde 5» 
olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının yirmisekizinci, yirmidokuzuncu ve otuzuncu maddeleri Komisyonumuzca Bakanlar Kurulundan 
gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Karşı oyum vardır 
söz hakkım saklıdır 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip ve bu raporda sözcü 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Karşı oyum vardır 
söz hakkım saklıdır 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Md. 27 Ek Md. 3 ün 
çıkarılmasına karşıyım 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 
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KAR;ŞI OY YAZISI 

7.11.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna ©azı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi ile, 1918 Sayılı 
Yasanın 1 inci maddesinin D bendinde sayılan konulara teşebbüsü kaçakçılık suçu haline getirmektedir. Bu 
madde ile, devlet tekeli altında bulunan, çayı, sigarayı, tuzu, salahiyetli olmaksızın, kullanan tüketmeye veya 
kabul etmeye teşebbüs etmek kaçakçılık suçu haline gelmektedir. Bu genişletmenin amacı aştığı kanısındayız. 

Bu durumda, arkadaşının ikram edeceği bir sigarayı kabul etmeye, içmeye teşebbüs etmek dahi kaçakçı
lık suçu haline gelmektedir. Ayrıca, uygulamada, satılığa çıkarmaya teşebbüs ötmeyi, kabul etmeye teşebbüs et
meyi, satın almaya teşebbüs etmeyi tespit etmek mümkün değildir. 

Tasarının 6 ncı madesinin düzenlenişi yanlış anlamalara meydan verecek niteliktedir. Tasarının 6 ncı mad
de ile değiştirilen 21 inci maddenin A bendinde giriş kaçağı kaçak eşyanın naklinde kullanılan yabancı vasıta 
konusunda hüküm getirilmemekte, giriş kaçağı eşyanın değerinden söz etmektedir. Bu amacı sağlamak için A 
bendinin; 

«Her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan yabancı vasıta ile giriş kaçağı eşyanın gümrük idaresince 
tespit edilecek gümrüklenmiş değerine» şeklinde düzenlenmesi gerekir. Keza B bendinin de buna paralel ola
rak, 

«•Her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan millîleşmiş veya yerli nakil vasıtası ile, çıkış kaçağı eşyanın» 
diye başlaması ve devam etmesi gerekir. 

Tasarının 21 inci maddesi ile, yasanın 53 üncü maddesine eklenen birinci fıkra tutuklama konusunda hâ
kimin takdir hakkını ortadan kaldırmaktadır. Aynı fıkra daha önce yasada mevcuttu. Anayasa Mahkemesinin 
27.11.1963 gün ve 1963/293 esas, 1963/282 sayılı kararı ile bu fıkra iptal edilmiştir. İptale dayanak olan 1961 
Anayasasının 30 uncu maddesinde yer alan hüküm 1982 Anayasasının 19 uncu maddesinde de yer almıştır. 
Anayasamızın 19 uncu maddesinde yer alan hüküm aynen «Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, 
ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuk
lamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı ol
madan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun 
şartlarını kanun gösterir» demektedir. 

Görülüyorki, Anayasamız bu maddede temel hak ve hürriyetlerden olan kişi dokunulmazlığını ve hürri
yetini kayıtlayan ve geçici bir tedbirden ibaret olan tutuklamayı zorunlu kılmamak ve bu yönden hâkimin 
takdirini kullanmasını sağlamak amacıyla «Hâkim kararı ile tutuklanabilir» hükmünü getirmiştir. Anılan ta
sarı ile, soruşturma ve yargılamanın tutuklu olarak yapılacağını belirtmek suretiyle, hâkim takdirini ortadan 
kaldırmaktadır. Fıkrada gösterilen hallerden bir veya bir kaçının bulunması halinde hâkim tutuklamak zo
rundadır, soruşturma ve yargılamanın devamı süresince salıverme olanağı da yoktur. Bu nedenle anılan fıkra 
hükmü Anayasamızın 19 uncu maddesine açıkça aykırı düştüğünden Yasanın 53 üncü maddesine bu fıkranın 
eklenmemesi gerekeceği kanısındayız. 

Rehmzi BANAZ • Aydın TUĞ 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞl METÎN 

7.11.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1, — Tasarının birinci maddesi Komisnumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayıh Kaçakçıhğın Men ve 
Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kanunun 1 inci mad
desinin (D) ve (F) fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş, aynı maddeye (G) fıkrası eklenmiştir. 

«D) Devlet inhisarı altında bulunan maddeleri 
mezun veya salahiyetli olmaksızın : 

1. Türkiye'ye ithal etmek; 
2. Memleket içinde bir yerden diğer yere sevk 

ve nakletmek; 
3. Saklamak; 
4. Satılığa çıkarmak veya satmak; 
5. Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya 

istihlak etmek (tütün ve sigara kâğıdı mutlak olarak); 
6. Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için 

hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya bu alât 
veya edevatı dahilde imal etmek veya nakletmek ve
ya istimal etmek veya hıfzetmek veyahut failin ne 
maksatla kullanacağını bilerek tedarik eylemek; 

Yahut bu fiillere teşebbüs etmek;» 
«F) Kanunlara veya müsaadelere istinaden her

hangi bir işlem veya amaç için veya belli şartlarla 
geçici kabul yoluyla ithal olunan eşya ve maddeleri 
izin almaksızın kanun veya müsaadelerde gösterilen 
amaç ve şartlar dışında kullanmak veya devretmek 
veya süresi içinde ihraç etmemek; kanunlara veya mü
saadelere istinaden herhangi bir işlem veya amaç için 
veya belli şartlarla geçici çıkış yolu ile ihraç edilen 
eşya ve maddelerin ihracında veya tekrar ithalinde 
anılan kanun ve müsaadelerde gösterilen amaç ve 
şartlara riayet etmemek;» 

«G) Zat, aile ve meslek ihtiyacında kullanılmak 
veya hediye etmek amacıyla her ne suretle olursa 
olsun başkaları tarafından fiilen ithal edilen eşyayı, 
ticaret maksadıyla toplamak veya satışa arz etmek 
veya satmak» 

MADDE 2. — 1918 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Kaçak eşya, her türlü silah, mü
himmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulun
duğu şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle 
yarayan diğer araçlarda arama yapılır.» 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

7.1,1932 Tarihli ve 1918 Sayıh Kaçakçıhğın Men Ve 
Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının birinci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının ikinci maddesi aynen 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile yahut suiistimal gibi kanun dışı yollarla ya da her türlü 
bildirim veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik resim veya vergi 
ödemek yahut vergi veya resimleri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptırılmış yahut vergi 
veya resme tabi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek yahut ithali yasak veya tekele tabi bir 
malı, ithali yasaklanmamış olarak veya tekel dışında göstermek suretiyle memlekete mal veya eşya ithal 
edenler veya ithale teşebbüs eyleyenler iki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mal ve
ya eşyanın da müsaderesine hükmolunur. 

Ayrıca vergi veya resimleri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, vergi veya resimleri öden
memiş olan mal ve eşya için de tekmil vergi veya resimlerin, yasak yahut tekele tabi madde ve mallar için 
gümrüklenmiş piyasa değerinin beş misli ağır para cezası hükmedilir. 

Mal veya eşyanın yakalanmaması halinde yukarıdaki fıkrada yazılı ağır para cezasına gümrüklenmiş 
piyasa değeri de ilave olunur. 

Bu madde hükümlerine muhalefetten dolayı yakalanan eşya hakkında (60) inci madde hükmü tatbik 
olunur. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — 1918 sayılı Kanunun 17.1.1940 ta
rihli ve 3777 sayılı Kanunla değişik 2 inci maddesinin 
son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilen emniyet 
bölgelerinde gece yapılacak aramalarda izin almaya 
lüzum yoktur.» 

MADDE 4. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 11 inci madde
sinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Dur» ihtarına itaat etmeyen şahıslar hakkında 
evvela havaya silah atmak suretiyle bu ihtar tekrar 
edilir. Bu ihtara da riayet edilmezse salahiyetli me
murlar silah kullanmaya mezundur. Ancak silahla 
mukabeleye yeltenilmesi veya meşru müdafaa duru
muna düşülmesi veya Bakanlar Kurulunca ihdas edi
len emniyet bölgelerinde (Dur) ihtarına itaat edilme
mesi hallerinde salahiyetli memurlar doğruca ve du
raksamadan hedefe ateş edebilirler.» 

MADDE 5. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 ta
rihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile 
yahut suiistimal gibi yasa dışı yollarla ya da her tür
lü bildirim ile veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıl
tarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik resim 
veya vergi ödemek yahut vergi veya resimleri ödeme
mek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptı
rılmış yahut vergi veya resme tabi olduğu halde mua
fiyete tabi mal gibi gösterilmek yahut ithali yasak 
veya tekele tabi bir eşyayı yasaklama veya tekel dı
şında göstermek suretiyle, memlekete mal veya eşya 
ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyenler iki sene
den beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
Mal veya eşyanın da müsaderesine hükmolunur. 

Ayrıca vergi veya resimleri noksan verilen mal ve
ya eşya için bu noksanlığın, vergi veya resimleri öden
memiş olan mal ve eşya için de tekmil vergi veya 
resimlerin, yasak yahut tekele tabi madde ve mallar 
için gümrüklenmiş piyasa değerinin beş misli ağır pa
ra cezası hükmedilir. 

Mal veya eşyanın yakalanamaması halinde yu
karıdaki fıkrada yazılı ağır para cezasına gümrüklen
miş piyasa değeri de ilave olunur. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Mötin) 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1918 Sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 11 inci mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Dur» ihtarına itaat etmeyen şahıslar hakkında ev
vela havaya ateş etmek suretiyle bu ihtar tekrar edi
lir. Bu ihtara da riayet edilmezse selahiyetli memur
lar silah kullanmaya yetkilidir. Ancak silahla muka
beleye yeltenilmesi veya meşru müdafaa durumuna dü
şülmesi veya Bakanlar Kurulunca ihdas edilen emni
yet bölgelerinde «Dur» ihtarına itaat edilmemesi hal
lerinde selahiyetli memurlar doğruca hedefe ateş ede
bilirler. 

MADDE 5. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 20 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile 
yahut suiistimal gibi kanun dışı yollarla ya da her 
türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıl
tarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik resim ve
ya vergi ödemek yahut vergi veya resimleri ödeme
mek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptırıl
mış yahut vergi veya resme tabi olduğu halde muafi
yete tabi mal gibi gösterilmek yahut ithali yasak veya 
tekele tabi bir malı, ithali yasaklanmamış olarak ve
ya tekel dışında göstermek suretiyle, memlekete mal 
veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyen
ler iki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile ce
zalandırılırlar. Mal veya eşyanın da müsaderesine hük
molunur. 

Ayrıca vergi veya resimleri noksan verilen mal 
veya eşya için bu noksanlığın, vergi veya resimleri 
ödenmemiş olan mal veya eşya için de tekmil vergi 
veya resimlerin, yasak veya tekele tabi madde ve mal
lar için gümrüklenmiş piyasa değerinin beş misli ağır 
para cezası hükmedilir. 

Mal veya eşyanın yakalanamaması halinde yuka
rıdaki fıkrada yazılı ağır para cezasına gümrüklen
miş piyasa değeri de ilâve olunur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 379) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 1918 sayılı Kanunun 5.12.1960 tarihli ve 152 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — Kaçak zannı ile tutulan giriş veya çıkış kaçağı eşyanın ve bunların naklinde kullanılan 
araçların sahip veya taşıyıcıları, eşyanın veya aracın zaptını müteakip; 

A) Giriş kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan yabancı vasıtanın gümrük idare
since tespit edilecek gümrüklenmiş değerine, 

B) Çıkış kaçağı eşya ile, her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan millîleşmiş veya yerli nakil vası
tanın, mahallî mülkî idare amiri başkanlığında, Gümrük ve Hazine yetkilileri ile ticaret odası ve belediye tem
silcisinden kurulu heyetler marifeti ile tespit edilen FOB değerine, 

Muadil bir meblağı depo ederek veya muteber banka mektubu veya Hazine tahvil veya bonolarını temi
nat göstererek eşya ve aracın teslimini gümrük idarelerinden veya yetkili ve görevli adlî mercilerden isteyebi
lirler. 

Bu istem sözkonusu eşya ve aracın, benzeri kaçak eşyanın ve aracın sürümünü kolaylaştıracak neviden 
olup olmadığı, dış ticaret rejimi ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve 
kararlara aykırılık teşkil edip etmediği yönlerinden, Gümrük idaresi tarafından incelenerek bu husustaki gö
rüşleri ile birlikte adlî mercilere intikal ettirilir. 

Yukarıdaki esaslarla birlikte eşya veya 47 nci maddeye göre zaptedilen taşıma aracının muhafazasının 
gerekip gerekmediği de nazara alınarak, kaçak eşya ve aracın teslim edilip edilmeyeceği, hazırlık soruşturması 
sırasında mahallî asliye ceza mahkemesince evrak üzerinde, duruşma sırasında ise yetkili ve görevli mahke
mece karara bağlanır. 

Teslim istemi doğrudan adlî mercilere yapılmış ise, yukarıda belirtilen hususlar hakkında Gümrük İdare
sinin görüşleri alındıktan sonra karar verilir. 

Özel olarak kaçak eşya naklinde kullanılmak üzere gizli tertibatla mücehhez olan vasıtalar teslim edil
mez. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 379) 



(Hükümetin Teklifi) 

Bu madde hükümlerine muhalefetten dolayı ya
kalanan eşya hakkında (60) inci madde hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 6. — 1918 sayılı Kanunun 5.12.1960 ta
rihli ve 152 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — Kaçak zannı ile tutulan giriş veya 
çıkış kaçağı eşyanın ve bunların naklinde kullanılan 
araçların sahip veya taşıyıcıları, eşyanın veya aracın 
zaptını müteakip; 

A) Giriş kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşya
nın naklinde kullanılan yabancı vasıtanın gümrük 
idaresince tespit edilecek gümrüklenmiş değerine, 

B) Çıkış kaçağı eşya ile, her türlü kaçak eşya
nın naklinde kullanılan millîleşmiş veya yerli nakil 
vasıtasının, mahallî mülkî idare amiri başkanlığında, 
gümrük ve hazine yetkilileri ile Ticaret Odası ve be
lediye temsilcisinden kurulu heyetler marifeti ile tes
pit edilen FOB değerine, 

Muadil bir meblağı depozito ederek veya muteber 
banka mektubu veya hazine tahvil ve bonolarını te
minat göstererek, eşya ve aracın teslimini gümrük 
idarelerinden veya yetkili ve görevli adlî mercilerden 
isteyebilirler. 

Bu istem söz konusu eşya ve aracın, benzeri ka
çak eşyanın ve aracın sürümünü kolaylaştıracak ne
viden olup olmadığı, dış ticaret rejimi ve 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Ka
nun ve kararlara aykırılık teşkil edip etmediği yön
lerinden, gümrük idaresi tarafından incelenerek bu 
husustaki görüşleri ile birlikte adlî mercilere intikal 
ettirilir. 

Yukarıdaki esaslarla birlikte eşya veya 47 nci mad
deye göre zaptedilen taşıma aracının muhafazasının 
gerekip gerekmediği de nazara alınarak, kaçak eşya 
ve aracın teslim edilip edilmeyeceği, hazırlık soruş
turma sırasında mahallî asliye ceza mahkemesince 
evrak üzerinde, duruşma sırasında ise yetkili ve gö
revli mahkemece karara bağlanır. 

Teslim istemi doğrudan adlî mercilere yapılmış 
ise, yukarıda belirtilen hususlar hakkında gümrük ida
resinin görüşleri alındıktan sonra karar verilir. 

Özel olarak kaçak eşya naklinde kullanılmak üze
re gizli tertibatla mücehhez olan vasıtalar teslim edil
mez. 
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I Bu madde hükümlerine muhalefetten dolayı yaka-
I lanan eşya hakkında 60 inci madde hükmü tatbik olu-
I nur. 

MADDE 6. — 1918 sayılı Kanunun 5.12.1960 ta
rihli ve 152 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Madde 21. — Kaçak zannı ile tutulan giriş ve
ya çıkış kaçağı eşyanın ve bunların naklinde kulla
nılan araçların sahip veya taşıyıcıları, eşyanın veya 
aracın zaptını müteakip; 

A) Giriş kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşya
nın naklinde kullanılan yabancı vasıtanın gümrük ida
resince tespit edilerek gümrüklenmiş değerine, 

B) Çıkış kaçağı eşya ile, her türlü kaçak eşyanın 
naklinde kullanılan millîleşmiş veya yerli nakil vası
tasının, mahallî mülkî idare amiri başkanlığında, güm
rük ve hazine yetkilileri ile Ticaret Odası ve Belediye 
temsilcisinden kurulu heyetler marifeti ile tespit edi
len FOB değerine, 

Muadil bir meblağı depozito ederek veya kanunî 
faizi de kapsayacak şekilde muteber banka mektubu 
veya hazine tahvil ve bonolarını teminat göstererek, 
eşya ve aracın teslimini gümrük idarelerinden veya 
yetkili ve görevli adlî mercilerden isteyebilirler. 

Bu istem söz konusu eşya ve aracın, benzerî ka
çak eşyanın ve aracın sürümünü kolaylaştıracak nevi
den olup olmadığı, dış ticaret rejimi ve 1567 sayılı 
Türk Parasımn Kıymetini Koruma Hakkındaki Ka
nun ve kararlara aykırılık teşkil edip etmediği yönle
rinden, gümrük idaresi tarafından incelenerek bu hu
sustaki görüşleri ile birlikte adlî mercilere intikal et
tirilir. 

Yukarıdaki esaslarla birlikte eşya veya 47 nci 
maddeye göre zaptedilen taşıma aracının muhafaza
sının gerekip gerekmediği de nazara alınarak, kaçak 
eşya ve aracın teslim edilip edilmeyeceği, hazırlık so
ruşturma sırasında mahallî asliye ceza mahkemesince 
evrak üzerinde, duruşma sırasında ise yetkili ve gö
revli mahkemece karara bağlanır. 

Teslim istemi doğrudan adlî mercilere yapılmış ise, 
yukarıda belirtilen hususlar hakkında Gümrük idare
sinin görüşleri alındıktan sonra karar verilir. 

özel olarak kaçak eşya naklinde kullanılmak üze
re gizli tertibatla mücehhez olan vasıtalar teslim edil
mez. 

(S. Sayısı : 379) 
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MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1918 sayılı Kanunun 1.9.1956 tarihli ve 6846 sayılı Kanunla değişik 23 üncü maddesinin 
3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Satılması veya kullanılması yasak olmayan kaçak maddeler ait olduğu en yakın Gümrük ve Tekel 
İdaresine ve bulunmayan yerlerde mal memurluğuna belge karşılığı teslim olunur. 

Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan yasak veya Tekele tabi mal ve maddeler hakkında dahi cari
dir. 

Bu maddelerin ait oldukları idarelere tevdiinde, bedel ve resim aranmaz.» 

MADDE 9. — 1918 sayılı Kanunun 27.9.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin 
1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — Kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler beş seneden yedi se
neye kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılanlar hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis ve elli-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.» 

MADDE 10. — 1918 sayılı Kanunun 28.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 27 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. ( 

«Madde 27. — Kaçakçılık suçu, kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya te
şekküle mensup olanlar tarafından işlenirse failler hakkında on seneden onbeş seneye kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Birinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde 
sekiz seneden oniki seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 379) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 7. — 1918 sayılı Kanunun 17.1.1940 ta
rihli ve 3777 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesi
nin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ölüm, af veya zamanaşımı sebebiyle sanık hak
kındaki ceza soruşturma veya kovuşturmasının deva
mına imkân kalmayan hallerde, mahkûmiyet halin
de müsaderesi gereken gümrük kaçağı eşya ile yasak 
ve tekele tabi eşyanın müsaderesi konusunda Cum
huriyet Savcısı veya ilgili idarenin istemi üzerine, gö
revli mahkemece Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu
nun 392 ve sonraki maddelerinde öngörülen usul dai
resinde bir karar verilir.» 

MADDE 8. — 1918 sayılı Kanunun 1.9.1956 ta
rihli ve 6846 sayılı Kanunla değişik 23 üncü madde
sinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«3. Satılması veya kullanılması yasak olmayan 
kaçak maddeler ait olduğu en yakın gümrük ve tekel 
idaresine ve bulunmayan yerlerde mal memurluğuna 
belge karşılığı teslim olunur. 

Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan ya
sak ve tekele tabi eşya ve maddeler hakkında dahi 
caridir. 

Bu maddelerin ait oldukları idarelere tevdiinde, 
bedel ve resim aranmaz.» 

MADDE 9. — 1918 sayılı Kanunun 27.9.1956 ta
rihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin 
1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — Kaçakçılık maksadıyla teşekkül 
vücuda getirenler ile idare edenler beş seneden yedi 
seneye kadar hapis ve yüzbin liradan üçyüzbin liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılanlar 
hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis ve elli-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur.» 

MADDE 10. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 27 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 27. — Kaçakçılık suçu, kaçakçılık mak
sadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler 
veya teşekküle mensup olanlar tarafından işlenirse 
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MADDE 7. — 1918 sayılı Kanunun 17.1.1940 
tarihli ve 3777 sayılı Kanunla değişik 22 nci madde
sinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«ölüm, af veya zamanaşımı sebebiyle sanık hak
kındaki ceza soruşturma veya kovuşturmasının deva
mına imkân kalmayan hallerde, mahkûmiyet halinde 
müsaderesi gereken gümrük kaçağı eşya ile yasak ve 
Tekele tabi eşyanın müsaderesi konusunda Cumhuri
yet Savcısı veya ilgili idarenin istemi üzerine, görevli 
mahkemece Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
392 ve sonraki maddelerinde öngörülen usul daire
sinde karar verilir.» 

MADDE 8. — 1918 sayılı Kanunun 1.9.1956 ta
rihli ve 6846 sayılı Kanunla değişik 23 üncü madde
sinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«3. Satılması veya kullanılması yasak olmayan 
kaçak maddeler ait olduğu en yakın Gümrük ve Te
kel İdaresine ve bulunmayan yerlerde mal memurlu
ğuna belge karşılığı teslim olunur. 

Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan yasak 
veya Tekele tabi eşya ve maddeler hakkında dahi 
caridir. 

Bu maddelerin ait oldukları idarelere tevdiinde, 
bedel ve resim aranmaz.» 

MADDE 9. — 1918 sayılı Kanunun 27.9.1956 ta
rihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi
nin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 26. — Kaçakçılık maksadıyla teşekkül 
vücuda getirenler ile idare edenler beş seneden yedi 
seneye kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılan
lar hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis ve 
eüibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. 

MADDE 10. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı, 12.6.1979 tarih ve 2248 sayılı 
kanunlarla değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 27. — Kaçakçılık suçu, kaçakçılık mak
sadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler 
veya teşekküle mensup olanlar tarafından işlenirse 

(S. Sayısı : 379) 
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Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır hapis cezasıyla birlikte Tekel maddeleri için CİF değeri ile 
birlikte hususî kanunlarındaki para cezaları veya resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrüklenmiş değe
rinin beş mislinden ve memnu eşya ve maddeler için de bunların değerinin on mislinden aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. Kaçak eşya ve maddeler de müsadere edilir. 

Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya memnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya bun
lar için hususî kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasının 
bunların gümrüklenmiş piyasa değerlerinin beş misli ve memnu eşya ve maddeler için de bunların piyasa de
ğerinin on misli miktarmca meblağ ilave olunur. 

Bu Kanunun 20, 25 ve 26 ncı maddeleriyle bu maddede yazılı suçların kaçakçılığın men, takip ve tahki
kiyle mükellef memurlar tarafından işlenmesi veya işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edilmesi hal
lerinde mezkûr maddelerde yazılı olan cezalar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur ve müstah
demler tarafından işlenmedi halinde yarı nispetinde artırılır.» 

MADDE 11. — 1918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 29. — Kaçakçılık suçunun Devletin siyasî veya malî veya iktisadî veya askerî veya idarî emniyet 

ve selametini bozacak veya tehdit edecek nitelik ve boyutlarda olması halinde fail yirmi seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis ve yukarıdaki maddeler de yazılı nispetler dairesinde para cezaları ile cezalandırılır ve 
ayrıca kaçak eşya da müsadere edilir.» 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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failler hakkında on seneden onbeş seneye kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Birinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halin
de sekiz seneden oniki seneye kadar ağır hapis ceza
sı hükmolunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır ha
pis cezasıyla birlikte tekel maddeleri için ClF değeri 
ile birlikte hususî kanunlarındaki para cezaları veya 
resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrüklen-
miş değerinin beş mislinden ve memnu eşya ve mad
deler için de bunların değerinin on mislinden aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. Kaçak 
eşya ve maddeler de müsadere edilir. 

Eşya ve maddelerin müsadere edilmemesi veya 
memnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya 
bunlar için hususî kanunlarında para cezası tayin 
edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para ce
zasının bunların gümrüklenmiş piyasa değerlerinin 
beş misli ve memnu eşya ve maddeler için de bun
ların piyasa değerinin on misli miktarınca meblağ ila
ve olunur. 

Bu Kanunun 20, 25 ve 26 ncı maddeleriyle bu 
maddede yazılı suçların kaçakçılığın men, takip vse 
tahkikiyle mükellef memurlar tarafından işlenmesi 
veya işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edil
mesi hallerinde mezkûr maddelerde yazılı olan ceza
lar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur 
ve müstahdemler tarafından işlenmesi halinde yarı 
nispetinde artırılır.» 

MADDE 11. — 1918 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 29. — Kaçakçılık suçunun Devletin si
yasî ve malî veya iktisadî veya askerî veya idarî em
niyet ve selametini bozacak veya tehdit edecek nite
lik ve boyutlarda olması halinde fail yirmi seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis ve yukarıdaki mad
delerde yazılı nispetler dairesinde para cezalan ile ce
zalandırılır ve ayrıca kaçak eşya da müsadere edilir.» 

MADDE 12. — 1918 sayılı Kanunun 27.9.1956 ta
rihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 32. — Kaçak eşya veya maddelerin ya
kalanması gibi herhangi bir tehlikeye karşı sigorta 
yapanlar ile yaptıranlar iki seneden beş seneye kadar 
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failler hakkında on seneden onbeş seneye kadar ağır 
hapis cezası hükmolunur. 

Birinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde 
sekiz seneden oniki seneye kadar ağır hapis cezası 
hükmolunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır ha
pis cezasıyla beraber Tekel maddeleri için CİF değeri 
ile birlikte hususî kanunlarındaki para cezaları veya 
resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrüklenmiş 
değerinin beş mislinden ve yasak eşya ve maddeler 
için de bunların değerinin on mislinden aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. Kaçak eşya 
ve maddeler de müsadere edilir. 

Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya 
yasak eşya ve maddelerden sayılması veya bunlar için 
hususî kanunlarında para cezası tayin edilmemiş ol
ması hallerinde hükmolunacak para cezasının bunla
rın gümrüklenmiş piyasa değerlerinin beş misli ve ya
sak eşya ve maddeler için de bunları piyasa değerinin 
on misli miktarınca meblağ ilave olunur. 

Bu Kanunun 20, 25 ve 26 ncı maddeleriyle bu 
madde de yazılı - suçların kaçakçılığın men, takip ve 
tahkikiyle mükellef memurlar tarafından işlenmesi ve
ya işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edil
mesi hallerinde mezkûr maddelerde yazılı olan ceza
lar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur 
ve müstahdemler tarafından işlenmesi halinde yarı 
nispetinde artırılır.» 

MADDE 11. — 1918 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 29. — Kaçakçılık suçunun devletin siyasî 
veya malî veya iktisadî veya askerî veya idarî emniyet 
ve selametini bozacak veya tehdit edecek nitelik ve 
boyutlarda olması halinde fail yirmi seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis ve yukarıdaki maddelerde 
yazılı nispetler dairesinde para cezalan ile cezalandı
rılır ve ayrıca kaçak eşya da müsadere edilir.» 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 379) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Tasarının onüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 379) 
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hapis ve yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar ve ayrıca bu suretle 
sigorta yapan müesseseden yüzbin liradan beşyüzbin 
liraya kadar hükmedilecek ağır para cezası tahsil ve 
Türkiye dahilinde sigortacılık yapmaları men olunur.» 

MADDE 13. — 1918 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesine 12.6.1979 tarihli ve 2248 sayılı Kanunla 
eklenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, 
girişte tekel kaçağı maddelerin hususî kanunlarında 
yazılı para cezası veya resmi ile CİF değeri toplamı, 
gümrük kaçağı eşyanın gümrüklerimi? değeri; bun
ların çıkışında ve yerli tekel mallarında FOB değeri 
pek fahiş ise mahkeme fiile mahsus olan cezayı ya
rısına kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer 
pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Eğer fail ka
nunda yazılı suçlardan dolayı mükerrir bulunur ise, 
cezayı indirmeye mahal yoktur.» 

MADDE 14. — 1918 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 34. — Gümrük ve Tekel idarelerinin mü-
hür veya damga veya alameti farikalarını veya band
rol veya etiketlerini taklit veya tahrif veya konulduğu 
eşyadan fek veya tebdil ederek veya çalarak yahut 
bunların sa'hte veya çalınmışlarını tedarik eyleyerek 
kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık 
sayılır ve 25 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı 
ceza hükmedilmekle beraber, bu suçun Türk Ceza 
Kanununda muayyen olan cezası ile de ayrıca ce
zalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı alamet veya bandrol ve 
etiketleri selahiyet ve mezuniyetleri olmaksızın ba
sanlar veya satanlar veya saklayanlara bir seneden üç 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiiller ilgili memurlar tarafın
dan işlenmiş ise, ceza iki kat olarak hükmolunur.» 

MADDE 15. — 1918 Sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 40 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştiri 

«Madde 40. — Bu kanuna göre iki yıl veya da
ha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûmi
yet halinde, bir seneden üç seneye kadar olmak ve 
kaçakçılığa müsait mıntıkalar dışında infaz edilmek 
üzere genel güvenlik gözetimi altında bulundurul
mak cezasına da hükmolunur. 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Tasarının onüçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 379) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Tasarının onaltıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının onyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının onsekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kaçakçılık suçlarının mükerrirleri hakkında, hür
riyeti bağlayıcı cezanın miktarına bakılmaksızın ay
nı hüküm uygulanır.» 

MADDE 16. — 1918 sayılı Kanunun 41 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 41. .— Posta sürücüleri, kaptanlar, gemi 
adamları vesair kara, deniz, nehir ve havada nakli
yat yapan şahıs veya idare veyahut şirketlerin memur 
ve adamları; han, otel, kahvehane, meyhane, gazino, 
ticaret ve alışveriş yapan hususî evler vesair umumî 
yerlerin müdür ve sahipleri meslek ve sanat ve va
zifelerinin verdiği kolaylıktan istifade ederek birinci 
maddede yazılı kaçakçılığı münferiden irtikâp ettik
leri takdirde, haklarında 25 inci maddenin 3 üncü fık
rasında; 27 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında be
lirtilen şekilde ika eyledikleri takdirde, 27 nci mad
denin 3 üncü fıkrasında yazılı para cezasından başka 
terettüp eyleyecek hürriyeti bağlayıcı cezaya, yüksek 
haddi geçmemek üzere yarısı zammolunarak hük
medilir.» 

MADDE 17. -
maddesi aşağıdaki 

«Madde 43. — 
tekel maddelerine 
maddelerini kaçak 
zuniyet almaksızın 
Kanunun 25 inci 
lanır.» 

- 1918 sayılı Kanunun 43 üncü 
şekilde değiştirilmiştir. 
Kazanç maksadıyla kaçak şeyleri 

ait ambalajlara koyan veya tekel 
maddelerle karıştıran veyahut me-
tasfiye eden kişiler hakkında bu 

maddesinin 3 üncü fıkrası uygu-

MADDE 18. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 45 inci madde
sinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerler
den memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları 
çıkartmak için gümrüklere verdikleri beyannameler
de cins, mev'i, kıymet, miktar, menşe ve gönderile
ceği yer bakımından yanlış beyanda bulunanlar hak
kında, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç 
teşkil etmediği takdirde, ellibin liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur.» 

MADDE 19, — 1918 sayüı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değiştirilen 47 nci 
maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Tasarının onaltıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 1918 sayılı Kanunun 43 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 43. — Kazanç maksadıyla kaçak şeyleri 
Tekel maddelerine ait ambalajlara koyan veya Tekel 
maddelerini kaçak maddelerle karıştıran veyahut izin 
almaksızın tasfiye eden kişiler hakkında bu Kanu
nun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.» 

MADDE 18. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihlü ve 6829 sayılı Kanunla dleğişik 45 inci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir 

«Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden 
memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkart
mak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, 
nevi, kıymet, miktar, menşe ve gönderileceği yer ba
kımından yanlış beyanda bulunanlar hakkında, fiil 
daha ağır 'bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etme
diği takdirde, ellibin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası hükmolunur.» 

MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Tasarının yirminci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 1918 sayılı Kanunun 7.9.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 53 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 53. — Sanığa istinat olunan kaçakçılık suçunun asgarî haddinin iki yıl veya daha fazla hürri
yeti bağlayıcı cezayı gerektirdiği ve kaçak eşya ile yakalanan sanığın hüviyetini ispat edemediği veya yukarıda 
yazılı cezayı gerektiren suçtan dolayı mükerrir bulunduğu takdirde, hakkındaki soruşturma ve yargılama tu
tuklu olarak yapılır.» 

«Türkiye'de belirli ikametgâhı bulunmayanlar mahkûm oldukları hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmiş olsalar 
dahi hükmedilen para cezasının tamamını ödemedikçe veya para cezasına mukabil teminat göstermedikçe 
para cezasının miktarına göre tahvil olunacak hapis cezası müddetince tahliye edilemezler.» 

MADDE 22. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin 
3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır para cezasının üçyüz lirası bir gün hesabıyla hapse ve hafif para cezasının üçyüz lirası da bir gün 
hesabıyla hafif hapse çevrilir. : Üçyüz liraya ulaşma yan kesirler de üçyüz lira sayılır. 

Mahkûmun cezasını çektiği her gün için para cezasından üçyüz lira indirildikten sonra geri kalan parayı 
öderse, yerine kâim olan hapis veya hafif hapis cezası infaz edilmez.» 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 379) 
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(Hükümetin Teklifi) 

«Kaçak eşya veya madde naklinde bilerek kul
lanılan veya buna teşebbüs edilen her türlü kara, 
deniz ve hava nakil vasıtalarının da müsaderesine 
hükmolunur.» 

MADDE 20. — 1918 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 48. — Kaçakçılıkta kullanılan taşıma 
araçları ve kaçak maddelerin yapılmasında kullanı
lan araç, gereç ve makineler her nerede ve kimin ta
rafından tutulursa tutulsun zaptolunarak ilgili idareye 
derhal teslim olunur. İdare, zaptedilip korunması 
külfeti ve masrafı gerektiren bu gibi araç, gereç, ta
şıma aracı ve makineleri bu kanunun 24 üncü mad
desinde belirtilen esaslar dairesinde tasfiyeye tabi tu
tabilir.» 

MADDE 21. — 1918 sayılı Kanunun 7.9.1956 ta
rihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 53 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 53. — Sanığa isnat olunan kaçakçılık 
suçunun asgarî haddinin iki yıl veya daha fazla hür
riyeti bağlayıcı cezayı gerektirdiği ve kaçalk eşya ile 
yakalanan sanığın hüviyetini ispat edemediği veya 
yulkarıda yazılı cezayı gerektiren suçtan dolayı mü-
kerrir 'bulunduğu takdirde, hakkındakiı tahkikat ve 
muhakeme tutuklu olarak yapılır. 

«Türkiye'de belirli ikametgâhı bulunmayanlar 
mahkûm oldukları hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmiş 
olsalar dahi hükmedilen para cezasının tamamını 
ödemedikçe veya para cezasına mukabil teminat gös
termedikçe para cezasının miktarına göre tahvil olu
nacak hapis cezası müddetince tahliye edilemezler.» 

MADDE 22. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 56 ncı mad
desinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir., 

«Ağır para cezasının yüz lirası bir gün hesabıyla 
hapse ve hafif para cezasının yüz lirası da bir gün 
hesabıyla hafif hapse çevrilir. Yüz liraya ulaşma
yan kesirler de yüz lira sayılır. 

Mahkûmun cezasını çektiği her gün için para 
cezasından yüz lira indirildikten sonra geri kalan pa
rayı öderse, yerine kaim olan hapis veya hafif hapis 
cezası infaz edilmez.» 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — 1918 sayılı Kanunun 48 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Madde 48. — Kaçakçılıkta kullanılan taşıma 
araçları ve kaçalk maddelerin yapılmasında kullanı
lan araç, gereç ve makineler her nerede ve her kim 
tarafından yakalanırsa zaptolunaırak ilgili idareye 
derhal teslim olunur, idare, zaptedilip korunması 
külfeti ve masrafı gerektiren bu gibi araç, gereç, taşıt 
aracı ve makineleri bu Kanunun 24 üncü maddesin
de belirtilen esaslar dairesinde tasfiyeye tabi tutabi
lir.» 

MADDE 21, — 1918 sayılı Kanunun 7.9,1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 53 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 53. — Sanığa isnat olunan kaçakçılık 
suçunun asgarî haddinin iki yıl veya daha fazla hür
riyeti Ibağlayıcı cezayı gerektirdiği ve kaçak eşya ile 
yakalanan sanığın hüviyetini ispat edemediği veya 
yukarıda yazılı cezayı gerektiren suçtan dolayı mü-
kerrir bulunduğu takdirde, hakkımdaki soruştuıtna 
ve yargılama tutuklu olarak yapılır. 

«Türkiye» de Ibelirli ikâmetgâhı bulunmayanlar 
mahkûm oldukları hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmiş 
olsalar dahi hükmedilen para cezasının tamamını 
ödemedikçe veya para cezasına mukabil teminat gös
termedikçe para cezasının miktarına göre tahvil olu
nacak hapis cezası müddetince tahliye edilemezler.» 

MAİDDE 22. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihi ve 6829 sayılı Kanunla değişik 56 ncı madde
sinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

«Ağır para cezasının üçyüz lirası bir gün hesa
bıyla hapsıe ve hafif para cezasının üçyüz lirası da 
»bir ıgün hesabıyla hafif hapse çevrilir. Üçyüz liraya 
ulaşmayan kesirler de Üçyüz lira sayılır. 

Mahkûmun cezasını çektiği her gün için para ce
zasından üçyüz lira indirildikten sonra geri kalan 
parayı öderse, yerine kaim olan hapis veya hafif 
hapis cezası infaz edilmez.» 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 379) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 23. — Tasarının yirmiüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesinin 
3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Müsadereye tabi olan kaçak eşya veya nakil vasıtası, araç, gereç ve makineler zaptolunup da; 
a) Sanığın kim olduğu tespit edilmemiş ise, 
b) Duruşmanın muvakkaten tatiline karar verilmiş ve bu durum altı ay devam etmiş ise, 
Eşyanın müsaderesine karar verilip ve 5 gün içinde keyfiyet münasip vasıtalarla ilan edilir. 
İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgililerce yetkili mahkemeye itiraz edilmezse müsadere kararı ke-

sinleşir.» 

MADDE 25. — Tasarının yirmi'beşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 379) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 23, — 1918 sayılı Kanunun 30.6.1934 
tarihli ve 2550 sayılı Kanunla değişik 57 nci mad
desine birinci fıkradan sonra aşağıdaki fıkra ikinci 
fıkra olaraik eklenmiştir. 

«Soruşturmadan bilgisi olmadığı anlaşılan yetki
li idarelere, hazırlık soruşturması sırasında Cumhu
riyet Savcılıklarınca, son soruşturma sırasında mah
kemelerce bilgi verilir.» 

MADDE 24. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanonla değişik 58 inci mad
desinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Müsadereye tabi olan kaçak eşya veya nakil 
vasıtası, araç, gereç ve makineler zaptolunup da; 

a) Sanığın kim olduğu tespit edilmemiş ise, 
b) Duruşmanın muvakkaten tatiline karar veril

miş ve bu durum altı ay devam etmiş ise, 
Eşyanın müsaderesine karar verilir ve 5 gün için

de keyfiyet münasip vasıtalarla dlan edilir. 
İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde alakalılar-

oa salahiyetli mahkemeye itiraz edilmezse müsadere 
ıkararı kaslinleşir.» 

IMADDE 25. — 1918 sayılı Kanunun 29.5.1979 
gün ve 2241 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«iMadde 60. — Yasalk veya kaçak şüphesiyle 
mal ve eşya yakalanması veya tespiti halinde müsa-
dir ve muhbirlere aşağıdaki esas ve usullere göre ik
ramiye ödenir., 

1. Kaçak şüphesiyle yakalanan ve tbu Kanunun 
24 üncü maddesi gereğince tasfiye edilecek eşyalar
da; ihraç eşyasının FOB, ithal eşyasının CİF kıy
meti ödenecek (ikramiyede esas alınır. CİF ve FOB 
kıymetler mahallin en büyük mülkiye amiri veya gö
revlendireceği memurun başkanlığında, Hazine yet
kilisi, 'ilgisine göre gümrük veya tekel memurların
dan 'birisi lüle ticaret odası temsilcisinden oluşan ku
rul tarafından tespit edilir. Ticaret odası bulunmayan 
yerlerde kurula belediye temsilcisi katılır. Bu şekil
de tespit edilen kıymetin, Ikaçak eşya sahipli yalka-
lanmışsa yüzde sekseni, sahipsiz olarak yakalanmış-
sa ylüzde ellisi müsadir ve muhbirlere ikramiye ola
rak ödenir. 

Kaçalk şüphesü ile yakalanan sigara kâğıdı ve 
oyun kâğıdı ile tekele tabi eşyanın muhbir ve mü-
sadirlerine Gümrük ve Tdkel Bakanlığınca yerli em-
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MADDE 23. — Tasarının yirmiüçüncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 58 inci madde
sinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Müsadereye tabi olan kaçak eşya veya nakil va
sıtası, araç, gereç ve makineler zaptolunup da; 

a) Sanığın kim olduğu tespit edilememiş ise, 
b) Duruşmanın muvalkkaten tatiline Ikarar veril

miş ve bu durum altı ay devam etmiş ise, 
Eşyanın müsaderesine karar verilir ve 5 gün için

de keyfiyet münasip vasıtalarla ilan edilir. 
İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde İlgililerce 

yetkili manflcemeye itiraz edilmezse müsadere kararı 
kesinleşir.» 

MADDE 25. — 1918 sayılı Kanunun 29.5.1979 gün 
ve 2241 sayılı Kanunla değişik 60 mcı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 60. — Yasak veya kaçak şüphesiyle mal 
ve eşya yakalanması veya tespiti halinde müsadir ve 
muhbirlere aşağıdaki esas ve usullere göre ikramiye 
ödenir. 

1. Kaçak şüphesiyle yakalanan ve bu kanunun 
24 üncü maddesi gereğince tasfiye edilecek eşyalar
da; ihraç eşyasının FDB, ithal eşyasının CİF kıy
meti ödenecek ikramiyede esas alınır. CİF ve FOB 
kıymetler mahallin en büyük mülkiye amiri veya gö
revlendireceği memurun başkanlığında, hazine yet
kilisi ilgisine göre gümrük veya tekel memurların
dan birisi ile ticaret odası temsilcisinden oluşan ku
rul tarafından tespit edilir. Ticaret odası bulunmayan 
yerlerde kurula belediye temsilcisi katılır. Bu şekilde 
tespit edilen kıymetin, kaçak eşya sahipli yakalan-
mışsa yüzde sekseni, sahipsiz olarak yakalanmışsa 
yüzde ellisi müsadir ve muhbirlere ikramiye olarak 
ödenir. 

Kaçak şüphesi ile yakalanan sigara kağıdı ve oyun 
kağıdı ile tekele tabi eşyanın muhbir ve müsadirle-
rine Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yerli emsalleri-
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sallerine ıgöre tespit edilecek ikıymetleri üzerinden yu
karıda belirtilen loranlaır üzerinden ikramiye ödenir, 

2. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koru
ma Halkkında Kanun ve ıbu Kanuna göre çıkarılan 
kararname ve tebliğlerde belirtilen ve kaçak olarak 
yakalanan kıymetli madenler ile kıymetli taşlar ve 
'bunlardan mamul her türlü eşyanın Maliye Bakanlı
ğınca tespit edilecek usul ve esaslara göre bu Bakan
lıkça olay tarihindeki kıymeti üzerinden, yabancı pa
raların olay tarihindeki kıymeti üzerinden, sahipli 
yakalanması halinde değerinin yüzde ellisi, sahip
siz yakalanması halinde değerinin yüzde otuzu nis
petinde ikramiye ödenir. 

3. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ile Bıçaklar ve 
Diğer Aletler Halkkında Kanunun 12 nci maddesi
ne muhalefet suçlarından yakalanan silah ve mermi
ler ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine 
muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin olay 
tarihine göne Millî Savunma Bakanlığınca belirle
nen değeri esas alınarak, sahipli olarak yakalanma
sı halinde değerinin yüzde sekseni, sahipsiz yakalan
ması halinde değerinin yüzde ellisi üzerinden ikramiye 
ödenir. 

4. Uyuşturucu madde yakalamalarında; 
a) Eroin veya Ikokain yakalamalarında, ele ge

çirilen malın ihtiva ettiği her gram saf eroin veya 
kokain için, birinci derece devlet memuruna ödenen 
bülr günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli 
olarak yakalanması halinde iki katı, sahipsiz olaralk 
yakalanması halinde tamamı üzerinden, 

b) Baz morfini veya morfin yakalamalarında ele 
geçen malın ihtiva ettiği her gram saf baz morfin 
veya morfin için birinci derece Devlet memuruna 
ödenen 'bir günlük yurt içi (geçici görev yolluğunun, 
sahipli olarak yakalanması halinde tamamı, sahip
siz olara'k yakalanması halinde yarısı üzerinden, 

c) Esrar yakalanmasında; 
(1) Sıvı esrar yakalanmasında ele geçen her gram 

için birinci derece Devlet memuruna ödenen bir gün
lük yurit içi geçici görev yoluğunun, sahipli olarak 
yakalanması halinde iki katı, sahipsiz olaraik yaka
lanması halinde tamamı üzerinden, 

(2) Esrar reçinesinin toz veya plalka halinde ele 
geçen her (elli) gramı için birinci derece Devlet me
muruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yol
luğunun, sahipli olarak yakalanması halinde tama-
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ne göre tespit edilecek kıymetleri üzerinden yukarı
da belirtilen oranlar üzerinden ikramiye ödenir. 

2. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koru
ma Hakkında Kanun ve Bu Kanuna göre çıkarılan 
kararname ve tebliğlerde belirtilen ve kaçak olarak 
yakalanan kıymetli madenler ile kıymetli taşlar ve 
bunlardan mamul her türlü eşyanın Maliye Bakanlı
ğınca tespit edilecek usul ve esaslara göre bu bakan
lıkça olay tarihindeki kıymeti üzerinden, yabancı pa
raların olay tarihindeki kıymeti üzerinden, sahipli ya
kalanması halinde değerinin yüzde ellisi, sahipsiz ya
kalanması halinde de değerinin yüzde otuzu nispe
tinde ikramiye ödenir. 

3. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ile Bıçaklar ve Di
ğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine 
muhalefet suçlarından yakalanan silah ve mermiler 
ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine mu
halefet suçlarından yakalanan maddelerin olay tari
hine göre Millî Savunma Bakanlığınca her yıl belir
lenen değeri esas alınarak, sahipli olarak yakalanma
sı halinde değerinin yüzde sekseni, sahipsiz yakalan
ması halinde değerinin yüzde ellisi üzerinden ikrami
ye ödenir. 

4. Uyuşturucu madde yakalamalarında; 
a) Eroin veya kokain yakalanmalarında, ele ge

çirilen malın ihtiva ettiği her gram saf eroin veya 
kokain için, birinci derecede Devlet Memuruna öde
nen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sa
hipli olarak yakalanması halinde iki katı, sahipsiz 
olarak yakalanması halinde, tamamı üzerinden, 

b) Morfin veya tuzlarının yakalanmalarında ele 
geçen malın ihtiva ettiği her gram saf AMA (Anbidr, 
Morfin, Alkoloid) için birinci derece Devlet Memu
runa ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yollu
ğunun, sahipli olarak yakalanması halinde tamamı, 
sahipsiz olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden, 

c) Esrarın yakalanmasında; 
(1) Sıvı esrar yakalanmasında ele geçen her 

gram için birinci derece Devlet Memuruna ödenen 
bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli 
olarak yakalanması halinde tamamı, sahipsiz olarak 
yakalanması halinde yarısı üzerinden, 

(2) Esrar reçinesinin toz veya plaka halinde ele 
geçen her (elli) gramı için birinci derece. Devlet Me
muruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yol-
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mı, sahipsiz olarak yaikalanması halinde yarısı üze
rinden, 

(3) Esrar bitkisinin kıyılmış haldeki (man hua-
ma) toz veya plaka şeklinde ele geçen her kilogramı 
için, birinci derece Devlet memuruna ödenen yurt 
içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalan
ması halinde tamamı, sahipsiz olarak yakalanması 
halinde yarısı üzerinden, 

(4) Esrar ihtiva eden kenevir (kendir) bitkisi
nin bütün halde (kıyılmamış - kuru) elegeçen herbir 
kilogram için, birinci derece Devlet memuruna öde
nen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sa
hipli olarak yakalanması halinde yarısı, sahipsiz ola
rak yakalanması halinde dörtte biri üzerinden, 

(5) Esrar ihtiva eden kenevir (kendir) bitkisinin 
tarlada tespit edilen herbir dekarı için, birinci derece 
Devlet memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici 
görev yolluğunun üç katı üzerinden, 

d) Lisans fazlası ekim hariç, yasa dışı haşhaş 
bitkisinin tarlada tespit edilen her dekarı için, birinci 
derece Devlet memuruna ödenen bir .günlük yurt içi 
geçici görev yolluğunun on katı üzerinden, 

e) Afyon yakalamalarında ele geçen her (elli) 
gram için, birinci derece Devlet memuruna ödenen bir 
günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak 
yakalanması halinde tamamı, sahipsiz olarak yaka
lanması halinde yarısı üzerinden, 

İkramiye ödenir. 
4 üncü fıkra uygulamasında; yakalanan veya tes

pit edilen miktar ikramiye verilmesi için birim kabul 
edilen gram, elli gram, kilogram ve dekardan az ise 
bunlar birim miktar kabul edilir, miktarın fazla ol
ması halinde birim kesirleri dikkate alınmaz. 

5. Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbir
lere yüzde ellisi müsadirlere verilir. İhbar yapılma
dan vukübulan yakalama olaylarından ikramiyenin 
tamamı müsadirlere ödenir. 

Bu Kanunun ikinci maddesine göre ihbar mükelle
fiyeti bulunan kişiler muhbir sıfatını kazandıkları 
takdirde muhbir ikramiyesine müstehak olurlar. Ka
çakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef olanlara 
muhbir ikramiyesi ödenmez. 

6. Mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti 
azaları, mahalle, kır ve orman bekçileri ile köy koru
yucuları; kendi başlarına veya kaçakçılığın men, ta
kip ve tahkik ile mükellef memurlar ile birlikte kaçağı 
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luğunun, sahipli olarak yakalanması halinde tamamı, 
sahipsiz olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden,, 

(3) Esrar bitkisinin kıyılmış haldeki (rnarıhuane) 
toz veya plaka şeklinde ele geçen her kilogram için, 
birinci derece Devlet Memuruna ödenen yurt içi ge
çici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalanması 
halinde tamamı, sahipsiz olarak yakalanması halinde 
yarısı üzerinden, 

(4) Esrar ihtiva eden kenevir (kendir) bitkisinin 
bütün halde (kıyılmamış) ele geçen her bir kilogram 
için, birinci derece Devlet Memuruna ödenen bir gün
lük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak 
yakalanması halinde yarısı, sahipsiz olarak yakalan
ması halinde dörtte biri üzerinden, 

(5) Esrar ihtiva eden kenevir (kendir) bitkisinin 
tarlada tespit edilen her bir dekarı için, sahipli ol
duğu takdirde birinci derece Devlet Memuruna öde
nen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun üç 
katı, sahipsiz olduğu takdirde tamamı üzerinden, 

d) Lisans fazlası ekim hariç, kanun dışı haşhaş 
bitkisinin tarlada tespit edilen her dekarı için, sa
hipli olduğu takdirde birinci derece Devlet Memu
runa ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yollu
ğunun on katı, sahipsiz olduğu takdirde üç katı üze
rinden, 

e) Afyon yakalanmalarında ele geçen malın 
ihtiva ettiği her beş gram saf AMA (Anhidr, Morfin, 
Alkoloid) için birinci derece Devlet Memuruna öde
nen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sa
hipli olarak yakalanması halinde tamamı, sahipsiz 
olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden, 

İkramiye ödenir. 
4 üncü bendin uygulamasında; yakalanan veya 

tespit edilen miktar ikramiye verilmesi için birim 
kabul edilen gram, beş gram, kilogram ve dekardan 
az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edi
len miktara oranı nispetinde ikramiye verilir. 

5. Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere 
yüzde ellisi müsadirlere verilir. İhbar yapılmadan 
vuku bulan yakalama olaylarından ikramiyenin ta
mamı müsadirlere ödenir. 

Bu Kanunun ikinci maddesine göre ihbar mükel
lefiyeti bulunan kişiler muhbir sıfatını kazandıkları 
takdirde muhbir ikramiyesine müstehak olurlar. Ka
çakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef olanlara 
muhbir ikramiyesi ödenmez. 
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MADDE 26. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla ilave edilen Ek Madde 2 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 2. — (I) Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan olunacak madde ve eşyaları İçişleri ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca tayin edilecek mercilerden müsaade almaksızın emniyet bölgelerine sokanlar veya sok
maya teşebbüs edenler bir seneden iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar ve suç konusu olan 
şeyler müsadere olunur. 

(II) - Emniyet bölgelerinde istihsal, imal veya sair suretlerle tedarik edilmiş olan yahut gerekli müsaade 
verilmiş bulunan mallar, elden çıkarılmış olsa dahi, bunların istihlak, istimal ve satış gibi suretlerle sarf 
mahallerinde talepte bildirilecek müddet içerisinde izah ve isbat edemeyenler için bir seneden beş seneye ka-
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yakalamaları halinde, bu maddede yazılı ödemeler
den yararlanırlar. 

7. Bu maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarında belirti
len ikramiyeler sanıklar hakkında kamu davası açıl
masının; 2 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen ikrami
yeler, mahkemece verilen müsadere kararlarının ke
sinleşmesini takip eden üç ay içerisinde, ödenek bu
lunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1 inci fıkradaki 
ikramiyeler Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 2 nci fıkra
daki ikramiyeler Maliye Bakanlığı 3 üncü fıkradaki 
ikramiyeler Millî Savunma Bakanlığı, 4 üncü fıkra
daki afyon yakalama ikramiyesi Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürlüğü, aynı fıkradaki diğer ikrami
yeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bütçele
rinin ilgili tertibinden ödenir. 

8. Bu maddenin 1 inci fıkrasında gösterilen ka
çakçılık suçlarına terettüp eden para cezalarının tah
silini müteakip bunun yüzde otuzu ile Gümrük ve 
Kaçakçılık davalarından dolayı hükmolunan vekâ
let ücretlerinin yüzde otuzu, kaçakçılık davalarının ta
kibi ve müdafaasında, kaçak eşyanın muhafaza işle
rinde ve para cezalarının tahsilinde hizmetleri geçen 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına tevzi edil
mek üzere bu Bakanlıkça emanet hesabına alınır. 

Para cezalarından arta kalan meblağ hazineye irat 
kaydedilir. 

9. Bu maddeye göre ödenecek ikramiyelerden 
vergi, resim ve harç kesilmez. 

10. Müsadir ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın 
yakalanması operasyonuna bizzat katılan kaçakçılı
ğın men, takip ve tahkiki ile görevli olanlar ile bu 
maddenin 6 nci fıkrasında zikredilen kişiler hak ka
zanırlar. 

MADDE 26. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 
tarihli ve 6829 sayılı Kanunla ilave edilen Ek Madde 
2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 2. — (I) - Bakanlar Kurulunca tespit 
ve ilan olunacak madde ve eşyaları İçişleri ve Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca tayin edilecek mercilerden 
müsaade almaksızın emniyet bölgelerine sokanlar ve
ya sokmaya teşebbüs edenler bir seneden iki seneye 

(Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
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6. Mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti 
azaları, mahalle ve kır orman bekçileri ve köy ko
rucuları; kendi başlarına veya kaçakçılığın men, ta
kip ve tahkiki ile mükellef memurlar ile birlikte ka
çağı yakalamaları halinde, bu madde de yazılı öde
melerden yararlanırlar. 

7. Bu maddenin 1 inci ve 3 üncü bendlerinde 
belirtilen ikramiyeler sanıklar hakkında kamu davası 
açılmasının; 2 nci ve 4 üncü bendlerinde belirtilen 
ikramiyeler, mahkemece verilen müsadere kararlarının 
kesinleşmesini takip eden üç ay içerisinde, ödenek bu
lunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1 inci benddeki 
ikramiyeler Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 2 nci bend
deki ikramiyeler Maliye Bakanlığı, 3 üncü benddeki 
ikramiyeler Millî Savunma Bakanlığı, 4 üncü bend
deki afyon yakalama ikramiyesi Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürlüğü, aynı benddeki diğer ikrami
yeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bütçe
lerinin ilgili tertibinden ödenir. 

8. Bu maddenin 1 inci fıkrasında gösterilen ka
çakçılık suçlarına terettüp eden para cezalarının tah
silini müteakip bunun yüzde otuzu ile gümrük ve 
kaçakçılık davalarından dolayı hükmolunan vekâlet 
ücretlerinin yüzde otuzu, kaçakçılık davalarının ta
kibi ve müdafaasında, kaçak eşyanın muhafaza işlerin
de ve para cezalarının tahsilinde hizmetleri geçen 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına tevzi edil
mek üzere bu Bakanlıkça emanet hesabına alınır. 

Para cezalarından arta kalan meblağı hazineye 
irad kaydedilir. 

9. Bu maddeye göre ödenecek ikramiyelerden ver
gi, resim ve harç kesilmez. 

10. Müsadir ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın 
yakalanması operasyonuna bizzat katılan kaçakçılığın 
men, takip ve tahkiki ile görevli olanlar ile, bu mad
denin 6 nci bendinde zikredilen kişiler hak kazanır
lar. 

MADDE 26. — 1918 Sayılı Kanuna 29.8.1956 
Tarihli ve 6829 Sayılı Kanunla ilave edilen Ek Madde 
2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 2. (I) — Bakanlar Kurulunca tespit 
ve ilan olunacak madde ve eşyaları İçişleri ve Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca tayin edilecek merciler
den müsaade almaksızın emniyet bölgelerine sokanlar 
veya sokmaya teşebbüs edenler bir seneden iki sene-
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dar hapis ve kaçağa sarf edilmiş saylılan şeylerin rayiç değeri miktarınca, değerin tespiti mümkün olmayan 
hallerde oribin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

(III) - Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine müsteniden çıkarılan hükümet kararlarına veya 
ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı olarak 
yahut izin veya lisans alınmadığı halde alınmış gibi gösterilerek herhangi bir madde ve eşyayı yurda ithal 
edenler veya yurttan çıkaranlar, yahut bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yir
mi bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesi halinde; yukarıda yazılı 
ağır para cezasına eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca ağır para cezası, rayiç değer tespit edilemezse 
yirmi bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ilave olunur. 

(IV) - Üçüncü fıkrada yazılı suçun toplu olarak veya teşekkül halinde işlenmesinde sanıklar 27 nci mad
dede yazılı ağır hapis cezası ile birlikte, yukarıda yazılı para cezasının beş misli ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Yukarıdaki fıkraların tatbiki ile alakalı olarak İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca ortaklaşa neşir 
ve ilan edilecek tebliğlere uymayanların üç aydan bir seneye kadar hapislerine, suç mevzuu eşya veya madde
lerin müsaderesine müsadere mümkün olmayan hallerde eşya veya maddelerin bedeli miktarınca para cezasına 
hükmedilir. 

Bu maddeye göre zaptedilen eşyanın bedeli ile para cezasından verilecek ikramiye 60 inci maddeye göre 
dağıtılır. 

Ancak, 3 üncü fıkraya giren suç, eşya gümrüklerde iken meydana çıkarılmış olsa dahi, ikramiye 60 inci 
maddedeki esaslar dairesinde ödenir. 

Yolcu ve nakil vasıtaları sahip ve personeli tarafından 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı ol
duğu şekillerde gizlenip 3 üncü fıkraya aykırı olarak yurttan eşya ve maddelerin çıkarılması veya buna te
şebbüs edilmesi hallerinde gümrük memurlarından kurulu komisyonlarca kaçak eşyanın müsaderesine ve rayiç 
değerinin bir misli ağır para cezasına hükmolunur. 

Madde veya eşya sahibi, bunların para cezasına esas olacak değerinin bir mislini gümrük idaresine rıza
sı ile verirse keyfiyet mezkûr idarece tespit, eşya veya madde müsadere edilerek hakkındaki takibattan vaz 
geçilir. 

Madde veya eşya sahibi bir ay zarfında para cezasına hükmetmeye yetkili mahkemeye kıymet ve müsa
dere bakımından itirazda bulunabilir. 

Gizlenerek çıkarma hali mevcut değil ise yalnız eşyanın çıkarılmasına müsaade edilmez. 
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kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar ve suç konusu 
olan şeyler müsadere olunur. 

(II) - Emniyet bölgelerinde istihsal, imal veya 
sair suretlerle tedarik edilmiş olan yahut gerekli mü
saade verilmiş bulunan mallar, elden çıkarılmış olsa 
dahi, bunların istihlâk, istimal ve satış gibi suretlerle 
sarf mahallerinde talepte bildirilecek müddet içerisin
de izah ve ispat edemeyenler için bir seneden beş 
seneye kadar hapis ve kaçağa sarf edilmiş sayılan 
şeylerin rayiç değeri miktarınca, değerin tespiti müm
kün olmayan hallerde onbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

(III) - Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci madde
lerine müsteniden çıkarılan hükümet kararlarına ve
ya ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve 
maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı 
olarak yahut izin veya lisans alınmadığı halde alın
mış gibi gösterilerek herhangi bir madde ve eşyayı 
yurda ithal edenler veya yurttan çıkaranlar, yahut bu 
fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar 
hapis ve yirmi bin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Suça mevzu olan eşya müsadere edilir. Bunların 
müsadere edilmemesi halinde rayiç değeri miktarın
ca; bu da tespit edilemez ise, yukarıda yazılı ağır pa
ra cezasına yirmi bin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ilave olunur. 

(IV) - Üçüncü fıkrada yazılı suçun teşekkül ve
ya toplu olarak işlenmesi halinde, sanıklar 27 nci 
maddede yazılı ağır hapis cezası ile birlikte, yukarı
da yazılı para cezasının beş misli ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkraların tatbiki ile alâkalı olarak İçiş
leri ve Gümrük ve Tekel 'Bakanlıklarınca ortaklaşa 
neşir ve ilan edilecek tebliğlere uymayanların üç ay
dan bir seneye kadar hapislerine, suç mevzuu eşya 
ve maddelerin müsaderesine, müsadere mümkün ol
mayan hallerde eşya ve maddelerin bedeli miktarınca 
para cezasına hükmedilir. 

Bu maddeye göre zaptedilen eşyanın bedeli ile 
para cezasından verilecek ikramiye 60 inci maddeye 
göre dağıtılır. 

Ancak, 3 üncü fıkraya giren suç, eşya gümrük
lerde iken meydana çıkarılmış olsa dahi, ikramiye 
60 inci maddedeki esaslar dairesinde ödenir. 

(Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar ve suç ko
nusu olan şeyler müsadere olunur. 

(II). Emniyet bölgelerinde istihsal, imal veya sair 
suretlerle tedarik edilmiş olan' yahut gerekli müsaade 
verilmiş bulunan mallar, elden çıkarılmış olsa dahi, 
bunların istihlak, istimal ve satış gibi suretlerle sarf 
mahallerini talepte bildirilecek müddet içerisinde izah 
ve ispat edemeyenler için bir seneden beş seneye 
kadar hapis ve kaçağa sarf edilmiş sayılan şeylerin 
rayiç değeri miktarınca değerin tespiti mümkün ol
mayan hallerde onbin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

(III). Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci madde
lerine müsteniden çıkarılan hükümet kararlarına ve
ya ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve 
maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı 
olarak yahut izin veya lisans alınmadığı halde alın
mış gibi gösterilerek her hangi bir madde ve eşyayı 
yurda ithal edenler veya yurttan çıkaranlar, yahut bu 
fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar 
hapis ve yirmi bin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. 
Bunların müsadere edilememesi halinde; yukarda ya
zılı ağır para cezasına eşya veya maddenin rayiç de
ğeri miktarınca ağır para cezası, rayiç değer tespit 
edilemezse yirmi bin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ilâve olunur. 

(IV) - Üçüncü fıkrada yazılı suçun toplu olarak 
veya teşekkül halinde işlenmesinde sanıklar 27 nci 
madde de yazılı ağır hapis cezası ile birlikte yuka
rıda yazılı para cezasının beş misli ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkraların tatbiki ile alakalı olarak İç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca ortaklaşa 
neşir ve ilan edilecek tebliğlere uymayanların üç ay
dan ibir seneye kadar hapislerine, suç konusu eşya 
veya maddelerin müsaderesine, müsadere mümkün 
olmayan hallerde eşya veya maddelerin bedeli mikta
rınca para cezasına hükmedilir. Suçluların bu ha
reketleri ayrıca kaçakçılık suçunu oluşturmuş ise 
mezkûr suçtan dolayı da cezalandırılırlar. 

Bu maddeye göre zaptedilen eşyanın bedeli ile 
para cezasından verilecek ikramiye 60 inci maddeye 
göre dağıtılır. 
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MADDE 27. — 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek maddeler ilave olunmuştur. 

EK MADDE 3. — Tasarıdaki ek madde dört ek madde üç olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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Yolcu ve nakil vasıtaları sahip ve personeli tara
fından 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı ol
duğu şekillerde gizlenip 3 üncü fıkraya aykırı ola
rak yurttan eşya ve maddelerin çıkarılması veya bu
na teşebbüs edilmesi hallerinde gümrük memurların
dan kurulu komisyonlarca kaçak eşyanın müsadere
sine ve rayiç değerinin bir misli ağır para cezasına 
hükmolunur. 

Madde veya eşya sahibi, bunların para cezasına 
esas olacak değerinin bir mislini gümrük idaresine 
rızası ile verirse keyfiyet mezkûr idarece tespit, eşya 
veya madde müsadere edilerek hakkındaki takibattan 
sarfınazar olunur. 

Madde veya eşya sahibi bir ay zarfında para ce
zasına hükmetmeye yetkili mahkemeye kıymet ve 
müsadere bakımından itirazda bulunabilir. 

Gizlenerek çıkarma hali mevcut değil ise yalnız 
eşyanın çıkarılmasına müsaade edilmez. 

MADDE 27. — 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 
maddeler ilave olunmuştur. 

«EK MADDE 3. — Bu Kanuna göre kaçakçılığın 
men, takip ve tahkiki ile görevli olanlar bu görevlere 
başladıkları zaman gerek kendilerinin gerek eş ve ve
layeti altındaki çocuklarıyla bakmakla yükümlü ol
dukları kimselere ait bütün mal varlıklarını bağlı ol
dukları kurumlarına bildirmekle mükelleftirler. 

Bunlardan memuriyetleri devam edenlerden her 
takvim yılı başında bu beyannameler kurumlarınca 
alınır. Gerektiğinde, bu sürelere bakılmaksızın bu 
görevlilerden beyanname istenebilir. 

Beyanname verme mükellefiyetini yerine getirme
yen veya zamanında vermeyenler hakkında kurum
ların disiplin kurulu veya mercileri tarafından gecik
me sebebine ve vermeyenin durumuna göre, gereken 
disiplin cezalarından herhangi biri, bu cezalara mah
sus sebeplere ve sıraya bağlı olmaksızın tertip olu
nur. 

Mal varlığı ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyan
name verenlerle yukarıdaki hususların incelenmesi 
sonunda veya sair surette, görevlerinden dolayı mal 
varlıklarını haksız olarak artırdıkları anlaşılanlar hak
kında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir 
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1 Ancak, 3 üncü fılkraya giren suç eşya gümrük
lerde İken meydana çıkarılmış olsa dahli, ikramiye 60 
inci maddedeki esaslar dairesinde ödenir. 

Yolcu ve nakil vasıtaları sahip ve personeli ta
rafından 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı 
olduğu şekillerde gizlenülp 3 üncü fıkraya aykırı 
olarak yurttan eşya ve maddelerin çıkarılması veya 
buna teşebbüs edilmesi hallerinde gümrük memurla
rından kurulu komisyonlarca kaçak eşyanın müsade
resine ve rayiç değerinin bir misli ağır para cezasına 
hükmolunur. 

Madde veya eşya sahibi bunların para cezasına 
esas olacak değerinin bir mislini gümrük idaresine 
rızası ile verirse keyfiyet mezkûr idarece tespit, eş
ya veya madde müsadere edilerek hakkındaki taki
battan vazgeçilir. 

Madde veya eşya sahibi bir ay zarfında para ce
zasına hükmetmeye yetkili mahkemeye kıymet ve 
müsadere bakımından itirazda bulunabilir. 

Gizlenerek çıkarma hali mevcut değil ise yalnız 
eşyanın çıkarılmasına müsaade edilmez. 

MADDE 27. — 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki 
Ek Maddeler ilave olunmuştur. 

EK MADDE 3. — 'Bu Kanun kapsamına giren 
suçların son soruşturmasının yapılacağı yerdeki mah
kemelerin birden çolk dairelere ayrılmış olması halin
de bu davalara, o mahtklemenİn 'bir numaralı ola
nında bakılır. 

tş sayısının o mahlkemenin bakabileceği azamî 
miktarı aşması halinde bu miktarı aşan davalara ay
ını derecedeki sıra sayısı takip eden mahkemede ba
kılır. 

Dava sayısının iş bölümü uyarınca belirlenmiş 
miktarı aşmaması halinde bu mahkemeler diğer da
valara da bakarlar. 

(S. Sayısı : 379) 
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EK MADDE 4. — Tasarıdaki ek madde beş ek madde dört olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Tasarıdaki ek madde altı ek madde beş olarak aynen kabul edilmiştir.» 
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suç teşkil etmediği takdirde, üç aydan bir seneye ka
dar hapis ve muvvakkaten veya müebbet memuriyet
ten mahrumiyet cezası uygulanır. 

Ayrıca haksız edindikleri malların da müsadere
sine hükmolunur. 

Beyannamelerin verilmesi, takibi ve değerlendi
rilmesi esasları, Adalet, İçişleri ve Gümrük ve Te
kel Bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek bir Yö
netmelikle tespit olunur. 

EK MADDE 4. — Bu Kanun kapsamına giren 
suçların son soruşturmasının yapılacağı yerdeki mah
kemelerin birden çok dairelere ayrılmış olması halin
de bu davalara, o mahkemenin bir numaralı olanın
da bakılır. 

İş sayısının o mahkemenin bakabileceği azamî 
miktarı aşması halinde, bu miktarı aşan davalara ay
nı derecedeki sıra sayısı takip eden mahkemede ba
kılır. 

Dava sayısının iş holümü uyarınca belirlenmiş 
miktarı aşmaması halinde, bu mahkemeler diğer da
valara da bakarlar. 

EK MADDE 5. — Kısıtlayıcı diğer kanun hü
kümlerine ek olarak her türlü kaçakçılık suçundan 
dolayı ağır hapis cezasıyla mahkûm olanlar, affa 
uğramış olanlar bile, 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda ça
lıştırılamazlar. 

EK MADDE 6. — Bu Kanunun 11 inci maddesi
ne göre silah kullanmalarından dolayı haklarında so
ruşturma ve kovuşturma açılanlara, bağlı bulunduğu 
kurum tarafından avukat sağlanır veya sanık memu
run vekâlet verdiği avukatın ücreti, avukatlık asgarî 
ücret tarifesi üzerinden kurumlarınca karşılanır ve 
sanık hakkında bu suçlardan dolayı görevden uzak
laştırma, açığa alınma ve işten el çektirme işlemleri 
uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Ek 3 üncü maddede belirti
len yönetmelik bu Kanunun yayımından itibaren üç 
ay içinde çıkarılır, maddede belirtilen ve görev başın
da bulunan kişilerin beyanname verme yükümlü
lüğü ve buna ait işler yönetmeliğin yayımını izle
yen üç ay içinde yerine getirilir. 
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EK MADDE 4. — Kısıtlayıcı diğer kanun hüküm
lerine ek olarak (her türlü kaçakçıMc suçundan do
layı ağır hapis cezasıyla mahkûm olanlar, affa uğ
ramış olsalar büe, 13.12.1960 tarihli ve 160 saydı Ka
nunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda çalış
tırılamazlar, 

EK MADDE 5. — Bu Kanunun 11 dinci madde
sine göre silah kullanmalarından dolayı halklarında 
soruşturma ve kovuşturma açılanlara, (bağlı bulun
duğu (kurum tarafından avukat sağlanır veya sanık 
memurun vekâlet verdiği avukatın ücreti, avukatlık 
asgarî ücret tarifesi üzerinden kurumlarınca karşıla
nır ve sasnık haikkında bu suçlardan dolayı görevden 
uzalklaştuıma, açığa alınma ve işten el çektirme işlem
leri uygulanmaz. 
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MADDE 28. — Tasarının yirmisekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının yirmidokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının otuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 28. — 12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı 
Kanunun değişik 28 inci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 30. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 28. — Tasarının yirmisekizinci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MAIDDE 29. — Tasarının yirtmidokuzuncu mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edülmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının otuzuncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edlilımaştir. 

5.11.1982 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H., Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
5. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
//., Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı îmar ve iskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/ Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R, Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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