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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
İzinli bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ'a İçişleri Ba
kanı Etem Menderes'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Millî 
Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve Vazife
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesine, 

Konya Milletvekili Tarık Kozbek'in, Dev
lete ve il hususi idareleriyle belediyelere ait 
hastanelerde çalışacak mütehassıs doktorların 
mesailerinin tamamen hastanelere hasrına ve 
buna mukabil tazminat verilmesine dair olan 
kanun teklifleri, talepleri üzerine geri verildi. 

Gelir ve Kurumlar vergileri kanunlariyle 
Vergi Usul Kanununda ve bu kanunun 5815 sa
yılı Kanunla değiştirilen bâzı maddelerinde de
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanunlara bâzı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun ta
sarı'an ile Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'-
m, Gelir Vergisi Kanununun 10 ncu ve 11 nci 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair Ticaret Komisyonu Başkanlığı tez
keresi, okundu. Adı geçen kanun teklif ve ta
sarılarının Adalet, Ticaret, Ekonomi, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarından beşer üye alınarak 
kurulacak geçici komisyonda görüşülmesi ka
bul olundu. 

Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm, Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinde değişik
likler yapılmasına ve Vergi Usul Kanununa ek 
5815 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde deği-

Sözlü soru 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Kore'de savaşan Türk er ve su
baylarının memleketlerindekilerle parasız muha
berelerinin sağlanması için bir teşebbüs olup ol
madığına ve Türk Tugayına altı ayde bir de
ğiştirilmesine tevessül edilmemesi sebebine dair 
sözlü soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/870) * * 

I siklikler yapılmasına dair olup komisyonlarda 
bulunan kanun tekliflerinin de aynı konudaki 
kanun teklif ve tasarılariyle birlikte görüşül
mek üzere kurulan Geçici Komisyona verilmesi, 

| kabul edildi. 
I Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla

rının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge, kabul olundu. 

Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun? 
İkinci Menderes Kabinesine dâhil bakanlardan 

I yarısından fazlasının değişmiş olması dolayısiy-
l le Anayasa'ya uygun bir kabinenin teşekkülüne 

imkân hazırlamak maksadiyle Başbakanın istifa 
etmemesi veya hiç olmazsa şeklen istifa ederek 

I aynı şahsiyetlerle ve yeni bir programla Meclis-
I ten güven oyu istememesi sebeplerini açıklamak 

üzere Başbakandan gensoru açılmasına dair 
önergesi, talebi üzerine geri verildi. 

İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 203 
arkadaşının, Anayasa teklifi üzerinde de bir 
müddet görüşüldükten sonra; 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
i Anayasa teklifi üzerindeki görüşmelere bir 

müddet daha devam olunduktan sonra; 
; 10 . XII . 1952 Çarşamba günü saat 15 te 
! toplanılmak üzere birleşime son verildi. 
i 

| Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili İstanbul Milletvekili 

I C. Yardımcı F. Tekil 
Kâtip 

Gazianteb Milletvekili 
I A. Ocak 

Yazılı soru 
1. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğhr-

nun, Samsun - Trabzon arasında balıkçılıkla ge
çinen ve en çok 3 - 5 tonluk motor kullanan va
tandaşlardan diplomalı kaptanlık ehliyetinin 
aranmasının doğra olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/871) 

Sorular 

— 170 — 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 

İ952 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/450) (Bütçe Komisyo
nuna); 

2. — Kastamonu Milletvekili Hayri Tosun-
oğlu ve 10 arkadaşının, Abana İlce merkezinin 
Bozkurt - Pazaryeri Kasabasına nakli hakkında 
kanun teklifi (2/451) (içişleri Komisyonuna); 

3. — 'Manisa Milletvekili Refik Şevket înce'-
nin, İçtüzüğün 78 nci maddesinin 3 ncü fıkrası
na bir fıkra eklenmesi ve 160 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında tüzük teklifi (2/452) 
(Anayasa Komisyonuna); 

4. — Niğde Milletvekili Necip Bilge ve Kay
seri Milletvekili Mehmet özdemir'in, Köy Ka
nununun 28 ve bu kanuna ek 5672 sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/453) (İçişleri ve Ada
let komisyonlarına); 

5. — Rize Milletvekili İzzet Akçal ve 3 ar
kadaşının, 8 Kasım 1877 tarihinde Aziziye Tab
yasının istirdadına iştirak eden Nene Kırkgöz'e 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
kanun teklifi (2/454) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına!) ; 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Zonguldak seçim çevresi sonuna kadar yok

lama yapıldı) 

1. — Trabzon MületvekiU Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun 21 nci maddesinin değiştirilmesi-

6. — Trabzon Milletvekilli Hamdi Orhon'un, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifi (2/455) (Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına); 

Raporlar 
7. — İçel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilekçe 

Komisyonunun 13 . I I . 1952 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1435 sayılı kararın Kamutay
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/232) (Gündeme); 

8. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, köy ebeleri ve köy 
sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 
numaralı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 4459 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonu raporu (2/419) (Gün
deme) ; 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952 yılı 
Haziran - Ağustos ayları hesabı hakkında Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/58) 
(Gündeme). 

BAŞKAN — Çoğunluk var, birleşimi açı
yorum. 

ne dair olan kanun teklifinin geri verilmesi 
hakkında önergesi (2/411, 4/295) 

B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 15,12 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : Ali Ocak (Gazianteb), Fünızan Tekil (istanbul) 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

- Î T * -



B : 15 10. İ2 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 21 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında sunduğumuz 
kanun teklifimizin tamamlanmak üzere geri ve
rilmesini saygılarımızla rica ederiz. 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Erzincan 
Z. Soylu 

Van 
F. Melen 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
Gündeme dair bir önerge var, okunacaktır. 

.1982 6 : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa tadiline ait kanun teklifiyle diğer 
kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorulara gi-
rilmiyerek, tercihan öne alınmasını teklif ederiz. 

Tokad Çanakkale 
S. Atanç N. îyriboz 

BAŞKAN — Kanun teklif ve tasarılarının 
sözlü sorulara takdimen görüşülmesi hakkında
ki önergeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 
203 arkadaşının, Anayasa teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/349) 

BAŞKAN — Efendim, üçte iki çoğunluğu tes- j 
bit etmek mecburiyetindeyiz, (var sesleri) Efen
dim yapılan tetkikte Anayasaya ait müzakerenin 
devam edebilmesi için mevcudiyeti şart olan 326 
milletvekiline mukabil salonda 274 milletvekili 
mevcuttur. Diğer hususların müzakeresine geçe
ceğiz. 

2. — Af Kanununun 7 nci maddesindeki 
Vergi cezalan) tâbirinin muhtevasına Gümrük 
Kanununda yazılı bulunan (Para cezaları) nm 
da dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına 
dair Basbakanlk tezkeresi ve Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Bütçe komisyonları raporları 
(3/180) [1] 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Raporun tümü hakkında söz is-
tiyen var mı? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) —Muh
terem arkadaşlar, tefsire mevzu teşkil 0den hâdi
se, Gümrük Kanunundaki vergi ile irtibatı bu
lunan vergi cezalarının Af Kanununun 7 nci 
maddesinin şümulüne dâhil olup olmıyacağı me
selesidir. Af Kanunun 7 nci fıkrasında şöyle bir 
hüküm var : «Hususi kanunlarına göre mercile
rince verilmiş ve bu kanunun neşri tarihinde in
faz edilmemiş bulunan para cezalarının, affa dâ
hil olduğunu kabul ettikten sonra ikinci fıkra 
olarak : vergi cezaları ve misil zamları bu hü
kümden hariçtir» diyor. Bu kaydı, hatırlarsınız, 

[1] 3 ve eki basma yazılar tutanağın sonun-
dadır. 

o zamanın Maliye Bakanı bulunan Halil Ayan 
arkadaşımız, ileride tatbikatta her hangi bir ih-
tilâta mahal verilmemesi için, böyle bir fıkranın 
kanuna ilâvesini teklif etti ve Heyeti Celileniz de 
bunu kabul buyurdu. Bendeniz şahsım adına 
konuşuyorum, komisyon adına değil. Ancak, Büt
çe Komisyonu ile Tekel Komisyonu, gümrük ver
gilerine bağlı olan para cezaları yedinci madde
nin ikinci fıkrasına bağlı bulunduğundan Af Ka
nununun şümulü haricindedir şeklinde mütalâa 
etmektedir. Buna zıt olarak da Adalet Komisyo
nunda, «bu tazminat kabilinden para cezalarıdır, 
binaenaleh Af Kanununun yedinci maddesinin 
ikinci fıkrasına değil birinci maddesine dâhil ol
duğundan Af Kanununun şümulü dâhiline gi
rer» denilmektedir. Gerek Bütçe Komisyonu ve 
gerekse Adalet Komisyonunun raporunda teba
rüz ettirildiği veçhile âmme para cezaları, taz
minat para cezalan diye iki grupa ayrılmaktadır. 

Âmme para cezaları kanunun suç olarak ka
bul ettiği, diğer bir ifade ile, kanunun yapılma
sını veya yapılmamasını emir veya nehyettiği fi
illerin müeyyidesidir. 

Tazminat kabilinden olan para cezalarını, 
nâçiz kanaatime göre, iki kısma ayırmak lâzım
dır. Adalet Komisyonu tazminat kabilinden olan 
para cezalarını hem cezai, hem de tazmini bir 
mahiyette görüyor. Burada bir incelik vardır. 
Tazminat para cezalarının bir kısmı bir suça bağ
lıdır. 1918 sayılı Kaçakçılığın men'i hakkındaki 
Kanun ve Tütün İnhisarı Kanununda mevzu 
para cezaları, Temyiz tevhidi içtihat kararı
na göre, tazminat kabilinden para cezalarıdır. 
Ancak bu, bir suça bağlı olarak verilir. Esas vas
fı cezaidir. Ancak ikinci bir vasfı da tazmindir. 
Yani bir suçlunun tecziyesi zımnında, bir mem
nu fiili işliyen hakkında verilir ki, ince tarafı 

- 172 — 
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da budur. Halbuki vergi cezaları bir suçluyu tec
ziye zımnında verilmez. Bu, vergi tahsil ve ci-
bayeti hususunda mevzu ahkâmı ihlâl edenler 
aleyhinde vazedilmiş bir müeyyidedir. Burada 
bir suçluyu tecziye etmiyoruz. Devlet Hazine-
side bir zararın tazmini ciheti bahis mevzuudur. 
Buradaki ceza : 

1. Alınması icabeden vergidir; 
2. Bunun bir misli, iki misli zammı veya

hut kanunun tesbit ettiği yüzde miktarları ile 
tâyin ettiği cezalardır. Binaenaleyh muhtelit 
bir vasıf, bir mahiyet arzediyor. Görülüyor ki, 
bunlardan biri suça bağlı, diğeri suça değil, ma
lî hükmü ihlâle bağlıdır. Bu itibarla mücerret 
tazminat talebinde olmak üzere bunun, Adalet 
Komisyonunun mütalâa ettiği veçhile affın ya
ni 7 nci maddenin birinci fıkrasının şümulüne 
dâhil edilmesine imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci nokta, demin de 
arzettiğim gibi, suça bağlı kaçakçılık kanunları 
hükümlerine göre, verilen tazminat, kabilinden 
olan para cezası, suça bağlı ve suçlunun teczi
yesine matuftur. Diğeri ise suça bağlı değildir. 
Malî hükmün ihlâli dolayısiyle konmuştur. Suç
lu para cezalarını ödemediği takdirde cezası, 
kanundaki nispetler dâhilinde hapse çevrilir. 
Fakat Gümrük Vergisi dolayısiyle verilen para 
cezaları hapse çevrilmez. Yeni Gümrük Kanu
nunun 151 nci maddesi gayet sarihtir. Para ce
zaları, Tahsili Emval Kanunu hükümlerine gö
re tahsil edilir. Yoksa parayı ödemediği takdir
de hapse çevrilir diye bir hükmü muhtevi değil
dir. Bu da gösteriyor ki, vergi hâdiseleri dola
yısiyle bu hâdiseye bağlı para cezalarının ga
lip vasfı tazmm mahiyetindedir. 

Adalet Komisyonunun istinat ettiği diğer 
bir nokta da, itiraz mercii adlî mahkemelerdir, 
dolayısiyle affın şümulüne girmelidir demekte
dir. 151 nci madde, bir cezanın terkinini ilk 
itiraz mercii reddederse o takdirde ikinci de
fa itirazın mahkemeye gideceğini âmirdir. Bu 
itiraz yolu para cezasının vasıf ve mahiyeti
ni değiştiremez. Çünkü cezayı tarif eden idari 
makamlardır. İlk itiraz idare makamlarına ya
pılır. İdari makam itirazı kabul etmediği tak
dirde vatandaşa daha geniş bir teminat ver
mek için adlî kazaya da müracaat, yani itiraz 
edilebilir, deniyor. Yani adlî kazaya ikinci ka
deme olarak itiraz edilir hükmünün mevcudi
yeti bu para cezasının arzettiğim bir suça mur-
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tabıt para cezası mahiyet ve vasfının verilme
sini icap ettirmez. Bu sırf mükellefi himayeye 
vasıtadır. 

Sonra 1918 sayılı Kanunun 22 nci maddesini 
bir delil olarak gösteriyorlar, arkadaşlar, 1918 
sayılı Kanun Kaçakçılığın Men'i hakkında bir 
kanundur. Oradaki fiiller aynı zamanda suç 
mahiyetindedir. Demin de arzettiğim gibi, bi
zim inhisar kanunlarında para cezalan vardır, 
hepsi de tazminat mahiyetindedir; fakat daima 
suça bağlıdır. Bu itibarla Kaçakçılık Kanunu 
bu maddeye makîs olamaz, suç mevzuuna gi
rer. Halbuki buradaki, doğrudan ıbğruya vergi 
kaçırmak suretiyle devlet Hazinesine iras edilen 
zararın tazmininin bir müeyyidesi dir. Binaena
leyh ceza vasfı yoktur, âmme para cezası mahi
yetinde değildir, hattâ âmme kanunlarında 
tazminat kabilinden olan para cezaları mahi
yetinde de değildir. Takdir buyurursunuz İri, 
Vergi Usul Kanunu vergi cezası, misil zammı di
ye bir ceza kabul etmiştir. Bunun gayesi, vergi
nin tahsil edilmesi, kaçınlmamnsı, hilekârlık 
yoluna sapanları cezalandırmak yolunda kon
muş kanuni müeyyidelerdir. Bu itibarla Vergi 
Usul Kanununda böyle bir hüküm mevcut oldu
ğundan Af Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası vergi cezalariyle misil zamlarını affın 
şümulü haricinde bırakmıştır. Müzakereye mev
zu teşkil eden hâdise de tamamen vergi cezası 
olduğuna göre artık Adalet Komisyonu «Bunun 
tefsirine mahal yoktur. Binaenaleyh affm şü
mulü dairesine girer.» demesinde, bendenizüı 
nâçiz kanaatimce pek isabet mevcut değildir. Ge
rek Bütçe Komisyonu, gerekse ihtisas komisyo
nu olan Gümrük ve Tekel Komisyonunun Güm
rük Vergi cezalarının affın şümulü haricinde 
olduğu ve yedinci maddenin, demin arzettiğim 
ikinci fıkrasının şümulüne girdiği noktai ıaza
rını kabul etmişlerdir ve doğrudur. 

Bu itibarla bendenize kalırsn, Bütçe Komis
yonunun raporunun kabulü hâdiseye daha uy
gun olur ve hukuki esasatımiiîa, vergi esa,satrm<-
za daha mutabıl* olur. 

Keyfiyeti hey.;./ anyeniziıı takdirine araedi-
yorum. 

BAŞKAN — («ümrük ve Tekel Bakan vekili. 
GÜMRÜK YE TEKEL B A K A N V E K İ I 1 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, Say:n 
Milletvekili arkadaşımız Kemal Yörükoğlu h'di-
seyi bertafsil izah etliler. 

— ra — 
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Af Kanununun yedinci maddesinde sarahaten 

vergi cezalan ve misil zamları aftan l^ariçtir di
ye tor hüküm mevcut bulunmaktadır.; Gümrük 
muamelelerinden mütevellit iki türlü, ceza tatbi
katı mevcuttur; Biri, kaçakçılık hükümlerine gi
ren ve doğrudan doğruya mahkemeler tarafından 
tesbit ve tâyin edilen, yani bir suça murtabıt olan 
para cezalarıdır; bir de bunun dışında tamamen 
Vergi Usul Kanunu olan Gümrük Kanununa bağ
lı bir verginin tahakkukundan mütevellit ve doğ
rudan doğruya o vergiye bağlı olan para cezala
rı mevcuttur. Birinci kısım yani mahkemeler ta
rafından tâyin ve tesbit edilen, hükmedilen ve 
Kaçakçılık Kanununun hükümlerine giren bütün 
gümrük cezalan affedilmiş bulunmaktadır, önü
müzdeki hâdise ise tıpkı Gelir Vergisinde, Mua
mele Vergisinde, Kazanç Vergisinde, Veraset Ver
gisinde muayyen formaliteleri yerine getirmiyen 
veyahut vergi kaçakçılığı yapan ve bu sebepten 
dolayı Vergi Usul Kanunlarına göre misil veya 
zam cezalannın tahakkukuna taalluk eden para 
cezalarını ilgilendirmektedir. Binaenaleyh bu 
ikinci kısım sarahaten vergi cezalan ve misil 
zamlan aftan hariçtir şeklinde o zaman Maliye 
Bakanı bulunan ve şimdi biraz evvel arzettiğim 
mucip sebepleri ileri sürerek bu fıkranın Af Ka
nununa girmesini talep eden arkadaşımız Halil 
Ayan'in teklifi üzerine, yüksek heyetinizce ka
bul edilmiştir. Binaenaleyh bugün, münakaşası, 
mevzuubahis olan tefsir talebiyle bunların affın 
dışında bulunması hususundaki noktai nazarımı
za tevafuk eden kısım, o zaman yüksek heyetini
zin bugünkü mucip sebeplere dayanarak kabul 
ettiği o istisnai hükümler içindeki para cezalan
dır. Komisyonun iki mucip sebebi var: Biri bun-
lann tazmini mahiyetidir, ikincisi de ceza ma
hiyetinde oluşudur. Diğer cezalar şeklinde ceza 
alınmaktadır. 

Bunlardan ayn olarak üçüncü bir nokta daha 
vardır ki o da, bu cezalann nihai olarak mahke
melerin karan ile kesinleşmesidir. 

Arkadaşlar, bir defa şutiu arzedeyim ki, bu 
para cezalarının T. Ceza Kanununun hükümleri 
içerisine veya 1920 sayılı Kanunun çerçevesine 
girmediği bellidir. Çünkü bu para cezalan hap
se çevrilemez. Yani tefsirin içinde gördüğümüz 
affın şümulüne girdiğini iddia ettiğimiz bu 
Gümrük Resimine ait zam ve misil cezalan hap
se çevrilmez. Sadece bu sarahat bile bunların j 

I affm şümulüne girmediğini göstermeye en açık 
bir dedildir. 

; İkincisi, bütün diğer vergilerde olduğu gi
bi. Gümrük Kanunu bir vergi usul kanunudur. 
Onlardaki zamlarda bir formalitenin yerine ge
tirilmediği vergi kaçakçılığına teşebbüs edildiği 
veya Devlete mükellef olduğu muayyen bir mik
tarı şu veya, bu sebepten vermekten imtina etti
ği hallerde idari makamlar vasrtasiyle bir ceza 
tahakkuku icabetmelktedir. Hâdisemizde bu ce
zalar, raporun hilâfına »larak, derpiş edilmiş
tir. Bunlar doğrudan doğruya vergi tahak
kuk ettiren memur tarafından ilâveten 
veya misil olarak tahakkuk ettirilmektedir. 
Eğer hâdisede vergi alınmasını icabettire-
eek bir husus tesbit edilmezse ceza da 
alınmaz. Binaenaleyh idare tarafından tahak
kuk ettirilmektedir. îlk itiraz mercii de umum 
müdürlüktür. Bakanlıkta Umum Müdürlüğe 
itiraz edilir ve Umum Müdürlük birinci dere
cede itiraz merciidir. O da mükellefi tatmin 
etmezse o zaman temyizen adlî mercilere mü
racaat edilir. 

Bunun emsali çoktur arkadaşlar. Son zama
na kadar malî kazamız bütün şekilleriyle te
sis edilmeden birçok mükellefler ilik itirazı mu
ayyen idare makamlanna yapıyorlar, ondan 
sonra doğrudan doğruya Şûrayi Devlete gidi
yorlardı. Yahut pul cezalarında olduğu gibi 
yapılan itirazlar idari bir makam affetmediği 
takdirde doğrudan doğruya adlî makamlar 
nezdinde yapılıyordu. Şu halde bunun emsalle
ri vardır. 

Adlî merciler, sadece bir Temyiz mercii ola
rak tanınmıştır. Yoksa tahakkuk ve itiraz 
doğrudan doğruya idari makamlar tarafından 
yapılagelmektedir. Bu bakımdan bunları 
diğer cezalarla beraber addetmeye ve affın şü
mulü dışında bırakmaya imkân yoktur. 

Tekrar arzedeyim arkadaşlar, cezai, mahi
yette olan ve Kaçakçılık Kanununun hükümleri 
dâhiline giren ve mahkemelerce hükmolünan 
bütün gümürge taalluk eden cezalar da affe
dilmiş bulunmaktadır. Hâdisemizde mevzuu-
bahs olan para cezaları doğrudan doğraya ver
ginin kendi bünyesine muzaf ve ona murtabıt 
olan para cezalarına taallûk etmektedir. Bu 
bakımdan Adalet Komisyonu raporunun reddi 
ile, bu hususu bu mucip sebeplerle kabul etmiş 
olan Gümrük ve Tekel Komisyonu ile Bütçe 
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Komisyonu raporunun Yüksek Heyetinizce mü
zakereye konmasını talep ve rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, Af Kanununun müzakeresi 
sırasında bendeniz Adalet Komisyonu Sözcüsü 
idim. Hazırladığımız Af Kanunu tasarısında 
bu tefsiri istenilen 7 nci maddenin son fıkrası 
mevcut değildi. Kanunun müzakeresi sırasın
da o zaman Maliye Bakanı olan Halil Ayan 
bizim yanımıza geldi ve dedi k i : «2330 sayılı 
Af Kanununun metninde birçok yanlışlıklar ol
du. * Vergi komisyonlarınca tarhedilen vergi ce
zaları da kanunun şümulü içinde dâhil addedi
lerek yanlış kararlar çıktı. Bu gibi kararları 
önlemek için Af Kanununun yedinci maddesine 
bir fıkra eklenmesini istedik., Siz de komisyon 
namına buna iştirak edin.» dedi. 

Bu kanunun cezai mahiyetteki para cezala
rını affetiğini, buna lüzum olmadığını her han
gi bir tereddüdün izalesi için böyle bir fıkrayı 
teklif edildiği takdirde buna iştirak edeceğimi
zi söyledim. Maliye Bakanı teklif yaptı, biz de 
komisyon namına iştirak ettik. (Vergi cezaları 
hariçtir) fıkrası bu suretle kanuna girmiştir. 

Hâdisedeki kanaatimi arzedeceğim: Arka
daşlar, bendenizce burada bir tefrik yapmak 
lüzumu hâsıl oluyor. G-ümrük cezası olarak 
istenilmekte olan para cezası mahkemece bir 
suç zımmmda ve suça muzaf olarak verilmiş ve 
hüküm altına alınmışsa burada da hükmedilen 
para cezası, cezai mahiyettedir. Af Kanunu 
bütün cezaları ve para cezalarını affettiğine gö
re bu ceza da affın şümulü içindedir. 

Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın izah ettiği gibi 
bir de vergi komisyonları tarafından Gümrük 
Kanununa muzaf olarak hükmedilen para ce
zalan mevcuttur ki bunlar tazmini mahiyette
dir, bunların af şümulü haricinde kalması lâ
zım gelir. Vâzıı kanunun maksadı da budur. 
Bu itbarla gerek Bütçe Komisyonunun, gerek
se Adalet Komisyonunun raporları noksandır; 
bu işin yeniden incelemeye, tefrik yapılmaya 
ve vuzuh verilmeye ihtiyacı vardır, bu itibar
la komisyonlardan rica ediyorum, raporlarını 
geri alarak^işi esaslıca inceledikten sonra Mec
lis huzuruna gelsinler. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

Efendim, mesele tavazzuh etmiştir. Yani ben-
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denizin kanaatim; Sayın Erkuyumcu arkadaşı
mın tebarüz ettirdikleri gibi, tefrik ediletek 
komisyonlarda yeni bir metin husule getirilme
sini mûtaalliktir,'' kemîtterine i ş t i r a k l e r i m . 
Adalet Komisyonunun -metni alimde, diğer ko
misyonların metinleri elimde yoktur.: Adalet 
Bakanlığı şekle mütaallik Başbakanlıktan bu 
mevzu hakkında bir tefsir sevketmesini talep 
etmiştir. Tatbikatta mahkemeler, maliye da
ireleri tereddüttedirler. Bunun için ihticaea 
salih bir mesnedi kanuni istiyorlar. Adalet 
Komisyonunun verdiği -şekil, karışık bir şekil
dir. Netice ne olursa olsun tefeir istendiğine 
göre tefsirdeki ibareler ve karar mahiyetindeki 
usul hakkında mehakimce tanzim olunacak bir 
tefsir yapılması lâzımdır. 

Kaldı ki. Adalet Komisyonu şöyle bir şekle 
varmış: 

«Netice : Yukarda izah olunan sebeplere mİLS-, 
teniden tefsire mahal olmadığı cihetle aşağıdaki 
karar oy birliğiyle tanzim kılındı.» demektedir. 

Şimdi bu; tefsir midir, değil midir? Tefsir 
kararları şimdiye kadar bu şekilde yazılmazdı. 
Tatbikatta mehakim bunu ne şekilde alacaktır? 
«Karar almdı» dediğine göre bunun bir tefsir 
kararı olması icabeder. Şöyle bir karar tanzim 
ediliyor: «1334 tarihli mülga Gümrük Kanunu
nun 105, 106, 107 ve 5383 sayılı Gümrük Kanu
nunun 143, 147, 148, 150 nci maddelerinde yazılı 
olup vergi miktarları veya misli ile tâyin kılınan 
para cezaları, mahiyetlerine nazaran âmme vo 
tazminat kabilinden bulunan para cezalarından 
mâdut ve Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 
5677 sayılı Kanunun 4 ncü ve 7 nci maddeleri
nin affa mütaallik hükümlerine tâbidir.» Bu, 
bal gibi fıkrai tefsiriyddir. Aşağıda da diyor ki, 
kanunun sarih hükümleri muvacehesinde tefsire 
mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kararı Meclisin tasvi
bine arzolunuyor mu, olunmıyor m u f B u yep ye
ni bir şekildir, bendeniz şimdiye kadar böyle bir 
şekil görmedim. 

Arkadaşlar; bizim bir mûtat şeklimiz vardır: 
Ya fıkrai tefsiriye yapılır ve yahut t'ıkrai tefsi-
riyeye mahal olmadığına dair karar Heyeti Umu-
m iyenin tasvibine arzolunur. Arkadaşlar, bu na
zik bir noktadır, tatbikatta hâkimleri, devairi 
meşgul eder, yarın yine tefsir için gelinir. Onun 
için bu şekilde çıkmasa hatalıdır. Tefsir isteni-
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yor, demek ki, tatbikatta tefsire lüzum olduğu 
teeyyüt ediyor. Bunu arzetmek için huzurunuzu 
işgal ettim. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Usul 
hâkkmda söz istiyorum. 

BAŞKAN -— Arkadaşımızın usul hakkında 
bir dilekleri vardır. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Efen
dim;. Feridun Fikri arkadaşımız gayet güzel bu
yurdular. Hakikatan komisyonun raporundan 
tefsir nıix değil mi diye bir mâna çıkarmak ma
alesef güçtür. Bendeniz demin arzettiğim üzere 
bir takrir verdim. Bu takrirde dedim ki, Ada
let Komisyonu raporunun reddiyle Bütçe Komis
yonu raporunun kabul Duyurulmasını istirham 
ederim. Bütçe Komisyonu raporunda bir tefsir 
mahiyeti vardır. Müsaade ederseniz okuyayım : 

BAŞKAN — Söyledikleriniz usule ait de-
Pdi r . 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Efen
dim, Feridun Fikri Bey usul tahtında yazılma
mıştır, diyor. Ben de diyorum ki; Bütçe Komis
yonu raporu kendilerinin tasavvur ettikleri ve 
bugüne kadar mevcut teamüle uygun bir tefsir 
kararıdır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİT 
ASENA. (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, 

Af Kanunutıun 7 nci maddesinin son fıkrası 
şümulüne, eski Gümrük Kanununun 105, 106, 107 
ve halen mer'i bulunan 5383 sayılı Gümrük Ka
nununun 143,147,148 ve 152 nci maddelerinde 
yazılı iiLjrin dâhil olup olmadığı hakkında bir 
tefsir „ ıpılması teklif edilmiştir. 

Hâ "işenin esasına intikal etmezden evvel, bir 
az evv il arzettiğim kanun maddelerinin hangi 
fiillere mütaallik bulunduğunu, müsaadelerini is
tirham ederek, kısaca arzedeceğim. 

Halen mer'i bulunan 5383 sayılı Gümrük Ka
nununun 143 ncü maddesi Gümrük Vergisinden 
muaf olarak imrar edilmesi lâzımgelen eşyaların 
yine Gümrük Kanunu hükümlerine göre tâyin ve 
tesbit edilen kapı ve yollar dışında imrara teşeb
büs veya imrar edildiği takdirde bu fiil inzibati 
bir tedbirin ihlâli telâkki olunarak doğrudan doğ
ruya cezai müeyyideye tâbi tutulmuştur. Bu mad
de ile kesilen ceza âmme para cezası vasfmdadır. 
Kanunun 147. maddesi manifesto muamelesinin 
ne suretle tatbik edileceğine ve vesikaların inzi
batına ait hükümleri muhtevidir. Bu madde ile 
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tansis edilen hükümler Gümrük Vergisine izafe 
edilmiş ve aynı zamanda Gümrük Vergisinin tâ
yini mümkün olmıyan ahvalde de âzami miktarı 
2000 liraya kadar para cezası alınacağını âmir 
bulunmuştur. Bu memzuç hükümlere göre ilgili
sine tahmil edilen külfet yani para cezası, tazmi
nat kabilinden addedilen zümreye dâhildir. 

Yalnız şu ciheti maruzatım meyanında teba
rüz ettirmek istiyorum ki, 147 nci madde hükmü
nün ihlâli halinde terettüp eden cezalar doğru
dan doğruya mal sahiplerine tahmil edilmez, on
lara veçhi sirayeti yoktur, ancak ve ancak taşıt 
veya işletme sahibine, acentaya yahut sefinenin 
kaptanına yükletilir ki, bu hüküm itibariyle mü
masil hâdiseler Af Kanununun 7. maddesinin son 
fıkrasına dâhil olmaması lâzımgelir. 

148 nci madde hükmüne gelince: Malûmuâli-
leridir ki gümrük rejimleri meyanında giriş reji
mini tesbit eden Gümrük Kanunu ithali istenilen 
her hangi bir mal hakkında alâkalılar beyanna
me tanzim ve gümrük idarelerine tevdi ile mü
kellef bulunmaktadır. Bu beyan aynı zamanda 
Gümrük Vergisinin tediye mükellefiyetini tazam-
mun ettiği gibi ithal dolayısiyle kanununda mün-
deriç bulunan her hangi bir fiilin ihlâli halinde 
de o fiile tertip edilmesi lâzımgelen para cezala
rından da mesuliyeti tazammun eden bir vesika
dır. Bu şekilde verilen 'beyanname muhteviyat 
ve münderecatı ile ithal ve imrarı istenilen eşya
nın evsafı arasında tehalüf mevcut ve bu tehalüf 
daha yüksek bir tarifenin tatbikini istilzam edi
yorsa, bu takdirde mesullerinden Gümrük Kanu
nuna bağlı tarifeye göre vergisi umumiyetle alın
dıktan başka 1 ilâ 3 kat olarak da ceza alınır, ki 
bu cezanın karakteri tazminat kabilinden olsa 
dahi yine Af Kanununun yedinci maddesinin son 
fıkrasına temas edemez. 

150 nci maddede vazı ve taknin olunan ce
za da şu mahiyettedir : Gümrük Vergisinden 
muaf bulunan muhabere evrakı, gazete, kitap 
v. s. gibi evrak arasında gümrük resmine tâbi 
bulunan bir eşyanın gümrükten bu şekilde ge
çirilmesi takdirinde o eşyanın tâbi olduğu Gür 
rük Resminin 5 katı üzerinden ceza alınır ki, bu 
madde ile sevkedilen hükmün mahiyeti de alın
ması gereken ceza tazminat mahiyetinde bulun
maktadır. Hâdisede bahis mevzuu olan Gümrük 
Kanununun 105 - 106 - 107. maddeleri elyevm 
tatbik edilmekte bulunan kanunun 147 ve 148 
maddelerine tekabül eder; vaziyeti bu suretle 
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tesbit ettikten sonra hâdiseyi çözebilmek için j 
şu nokta üzerinde tevekkuf etmek zaruretini 
hissediyorum. Bir kanunun her hangi bir mad- J 
desinin, veyahut madde içinde yer alan bir fık- j 
rasmın tefsiri; mücerret o fıkranın ele alınması | 
ve mücerret tahlili ile kabil değildir. O kanun 
kül halinde tetkik edilir ve bu şekilde varılan | 
netice üzerine tefsir kararının bina edilmesi lâ
zım gelir. Bu asli kaide itibariyle, arkadaşla
rımızın istinat ettikleri gibi, mücerret Af Kanu
nunun 7 nci maddesine eklenmiş, son fıkra üze
rinde tevakkuf etmekle, bu hâdisenin içine nü
fuz etmek kabil değildir. Bilâkis 7 nci madde
nin, Af Kanununun diğer maddeleriyle temas | 
ve irtibatının araştırılması lüzumu aşikâr bir ı 
hakikattir. Bu takdirde, aynı kanunun 4 ncü | 
maddesinin tahlili ve burada münakaşası zaru- | 
reti hâsıl olmaktadır. i 

Arkadaşlar, Af Kanununun 4 ncü maddesi
nin, bilhassa bu hâdiseye temas etmesi lâzım ge
len ikinci fıkrası aynen şudur -

«Gümrük Resmi ile gümrüklerde alınmakta ı 
olan Hazineye, özel idarelere ve belediyelere | 
ait bilûmum vergi ve resimlerle orman mahsul
lerinin tarife bedellerine mütaallik ilgili daire
lerin her türlü talep hakları mahfuz kalmak 
üzere kaçak olduğu sanılan maddeler sahipleri
ne iade olunur.» 

Arkadaşlar, bu fıkranın muhalif mefhumun
dan çıkan mânayı komisyon şu mealde tezek
kür etmiştir ve vermiş olduğu kararda da isabet 
bulunduğu kanaatindedir. Zira, j 

Gümrük rejimine tâbi her hangi bir mad
denin ayni zamanda gümrük cezasına tâbi bu
lunduğu ahvalde, Af Kanunu şu hükmü derpiş I 
etmiştir. 

Ancak, o nesneye ait olan gümrük resmine l 
mütaallik Devletin hakkını mahfuz tutuyorum, 
fakat kanunun ihlâline müeddi fiil zımnında 
Gümrük Vergisine munzam olarak, veya ona | 
tebaan alınması gereken cezaları terkin ediyo- j 
rura. Bu esas maddenin muhalif mefhumuna ıt-
lakiyle temas ve tedahül etmektedir. 

O halde mâruzâtımın bidayetinde tesbit et- i 
tiğim Gümrük Kanununun 143, 147, 148 ve 150 j 
ve mülga kanunun 105, 106, 107 nci maddeleri- | 
nin Mâline müntehi ve müncer olan bütün fi- I 
illere mütaallik cezai müeyyideler 4 ncü mad- i 
denin delâleti ile 7 nci maddenin alelıtlak şü- j 
mulüne girmek suretiyle affa tâbi olduğu aşi- i 

.1952 O : 1 
kâr bir hakikattir. Komisyonun varmış olduğu 
netice bu merkezdedir arkadaşlar. 

Feridun Fikri Düşünsel üstadımızın; rapo
run metnine ilâve edilen karar fıkrasına ait 
olan mütalâalarına gelince, komisyon malûmu 
âliniz, raporunu tanzim eder ve bu raporun 
tasdik keyfiyet ve salâhiyeti de mutlak olarak 
Yüksek Meclise aittir. Biz ancak ve ancak 
komisyonun mütalâasını ihtiva eden raporu ka
rar metni altında mücmel olarak burada tesbit 
ettik. Hulâsa olarak bir teklif mahiyetinde 
Meclise arzetmiş bulunuyoruz Metinde mezkûr 
kararı doğrudan doğruya ittihaz salâhiyetini 
haiz değiliz. Tekrar arzediyorum, komisyonun 
görüşünü burada toplamış bulunuyoruz. Yük
sek Meclisin kanaati komisyonun tanzim etmiş 
olduğu esasa intibak ettiği takdirde bu daire
de bir karar tanzim edecek ve zabıtta da tev
sik ettirecektir. Bu bakımdan Feridun Fikri 
Düşünsel üstadımızın buna tevcih etmiş olduk
ları itirazları yerinde görmüyoruz. 'Meclis bu
nun doğrudan doğruya tahliline girişir, ka
nım hükümlerine intibak ettiğini müşahede et
tiği takdirde bunu benimser ve kendi karan 
olarak tasdik, tebdil, tadil yahut da reddeder. 
Hâdisei hukukiye bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakan Vekili 
buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKAN VEKÎLÎ 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arka
daşlarım, uzun izahat vererek sizleri tekrar yor
mak istemem. Esasen hâdise de kâfi derecede te
nevvür etti. Bir endişeye cevap vereyim. Bu 
tefsir talebinin içine mahkemelerce ceza mahi
yetinde verilmiş olan para cezalarının hiçbiri 
dâhil değildir. Bu cezalar sadece vergiye muzaf-
tır. Ona murtabıt olarak tahakkuk ve tarh etti
rilmiş bulunan misil ve zam cezalarından ibarettir. 
Onun için hiçbir endişeye mahal yoktur. Esasen 
bunun tâbi olduğu hususlar daha evvalki mucip 
sebeplerle bütün komisyonlardan geçmiş, Bütç«^ 
Gümrük ve Tekel komisyonları da bunu saraha
ten raporlarında zikretmiş bulunmaktadırlar. Bu 
bakımdan bendeniz bunları tekrar komisyona gön
dererek üzerinde durmaya lüzum görmüyorum. 
Tekrar ediyorum. Kaçakçılık Kanunu ile veya 
başka bir yolla cezai mahiyette bir fiil 
olarak mahkemelerce hükmedilmiş olan bir tür
lü para cezain dâhil değildir. 
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Mahkemelerce verilen kararlardan dolayı ar

kadaşlarımızı aldatan nokta şudur: doğrudan doğ
ruya Vergi Usul Kanunu ile Gümrük Kanununa 
göre zam veya misil olarak idari makamlarca 
tahakkuk etirilmiş olan para cezalarına Umum 
Müdürlük nezdinde birinci derecede itiraz edilir. 
O itirazlar eğer mükellefi tatmin etmezse ona 
karşı adlîmahkemeler nezdinde temyizen tetkikat 
talebinde bulunabilir. O yolda mahkemelerce 
verilmiş kararlar ise elbette bunların vergiye 
murtabıt olan mahiyetlerini değiştirmez. Yoksa, 
doğrudan doğruya bir suç işlenmiştir, Gümdük 
veya Kaçakçılık kanunlarına göre bu yolda mah
kemeye gidilmiş ve ceza verilmişse bunların affın 
şümulüne girmemesini talep eder mahiyette her 
hangi bir tefsir talep etmiyoruz. Bizim talep etti
ğimiz noktalar sadece Vergi Usulü Kanunu olan 
Gümrük Kanununa göre bir mükellefin yerine 
getirmesi lâzımgelen bir mükellefiyeti yerine 
getirmediğinden dolayı vergiye muzaf, vergiye 
mürtabit olarak para cezalarının temyizi halin
de mahkemelerden geçsede bunların affedilmemiş 
olduğu noktasındadır. Biraz evvel sözcü arkada
şımızın ifade ettiği gibi, Yüksek Heyetinizce Af 
Kanunu umumi olarak konuşulurken bu husus 
ilâveten bir fıkra ile teemmül edilmiş ve bir ka
nuna konmua bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü arkadaşıma bir 
noktayı arzedeyim; «Bir malın yanlış gümrük ka
pısından girmiş olmasından dolayı ceza alınmış
tır dediler.» Arkadaşlar; size 143 ncü maddeyi 
okuyacağım: ]% .. «Teşebbüs edenlerden Gümrük 
Vergisinin dörtte biri ve tarife vergi hatti tâyin 
edilmemişlerden şu kadar ceza alınır» diyor. Şu 
haldo bu, doğrudan doğruya vergiye murtabıt 
mahiyette bulunmamaktadır. Bunlar idari ma
kamlarca tarh ve tahakkuk ettirilir, itirazı da 
yino idari makamlar tarafından tetkik edilir ve 
ancak son merci olarak mahkemelere müracaat 
edilir. Malı kaza olarak hususi temyiz mercileri 
mevcuttur. Bunların bulunmadığı devrelerde 
İkizim usul kanunlarımız muhtelif safhalarda, 
muhtelif kazai ve adlî mercilerin temyizi mahi
yette bir nevi müracaat kapısı olarak tanımış bu
lunmaktaydı. Nitekim Damga Resmi hakkındaki 
birtakım cezalar için de adliye ve temyiz kapıla
rı açık bulunduruluyordu Diğer maddeler de aşa
ğı yukarı aynı mahiyettedir. Bu şartlar içinde 
Adalet Komisyonu raporu kabul edildiği takdir
de, hattâ bunun Gelir Vergisi cezalarına veya-
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hut da diğer vergilerin cezalarına tatbik edi-

| len şartların dışında aynı mahiyetteki Gümrük 
î vergileri arasında farklı bir vaziyet hâsıl ola-
| çaktır. Halbuki, ikisi aynı mahiyettedir. Binaen-
! aleh bu yolda Gümrük ve Tekel Komisyonu rapo-
! runun ele alınarak onun müzakere edilmesini 
| tekrar rica ediyorum. 
! BAŞKAN —• Komisyon sözcüsü. 
| VACÎD ASENA (Balıkesir) — Efendim, Af 
j Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrasında, 

vergi cezaları ve misil zamları bu -hükümden 
hariçtir diye bir fıkra mevcuttur. Tefsiri iste
nilen Gümrük Kanununun müzakere mevzuu 

! olan 105, 106, 107 ve 143, 147, 148, 150 nci mad
deleriyle tedvin edilen hükümlerden bâzıları-

j ııın taallûk ettiği fiillerim irtikâbı halinde veri-
i lecek para cezaları fiilin mahiyetine göre doğ

rudan doğruya âmme inzibatını alâkadar etme
si ve bünyesinde tazmini mahiyet bulunmama
sı hasebiyle âmme para cezalarıdır. Bu mevzu
da 143 ncü maddeyi ele alabiliriz. Binaenaleyh • 

i hâdisenin şu esaslı noktada» hareket edilmesi 
suretiyle teemmülü iktiza eder. Raporumuzun 
kısmı mahsusunda da izahına çalıştığımız gibi^ 
âmme para cezasını müstelzim fiiller evieviyet--
le affın şümulüne girmektedir, bu hususta te-
rieddüt ve iştibah caiz olamaz. Ancak, tazmi
nat kabilinden olan para cezaları da bu hükme 
tâbi midir? Müvecceh sual budur, ki komisyo
numuzda yapılan müzakere sonunda tehassül 

j eden kanaatte, tazminat kabilinden mâdut bu
lunan para cezalarının da affa mütedair bulu
nan hükümler meyanma girdiği keyfiyetidir. 
Çünkü, mücerret kanunun 7 nci maddesinin 
üzerinde tevakkuf caiz olamaz. Bu madde ile-
irtibat halinde bulunan diğer hükümlerin araş
tı n'lıması icabeder ki, hâdise aynı zamanda ka-

I nnnun 4 ncü madesinin ikinci fıkrası hükmüne 
j temas ettiği aşikârdır. Bu fıkra yalnız Güm-
i rük Vergisi hakkmlda, mütalebe hakkını hima-
I ye etmiş olup Gümrük Vergisine tebaan, her 
j ne suretle olursa olsun, alâkalıya tahmili ge-
j reken para cezası, vaz'edilen muhalif mıefhum-

dan çıkan mânaya nazaran affa dâhil bulundu-
| ğu bir emri tabiîdir. Bu kabîl cezalar (7) nei 

maddeye, sepkeden teklif üzerine, eklenen son 
fıkra hükmüne girmez. Mâruzâtımın hâdise
ye vuzuh verdiği kanaatindeyiz. Bu telâkki ve 

• düşüncenin hukuki mantık çerçevesine girdiği-
! ni de kayıt ve arzeylerim. 
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GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, Hükümet
çe, eski Gümrük Kanununun 105, 106 ve 107 nci 
maddeleriyle halen iner'i olan 5383 sayılı Ka
nunun 143, 147, 148 ve 150 nci maddelerindeki 
vergi cezalarının affın şümulüne dâhil olup ol
madığı noktasında bir tefsir kararı istenilmiştir. 
Mesele evvelâ Adalet Komisyonunda tetkik , 
edilmiş ve ekseriyetle bu maddelerde yazılı ı 
vergi cezalarının affa dâhil olduğu neticesine , 
varılmıştır. Ondan sonra iş Maliye Komisyo- | 
nunda tetkik edilmiş, Maliye Komisyonu da ek- | 
seriyetle aynı karara varmıştır. Bu defa mesele ! 

Bütçe Komisyonuna gelmiş, Bütçe Komisyonun- '] 
da ise, tefsiri istenilen vergi cezalarının aynı i 
mahiyette olmadığı, bir kısmının âmme para j 
cezası mahiyetinde olup affa tâbi olduğu, h'v j 
kısmının da vergi cezası olduğundan affın şü
mulü haricinde olduğu kanaatine varılmıştır, j 
Daha sonra Gümrük ve Tökel Komisyonuna i 
mesele gelmiştir. Bu maddeler birer birer ele 
alındıktan sonra çok güzel bir şekilde raporda 
hulâsa edilmiştir. 

Mesele gayet açıktır : 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 143 ncü maddesiyle bunu takip 
eden maddeler ve eski Gümrük Kanununun nr-
zettiği maddelerindeki para cezaları aynı mahi
yette değildir. Çünkü (bunların »bir kısmının 
Gümrük Resmi ile, hiç bir alâkası yoktur. O 
halde onlar affa tâbidir. Bir kısmı ise doğru
dan doğruya Gümrük Resmine bağlı: olan, ay
nen Gelir Vergisi cezaları gibi, diğer Vergi ce
zaları gibi Gümrük Vergisi cezasıdır. Güm
rük ve Tekel Komisyonu raporunda bu cihet 
açık olarak gösterilmiştir. Bu raporda diyor 
ki : « 143 ncü« maddedeki para '•ezasının Güm
rük Vergisi ile hiçbir irtibatı yoktur. Bu mad
dedeki ceza Gümrük Vergisinden muaf eşyanın 
tâyin olunan kapı ve yollardan başka yerlerden 
izinsiz ithali gibi haller içindir' ». Yani aslı 
Gümrük Resmine tâbi olmayınca cezası da 
âmme para cezasıdır, affa tâbidir. 

Netice olarak Gümrük ve Tekel Komisyonu 
şunu tesfoit etmiştir, gayet kısadır arzediyo-
rum : « Bu itibarla 143i ncü maddedeki suçlar ve 
bu maddeye göre hükmedilmiş ve edilecek olan 
para cezaları 5677 sayılı Af Kanununun hü
kümlerine göre affa tâbidir ». 

Halbuki, 1334 tarihli eski Gümrük Kanunu-
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mm 105, 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 147, 148 ve 150 nci mad
delerindeki para cezaları ise gerek sebep ve ge
rekse mahiyetleri itibariyle Gümrük Vergisine 
bağlı cezalardan olmasına ve vergi gifbi idare 
tarafından tarhedilip Taihsili Emval Kanunu
na göre tahsil olunmalarına göre Af Kanununa 
tabi değildir. Çünkü Af Kanununun 7 nci mad
desi vergi cezalarını ve misil zaınlannı aftan is
tisna etmiştir. Adalet Komisyonu gerekçesi de 
Af Kanununun 4 ncü maddesinin 2 nci fııkrası-
na istinat ediyor. Bu fıkra şudur : «Ancak Güm
rük Resmiyle... kaçak olduğu sanılan madde
ler sahiplerine iade olunur.» Bu madde devle
tin her türlü talep hakkını mahfuz tutmakta
dır. Vergi cezalan ve misil zamları bu talep 
hakkına dâhildir. Adalet Komisyonu aksini na
sıl iddia ediyor, hayret ediyorum. Sıtkı Yırca-
lı'nm söyledikleri gibi Adalet Komisyonu ra
poru tasvip edilirse bunun arkasından Gelir, Bi
na, ve daha birçok Vergilere ait cezalar da ge
lebilir. Ayırmak imkânı yoktur. Adalet Komis
yonu hata etmiştir. Bugün mevzuu müzakere 
yalnız Adalet Komisyonu raporu değildir. Gün
dem acıktır. Gümrük ve Tekel Komisyonu ra
poru ile Bütçe ve Maliye komisyonları raporları 
da müştereken mevzuu müzakeredir. En son 
rapor da ihtisas komisyonu sıfatiyle Gümrük ve 
Tekel Komisyonu raporudur ve gayet açıktır. 
Bütçe Komisyonu raporu da Gümrük ve Tekel 
Komisyonu raporunu teyit etmektedir. Bunun 
için bir de takrir takdim ediyorum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Fıkrai tefsiriye var mıdır? 

ABDÜRRAHMAN AĞAOĞLU (Devmla) 
— Evet, fıkrai tefsiriye vardır. Şunlar şunlar 
affa tâbidir, şunlar şunlar affa tâbi değildir. 
Gayet açık bir surette madde madde gösterilmiş
tir. 

Binaenaleyh Adalet Komisyonu raporunun 
reddi,vle, Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu
nun kabulünü rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKAN VEKlLÎ 
"SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Ben de arkada
şımıza iltihak ediyorum. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, mevzu o kadar ehemmi
yetsiz değildir, mevzu çok ehemmiyetlidir. Ben
deniz Bütçe Komisyonunda iki üç arkadaşımla 
beraber muhalefet şerhi verip, Adalet Komi s-
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yonu raporunun kabul edilmesini teklif ettiği
miz zaman meselenin bu kadar ehemmiyetli ol
duğunu belki farketmiyorduk. Şurada, bunun 
daha ehemmiyetli olduğu anlaşılmıştır; •; 

Gümrüklerde alınır bir para cezası Yftrdır, 
bir misil cezası vardır. Bu ceza mer'i plan{xüın-
rük Kanununa göre, Umum Müdürü de dâhil 
bulunduğu halde, Gümrük memurlarına ••• dağı
tılır. Gümrük cezası suretiyle alman paraların 
yüzde yüzü Gümrük memurlarına, umum mü
dürüne, müşavirine, müdürüne dağıtılan para
lardır. 

Arkadaşlar, vaziyeti böylece anladıktan son
ra asıl tefsir mevzuuna gelelim : 

Af Kanunu çıkıyor, çıktıktan sonra Gümrük 
memurları usule ait işlerden dolayı ceza kesiyor, 
bu cezaları bir kısım vatandaşlar veriyor, bir 
kısmı ise mahkemelere müracaat ediyor. Bütün 
mahkemeler bu cezalar Af Kanununun şümulü
ne dâhildir, diyor. Temyize gidiliyor. Temyiz 
de tasdik ediyor. Bütün mahkemelerin kararı 
böyledir. 

Ondan sonra Adalet Bakanlığına soruluyor. 
Tekel Bakanlığı Adalet Bakanlığına soruyor. 
Adalet Bakanlığının mütalâası da Af Kanunu
nun şümulüne girdiği merkezindedir, tki ba
kanlık arasında bir kanunun tefsiri bakımın
dan bir ihtilâf çıkıyor ve iş Meclise geliyor. 
Arkadaşlar mevzuübahis tefsir Gümrük Kanu
nu değildir. Mevzuübahis tefsir Af Kanunudur. 
Af Kanununun tefsiri Adalet (Bakanlığı tarafın
dan istenmeli idi. O da mahkemeler bazan leh
te, bazan aleyhte karar verdikleri ve tatbi
katta bir tereddüt olduğu, mütalâasına dayan
malı idi. Fakat bütün mahkemeler ve adalet 
cihazımız kanunu sarih olarak tefsire muhtaç 
addetmeyince şüphesiz Adalet Bakanlığı böy
le bir teşebbüse girişmiyor. Fakat Gümrük Ba
kanlığı, ortada bir tefsir mevzuu mevcut oldu
ğunda ısrar ettiği için mesele Meclisin Adalet 
Komisyonuna intikal ediyor. Af Kanunu yalnız 
bu komisyondan geçmiştir. Adalet Komisyonu 
diyor ki, kanunu tedvin ederken gümrük pa
ra ıcezalarmı a)ffm dışında bırakmayı düşünme
dik. İçtüzüğümüzün 124 ncü maddesi mucibin
ce, bir kanun hangi (komisyondan geçmişse, tef
sirinin de o komisyon tarafından yapılması 
icabetmesine rağmen, bu tefsir diğer komisyon
lara da gidiyor. Maliye Komisyonuna gidiyor, 
Maliye Komisyonu, evet Adalet Komisyonu 
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haklıdır, diyor. Bütçe Komisyonuna geliyor; 
orada bir arkadaşın mütalâası ile iş değiştirili
yor, bir nazariye ortaya atılıyor ve deniyor ki 
«vergiye mürtabıt ceza olduğu için, o da, ver
gi gibidir.» Bu nazariye -gayet kuvvetli temel 
addedilerek bina da üzerine konuyor, geliyor. 

Arkadaşlar, hâdisede ben bilhassa şunu an
latmak istiyorum : Tefsiri biz, Af Kaunnu şü
mulüne dâhil değildir, diye verdiğimiz takdir
de iki seneden beri mahkemelerin bu hususta 
verdiği kararlar ne olacaktır? Gümrüğün bu 
tarzdaki tatbikatı ne 'olacaktır? 

Mühim olan bir nokta daha var : Arkadaş
lar, bizim Gümrük Kanunumuz hakikaten anti
demokratik kanunlardan bir tanesidir. Bütün 
dünyada gümrük mevzuatında beyannamede 
bildirilen miktarın yüzde beşine kadar olan ha
talar hiçbir cezaya tâbi olmadan tashih olunur. 
Bütün memleketlerde böyledir. 

Fakat bizde yapılmış olan Gümrük Kanu
nunda yüzde ikiye indirilmiştir. Bu marj ne
den yapılmıştır? Benim kanaatimce şudur : 
Yüzde ikiden fazla olan her türlü vaziyette ce
za almalı ve bu cezalar gümrük memurlarına 
taksim edilmelidir. Ve hakikatta gümrük me
murlarına verilmekte olan bu paraların yeni 
Gümrük Kanununda kaldırılması lâzım oldu
ğu mütalâasına iştirak edenlerdenim. Hakika
ten bu madde dolayısiyle. beyannamelerin tet
kiki neticesinde veya şu veya bu muameleden 
dolayı alınan cezaların memurlar arasında ka
milen taksim edilmiş olması ne gibi neticeler 
doğurmakta olduğu ticaret âlemi ile meşgul 
olan arkadaşların hepsince bilinmektedir. 

Arkadaşlar, bendeniz bu tefsir münasebetiyle 
belirtmek istediğim noktayı arzettikten sonra En
ver A d akan, Hamdi Türe, Murad Âli Ülgen ar
kadaşlarımızla birlikte muhalefet şerhimizde ifa
de ettiğimiz veçhile Adalet Komisyonu raporu
nun nazara alınmasını ve bu mevzuda tefsire 
mahal olmadığı tarzında mütalâasını teklif edi
yorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU"BAŞ
KANI MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlar, bir noktayı tavzih etmek iste
rim. Hamdi Başar arkadaşımız, bu işin Adalet 
Komisyonunu alâkadar ettiğini diğer komisyon
ların her nasılsa bu işe karıştığını ifade ettiler. 
Hakikaten esas itibariyle Gümrük ve Tekel Ko
misyonunun mevzu ile alâkası yoktu. Bu itibarla 
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tefsir, Gümrük ve Tekel Komisyonundan geçme
den yüksek heyetinize gelmişti. Yünsek Heyeti
niz, bu mesele bir kere de Gümrük ve Tekel Ko
misyonunda görüşülsün diye karar verdiği için
dir ki oraya gitti. Nitekim Adalet Komisyonunun 
raporunda: (Mevzu, Kamutayda müzakeresi sı
rasında Maliye, Bütçe ve Gümrük ve Tekel ko
misyonlarının mütalâası alınmak üzere bu komis
yonlara gönderilmiş ve bu hususta rapor tanzim 
kılınmış olmasından . . .) denmiştir. Bu komis
yonlardan geçmesinin sebebi yüksek heyetinizin 
onu Gümrük ve Tekel Komisyonu ile ilgili gör
müş olmasından ve onun mütalâasını almak iste
miş olmasındandır. Her ne kadar Af Kanunu ' 
Adalet Komisyonundan geçmişsede yüksek heye
tinizce kabul edilmiştir. Yüksek Heyetiniz tefsiri 
yapmak istediği zaman lüzum gördüğü komisyo
nun da mütalâasını alabilir. Benim kanaatim de 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın ka
naati gibidir. O önergeye biz de komisyon olarak 
iştirak ediyoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKAN VEKlLÎ SIT
KI YRCALI (Balıkesir) — Sayın arkadaşlar; 
arkadaşımız Ahmet Hamdi Başar, toplanacak 
bütün bu zamların memurlara dağıtılacağı husu
sunda bir mütalâa ile tezine başladılar. Talep 
edilen altı tefsir maddesinden ]% ancak iki tane
sine taallûk eden kısım içinde hakikaten va
zifesinde takdirle çalışmış olan memurlara, bir
çok işlerde olduğu gibi, bu cezalardan para da
ğıtılmaktadır. Yoksa küllüne şâmil bir dağıtma 
değildir. 

FÎKRET FÎLlZ (Kırklareli) — Bir sual so
racağım : Af Kanunu meriyete girdikten sonra 
bu şekilde tahsil edilmiş vergi veya ihtilâfa dü
şülmüş yergi mevzuu var mıdır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKAN VEKİLÎ 
SITKI YIRCALI (Devamla) — Vardır. İhtilâfa 
düşüldüğü içindir ki, bu tefsir istenmiştir. 

FİKRET FtLÎZ (Kırklareli) — Miktarı ne
dir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKAN VEKİLÎ 
SITKI YIRCALI (Devamla) — Miktarını şimdi 
ifade edemiyeceğim. Arzu ederseniz sonra bildi
reyim. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Muh
terem arkadaşlar; Yüksek Huzurunuzu ikinci 
defa rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bir ufak 
noktaya temas edeceğim; | 
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Gümrük Kanununda, yeni ve eski Gümrük 

kanunlarında iki nevi para cezası vardır; bi
risi, hakikaten âmme karakterini taşıyan para 
cezalarıdır ki, bu, tefsir talebinin şümulü ha
ricindedir. Bu hususta bendeniz de Adalet 
Komisyonunun fikrine iştirak ediyorum, kendi
leriyle mutabıkım. Burada, Gümrük Kanununda 
vergi hâdisesine bağlı bulunan vergi cezası 
mevzuubahistir. Biz, onlarla beraber olarak 
diyoruz ki,,«Gümrük Kanununda birçok ceza 
maddeleri vardır. Bunlar bariz ve umumi vas
fı itibariyle affın şümulüne ithal edilmiştir. An
cak mahdut ve tahdidi maddeler mevzuubahistir. 
Nitekim; gerek Gümrük ve Tekel ve gerek Bütçe 
komisyonları raporlarında affın şümulü haricin
de bırakılan maddeler tahdit edilmiştir, hâdise 
tahdidi bir mahiyettedir. Bu noktayı arzetmek 
için Heyetinize maruzatta bulunuyorum. 

BAŞKAN — Halil özyörük. 
HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlar; bendeniz işi basite irca edeyim : 
Bir kere ika edilen bir suçtan dolayı faile ya 

şahsan, ya malî olmak üzere iki ceza verilebi
lir. Burada şahsi cezalar mevzuubahis değildir, 
malî cezalar mevzuubahistir. Malî cezalar, Ceza 
Kanunumuzda, ağır veya hafif para cezası ola
rak zikredilmiştir. Bundan hiçbir zaman inhiraf 
edilemez. Bunun haricinde hususi kanunlarla ko
nulmuş birtakım cezalar vardır ki, bunlar da 
doğrudan doğruya devleti izrar etmiş olması do
lay isiyle vergi para cezası veya misil para ceza
sı olmak üzere tazminat kabîlinden olan para ce
zalarıdır. Bunlar Türk Ceza Kanununun tâ
yin ve tesbit etmiş olduğu cezalar meyanma it
hal edilemez. Binaenaleyh tefsir talebi, Gümrük 
Kanununun bâzı maddelerindeki cezaların af
fın şümulüne dâhil bulunup bulunmadığının 
tefsiri istenmektedir. Şimdi, ya tefsirin doğru
dan doğruya kabulü veya reddi veyahut tefsiri is
tenen hükmün kanunun mâna ve mefhumunda ifa
de edildiğini tavzih etmek suretiyle tefsir talebi 
hakkında tefsire mahal olmadığına dair karar 
verilir. Bu üçüncü karar da tamamen ilmîdir 
ve emsali meselelerde Büyük Millet Meclisin
den geçmiş ve kabul edilmiş kararlar mevcut
tur. Tefsir talebine mahal olmadığına dair ka
rar verilmiş ise bunun ilmî mahiyeti olmıyaea-
ğı yolundaki mütalâasına mahal yoktur. Çünkü 
tefsire mahal olmadığı yolundaki karar, tefsi
ri istenilen metnin hükmünün şümul ve muhte-
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vasim ifade etmek suretiyle dahi bir nevi tef- I 
sirdir. Şimdi Gümrük Kanununda doğrudan 
doğruya Gümrük muamelâtının intizamını temi-
nen konmuş olan bâzı müeyyideler vardır. Bir 
de devleti ızrar etmek maksadiyle Gümrük Res
mini vermemek suretiyle kasdi cürmiye mülâ-
bis olarak işlenen fiiller vardır. Adalet Komis
yonu raporunda mevzuubahis olan hususlarda | 
Gümrük muamelâtında, devletin Gümrük Res
mini istihsal etmek için koyduğu bâzı müeyyi
deler, bâzı usuller vardır ki, o usullere riayet 
edilmemekten dolayı failleri hakkında verile
cek cezalar doğrudan doğruya âmme para ceza
ları karakterindedir ve misil para cezasına tâbi 
değildir. Doğrudan doğruya resmî, vergiyi ver
memek suretiyle devletin malı ızrar edilmek is
tenmiştir. Mademki ızrar etmek istenmiştir, bu 
takdirde, kaçırılan malın bedeli veya bedelinin 
birkaç, misli nispetinde ve Türk Ceza Kanunun
daki hadleri muayyen para cezaları haricinde, 
verilmesi lâzımgelen para cezalarım müstclzim-
dir. Bunlar doğrudan doğruya tazminat kabi
linden misil para cezalarıdır. 

Tefsiri istenilen hususlar. Gümrük Kanu
nunun muhtelif maddeleri bulunduğuna gö-
re, bu maddelerden 'bir kısmı tamamen Güm
rük muamelâtının intizamını temin irin 
konmuş hükümler olması bakımından bun
ların vergi cezaları ve misil para zamları e e yı
ları mahiyetinde telâkkisine imkân yoktur. Bi
naenaleyh affın şümulü dâhilinde olduğunu ka
bul etmek ve fakat misil para cezasına tâbi olan
ları, Af Kanununun açık olan hükmü karşı
sında, affın haricinde tutmak lâzım gelmektedir. 
Her iki noktayı nazarı Adalet Komisyonunun, 
raporunda zikrederek, tefsiri istenen, maddele
rin mâna, medlul ve mefhumlarını izah etmek 
suretiyle, bunların tefsirden vareste olduğunu 
söylemiş bulunması, yine bir nevi tefsirdir. Ve 
bu tefsir, müteameldir. | 

Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın haşin bir ifa- I 
de ile Adalet Komisyonunun hata ettiğini söyle
mesi bence nezaketle beyan tarzında bir ifade 
değildir. Bunun için müteessir oldum. Arkada- j 
şımdan bu sözünü geri almasını rica ediyorum. 
Hata edilmek meselesi bizim için varit olduğu 
gibi kendileri i«dn de varittir. Herkes buraya | 
çıktığı zaman, kürsüden kendi noktai nazarı- I 
m: düşüncesini ifade eder. Binaenaleyh bir baş- | 
kasının noktai nazarının, mütalâasının hatalı ' 
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olup olmadığını açıkça ve haşin bir ifade ile 
söylemek mûtat usul ve nezaket icaplarından de
ğildir. 

Tefsire esas olacak komisyon, raporuna ge
lince: Af Kanununa ait raporun geçmiş olduğu 
yegâne komisyon Adalet Komisyonu olması ve 
tefsirin de bu komisyonca yapılması icabedece-
ği içtüzük hükümleri iktizasından, bulunmasına 
göre bunun esas ittihaz edilmesi zarureti vardır. 

HÂLİ HÜSMAN (İstanbul) — Sayın Baş
kandan bir sual soracağım. 

HALİL ÖZ YÖRÜK (İzmir) — Ben şahsım 
namına konuştum. Sözcüden sorabilirsiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız söz sı
lası bittikten sonra suallere sıra gelerektir. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) -
Muhterem arkadaşlar, Af Kanununun 7 nci mad
desinin son fıkrası olarak, Af Kanununun yük
sele huzurunuzda müzakeresi sırasında kabul 
edilmiş olan, vergi cezaları ve misil zamlarının bu 
Kanunun şümulü dışında kaldığı yolundaki fık
rayı tefsir etmekle karşı karşıyayız. Bendeniz hâ
diseyi Abdürrahman Fahri Ağaoğlu arkadaşımı
zın ifade ettiği gibi pek küçük meselelerden gör
müyorum. Çok ciddî bir hukulk meselesi karşı
sında bulunduğumuza, kaniim Yalnız Af Ka
nununu tefsir ederken, acaba muhterem heyeti
nizin huzuruna, Af Kanununun getirildiği za
man biz kanunun ruhunda, metninde gümrük 
para cezalarının da affını düşünüyoruz, dendi
ği zaman ka bul edecek miydiniz? Bunun için 
de Af Kanununu tasvip edecek iniydiniz? Tef
sirin ö::iinü burada aramak mecburiyetindeyiz. 

Onun için ne Bütçe Komisyonunun noktai 
nazarı, ne de Adalet Komisyonunun noktai na
zarı bu dâvayı halle kâfi gelmemektedir. Sebebi: 

Gümrük Kanununun 147, 148, 150, ve on
dan sonraki maddelerinde üç türlü para cezası 
vardır. Birincisi vergi para cezasıdır. İkinci
si misil zammıdır, üçüncüsü de doğrudan doğ
ruya tazminat kabilinden olan para cezasıdır. 
Biz Af Kanununun içerisinde para cezalarını 
.affederken her şeyden evvel ölçü olarak şunu 
esas tutmuş bulunmaktayız': İntizamı âmmeyi 
ihlâl etmekten dolayı işlenmiş olan suçların kar
cısında verilen para cezalarının affına gitmiş 
'mıhın m aktayız Yoksa ferdin alacağı. Devletin 
tahakkuk etmiş veya edecek mahiyetteki ala
cağı, alacak mahiyetindeki par ı cezaları Af 
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Kanununun şümulüne girmemelidir re girmi-
yecektir. 

ölçü olarak, intizamı âmmeyi esas kabul et
mek zarureti vardır. İntizamı âmmenin ihlâlin
den dolayı bir para cezası varsa o, Af Kanunu 
şümulündedir. Fakat intizamı âmmenin ihlâlin
den dolayı değilse bu para cezası, o zaman asla 
Af Kanunu şümulüne girmez. Biz Af Kanunu
nu çıkarı rken cemiyetin bâzı haklarını, cemiye
tin suçluya tertip ettiği cezaları affetmeyi dü
şündük. Yoksa Devletin alacağını asla affetmek 
yoluna gitmiş değiliz. 

Para cezalarını, ceza mevzuatımız içinde bir 
tasnife tâbi tutarsak şu şekilde görürüz. Türk 
Ceza Kanununda yazılı para cezaları. Bu ceza
ların aslı, intizamı âmmeyi ihlâl eden bir fiil 
karşılığında olduğu için bunu sureti katiyede 
Af Kanunu içinde mütalâa ediyoruz. Vergi ce
zaları ve misil zamları. Vergi cezaları, Sıtkı 
Yırcalı arkadaşımızın gayet vazıh olarak izah 
ettikleri gibi, vergiye murtabıt olarak esas vergi 
tarhediliyor. Fakat evveliyata takaddüm eden 
hâdiselerdeki usulsüzlük ve yolsuzluk burada 
ona murtabıt olarak, ek olarak tahakkuk ettiri
len para cezaları vardır ki, bunu vergi cezasın
dan ayırmaya imkân ve ihtimal mevcut değildir. 

Bir "de misil zamları vardır. Bunun için bah
se mevzu olan Gümrük Kanununun 147 ve 148 
nci maddelerindeki küçük bir şeyi arzedeyirn. 
148 nci maddede diyor ki: 

a) «Tarife tatbikatına müessir cins, nevi ve
ya niteliğine veya; 

b) Vergiye esas olan sayı, l)aş, ağırlık gibi 
ölçülerinde veya kıymetinde aykırılık görülür ve 
beyana göre hesaplanan vergi ile denetleme neti
cesine göre alınması gereken vergi miktarları 
arasındaki fark yüzde ikiyi aşarsa ayrı olarak 
aşağıda yazılı miktarlarda para cezası alınır.» 

Görüyorsunuz ki, şu saydığım fiillerden hiç
biri intizamı âmmeyi ihlâl etmekten dolayı de
ğildir. İntizamı âmmeyi ihlâl etmekten dolayı 
olmadığı için Af Kanununun dışında mütalâa et
mek zarureti vardır. Keza 149 ncu maddeye ge
lelim: 129 ncu maddede yazılı bilgileri vermi-
yen gemilerin kaptanlarından 200 liraya kadar 
para cezası alınır, denilmektedir. Şimdi arka
daşlar, şu fhüküm içinde Bütçe Komisyonunun 
usul bakımından, tefrik bakımından biraz yan
lış olmakla beraber, Af Kanununun dışındadır 
dediği formüle göre isttenilen bilgiyi vermiyen 
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kaptanlardan alınan 200 liraya kadar para ce 
zası intizamı âmmeyi ihlâl eden bir para cezası 
mıdır! O halde Gelir Vergisine göre beyanname
yi eksik dolduran bir kimseden alınan ceza ile 
bunun arasında bir fark gözetmeye de lüzum 
kalmaz. İkisi de katagori bakımından, hukuk 
anlayışı itibariyle aynı mahiyettedir. Bir de 
147 nci madde vardır. Yukarıki fıkraya göre 
ceza tesbiti mümkün olmazsa her kab için iki 
bin liraya kadar para cezası alınır denmektedir, 
ondan sonra da döküm halinde nakledilen eşya
nın manifestoda yazılı miktarın % 2 si denmek
tedir. Bu eksikler için Gümrük Vergisine göre 
para cezası alınır, denmektedir. Bu para ceza
ları Türk Ceza Kanununda yazılı para cezası 
mahiyetinde değildir. 

Üçüncü madde olarak bu kanunun 151 nci 
madesinin son fıkrasında (kesinleşen para ceza
ları da Tahsili Emval Kanununa göre alınır) 
denmektedir. Bu da tavzih ve tasrih edilmiş bu
lunmaktadır. Tahsili Emval Kanununa giren 
para cezası ile intizamı âmmeden doğan para 
cezası ayrıdır. 

Söze başlarken arzcttiğim gibi ne Adalet Ko
misyonu ve ne de Bütçe Komisyonu işiiı incelik
lerini bir türlü raporlarında açıklıyamamışlardır? 
Demek lâzımgelirdi ki; eğer Gümrük Kanununun 
içinde tazminat mahiyetinde para cezası varsa 
bu, Af Kanununun 7 nci maddesinin şümulü da
hilindedir. Aksi takdirde Af Kanununun şümu
lü dâhilinde telâkki edilmemesi icabeder. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. Komisyondan 
sua] var. 

(Adalet Komisyonu adına Vacid Asena kür-
süycj geldi). 

IIÂDİ HÜSMAN (İstanbul) — Arkadaşlar; 
bu şekilde kendilerinden ceza istenilen şahıslar 
mahkemeye müracaat etmişler ve lehlerinde ka
rar almışlardır. Bunlar mühim bir ekseriyet teşr 
kil ediyorlarmış. Buradan aksine bir tefsir çıkar
sa bu hüküm onlara da tatbik edilecek mi? (Ta
biî, tefsir makabline şâmildir sesleri) 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) —• Tefsir mevzuuna temas 
eden ihtilâfların umumi mahkemeler nezdinde 
tetkik edilmekte bulunduğu tâbiri diğerle alâka-
darlar! tarafından adlî kazaya intikal ettirildi
ğine dair komisyonun sadece ıttılaı vardır. Bun
ların adedi ve ceza miktarları ve ittihaz olunan 
kararların mahiyet ve şümulü hakkında komisyo-
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numuzda her hangi bir vesika ve ihsai malûmat I 
yoktur. 

Büyük Meclis mukaddema kabul edilen bir 
tefsir kararına nazaran tefsir hükümlerinin itla- J 
kiyle cari olacağı, makabline şâmil bulunacağını 
derpiş etmiştir. 

Ancak, mümasil hâdiselere sâri olarak adlî ka
za sahasında rüyet ve intaç edilen ihtilâflara mü-
taallik bulunduğu kararların kaziyei muhkeme 
halini iktisap edenlerin de umumi kaide ve pren
siplere tebean ve adlî kazaya mütedair bulunan 
Anayasa hükümleri de göz önünde tutulmak üze
re mütalâa edilmesi lâzımgeleceğinde tereddüt 
caiz değildir. Bu itibarla komisyonumuzun sual 
mevzuuna doğrudan doğruya cevap vermek salâ
hiyeti bulunmadığına kaniiz. Verdiğimiz cevap 
zannedersem sual tevcih eden arkadaşımızı tat
min edebilmiştir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI VEKÎLÎ 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Gerek içtüzük 
hükümlerine göre sarahat vardır, gerekse, şimdiye 
kadar tatbik edildiğine nazaran, bu hususlarda I 
kesinleşmiş kararlara tefsir şâmil değildir. Merci
lerden geçip de kesinleşmiş olanlara şâmil değil
dir. Ancak, bütün kaza mercilerinden geçmemiş 
olanlara bu tefsir şâmil olacaktır. 

BAŞKAN —• Efendim; malûmu âlileri, kifaye
ti müzakere suallere de şâmildir. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — (Vergi cezaları ve 
misil zamları hariçtir) yolundaki hüküm, bu me
sele heyeti umumiyede konuşulurken, Halil 
Ayan tarafından teklif edildi ve Heyeti Umu
miye bunu kabul etti. Halil Ayan o zaman Maliye 
Bakanı idi. Yalnız maliyedeki vergi cezalarına 
mı hasren bu teklifi yaptı? Bu husustaki düşün
ceniz nedir? 

GÜMRÜK *VE TEKEL BAKANIVEKÎLİ 
SITKI YIRCALI (Devamla) — Hükümet na
mına bunları konuşanın o ândaki fikrini beyan 
etmeye bendeniz mezun değilim. 

BAŞKAN — Efendim, Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu, kendisine sataşıldığında ısrar etmekte
dir. Biz böyle bir kanaatte değiliz. Israr buyuru
yor musunuz? 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Kon
ya) — Israr ediyorum. *• 

BAŞKAN — Arkadaşımız ısrar ediyor. Ken
disine söz verilmesini oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. | 
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Şimdi kifayeti müzakere önergeleri vardır, 

okutuyorum: 

Yüks"ek Başkanlığa 
Af Kanununun 7. maddesinin tefsiri üzerinde 

gerek Hükümetin, gerek komisyonun, gerek mil
letvekili arkadaşlarımızın kıymetli mütalâalarım 
öğrenmiş bulunuyoruz. Hâdise aydınlandığından 
kifayetin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nusret Kirişcioğlu 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gümrük Vergi Cezaları Kanunu müzakeresi 

kâfi derecede aydınlanmış bulunduğundan kifa
yetini teklif ederiz. 
Çankırı Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Dr. Celâl Otman Aııdre Vahram Bayar 

Gümüşane Milletvekili 
A. K. Varınca 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz Hamdi 
Başar 'mdır. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim, bir nokta aydınlanmadı. O da son mü
talâayı arzetmiş olan Hüseyin Ortakcıoğlu ar
kadaşımızın Gümrük Kanununun şu şu maddele
rinde zikredilmiş olan cezaların inzibati karak
teri haiz olmayıp fakat verginin ta kendisi ol
duğu şeklinde ortaya attığı iddiadır. Bunun 
aleyhinde, yani bunun böyle olmadığı hakkında 
beyanatta bulunularak, heyeti umumiyenin ten
vir edilmesi mümkündür. Bu itibarla bendeniz 
sırf bu mevzuun görüşülmesine imkân vermek 
üzere kifayetin aleyhinde bulunuyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergelerini 
oyunuza arzediyorum..' Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ile ilgili önergeler var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Affa tâbi olan gümrük para cezaları ile ol-

mıyanlarm tefriki ve sarih raporlar hazırlanması 
için işin tekrar Bütçe, Gümrük Tekel ve Adalet 
komisyonlarında görüşülmesinin karar altına 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanununun 7 nci maddesi hakkındaki 

Adalet Komisyonu raporunun reddiyle kanuna 
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daha uygun olan Gümrük ve Tekel Komisyonu 
raporunun tasvibini arz ve,teklif eylerim. 

Koşya Milletvekili 
A. Fahri Ağaoğlu 

A. FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Yanlış 
okundu efendim. 

BAŞKAN — Tekrar okunur efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere göre Adalet 

Komisyonu raporunun reddiyle, Bütçe Komisyo
nu raporunun oya konmasını arz ve teklif ede
rini. 

Gümüşane M. V. 
Kemal Yörükoğlu 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Ben 
de Fahri Ağaoğlu'nun önergesine iltihak ediyo
rum. 

BAŞKAN — Yani geri alıyorsunuz. (Alıyor 
sesleri). 
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Müfit Erkuyumcu arkadaşımızın önergesi, 

tefsir talebinin Bütçe, Gümrük ve Tekel ve Ada
let komisyonlarına verilmesi yolundadır. 

MÜFİT ERKUYUMÖU (Balıkesir) — Mev
zu lâyıkiyle tenevvür etmemiştir, o bakımdan. 

BAŞKAN — Abdürrahman Ağaoğlu'nun 
önergesi, Af Kanununun 7 nci maddesi hakkın
daki Adalet Komisyonu raporunun reddi ile ka
nuna daha uygun olan Gümrük ve Tekel Komis
yonu raporunun tasvibi mahiyetindedir. 

Şimdi en aykırı teklif, Adalet Komisyonu
nun raporunu reddi ve Gümrük ve Tekel Komis
yonu raporunun tasvibi mahiyetinde olan öner
gedir. En aykırı olan bu önergeyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Şu halde Gümrük ve Tekel Komisyonu rapo
runu okuyacağıa. 

Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17,10 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KATİPLER : Ali Ocak (Gazianteb), Füruzan Tekil (İstanbul) 

mmm 

BAŞKAN — • Yoklama yapacağız. (Afyon 
Karahisar seçim bölgesinden başlıyarak Kırklar
eli seçim bölgesine kadar yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Gümrük 
ve Tekel Komisyonu raporunu okuyacağı/.. 

(Rapor okundu). 
GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ A. FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) - Ar
kadaşlar; bizim raporumuzda hangi maddeler af
fa tâbidir, hangi maddeler affa tâbi değildir, 
gayet açık olmakla beraber, bu raporun altına 
bir fıkrai tefsiriye konmasına ihtiyaç olduğunu 
bâzı arkadaşlar söylediler. Hakikaten tatbikatta 
böyle bir neticeye varılmış değildir. Şu madde
ler affa tâbi, şu maddeler, affa tâbi değildir, di
ye bir tefsir fıkrasına ihtiyaç vardır. Binaen
aleyh bu fıkrai tefsiriyenin hazırlanması için ra
porun komisyonumuza havalesini, derhal iade 
etmek üzere istiyoruz. 

BAŞKAN - Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Ben. 

deniz de aynı şekilde teklifte bulunacaktım, ar
kadaşımız söylediler, mesele kalmadı. 

BAŞKAN —- O halde komisyonun istediği şe
kilde raporun Gümrük ve Tekel Komisyonuna 
iadesini kabul edenler... Etmiyenler... Rapor Güm 
rük Komisyonuna verilmiştir. 

3. — Postu, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna da
ir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Posta, Tel-
raf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/345, 1/331) [1] 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok-

il'I 29 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. 

185 -



B : 15 10. 
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler.... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşetme Genel Müdür
lüğünün 1947 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Posta,Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı gi
deri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(53 744 862) lira (78) kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1947 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (50 932 135) lira 65 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Gelire nazaran yapılan gider 
arasındaki farkı teşkil eden (2 812 727) lira (13) 
kuruş açık çıkarılan bonolarla karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen (2 934 550) lira (22) kuruş 
ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ödenekten 1947 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (8 435 685) lira 
(43) kuruş yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 
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I 4. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddele
rini değiştiren 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 
5804 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/313) [1] 

BAŞKAN — İkinci görülşülmesidir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 4896 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki 5804 sayılı Kanuna geçici bir 

madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. 2 . VII . 1951 tarih ve 5804 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir ; 

GEÇİCİ MADDE — 5804 sayılı Kanunun 
neşri tarihinde müstahdem bulunanlardan bu 
kanuna bağlı kadrolara tâyin edilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesindeki kayıt ve şart
lar aranmaksızın bu kanuna bağlı kadro ücret
leri verilir. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU BAŞ
KANI MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Bi
rinci maddenin kanun tekniğine uygun olması 
için bir değiştirge veriyoruz, kabulünü rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değiştirge var 
efendim, okunacaktır : 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevle

ri hakkındaki 4036 sayılı Kanunu değiştiren 
4896 sayılı Kanuna bağlı bir sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair olan kanunun birinci 
maddesinin aşağıdaki şekilde olmasını arz ve ri
ca ederiz. 

Trabzon Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Mahmut Goloğlu Enver Karan 

Madde 1. — 2 . V I I . 1951 tarih ve 5804 sa

fi] Birinci görüşülmesi 11 nci birleşim tuta-
nağındadır. 
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yılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

Geçici madde — Bu kanunun neşri tarihin
de müstahdem bulunanlardan bu kanuna bağlı 
kadrolara tâyin edilenlere 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesindeki kayıtlar aranmaksızın bu ka
nuna bağlı kadro ücretleri verilir. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi değiştirge
deki şekli üzerinden oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Güm
rük ve Tekel ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümünü 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'-
nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam öldür
me ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısım
ları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 
3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (2/361) 

BAŞKAN — Bundan evvelki görüşmede söz 
alan arkadaşlardan mâada söz alan arkadaşlar 
var. Mahmut Goloğlu buyurun. 

»MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım, evvelâ geçen celsenin son da
kikalarında Refik Şevket înce arkadaşımızın söy
lemek istediği usuli bir meseleyi bendeniz arze-
deceğim. Bugüne kadar konuşan arkadaşları
mızdan birçoğu kan gütme sebebi ile adam öldü
renlerin ve hısımlarının haklarında sapılacak 
muamelenin sureti tatbikini gösteren kanun hak
kında konuşmuşlardır. Halbuki, bu kanun mev
zuu müzakere değildir. Mevzuu müzakere olan 
kanun, o kanunun tadiline ait bendenizin tek-
lifimd.ir. Bundan böyle bu mevzuda konuşacak 
arkadaşların usul gereğince teklif üzerinde ko
nuşmalarını rica ederim. Kanunun aslı müzake
re mevzuu değildir. 

Meselenin bir de Hükümetçe telâkki şekli 
ehemmiyetlidir. Bu hususta zihinlerde bir is-
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tifam mevcuttu. Adalet Bakanı arkadaşımıza bu 
hususta düşünüp taşınıp Hükümet adına fikir 
beyan etmesi için kendisine bir mehil verilmişti. 
Birkaç celseden beri bu kanunun müzakeresin
de bulunmıyan Adalet Bakanı arkadaşımızın esa
sen bu müzakerede söyliyecek bir fikri olmama
sı lâzımgelir. Onun için kendisinin Hükümet 
görüşü olarak bir şey ifade etmesine lüzum yok
tur. Neden?. Çünkü, bu kanunun bir hususiye
ti vardır. Bu kanun, Heyeti Vekile karariyle is
tenilen yerde tatbik edilir veya tatbikten kal
dırılır. Bugün'muayyen mıntakada Heyeti Ve
kile karariyle bu kanun tatbik edilmekte oldu
ğuna göre Hükümet zaten kendiliğinden bu ka
nunun lüzumunu kabul etmiş demektir. Bunun 
hilâfına bir bakan arkadaşın biz bu kanunu uy
gun görmüyoruz demesine imkân yoktur. Eğer 
böyle düşünse Heyeti Vekile karariyle bu ka
nunu tatbikten kaldırabilir ve bizim burada bu 
meseleyi müzakeremize de lüzum kalmaz. O ka
nun, ölü bir kanun olarak kalır. Halen bu ka
nun tatbik sahasında bulunduğuna ve tatbik 
edip etmemek Hükümetin kendi kararma bağlı 
olduğuna göre Hükümetin mütalâası kendiliğin
den zahir oluyor. Yeni Hükümet bunu bir ted
biri kanunu 'olarak kabul ediyor demektir. Bi
naenaleyh bakanın burada hazır bulunmasına 
lüzum olmadığı aşikârdır. 

Bir de mer'i kanunun tadiline ait teklifle
rim için denildi ki : Esas kanun tedbir mahi
yetinde olmadığı için tekliflerin de tedbir ma
hiyetinde olmıyacağı aşikâr olacağından görü
şülmesi doğru değildir. Böylece bir sürü müta
lâalar serdedildi. Bâzı arkadaşlarım benim tek
lifimi yanlış anlamışlar, bir aile zorla diğer bir 
yere götürülecek diye endişe izhar ediyorlar. Bi
lâkis benim teklif imce, fiilin vukuundan evvel zor
la değil rızasiyle nakledelim diyorum. Bir aile ge-
liıf kendisi müracaat eder ve biz hasım tarafla 
yafrıyana oturuyoruz, (binaenaleyh aramızda hu
sumet devam etmektedir, tahkik edin eğer tale
bimiz doğru ise ve aramızdaki husumet devam 
ediyorsa elimizdeki araziyi alın ve bizi başka 
bir yere, Hükümetin istediği bir yere nakledin, 
biz oraya gidelim derse o zaman icabı yapıla
caktır. Esasen Adalet Bakanı mümessili böyle 
bir sürü müracaatlar olduğunu ve elinde böyle 
bir imkân olmadığı için bunu yapamadığını 
söylediler. Bu müzakereleri mütaakip geçenler
de akşam üzeri bir vatandaş bana geldi, ben ha-
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pisten yeni çıktım, kan gütme yüzünden hapiste 
yattım, müddetimi bitirdim köyüme gittim. Kö
yümde bir hayli kıymet ifade eden yerim var. 
Fakat komşumla husumet halinde olduğum için 
kapısının önünden geçip tarlama gidemiyorum. 
Çünkü her geçişim onun husumetini tahrik edi
yor. İstiyorum ki, bu yeri satayım. Fakat Dev
letin alacağım da zannetmiyorum. Çünkü henüz 
buna dair bir mevzuat yoktur. Ne istiyorsunuz 
dedim. Yurdun her hangi bir yerinde bana kü
çük bir memuriyet, kolculuk gibi bir şey verin, 
buradan ayrılayım. Ve ailemin geçimini bunun
la temin edeyim. 

Geçen gün şayanı dikkat bir müracaat daha 
gördüm. Adam dilekçesinde diyor ki ; 22 senelik 
memurum. Trabzon'da bulunduğum sırada be
ni falan kazaya tahvil ettiler ve ben-de istiCa 
etmek mecburiyetinde kaldım. Çünkü o kasa d ı 
kan gütmemiz vardı. Ben başka bir şey istemi
yorum; beni tekrar memuriyete alın ve fakat o 
kazaya vermeyin; yoksa başka bir talebim yok
tur ; diyor. Bu mevzu üzerinde konuşurken şu
nu da ifade edeyim. Denebilir ki ; mesafe ne ifa
de eder. Uzak olsa oraya gidemez mi?. Gider. 

Fakat, hepsi gitmez. Geçen akşam gelen 
adama sordum; sen başka bir yere vazife alıp 
gidersen bunlar seni takip etmez mi? Dedi ki, 
bu uzak bir ihtimaldir. Çocuk babası tam ce
zai ehliyeti haiz olduğu için bu işi kendisi yap-
mıyacalk, cezai ehliyeti az olan oğluna yaptıra
caktır. Çocuk ta benim peşimden gelemez. 
Eğer ben orada kalırsam çocuk beni her gördü
ğü yerde takip etmeye başlayacaktır. Binaen
aleyh, arkadaşlar ayrılık meselesi gayet mü
himdir. 

Nakil telklifime gelince, şimdi bu iş madem
ki rızaya müstenittir. O halde bunun tedbir ol
maması için ne gibi bir mesele vardır ve «şa
sen kanunun aslı da tedbir mahiyetindedir. Bu 
husus o zamanın Adalet Komisyonu mazbata
sında gayet güzel izah edilmiştir. Fakat bura
daki arkadaşlar mütemadiyen kanunun ismine 
sürgün, sürgün dedikleri için bu, insanda gayet 
garip tesir hâsıl ediyor. Refik Şevket arkada
şımızın da dâhil bulunduğu 1936 senesindeki 
Adalet Koniisyonu mazbatasından kısa bir par
çayı okuyayım. Hükümetten gelen tasarıdaki 
bir fıkrayı sürgün mahiyetinde gören komis
yon diyor ki: « İptidai devirlerden kalma bir 
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zihniyetin eseri olan bu kötü ananenin velevki 
memleketin mahdut bâzı yerinde olsun devamı
na seyirci kalmanın doğru olmadığına ve bfr 
ananeyi kökünden kaldırabilmek için esaslı ve 
şiddetli tedbirler almanın lüzumuna kaani olan 
encümenimiz lâyihayı esas itibariyle kabule 
şayan görmüştür. 

Ancak ceza hukukunun ana prensiplerinden 
biri olan müeazatın şahsi olması esasına 
aykırı olduğu cihetle lâyihadaki kan güt
me saiki ile adam öldüren veya öldür
meye teşebbüs eden veya başkalarını bu 
maksatla adam öldürmeye azmettiren veya 
tahrik eyilyen ve kan gütme saikına vâkıf ol
dukları halde başkalarının azim ve tahrikine 
vasıta olanların hısımları hakkında sürgün ce
zası tatbikin a dair olan hüküm kaldırılmış, 
bunun yerine bir emniyet tedbiri olmak üzere 
bunların muayyen Ibir mıntaka dâhilinde ika
met etmelerinin men'i esası kabul edilmiştir ». 

Demek oluyor ki aslında, bir yerde ikamet 
mecburiyeti gibi tam mânasiyle bir sürgün vazi
yetinde encümene gelmiş fakat encümen bunu de
ğiştirmiştir, ve muayyen bir yerde oturmamak 
gibi bir emniyet tedbirini almıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun üzerinde en 
şiddetli itirazlar serdeden Halil özyörük ve İzzet 
Akçal arkadaşlarımızla hususi surette görüştüm 
ve kendilerine bu mevzu üzerinde daha geniş şe
killerde izahlarda bulundum. Bu kanunun bir 
tedbir mahiyetini ifade ettiği yolunda kendilerin
de bir kanaat hâsıl olduğunu hissederek ayrıldım. 

Binaenaleyh yüksek heyetiniz bu kanun tasa
rısına ait teklifimin umumi müzakeresini kabul 
ederek maddelerde yapılması lâzımgelen değişik
likleri de yaparsa büyük bir iyilik yapmış ola
caktır. Bir emniyet tedbiri tasarının kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Açık oya arzedilen kanun tasa
rısı için aylarını vermiyen arkadaşlar varsa lüt
fen oylarını kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
ZİHNİ URAL (Çoruh) — Muhterem arkadaş

lar, 3236 numaralı kan gütmeden mütevellit alı
nacak tedbirleri havi Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine bâzı fık
ralar ilâvesi hakkındaki Goloğlu arkadaşımızın 
teklifleri birkaç birleşimden beri müzakere edil
mektedir. Bu teklif dolavıssiyîe» hatırlarsınız, bir 
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Geçici Komisyon teşkil edilmişti. O Geçici Ko- I 
misyona dâhil bir arkadaşınız olarak 3236 numa
ralı Kanunun tatbik edilmekte bulunduğu bir 
bölgenin milletvekili olarak ben de-söz almış bu
lunuyorum. 

Golöğlü arkadaşımız ne istiyor? Hatırlarsınız, 
daha evvel 3236 numaralı Esas Kanunun kaldı
rılması için bir teklif yapılmıştı. Bu teklif dola-
yısiyle yüksek heyetinizde cereyan eden müzake
re neticesinde Hükümet namına Adalet Bakanı
nın da verdiği izahat neticesinde 3236 numaralı 
Kanun hükümlerinin devamına ekseriyetle yük
sek heyetinizce karar verilmişti. I 

İŞimdi bu şekilde 3236 numaralı Kanun hü- I 
kümleri devam ederken arkadaşımızın getirmiş I 
bulundukları bu teklif üzerine, yine hatırlarsınız, I 
bâzı arkadaşlarımız kanunun esasına muhalif ol
dukları için getirilen bu yeni teklifin ihtiva ettiği 
hükümlere de muhalif mütalâatta bulundular. 

Şimdi 3236 numaralı Esas Kanunun yürürlük
te devamına yüksek heyetiniz bu, şekilde karar I 
vermiş bulunduğuna göre, arkadaşımızın bu ka- I 
nun karşısında getirmiş bulundukları teklifi mü
talâa edersek göreceğiz ki, bâzı arkadaşlar, Esas I 
Kanunun kaldırılmasını istediklerine göre, bu I 
kanun hükümlerini tahfif etmek ve tatbikatta I 
daha kolaylığı ihzar etmek ve kan gütme sebep- I 
leri dolayısiyle bir tedbir mahiyetinde olmak I 
üzere, esas kanundan daha hafifletici sebepleri 
ihtiva eden arkadaşımızın bu tasarısına bence 
itiraz etmemeleri icabederdi. Arkadaşımız tasa
rısında ne istiyor? Ne istediğini anlamak için I 
evvelâ kısaca arkadaşımızın değiştirmek istediği I 
esas kanunun birinci maddesini kısaca mütalâa 
edelim. Maddeyi okuyorum: 

«Adam Öldürme veya öldürmeye teşebbüs eden 
veya başkasını bu cürmü işlemiye azmettiren, 
veya tahrik eyliyen kimsenin cürüm işlendiği 
zaman bir dam altında yaşıyan usul ve füruları I 
ve kardeşleri ve karı veya kocası ikametgâhları- I 
nın bulunduğu yerden başka bir yere nakledi
lirler» I 

Şimdi bu maddeye göre arkadaşımızın deği- I 
şik ek teklifinde deniyor ki, mucip sebeplerinde 
izah ediliyor ki ... I 

FERÎDÜN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Mucip sebep olarak ne diyor? I 

ZÎHNİ TJRAL (Çoruh) — Başınızı ağrıtma
mak için kısaca izah edeyim: Diyor k i : Esas I 
Mhûnun birinci maddesinde kadın olsa dahi, I 
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bu nakil muamelesine tâbidir. Bunun da birçok 
ftıahzurları rvardır\ Erkekler nakledilebilir. Fa
kat kadınların nakli cihetini, mahkemenin tak
dirine bırakalım, mucip sebep olarak ve çok 
haklı olarak diyorlar ki; kızlar, hâdisenin vu-
fcubulduğu tarihte henüz evlenme çağma gir
memiş olan, nihayet muhakeme neticeleninceye 
kadar ve devam ettiği müddetçe sinni rüştünü 
ikmal ediyor veya evlenme çağma geliyor evle
niyor. Halbuki muhakeme devam ettiği sırada 
bu kız çocuğu küçüktür. Kanunun birinci mad
desinde derpiş edilen aynı dam altındaki o kız 
çocuğu başka dama intikal etmiştir yani evlen
miştir. Bu suretle, karar da verilmiş olduğu 
için. kız kocasından ayrılmak ve nakledilecek 
başka yere gitmek mecburiyetindedir. Bunun 
için biz, keyfiyeti hâkimin takdirine bıraktık. 
Geçici Komisyonda Hükümet namına Adalet 
Bakanlığının da iştirak ettiği görüşme sırasın
da, arkadaşımızın öne sürdülü tezleri çok ye
rinde bulduk ve kabul ettik 

Arkadaşımızın teklifleri, esas kanunun aley
hinde bulunan arkadaşlarımızın mütalâalâriyle 
hiç de zıt olmadığı halde, aleyhte bulunan arka
daşlarımız esas kanunun aleyhinde bulundukları 
için bunun da aleyhinde bulunmak şeklini ilti
zam etmişlerdir. Onun için aleyhte bulunmaları 
bence doğru değildir. Yanlıştır. 

Sonra arkadaşımızın çok mühim olan diğer 
bir teklifin de, esas kanunda birinci madde ile 
nakil mecburiyeti tahmil edilmiş bulunanların 
ne bulundukları yerdeki mallariyle ve ne de gi
decekleri yerdeki her hangi bir şekilde bu mec
buri naklin neticelerinin tevlit edebileceği 
açık ve daha birçok fenalıkları derpiş edilmedi
ğinden, diyorlar ki, bunu âmme hukuku namına, 
cqza hukuku prensiplerine uymıyan bu nakli ka-
mjd etmediğimize göre bunların gideceği yerlerde 
maişetlerini temin etmek için niçin tedbir almı-
yalım? Bu alınacak tedbiri Devlete hiç de yük 
teşkil etmiyen bir prensibe bağlıyarak diyorlar 
ki; bu nakilden kadınlar istisna edildikten sonra 
kan gütme seyyiesini ortadan kaldırmak gaye
siyle yapılan bu nakillerde, ayrıldıkları yerdeki 
gayrimenkullerini Devlet değer pahası ile alsan 
vo gittikleri yerlerde, kendi taleplerine göre, 
orada ya gayrimenkul versin, yahut da parasını 
vejrsin, ayrıldığı yerdeki mal mı Devlet aldıktan 
sonra satar. Düşünülürse, burada' Devletin hiç
bir zararı voktur. 
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Arkadaşlar, burada nakledilenlerin gidecek

leri yerdeki iaşe mevzuunu arkadaşımızın çok 
haklı olarak düşünmelerinden mütevellit bir 
tekliftir bu. Ve hiçbir suretle de Devlete zarar 
tevlit edecek mahiyette değildir. Ayrıldıkları yer
de arazisini değer pahası ile aldıktan sonra 
bu araziyi ne yapacaktır? Devletin hükmi gah-;. 
siyetine emlâki hususiye olarak intikal etmiş 
bir malı isterse satar, isterse kendi malıdır, Ta-
pulandırma Kanunu hükümlerine göre dağıta
bilir. Şu halde ortada bu teklifle bir zarar tevel
lüt etmediğine göre ek madde ile bu teklifi de 
kabul etmemek bence yerinde bir hareket olmıya-
caktır. Arkadaşımızın diğer yerinde olan bir tek
lifleri daha vardır. Nakline hüküm verilenler 
var.. Bunların bu şekilde arazileri alınsın.. Bir de 
kanunun gayesi kan gütme mevzuuna dâhil olan
ları Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş bulunan
ları başka yerlerde bulundurmak gayesine matuf 
bulunduğuna göre, hüküm verilmemiş olsa dahi, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilmiş bu
lunan muayyen yerlerde, aralarında eskiden 
beri kan gütme âdeti olan aileler için, hakla
rında hüküm verilmemiş olsa dahi istiyenlerin 
de hüküm verilenler gibi malı alınıp Devlet ma
lı olarak addedilse ve onlar da başjka bir yere 
nakledilmiş olsa... Bu dâvada arkadaşımızın ta
kip ettiği ve yerinde olan teklifleri iki muha-
sım aileyi, bu kan gütme fecaatinin ailelerin 
birbirinin gözü önünde olmalarından vukua 
geldiğini düşünerek, biribirinin gözü önünden 
ayırmalk gayesini gütmektedir. Bendeniz de o 
kanunun tatbik edildiği mıntıkanın milletveki
li sıfatiyle ıbir misal arzedeceğim. Bu kan güt
menin bugünkü facaat halini almasının başlıca 
sebebi, eskiden beri kötü bir anane olalrak kal
mış bulunan bu kan gütme işinin biri birini 
görmek suretiyle aralarında her hangi bir şe
kilde tahaddüs eden tahriklerden ileri geliyor. 
Bu aileler eğer kendi yerlerinden, arkadaşımı
zın teklif ettikleri veçhile, ayrılmak istedikleri 
takdirde birisi Konya'ya, birisi İzmir'e birisi 
bilmem nereye ayrıldıkları takdirde bunlar bir 
ıbirini her zaman görmek vaziyetinden taibia-
tiyle uzak kalmış bulunacaktır. Bunu tecrü
beye istinaden arzediyorum. Hiç olmazsa kan 
gütme diye inanılan bu kötü geleneğin önü alın
mış olacaktır. 

Misal olarak bir hâdiseyi arzedeyim; bu ta
tilde seçim mıntalkamıza gittik, Heyeti Vekile 
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karariyle bu kanuna dâhil yerlerden birisinin 
kaza merkezinde halkla haöbihal ediyorduk. 
Tahminen yirmi beş yaşlarında bir delikanlı 
mütemadiyen- iki milletvekili arkadaşımıza ve 
bana mağmum bir çehre ile 'bakıyor ve bizi ta
kip ediyordu. AcaJba ne derdi vardı? Bunu o 
köyün muhtarının vesatetiyle öğrendik. Muh
tar, köyümüzden falanın bir derdi; var dedi. 
Tam onların kullandıkları tâbirle ifade edeyim; 
Devletten «bir istirhamları var, vasıta olmanızı 
rica ediyor dedi. Söyle dedik. Bu kan gütme 
sebebiyle, ki her iki taraf aileyi de tanıyoruz, 
biz en fena insanlar olarak milletin huzuruna 
çıkıyoruz. Köylülerimin muhafazası altında 
buraya geldim, bu derdimi sizlere izah için. 
Bizi, Allah aşkına, her iki aile teker teker isti
yoruz, bizi yerlerimizden ayırın dedi. 

Biz aynı köy içinde, işlerimiz dolayısiyle mü
temadiyen ihtilât halinedyiz. Babam öldürülmüş, 
kardeşim sürülmüş. Bunlar kâfi gelmiyor, dedi. 
Tedbir almıyor ama, kâfi değildir. Biz, aile ola
rak ayrılacağız, dedi. Topyekûn her iki aile on 
beş haneden ibaretiz, biz aramızda konuştuk, 
vaziyete bir çare aradık, ne yapalım, dedik, Hü
kümet bizim arazimizi münasip bir bedelle satm-
alsin, yahut arazimizi Ziraat Bankasına ipotek 
eri ol im, bize kredi açsın, arazimizi satmak için 
bu şekilde bize fırsatlar verilmiş olur. Artık biz 
bu işten illallah dedik, siz bilirsiniz diyerek göz
leri yaşlı, yanımızdan ayrıldılar. 

Arkadaşlar, vaziyet budur. Arkadaşımızın 
teklifleri Devlete hiçbir zarar vermez. Bu, kaa-
biliyeti tatbikiyesi olan bir tekliftir. Burada yal
nız Geçici Komisyonun bâzı mülâhazalar altın
da arkadaşlarımızın ikinci ek madde olarak tek
lif ettiklerini kabul etmedi, vaktinizi fazla al
mamak için, kısaca arzediyorum, hüküm verilme
miş olanların arazileri dahi, eğer kan gütme aile
lerine mensup oldukları takdirde, alınsın diye 
teklifte bulunurlarsa alınsın. Bu da çok yerinde 
bir tekliftir. Tensip ederseniz ben de bu bakım
dan arkadaşımıza iltihak ediyorum. Geçici Ko
misyonda itirazım yoktur ama, arkadaşımızın bu 
teklifinin kabulü çok yerinde olacaktır. 

Bu mâruzâtım görgülerimize müstenittir. Ve 
bu maruzatım Bakanlar Kurulu kararma dâhil 
olan bir yerin milletvekili olarak acı ıstırabı 
görmüş bir insan olarak, kabiliyeti tatbikiyesi 
bulunan ve esas kanundaki hükümleri tahfif et-
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mekle beraber mâni hükümler de getirmekte bu- ! 
liman bu teklifin komisyon mazbatasiyle kabulü 
yerinde olacaktır, bunu arzederim. 

BAŞKAN — Açık oy neticesini arzediyorum; 
Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Mü

dürlüğünün 1947 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısına (247) oy verilmiş, (244) kabul (3) ü 
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çekinserdir. Muamele tamamdır. Tasarının Ka-
nunluğu kabul olunmuştur. 

Mahmut Goloğlu arkadaşımızın teklifiyle il
gili önergeler mevcuttur. Bunları karara bağla
mak üzere reyinize arzedeceğim. Fakat lüzumlu 
ekseriyet yoktur. Bu sebeple Cuma günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,12 

DÜZELTİŞLER 

Bu birleşim Tutanak Dergisine bağlı 29 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacak
tır : 

Sayfa Sütun Satır 

5 
6 
» 
» 
» 
7 
» 
» 

1 
2 
3 
3 
4 
2 
2 
3 

10 
19 
16 
17 
16 
2 
8 

13 

Yanlış Doğru 

emekli ikramiyesi emeklilik ikramiyesi 
Genel Toplam 65 115 093 43 Genel Toplam 65 115 098 43 

70 456 19 70 546 19 
Genel Toplam 53 744 362 78 Genel Toplam 53 744 862 78 

4 252 4 352 
geliri gelirleri 
dairelerden idarelerden 
Toplam Genel Toplam 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye «ayıtı : 487 
Oy verenler : 247 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler 

Çekinserler 3 
Oya katılmıyanlar : 230 

Açık Milletvekillikleri : 10 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât lltekiıı 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 

[Kabul 
Arif Kalıpsızoğlu I 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin | 

BİNGÖL ı 
Feridun Fikri Düşünseli 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlıı 
Mahmut Güebilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem | 

BURDUR I 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 
Selim Herkmeıı 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman | 

edenler] 
I Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Ali Hıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoglu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 

I Rükneddin Nasuhioğlu 
l Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirta^ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanae. 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

I Ali Fuad Oebesoy 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erknıen 
Doğan Köymeıı 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
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Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Tank Gürerk 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeş'e 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Salih Ealemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 

Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
îhsa/n Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet tnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğhı 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk îlker 
Adnan Karaosmanoğlu 

Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalined 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşjt Fırat 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Mahmut Kibaröğlu 
Sinan Tekelioğhı 

SîtRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Mulhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki ö rs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Suat Başol 
Ali Riza İneealemdar 
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Çekimserler] 
ÇANAKKALE 

Nuaret Kirîşcioğlu 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
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AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özepban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç (î.) 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salânattin Benli 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înee 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sanoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı (î.) 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoglu 
Muzaffer Emirağlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri OkcuoğT 
(t) 

BlTLlS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 

BURSA 
Baif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 

[Oya ka 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoglu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sagırağlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu -(I.) 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal (t.) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun (t.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tank ut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
ihsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
(t) 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Mosho* 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

Senihi Yürüten 
tflMfR 

Halide Edib Adıvar 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taskıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoglu 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
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KÜTAHYA 

Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim" Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sürııri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (I.) 

MARAŞ 
Aibuillah Aytemiz 

1 Alamet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kladoglu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten (î.) 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türfcoglu 
Azk Uras 

MUĞLA 
Cemali Hünal 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş (t.) 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroglu 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 

Rtfllü 
İzzet Akçal 

[Açık Millet 
Denizli 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 1 

1 Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete (t.) 

SAMSUN 
Haşim Alişan 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Oogkum 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Ceami Türk 

SttRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Ercüment Damaiı 
ŞevM Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı AkyÜ£ 
Zeki Erataman 

vekillikleri] 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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1 Şevket Moeaıı 
Yusuf Ziya Tunıtaş 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayaip 
Ömer Cevheri 
Celal öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıiı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 

*>m<i 

A 
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S. SAYISI 3 
Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) tâbirinin muh
tevasına Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nın 
da dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet, Maliye, Bütçe, Gümrük ve Tekel ve Adalet 

komisyonları raporları (3 /189) 

T. C. 
Başbakanlık 26 .V .1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 72 - 156, 6 - 1701 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5677 sayılı Af 'Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 5383 sayılı 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nın da girip girmiyeceği hususunun yorumlan
masına dair olup Bakanlar Kurulunun 20. I V . 1951 tarihli toplantısında incelenerek uygun görül
müş bulunan Gümrük ve Tekel Bakanlığının sureti ilişik 17 .1 .1951 tarihli ve 42 - D/10740 - 14541 
sayılı yazısiyle Adalet ve Maliye bakanlıklarının bu konu hakkındaki 28 . I I . 1951, 3 1 . I I I . 1951 
tarihli ve 13, 2111262/236 - 13326 sayılı mütalâalarının suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 17 Ocak 1951 tarihli ve Hukuk Müşavirliği 42 - D/10740 -
14541 sayılı yazısı suretidir. 

Yüce Başbakanlığa 

5677 sayılı Kanunun 7 nci niaddesind-e « hususi kanunlarına göre mercilerince verilmiş ve bu 
kanunun neşri tarihinde infaz edilmemiş bulunan para cezalarının affa dâhil olduğu kabul edil
dikten sonra vergi cezaları ve misil zamları » nm bu hükümden hariç okluğu gösterilmiştir. 

Eski Gümrük Kanununun 105, 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı yeni Gümrük Kanunu
nun 143, 147, 148 ve 150 nci maddelerinde yazılı olup vergi miktarı ile veya misli ile tâyin olu
nan para cezalarının affın şümulü dışında bulunduğu teşkilâtımıza tamim edilmiş ve bunların es
kisi gibi infazına devam edileceği; henüz cezası v^ri'lmiyen veya verilmiş olup da itirazen tetkik 
edilmekte bulunan kanuna muhalif hareketler hakkında da - kanunlarına göre - gereken muamelenin 
yapılacağı bildirilmişti. 

Bir taraftan ilgililerce Bakanlığa müracaat ve şikâyetlerde bulunulduğu sırada diğer taraftan 
da mahkemeler ve yargıtay « eski ve yeni Gümrük kanunlarına göre alınması gereken para ce
zalarını vergi cezası » mahiyetinde görmiyerek bu gibi takiplerin Af Kanunu sebebiyle düş
mesine karar vermeye başladıklarından Adalet Bakanlığma bir yazı gönderilerek görüşümüz 
izah edilmiş ve mütalâa istenmiştir. 

« Vergi cezaları ve misil zamları bu hükümden hariçtir » fıkrasının, kanun tasarısında mev
cut olmadığını ve bu fıkranın - Maliye Bakanı tarafından yapılan teklif üzerine - Kamutaydaki 
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müzakere sırasında 7 nci maddeye ilâve edildiğini nazara alan Adalet Bakanlığınca « vergi ce
zaları » tâbirinin muhtevası içine Gümrük Kanununda yazılı para cezalarının girip girmiyeceği 
hususunda Maliye Bakanlığından mütalâa istenmiş; Maliye Bakanlığının görüşümüze uygun ce
vap verdiği öğrenilmekle beraber iki Bakanlık arasında yazışma devam ettiğinden Adalet Ba
kanlığından henüz cevap alınamamıştır. 

Mahkeme ve Yargıtay kararlarında aynı içtihat muhafaza edildiğinden ve Cumhuriyet Baş
savcılığı tarafından suçlu aleyhine tashihi kararyoluna gidilmediği cihetle bu içtihatlara karşı 
kanun yollarına da baş vurulamadığmdan £677 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan cvergi 
cezaları» tâbirinin Büyük Millet Meclisince yorumlanmasını istemek istirarmda kalınmıştır. 

Bakanlığımızın tamiminde yer alan göçüş aşağıda arzedileeek hukuki sebeplere dayanmaktadır. 
1. Bugüne kadar kabul edilen Af ve rJ tcil Kanunlarının müşterek hükmü, tazminat kabilinden 

olan para cezalarının af veya tecilden istisnası noktasında toplanmaktadır. 
a) 1441 sayılı Kanun kabahatleri af, bâzı cürümlerde takibatı ve hükümlerin infazını tecil et

miş, fakat, 5 nci maddesiyle; «hususi kanunlarda yazılı tazminat kabilinden olan para cezaları» 
m tecilin dışında bırakmıştır. 

b) 2330 sayılı Kanunda bâzı suçlar VÖ cezaları affetmiş, fakat, 10 ncu maddesiyle «bu kanun
daki para cezasından maksat, umumi ve hususi kanunlarında yazılı olan hukuku âmme para ce
zalarıdır» diyerek «tazminat kabilinden olan para cezaları» nı affın şümulüne sokmamıştır. 

Bu hükümlerin fevkmdaki müşterek gaye, İdareye iras edilen bir zararı mutlaka tazmin et
tirmektir. 

Gerek kanunlarımızda, gerek Yargıtay içtihatlarında, gerekse nazariyatımızda kabul edilen esas
lara göre para cezaları (âmme para cezaları) ve (tazminat kabilinden para cezaları) diye ikiye 
ayrılmaktadır. Bunların, suç işlenmesine mâni ve terhibî mahiyette müeyyideler olduğu muhakkak 
olmakla beraber bir zararın tazminini hedef tutan hukuki mahiyetleri diğerinden daha üstündür. 
Bu sebeple ve Yargıtayın takarrür etmiş içtihatlarına göre : 

A) Tazminat kabilinden olan para cezaları tecil edilemez. 
B) Tazminat kabilinden olan para cezalarında kanuni ve takdirî sebeplerle indirim yapılamaz. 
C) Kanunun tâyin ettiği âmme para cezaları her suçlu için ayrı ayrı hükmedildiği halde, 

tazminat kabilinden olan para cezaları, «uçlunun teaddüdü ile değişemez. 
D) Tazminat kabilinden para cezalarından dolayı suçlular arasında müteselsil kefalet hü

kümleri cereyan eder. Halbuki âmme para cezaları şahsidir. 
E) Tazminat kabilinden olan para cezaları idareye iras edilen zararın miktarı ile muayyen ve 

nispîdir. 
13. II . 1935 tarihli ve 5 sayılı Tevhidi İçtihat Kararı, 1918 sayılı Kanunda yazılı kaçakçılık 

para cezalarının d,a tazminat kabilinden olduğunu kabul edersek bunları 2330 sayılı Af Kanunu
nun şümulü dışında mütalâa ettiğine göre, Gümrük Kanununda yazılı nispî para cezalarının taz
minat mahiyetinde bulunduğuna şüphe edilemez. 

(2. 5677 sayılı Kanunda (Tazminat kabilinden para cezaları) tâbiri kullanılmıyarak (vergi ce
zaları) denilmesinin sebebi, Vergi Usul Kanununun, vergilere ait tazminat kabilinden para ceza
larını (vergi cezası) olarak isimlendirilmesinden doğmaktadır.) 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununun gerekçesinden aldığımız şu kısımlar, (vergi cezası) tâbiri
nin hangi mânada kullanıldığını göstermektedir : 

a) Bilindiği gibi vergi cezasının hukuki mahiyetinin tâyininde iki tez karşılaşmaktadır. Birinci 
tez «malî müeyyide» esasına dayanır. Bu esasa göre vergi kanunlarına aykırı hareketlerde malî 
müeyyide tatbik olunur. Malî müeyyide bir ceza olmayıp bir vergi zammı, misil zammıdır. Bu iti
barla, doğrudan doğruya vergi karakterini taşır. 

İkinci tez malî müeyyideyi kaldıran ve bunun yerine vergi cezasını koyan tezdir. Bu teze göre 
vergi kanunlarına aykırı hareket edilmesi cezayı müştekim bir fiildir. Bu ceza vergi hâdisesine 
bağlı ve esas itibariyle vergi miktarlariyle irtibatlı malî bir ceza mahiyetinde olduğu için buna, hu
susi bir terim kullanılarak, (vergi cezası) denilmektedir. Cezanın doğrudan doğruya vergi miktarı 

( S. Sayısı: 3 ) 
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üzerinden bir kat, iki kat veyahut yüzde ölçüleri ile hesaplanması bunun vergi cezası karakterini 
değiştirmez. Bu teze göre (malî müeyyide) de (vergi cezası) ndan başka birşey değildir. Bazan bü
tün matrahı alıp götüren, üstelik mükellefin mamelekine sirayet eden ve bâzı ahvalde mükellefi 
bunun dışında dahi borçlu bırakan bir (âmme alacağı) bugünün vergi hukuku prensiplerine göre 
bir vergi olamıyacağı cihetle bu nam altında mükelleften istenilen paranın da sadece bir vergi ce
zasından başka birşey olamıyacağı meydandadır. Bu sebepten (vergi tezyidi) ve (misil zammı) ta
biriyle malî müeyyidenin vergi mahiyeti üzerinde ısrar edilmesinin mânası ve kıymeti olamaz. 

b) Vergi cezasından maksat, Devlete bu yoldan ayrı bir varidat temini olmayıp sadece Vergi 
kanunlarının doğru olarak tatbikini sağlamaktır. 

c) Vergi cezalarının aslı daima para cezasıdır. Kaçakçılık ve kusurda; kaide olarak zıyaa uğ-
rıyan vergi ile nispet edilir. 

3. Vergi Usul Kanunundaki yeni tâbirden mülhem olarak 5677 sayılı Kanunda yer alan (vergi 
cezası) mn ne demek olduğu anlaşılınca Gümrük Kanununda yazılı olan para cezalarının da (vergi 
cezası) mahiyetinde olduğu kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Tereddüt doğuran nokta Güm
rük vergilerinin Vergi Usul Kanununa tâbi olmamasıdır. Eğer diğer vergiler gibi Gümrük vergi
lerinin tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri de Vergi Usul Kanununa tâbi tutulsaydı Gümrük Kanu
nunda meVcut buna ait hükümler yürürlükten kalkacak ve gümrük mevzuatına muhalefetin cezası 
da Vergi Usul Kanununa göre tâyin edilecekti. Gümrük vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsil usul
lerinin Vergi Usul Kanunundakilerden ayrı bulunması, aynı maksatla konulan ve (para cezası) di
ye adlandırılan cezaların (vergi cezası) addedilmemesine sebep teşkil etmez.) 

Keyfiyet teşriî yoruma muhtaç görüldüğünden gereğinin yapılmasına müsaade buyurulmasmı 
saygılarımla arzederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
N. Özsan 

Adalet Bakanlığının 28 . I I . 1951 tarihli ve C. tş. U. Md. 13/53 sayılı yazısı suretidir 

Yüksek Başkanlığa 

Muamelât Umum Müdürlüğü söziyle gelen 25 . I . 1951 gün ve 72 - 156/6/283 saylı yazıya K. 
Yazılarına bağlı olarak gelen Gümrük ve Tekel Bakanlığının 42 - D/10740 sayılı yazısında: Eski 

Gümrük Kanununun 105, 106 ve 107 nsi maddeleriyle 5383 sayılı yeni Gümrük Kanununun 143, 
148 ve 150 nci maddelerindeki para cezalarının vergi cezası mahiyeeini haiz bulunduğu ve bu iti
barla Af Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası hükmüne göre adı geçen maddelerdeki para ceza
larının affın şümulü dışında kaldığı düşüncesinde bulunulmakta ise de bir taraftan ilgililerin 
bakanlığa müracaat ve şikâyette bulunmaları, diğer taraftan Yargıtaym eski ve yeni Gümrük ka
nunlarına göre alınması lâzımgelen para cezalarını vergi cezası saymıyarak bu cezaların affa tâbi 
olduğuna karar vermesi karşısında sözü geçen 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinde yer 
almış olan «vergi cezalan» tâbirinin Büyük Millet Meclisince yorumlanmasına zaruret hâsıl oldu
ğundan gereğinin yapılması istenmiştir. 

Vergi cezalan, suçlan cezalandırmak gayesiyle değil vergi mükellefiyetlerinin kanunun tâyin 
ettiği müddet ve şartlar içinde yerine getirilmesi ve binnetice Devletin malî menfaatlerinin korun
ması maksadiyle vergi kanunlarında konulmuş olan malî müeyyidelerdir. Kaçırılan verginin birkaç 
misli veya yüzde muayyen bir nispeti üzerinde ilgili vergi veya maliye dairelerince tahakkuk etti
rilen bu cezalar, ceza hukuku anlamında, cezai bir karakter taşımazlar. 

Nitekim 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 312 ve mütaakıp maddelerinde, vergi kaçakçılığı 
yapanlar, kaçak sayılan fiiller dışında her hangi bir suretle vergi ziyama sebebiyet verenler veya 
vergi ziyama sebebiyet vermeksizin Vergi kanunlanna aykırı harekette bulunanlar hakkında vergi 
dairelerince, verginin misli veya yüzde muayyen nispeti üzerinden tahakkuk ettirilen malî mü
eyyidelere vergi cezası adı verilmiştir. 

( S. Sayışa : 3 ) 
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Binaenaleyh : 5677 sayılı Kanunun yedinci maddesinin son fıkrasında yazılı bulunan «vergi 

cezaları ve misil zamları» tabiriyle mahiyetleri yukarda arzedilen malî müeyyidelerin kasdedildiği 
ve bu kabil cezaların aftan istisna edildiği mütalâa olunmaktadır. 

5^83 sayılı Gümrük Kanunundaki para cezalarına gelince : Hususi kanunlarda yazılı para ce
zalarının mahiyetlerinin tâyininde kanun vâzımm maksadının nazara alınması icabedeceğinie ve 
Gümrük Kanunu hükümlerine riayet etmiyenlere verilen para cezalarında, umumi ceza prensiple
rine dayanmaktan ziyade idarenin bu yüzden uğrıyacağı zararları ödemek ve malî menfaatlerini 
korumak maksadı mevcut olduğu anlaşılmasına göre sözü geçen kanunda yazılı para cezalarının tan
zimi mahiyeti haiz* olduğu kanaatine varılmış ve 13 . II . 1935 tarihli Yargıtay îçtihadı Birleştirme 
Karan da bu düşünceyi teyit eder mahiyette bulunmuştur. 

Netice olarak: 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrasındaki (vergi cezaları ve 
misil zamları) nın mahiyetleri açık ve vazıh olmasına ve 5383 sayılı Gümrük Kanununda yazılı pa
ra cezaları, bu cezaların konulmasındaki maksat ve gayeye göre, tazminat mahiyetinde olduğu 
ve tatbikatın da bu yolda cereyan ettiği anlaşılmasına ve tazminat kabilinden olan para cezaları ise 
sözü geçen 5677 sayılı Af Kanununun şümulü içinde bulunmasına göre ortada tefsiri mucip bir cihet 
mevcut olmadığı netieesine varılmıştır. 

Saygı ile arzolunur. 
Adalet Bakanı 

' • • : • . • > H. özyörük 

Maliye Bakanlığının 31 . I I I . 1951 tarihli ve 2111262 - 236/13326 sayılı Gelirler Genel Müdürlüğü
nün yazısının suretidir 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

Çok acele 
Muamelât Genel Md. 
25 .1 .1951, 8 . I I . 1951 günlü ve 72-156/6/283 sayılı yazıları K. 
5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu

nunda yazılı (para cezaları) nın da girip girmiyeceği hususunun yorumlanması hakkında Gümrük 
ve Tekel Bakanlığından Yüksek Makamlarına sunulan ve bir örneği Bakanlığıma tevdi buyurulnn 
1 7 . 1 . 1951 günlü ve 42-D/10740-14541 sayılı yazı okundu ve keyfiyet incelendi. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının yazısında işaret edildiği üzere, 5677 s'ayılı Kanunun 7 nci mad
desinde, hususi kanunlarına göre mercilerince verilmiş ve bu kanunun neşri tarihinde infaz edil
memiş bulunan para cezalarının affa dâhil olduğu kabul edildikten sonra «vergi cezalar* ve misil 
zamları» nın bu hükümden hariç olduğu gösterilmiş olması hasebiyle eski Gümrük Kanununun 
105. 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı yeni Gümrük Kanununun 143, 147, 148 ve 150 nci 
maddelerinde yazılı olup vergi miktarı ile veya misli ile tâyin olunan para cezalarının affın 
.şümulü dışında bulunduğu müşarünileyh Bakanlık tarafından teşkilâta tamimen tebliğ edilmiştir. 

Teşkilâtça bu yolda tatbikata geçilmesi üzerine bir taraftan ilgililerin müracaat ve şikâyette 
bulunmaları diğer taraftan da mahkemeleı- ve Yargıtayca eski ve yeni Gümrük kanunlarına, göre 
alınması gereken para cezalarının «vergi cezası» mahiyetinde görülmiyerek bu gibi takiplerin Af 
Kanunu sebebiyle düşmesine karar verilmeye başlanması dolayısiyle bu mevzuda Adalet Bakanlığı 
ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı arasında yazışmalara ballanmış ve Adalet Bakanlığınca konu hak
kında Bakanlığımın da mütalâası sorulmuştur. Diğer taraftan Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
meselenin yorum yolu ile hallinin teklif edilmiş bulunduğu yüksek malûmlarıdır. 

Muhtelif vergi kanunlarında, mükelleflere veya vergiyi tahsile mecbur olanlara tahmil edilen 
vecibelerin müeyyidesi olmak üzere vergi veya resimlerin muayyen miktarda zamlarla birlikte 
tahsil edileceğine dair hükümler vaz'edilmiştir. Para ile temsil edilen bu cezai müeyyideler ha
zan misil zammı, hazan zam cezası, bazan da verginin yüzde şu kadar fazlası namı altında 

( S. Sayısı : 3 ) 
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alınmaktadır. 5432 sayılı Vergi Usul Kanununda verginin ziyama mahal verenler veya zıyaa 
sebebiyet vermemekle beraber vergi kanunlarına aykırı hareket edenler hakkında vaz'edilen mü
eyyidelere umumi bir tâbirle (Vergi cezaları, namı verilmektedir. Bu kanunda bahis mevzuu edilen 
(Vergi cezaları) da hukuki mahiyetleri itibariyle muhtelif vergi kanunlaında yazılı misil zamları 
veya zam cezaları gibi malî müeyyidelerden başka bir şey olmamakla beraber, Vergi Usul Kanu
nunun vergi cezalarına taallûk eden gerekçesinde izah edildiği üzere zamlariyle birlikte alman bir 
vergi karakterini haiz olmıyan vergi hâdisesine bağlı ve vergi miktariyle irtibatlı malî cezalardır. 
5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesine, Büyük Millet Meclisi müzakereleri sırasında bir tak
rir ile eklenen son fıkradaki vergi cezalan; arzedifen mahiyetteki malî cezalardır. Ve bir eıvvelki 
fıkra ile affın şümulüne ithal edilen para cezaları ile iltibasa mahal verilmemesi ve kanun vâzıının 
maksadını açıklamak maksadı ile maddeye ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 143 ve mütaakıp maddelerinde yazrh para cezalarının vergi 
cezası sayılıp sayılmayacağı hususuna gelince : 

Vergi cezalarının mahiyeti hakkındaki düşüncemiz yukarda arzedilmişti. Bu cezaların vergi
lerle ilgili olmamakla beraber vergi karakterini haiz olmaması, Vergi Usul Kanunundaki tas
nife göre kaçakçılık suretiyle veyahut kaçakçılık haricinde kusur neticesi, vergi ziyama sebe
biyet verilmesi veyahut vergi ziyama sebebiyet verilmeksizin vergi kanunlarına aykırı hareket
te bulunulması hallerin-? mahsus malî müeyyidelerden ibaret olduğuna göre Gümrük Kanunu
nun 143' ve mütaakıp maddelerindeki cezai müeyyidelerin Gümrük Vergisi ilen olan irtibat ve 
alâkalarına nazaran tetkiki, hukuki mahiyetlerinin daha doğru olarak tesbitine yarıyacağı kanaa
tindeyiz. 

Filhakika Gümrük Kanununun dördüncü ayırımının cezalara dair olan üçüncü bölümünde ba
his mevzuu edilen para cezalarının bir kısmı Gümrük Vergisinin kaçırılmasına veya ziyama mahal 
verilmemesine matuf veyahut kanuna aykırı haller dolayısiyle vaz'edilmiş malî cezalar olup bir 
kısmı da Gümrük Vergisiyle hiçbir ilgisi olmıyan ve menedilen bâzı hallerin müeyyidesi olarak 
sevkedilen tamamen âmme para cezası mahiyetinde müeyyidelerdir. 

Binaenaleyh, Gümrük Kanununun 143 ve mütaakıp maddelerinde yazılı para cezalarının hepsi 
aynı karakteri haiz bulunmadığından bunlardan Vergi Usul Kanununda yazılı malî cezaların ma
hiyet ve vasıflarını ihtiva edenlerin (Vergi cezası) addedilerek 5677 sayılı Af Kanununun şümulü 
haricinde mütalâa edilmesi ve Gümrük Vergisi ile hiçbir irtibatı olmıyan bir mahiyet arzeden^pa 
ra cezalarının mezkûr Af Kanunu hükümlerine tâbi tutulması kanunun maksadına uygun olur. 

Yukardan beri arzedilen kanuni hükümlere göre, eski Gümrük Kanununun 105, 106 ve 107 nci 
maddeleri ile yeni Gümrük Kanununun 143, 147, 148* ve 150 nci maddelerindeki cezaların (Ver
gi cezası) mahiyetinde oldukları cihetle affa tâbi tutulmaması gerekeceği; bununla beraber mah
keme ve Yargıtayca ittihaz edilmiş kararlar muvacehesinde ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının tekli
fi veçhile, meselenin yorum voliyle halledilmesi muvafık olacağı mütalâa edilmekte olduğunu say
gılarımla arzeylerim. 

Maliye Bakanı 
•«' • • ' J ":- ' , '" J • ' . "" ;<* % B. Polatkan 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Adalet Kom 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 3/180 
Karar No. 48 

Yüksek 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Ka
nununda yazılı bulunan (para cezaları) nm da 
dâhil olup olmadığının yorumlanması hakkın
daki Başbakanlık tezkeresi komisyonumuza ha
vale edilmekle Adalet, Maliye ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu hal
de incelendi. 

Yapılan tetkikat ve müzakereler sonunda 
komisyonumuz aşağıdaki kararı ittihaz eyle
miştir : 

Yorum mevzuunu çözmek ve karara varmak 
için 3 esaslı noktanın tahlil edilmesi zaruri gö
rülmüştür. 

1. Para cezalarının nev'i: 
2. 5383 sayılı Gümrük Kanunundaki müey-

yedeler; 
3. 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci madde

sinin istihdaf ettiği gaye; 
Al Para cezalarını, mevzuatımız itibariyle: 
1. Âmme para cezası; 
2. Tazminat kabilinden para cezası olarak 

ikiye, tefrik lüzumu hâsıl olmaktadır. Her ne 
kadar bu iki cezanın karakterini tâyin zımnında 
sarih bir hüküm şimdiye kadar sevkedilmemiş 
ve binnıetice tarifeleri de yapılmamış ise de, ka
nunların metinlerine istinat ve bunları mâna-
landırmak suretiyle her iki para cezasının ka
nuni mahiyetlerini izah mümkündür. 

Âmme para cezalarını, âmme nizamının ihlâ
line müntehi fiiller dolâyısiyle suçluya tatbik 
edilen bir müeyyide olarak vasıflandırmak' icap 
eder. Zira, ika edilen fiil şahsi bir zararı intaç 
etmemiş olduğundan, bu cezanın mahiyetinde 
tazmin unsuru aranılamaz Türk Ceza Kanu
nunda tahsis edilen (hafif ve ağır para ceza
ları) ıtlakı ile bu grupa dâhil bulunmaktadır. 

Tazminat kabilinden olan para cezaları, Dev
lete malen bir zarar husule getiren bir fiilin ir 
tikâbma mukabil kesilen cezadır. Bu cezanın 
bünyesinde, mevcut ve müesses âmme nizamının 
ihlâl edildiği aşikâr olup gaalip vasfını bu yolda 

( S. S: 

isyonu raporu 

25. VT. 1951 

Başkanlığa 

mütalâa ve bunun zımmmda da Devletin vuku 
bulmuş ve.ya vukuu muhtemel zararını temin 
kasdı ile vaz'edilen bir müeyyide olduğunu ka
bul eımek icabeder. Para cezalarının dayandığı 
mefhumları hukuk nazariyelerinin prensiple
rine göre ve bunlardan mülhem olarak belirtil
miştir. 

B) GümHük Kanunu müeyyideleri, kanu
nun 16 nci maddesi Gümrük Resminin tarifede 
gösterilen ölçü ve nispetler üzerinden alınacağını 
âmir bulunmaktadır ki, metinde mevzuubahis 
(tarife) tâbirinin Gümrük Tarife Kanununa 
ınâtufiyetinde tereddüt edilemez. Kanun, Güm
rük Yergisinin nispet ve miktarını bu suretle 
kanuni bir kıstasa bağladıktan sonra verginin 
tahakkuk şeklini de taknîn ederek bu mevzuda 
beyanname usulünü tercih ve bunu mükellefe 
tahmil etmiştir. 

Beyannamenin tescil edilmesi gerekli oldu
ğundan, bunun mumzisi, muhtevası ile (gerek 
vergi bakımından ve gerekse cezai bakımdan) so
rumludur. İthali istenilen malın evsafı, Tarife 
Kanununa bağlı cetvel münderecatına tevafuk 
etmediği' takdirde, tahakkuk muamelesi ile 
mesul memurların, kanunun kendilerine tahmil 
ettiği vazife icabı olarak ithali istenilen malın, 
yürümekteki tarife esaslarına göre hesap edil
mek suretiyle beyana nazaran noksan verginin 
iblâğına veya fazla alınması lâzmıgelen vergi
nin tenkisine mütaallik muameleleri yaparak sa
rih bir tahakkuk vaziyetini tesbit eder. 

Kaydı lâzmıgelen bir cihet de, memurun yu
karda izah olunan muameleleri her hangi bir 
merciin izin ve icazetine hacet kalmadan, hâdi
seye ıttilaı üzerine doğrudan doğruya yapacağı 
keyfiyettir. Kanunun siyakı ibaresinden memu
run re'sen tevessül edeceği bir muamele olduğu 
aşikâr olarak anlaşılmaktadır. 

Mükellefin lehine olarak ittihaz olunan mua
melenin bu mevzuu sadedinde münakaşası için 
mahal yoktur. Ancak, aleyhe yani verginin tez
yidine matuf olarak ittihaz kılman muamelelere 

sı : 3 ) 
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karşı mükellefin muteriz kaldığı halde tatbik 
olunacak hükümler üzerinde tevakkuf etmek lâ-
zımgelmektedir. Çünkü, kanun giriş rejimine 
has muamelelerde takaddümen Gümrük Vergisi
nin istifasını hedef tutarak derpiş etmiş ve gi
riş rejiminin ihlâline müntehi ve müncer sair 
fiilleri de ceza esasları ile daha muahher bir 
tertiple nehyetmiş olduğundan bu mevzua Güm
rük Kanunundaki ceza esaslarını işaret ederken 
temas etmek üzere burada işaret edilmesinin 
faydalı bulunduğu telâkki edilmiştir. 

Beyanname muhteviyatı ile ithali istenilen 
malın evsafı arasında fark görülerek, daha yük
sek tarife tatbikına tevessül olunduğu takdirde 
mükellefin vâki tahakkuk muamelesine karşı iti
raz hakkı kanun hükümleri arasında yer almış
tır. Şu ciheti bilhassa tebarüz ettirmek gerek
tir ki, muayyen süreler zarfında itiraz vukuunda 
mütehaddis ihtilâfatın halli mütaaddit merci
lerde aletderecat incelenmeye tâbi tutulmuştur. 

Bu merciler, muamelenin yapıldığı" idarenin 
âmiri, Gümrük Genel Müdürlüğü, eksperler he
yeti ve hakem heyetleridir. Her iki heyetin ve
recekleri kararların kesin olduğuna dair ka
nunda sarahat vardır. 

Ancak, kesin olarak verilen kararların da Da
nıştay Kanununda mevcut hükümler itibariy
le idari kazaya tâbi bulunduğunu, hâdisenin iza
hı için kaydedilmesi gerekli görülmüştür. 

C) Gümrük Kanunundaki ceza esasları, ka
nunun 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ve 
150 nci maddeleri cezai hükümleri ihtiva etmek
tedir. Bu hükümlerin de, raporumuzun başlan
gıcında gösterilen tasnife istinaden ikiye ay
rılması icabeder. Bu tasnife göre ezcümle zikri 
geçen maddelerden 144 ve 150 nci maddelerde 
kabul edilen esaslara göre, bu maddelerin ihlâ-
lindeki hallerin tazmini mahiyet ve vasıfta 
bulunduğu aşikârdır. 

Kezalik, diğer maddelerin tahdit ettiği fi
illerin hukuk prensipleriyle telif ve mukayese 
takdirinde bunların âmme inzibatı ile alâkası 
birer kere menfi fiil olduklarını kabulde te
reddüt edilemez. Nitekim, 

Gümrükten esasen muaf her hangi bir eşya
yı kanuni mercileri tarafından tâyin olunan 
kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithali 
veya bu teşebbüsün ortaya attığı hâdisenin 
(Gümrük Vergisi) mevzuu ile bir gûna alâkası 
bulunduğu kabul edilemez. 

Bu cümleden olarak, yabancı limanlardan ge
len gemilerin gümrük bölgesine girdiklerinde 
zorlayıcı sebepler olmadıkça mûtat rotayı de-
ğiştiremiyecekleri, yolda duramıyacakları, başka 
gemilerle temas edemiyecekleri ve gümrük bulun
mayan yerlere yanaşamıyacakları gibi memnui-
yetleri zikretmek suretiyle kanun mevzuu vuzuh
la aydınlatmaktadır. 

Bu bentte zikredilen cezai hükümler (Hafif 
para cezası) ve (para cezası) olarak iki gurupa 

ayrılmıştır. 
Hafif para cezası; kanuni bir ıstılahtır, ve 

bunun âmme para cezası mefhumunu ifade etti
ği münakaşadan azade olarak açıktır. Bu sarih 
kaydı kanuniye mukabil cezai hükümleri muhtevi 
maddelerin metinlerinde (para cezası) tâbirinin 
bulunması tereddüdü celbetmekte ise de bu para 
cezalarının ağır para cezası nev'ine dâhil olduğu
nu; kanunun tanzimine saik olan düşünceye is
tinat ve ondan mülhem olarak ve aynı zamanda 
hukuk nazariyelerine ve umumi kaidelere ittiba-
en ve maddelerin delâlet ettiği mevzular itiba
riyle kabul etmek zarureti vardır. Metin bünye
sinin ağır kelimesinden mahrum bulunması, ka
nun vâzıımn maksadını tebdil için sebep ve illet 
teşkil edemez; bilâkis, ihmal veya ikamesinde 
bir mahzur telâkki etmediğinin bir delili olarak 
kabul edilmesi muktazidir. Nitekim, kanunun 
148 nci maddesi ithal rejimine has ve riayet edil
mesi zaruri bulunan muamelelerden (beyan) in 
(denetleme) neticesinde; eşyanın tarife tatbika
tına müessir cins, nevi veya evsafında; başkaca 
vergiye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerin
de veyahut kıymetlerinde aykırılık görüldüğü 
takdirde, Gümrük Vergisi miktarında % 2 yi 
aştığı takdirde, (Gümrük Vergisi) tarife haddi
ne iblâğ olunduktan başka, mütehavvil nispetler 
üzerinden para cezasının alınacağını âmirdir. 
Bu madde hükmü Devletin Gümrük Vergisi ala
cağını temin ettikten başka; gümrük muamelâtı
nın sihhat ve intizamında âmme inzibati meya-
nında kabul ederek, bunun ihlâlimde ceza tahdidi 
altında bırakmıştır. 

Mevzuun hiyni münakaşasında para cezaları
nın muayyen hadlerden (asgari ve âzami hadleri) 
maada, nispî esaslara da tâbi tutulmasına işaret 
olunarak; nispî esasla takyit edilen fiillerin Af 
Kanununun yedinci maddesinin son fıkrasını teş
kil eden vergi cezaları mefhumuna girdiğini bi
naenaleyh affa tâbi olduğunu da ileri sürmüş-

( S . Sayısı ; 3 ) 
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lerse de; nispî esasın bu mütalâaya bir kıstas ola-
mıyacağı noktai nazarı ile mesbuk itiraz redde
dilmiştir. Nispî ceza fiilin mahiyetine göre vaz?-
edilmiş ve gümrük muamelâtının tenevvüü ve 
hususiyetleri nazara alınmıştır. 

Türk Ceza 'Kanununun 19 ncu maddesi nispî 
para cezalarının haddi olmadığını tesbit eder, ki 
Gümrük Kanununun nispî para cezaları da bu 
maddeye muzaf bulunmaktadır. 

Cezai hükümlerin tatbikına mütaallik olarak 
kabul edilen esaslar ile Gümrük Vergisinin ta
hakkuk suretine ait şekiller dâhi yekdiğerindeıı 
farklıdır. 

Raporun mahsus kısmında işaret olunduğu 
veçhile, Gümrük Vergisi; bu işle vazifeli memur 
taraf nidan tesbit ve re'sen tahakkuk muamelesi
ne tâbi tutulur. Bu muameleler cezai hükümlerle 
mukayese edilemez. Cezaya mütaallik işler hak
kında idare âmirinin karar vermesi meşruttur. 

Görülüyor ki, Gümrük Vergisinin tahakkuk 
keyfiyeti ile cezanın mesulüne tahmili mevzun 
arasında bariz hususiyet ve farklar vardır. 

Ceza kararları aleyhine nihai olarak yetkili mah
kemeye itiraz olunacağının da kanun hükümleri 
arasında bulunması, bu cezaların mahiyetleri üze
rindeki bütün tereddütleri izale edecek kuvvet
tedir ve yetkili mahkeme ile kaydolunan merci 
(adlî kaza) dır ki, foinnetice gümrük cezaları
nın âmme ve tazmini mahiyetteki para cezası 
olduğunu göstermektedir. 

Halbuki yukarda bahsedildiği gibi Gümrük 
Vergisine ait bütün muamele ve itirazların tesel-
sülen idari mercilere ve nihai olarak idari ka
zaya bağlanması, izahına çalışılan vaziyeti da
ha farklı hatlarla ayırmaktadır. 

Bu mevzuda Gümrük Vergisi; gümrükte bu
lunan malların bedeli ile karşılanmazsa, kalan 
verginin aranmıyaoağına ve bilâkis mevcut ma
lın bedeli ile karşılanmıyan para cezalan için 
gümrüklerce mükellefin başka mallanna baş vu
rularak kovuşturma yapılacağına dair bulunan 
40 nci madde hükmünü de zikretmek ieabeder. 

D) Mülga Gümrük Kanununun ttievztraba-
his 105, 106 ve 107 nci maddelerinde münderiç 

para cezalarının dahi tazmini mahiyette bulun
duğu, meşrud sebeplere müsteniden komisyonu
muzca tezekkür kılınmıştır. 

Netice : 
Gümrük Kanunu ile mevzu (Gümrük Vergisi) 

münhasıran Devlet alacağı mahiyetinde olup yet
kili uzuvlar tarafından re'sen ittihaz olunacak 
muamelelerle tahakkuk usullerine bağlı ve mes
buk itirazlar dahi nihai olarak (idari kaza) ya 
tâbidir. 

Kanununun ceza bolümü altında taknin ettiği 
hükümler ise memnu fiilleri ve Devlet alacağı
nın ihlâline müntehi sair yasak fiilleri istihdaf 
etmektedir ve bunlara mürettep para cezalan 
da âmme ve tazmini mahiyetteki para cezalan-
nm karakterinde bulunduğu sarahaten ve zım
nen delâlet ettiği mânalara nazaran anlaşılmak
ta olup; idari mercilerin ittihaz edecekleri ka
rarla ancak kanuni hüviyet arz ve iktisap eder, 
son merci de (adlî kaza) dır. 

Mesrud sebeplere nazaran Gümrük Kanunun
da yazılı para cezalarının Af Kanununun 7 nci 
maddesindeki (vergi cezaları ve misil zamlan 
bu hükümden hariçtir.) fıkrasının şümulüne 
girmediği açık ve aşikâr olmasına binaen yoru
ma mahal bulunmadığına oy çokluğu ile karar 
verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunlur. 

Başkan Y. 
Ankara 

0. Ş. Çiçekdağ 
Amasya 
/. Olgaç 

Çorum 
Muhalifim 

H. Ortakcıoğlu 
İstanbul 

A. Moshos 
Samsun 
F. Tüzel 

Sözcüsü 
Balıkesir 

V. Asena 
Ankara 

Muhalifim 
H. Ş. tnce 

Edirne 
Muhalifim 

M. Enginim 
Konya 

M. Oluz 
Seyhan 
8. Serçe 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 
Çankırı 

C. Boynuh 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

Kütahya 
S. 8. Nasuhoğlu 

Yozgad 
N. Ü. Alcth 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 3/180 
Karar No. 86 

24. VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Ka
nununda yazılı bulunan (Para cezaları) nm da 
dâdil olup olmıyacağmın yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi, Adalet, Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanlıkları temsilcileri hazır bu
lundukları halde incelendi. 

Yapılan tetkikat ve müzakereler sonunda 
komisyonumuz ekseriyetle aşağıda yazılı ka
rarı ittihaz etmiştir. 

Sabık Maliye Bakam Halil Ayan'in teklifi 
üzerine 5677 sayılı Kanunun son fıkrasına ilâve 
olunan (Vergi cezaları ve misil zamları bu hü
kümden hariçtir) fıkrası iie kasdolunan vergi 
cezaları ve misil zamlarının Gümrük Kanunun
da mevzu para cezalarına şümulü bulunmadığı 
5677 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci 
fıkrası sarahatinden de açıkça anlaşılmaktadır. 
Bu itibarla Adalet Koisyonunca 7 nci maddenin 

tefsirine mahal buluınmadığı hakkındaki ekse
riyetle ittihaz olunan karar yerinde görül
müştür.) 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Maliye K. Başkanı Bu R. Sözcüsü Kâtip 
Rize Zonguldak Zonguldak 

İzzet Akçal Rıfat Sivişoğhı 
Giresun 

(Muhalifim) 
Hayrettin Erkmen 

Mardin 
(Muhalifim) 

Abdülkadir Kalav 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Tevfik Koral 

Konya 
V. Nafiz Yiğiter 

Seyhan 
(Muhalifim) 
Zeki Akçah 

Yozgad 
Fuat NimmoğUı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/180 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

95 .XII. 1951 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda yazılı bulunan (para cezaları) nın da dâ
hil olup olmıyacağınm yorumlanmasına dair Baş
bakanlığın 26 . V . 1951 tarihli ve 6/1701 sayılı 
tezkeresi Adalet ve Maliye komisyonları rapor-
lariyle birlikte Komisyonumuza havale edilmiş ol
makla Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları 
mümessilleri hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Adalet ve Maliye komisyonları raporlarında 
netice olarak; Gümrük Kanununda yazılı, para 
cezalarının, vergi cezaları ve misil zamları mahi

yetinde telâkki edilmesine imkân görülemediği 
cihetle 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci madde
sindeki (vergi cezaları ve misil zamları bu hü
kümden hariçtir) fıkrasının şümulü dâhilinde 
mütalâa edilemiyeceğini ileri sürerek yoruma 
mahal bulunmadığı bildirilmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan uzun görüşmeler
den sonra, Gümrük Kanunundaki para cezala
rının bir kısmı Gümrük Vergisinin kaçırılma
sına veya ziyama mahal verilmemesine 
matuf veyahut kanuna aykırı haller 
dolayışiyle vaz'edilmiş malî cezalar ol
duğu ve bir kısmı da Gümrük Vergisi ile hiç-
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bîr ilgisi ölmıyan re menediLen bâzı diğer hal
lerin müeyyidesi olarak sevkedilen tamamen 
âmme para cezası mahiyetinde müeyyideler ol
duğu ve binaenaleyh Gümrük Kanununun 143 
ve mütaakıp maddelerinde yazılı para cezaları
nın hepsi aynı karakteri haiz bulunmadığından 
bunlardan Vergi Usul Kanununda yazılı malî 
cezaların mahiyet ve vasıflarını ihtiva "edenle
rin (vergi cezası) addedilerek 5677 sayılı Af 
Kanununun uumulü haricinde mütalâa edil
mesi ve Gümrük Vergisi ile hiçbir irtibatı ma
hiyet arzetmiyeıı para cezalarının mezkûr Af 
Kanunu hükümlerine tâbi tutulması kanunun 
maksadına daha uygun olacağı hakkındaki Ma
liye Bakanlığının mütalâası yerinde görülmüş 
ve «1334 tarihli eski Gümrük Kanununun 105, 
106 ve 107 nci maddeleriyle, 2 Mayıs 1949 ta
rihli ve 5383 sayılı Gümrük Kanununun 147, 
148 ve 150 nci maddeleriude bahis mevzuu edi
len para cezalarının gerek menşe ve gerekse 
miktar bakımından vergiye merbut bulunma
larına, vergi gibi idare tarafından tarhedilip 
Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunmala
rına ve ödenmediği takdirde ise hapse çevril
melerine göre bunların 5677 sayılı Af Kanunu
nun 7 nci maddesinin son fıkrasındaki (vergi 
eczaları ve misil zamları bu hükümden hariç
tir) kaydına tâbi olarak affın şümulüne girme
diği aşikâr» olduğuna Komisyonumuz çoğunlu-
ğunea karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Sivas 

F. ÇeUkbaş E. Kalafat H. îmre 
Afyon (K. Antalya Aydın 

A. Veziroğlu A. Sarıoğlu E. Menderes 
Bilecik Bolu Bolu 

T. Üresin M. Güçbilmez t. Gülez 
Bursa Çanakkale Eskişehir 

K> Yılmaz K. Akmantar A. Potuoğlu 
Giresun Giresun Gümüşane 

H. Erkmen M. Şener K. Törükoğlu 
istanbul İzmir Kırklareli 

.S. Oran T. Oürerk §. Bakay 
Konya Ordu TJrfa 

B. Birand B. Ak$oy F. Ergin 

İçtüzüğün 124 ncü madd«si gereğince; ilk 
defa Af Kanununu incelememiş olan komisyo
numuzun yoruma yetkisi olmamakla beraber 
bu yetki kabul edildiği takdirde dahi: 

5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesi
nin son fıkrası gayet açık olarak «hususi ka 
nunlara göre mercilerince verilmiş olan ve bu 
kanunun neşri tarihinde infaz edilmemiş bu
lunan para cezalarını da» birinci madde hük
müne yani affa tâbi tuttuktan, sonra vergi ce
zalan ile misil zamlarını bu hükümden istis
na etmiştir. 

Para cezasının tâyininde gümrük veya in
hisar resminin kıstas tutulması, para cezası
nın tahsilinde Tahsili Emval Kanununun tat
bik edilmesi ve tahsil edilen para cezalarının 
muhbir ve müsadirlere verilmesi gibi hüküm
ler, para cezasının mahiyetini değiştiremez. 
Bu cezalar 12 . 1X1 . 1935 tarihli Tevhidi İç
tihat Kararında belirtildiği ve Adalet, Maliye 
komisyonlarının raporlarında taİsHen izah 
olunduğu gibi tazminat kabilinden olan para 
cezalarıdır. — 

Affın şümulüne girmiyen cezalar; tama
men malî bir müeyyide karakterini haiz olup 
ceza vasıf ve mahiyetini taşımryan ve Vergi 
Usulü Kanununun dördüncü kitabının birinci, 
ikinci ve üçüncü kısımlarında «vergi cezaları» 
diye tavsif edilmiş olan, meselâ vergi kaçak
çılığı, vergi ziyama sebebiyet vermeksizin ver
gi kanunlarına aykırı harekette bulunmak 
suretiyle usulsüzlük hallerinde verilecek olan 
cezalar. Bu cezalar; tazmini mahiyeti haiz 
olmakla beraber âmme cezası mahiyetini de 
taşıyan ve cezai mevzuatımızda «para cezala
rı» unvanı altında toplanan cezalardan büsbü
tün ayrıdır. 

Bu itibarla Adalet ve Maliye komisyonla
rı raporlarına iştirakle Bütçe Komisyonu
nun aksi mahiyette olan yorum raporuna mu
halifiz. 

İstanbul 
A. H. Başar 

Kastamonu 
H. Tün 

İstanbul 
E. Adakm 

Konya 
M. Âli Ülgm 

( a &£(« : * ) 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 3/180 
Karar No. 14 

%t .1 

Yüksek Başkanlığa 

5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (Vergi cezaları ve misil zamları) tâbirinin 
muhtevasına Gümrük Kanununda yazılı cezala
rının dâhil olup olmadığının yorumlanmasına 
dair Başbakanlığın 26 . V . 1951 tarihli ve 
6/1701 sayılı tezkeresi ile gönderilen ve Ada
let, Maliye ve Bütçe komisyonları tarafından 
tetkik edilerek hazırlanan raporların Kamutay
da müzakeresi sırasında işin bir defa da Güm
rük ve Tekel Komisyonunca tetkikma karar ve
rilmiş olması sebebiyle : 

Komisyonumuza havale edilen işbu mevzu, 
ilgili bakanlık mümessilinin mevcudiyle 14 . 
I . 1952 Pazartesi günlü toplantımızda görüşül
dü; ve ittifakla aşağıda yazılı karar tesbit olun
du : 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 143 ncü 
maddesiyle bunu takip eden maddeler ve eski 
Gümrük Kanununun 105, 106 ve 107 nci mad
delerindeki para cezalarının hepsi aynı mahi
yette değildir. 

143 ncü maddedeki para cezasının Gümrük 
Vergisi ile hiçbir irtibatı yoktur. Bu maddede
ki ceza Gümrük Vergisinden muaf eşyanın tâ
yin olnan kapı ve yollardan başka yerlerden 
izinsiz ithali gibi haller içindir. 

îthal olunan eşya esasen Gümrük Vergisi
ne tâbi olmadığından bu maddedeki para cezası
nın, bir vergi cezası olarak kabulüne imkân 
görülememiştir. 

Bu itibarla 143 ncü maddedeki suçlar ve bu 
maddeye göre hükmedilmiş ve edilecek olan pa

ra cezalan 5677 sayılı Af Kanununun hüküm' 
>lerine göre affa tâbidir. 

Halbuki 1334 tarihli eski Gümrük Kanunu
nun 105, 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sa
yılı Gümrük Kanununun 147, 148 ve 150 nci 
maddelerindeki para cezaları ise gerek sebep ve 
gerekse mahiyetleri itibariyle Gümrük Vergi
sine bağlı cezalardan olmasına ve vergi gibi 
idare tarafından tarh edilip Tahsili Emval Ka
nununa göre tahsil olunmalarına ve ödenmedi
ği takdirde hapse çevrilmelerine göre bunla
rın- 5677 Af Kanununun 7 nci maddesinin 
son fıkrasındaki (Vergi cezaları ve misil zamları 
bu hükümden hariçtir.) hükmüne tâbi olarak af
fın şümulüne girmediği aşikâr olduğu neticesi
ne varılmıştır. 

B. M. M. tasvibine arzolunmak üzere yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Başkanı 
Trabzon 

M. Goloğhı 
Kâtip 
Samsun 

İsmail İsın 
Kastamonu 
A. Keskin 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Sözcü 
Sivas 

E. öçten 

Afyon K. 
B. Oynaganh 

Kocaeli 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

Tozgad 
H. Üçöz 

Tokad 
M. özdemvr 

( S. Skyım : %) 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. ;¥. M. 
Adalet Komisyonu 17 . VI . 1952 

Esas No. 3/180 
Karar No. 46 

Yüksek Başkanlığa 

Af Kanununun 7 nei maddesindeki (vergi ce
zaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanunun
da yazılı bulunan (para cezaları) nın da dâhil 
olup olamıyacağımn tefsiri hakkındaki Başba
kanlık tezkeresi komisyonumuza havale edilmek
le, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel bakanlık
ları temsilcileri hazır oldukları halde keyfiyet 
tetkik olunarak bu bapta 25 . VI . 1951 tarih ve 
3/180-48 sayılı rapor tanzim kılınmıştır. 

Mevzuun Kamutayda müzakeresi sırasında 
Maliye, Bütçe, Gümrük ve Tekel komisyonların
dan da mütalâa alınması dermeyan edilerek key
fiyet karara bağlanmış ve her üç komisyonun 
mütalâalarını mutazammın raporlar tanzim kı
lınmış olmasına mebni, mevcut evrak nihai su
rette tetkik edilmek üzere komisyonumuza hava
le Duyurulmuş olduğundan gerekli tetkikat ve 
müzakerattan sonra aşağıdaki esaslar dairesinde 
karar verilmiştir : 

Yorum mevzuunu çözmek ve karara varmak 
için 3 esaslı noktanın tahlil edilmesi zaruri gö
rülmüştür : 

1. Para cezalarının nev'i, 
2. 5383 sayılı Gümrük Kanunundaki müey

yideler, 
3. 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci madde

sinin istihdaf ettiği gaye, 
A) Para cezalarını, mevzuatımız itibariyle: 
1. Âmme para cezası, 
2. Tazminat kabilinden para cezası olarak 

ikiye tefrik lüzumu hâsıl olmaktadır. Her ne 
kadar bu iki cezanın karakterini tâyin zımnın
da sarih bir hüküm şimdiye kadar sevkedilme-
miş ve binnetice tarifleri de yapılmamış ise de, 
kanunların, metinlerine istinat ve bunları anâ-
nalandırmak suretiyle her iki para cezasının 
kanuni mahiyetlerini izah mümkündür. 

Amme para cezalarını, âmme nizamının ih
lâline müntehi fiiller dolayısiyle suçluya tatbik 
edilen, bir müeyyide olarak vasıflandırmak ica-
beder. Zira, ika edilen fiil şahsi bir zararı intaç 
etmemiş olduğundan, bu cefanın mahiyetinde 

tazmin unsuru aranılmaz, Türk Ceza Kanunun
da tahsis edilen (hafif ve ağır para cezalan) 
ıtlaki ile bu grupa dâhil bulunmaktadır. 

Tazminat kabilinden olan para ceza/lan, 
Devlete malen zarar husule getiren bir fiilin ir
tikâbına mukabil kesilen cezadır. Bu. cezanın 
bünyesinde, mevcut ve müesses âmme nizamı
nın ihlâl edildiği aşikâr olup, gaalip vasfını bu 
yolda mütalâa ve bunun zımnında da Devletin 
vukubulmuş veya vukuu muhtemel zararını 
temin kasdı ile vaz 'edilen bir müeyyide oldu
ğunu kabul etmek icafoeder ki, para cezaları
nın dayandığı mefhumlar, hukuk nazari
yeleri ve prensiplerine göre ve bunlardan mül
hem olarak berveçhi bâlâ hulâsa edilmiştir. 

B) Gümrük Kanunu müeyyideleri : Kanu
nun 16 ncı maddesi Gümrük Vergisi tarifede 
gösterilen ölçü ve nispetler üzerinden, alınacağı
nı âmir bulunmaktadır ki, metinde mevzuuba-
his (tarife) tâbirinin Gümrük Tarife Kanunu
na matuf iyetinde tereddüt edilemez. Kanun, 
Gümrük Vergisinin nispet ve miktarını bu su
retle kanuni bir kıstasa bağladıktan sonra ver
ginin tahakkuk şeklini de taknin ederek bu 
mevzuda beyanname usulünü tercih ve bunu 
mükellefe tahmil etmiştir. 

Beyannamenin tescil edilmesi gerekli oldu
ğundan, bunun mumzisi, muhtevası ile (gerek 
vergi bakımından ve gerekse cezai bakımdan) 
sorumludur, ithali istenilen malın evsafı, Tari
fe Kanununa bağlı cetvel münderecatına teva
fuk etmediği takdirde, tahakkuk muamelesi ile 
mesul memurların, kanunun kendilerine tahmil 
ettiği vazife icabı olarak ithali istenilen malın, 
yürürlükteki tarife esaslarına göre hesap edil
mek suretiyle ve beyana nazaran noksan verginin 
iblâğına veya fazla alınması lâzımgelen vergi
nin tenkisine mütaallik muameleleri yaparak 
sarih bir tahakkuk vaziyetini tesbit eder. 

Kaydı lâzımgelen bir cihet de; memurun 
yukarda izah olunan muameleleri, her hangi 
bir merciin izin ve icazetine hacet kalmadan. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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hâdiseye ıttüaı üzerine doğrudan doğruya ya
pacağı keyfiyetidir. Bu husus kanunun siyaku 
ibaresinden memurun re'sen tevessül edeceği 
bir muamele olduğu aşikâr surette anlaşılmak
tadır. 

Mükellefin lehine olarak ittihaz olunan mu
amelenin bu mevzu sadedinde münakaşasına 
mahal yoktur. Ancak, aleyhe yani verginin tez
yidine matuf olarak ittihaz kılman muamelele
re karşı mükellefin muteriz kaldığı ahvalde 
tatbik olunacak hükümler üzerinde tevakkuf 
etmek lâzımgelmektedir. Çünkü, kanun, giriş 
rejimine has muameleleri, takaddümen Gümrük 
Vergisinin istifasını hedef tutarak derpiş etmiş 
ve giriş rejiminin ihlâline müntehi ve müncer 
sair fiilleri de ceza esasları ile daha muahhar 
bir tertiple nehyetmiş olduğundan bu mevzua 
Gümrük Kanunundaki ceza esaslarını işaret 
ederken temas etmek üzere, burada izah edil
mesinin faydalı bulunduğu telâkki edilmiştir. 

Beyanname muhteviyatı ile ithali istenilen 
malın evsafı arasında fark görülerek, daha 
yüksek tarife tatbikına tevessül olunduğu tak
dirde mükellefin vâki tahakkuk muamelesine 
karşı itiraz hakkı kanun hükümleri arasında 
yer almıştır. Şu ciheti bilhassa tebarüz ettir
mek gerektir ki, muayyen müddetler zarfında 
itiraz vukuunda, mütehaddis ihtilâfatın halli 
için mütaaddit mercilerde aletderecat incele
meye tâbi tutulmuştur. 

' Bu merciler; muamelenin yapıldığı idarenin 
âmiri, Gümrük Genel Müdürlüğü, eksperler 
ve hakem heyetleridir. Her iki heyetin vere
cekleri kararların kesin olduğuna dair kanun
da sarahat vardır. 

Ancak, kesin olarak verilen kararların da 
Danıştay Kanununda mevcut hükümler itiba
riyle idari kazaya tâbi bulunduğunu hâdisenin 
izahı için kaydedilmesi gerekli görülmüştür. 

C) Gümrük Kanunundaki ceza esasları : 
Kanunun 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ve 

150 nci maddeleri cezai hükümleri ihtiva et
mektedir. Bu hükümlerin de, raporumuzun 
başlangıcında gösterilen tasnife istinaden ikiye 
ayrılması icabeder. Bu tasnife göre ezcümle 
zikri geçen maddelerden 144 ve 150 nci madde
lerde kabul edilen esaslara göre, bu maddele
rin ihlâlindeki hallerin tazmini mahiyet ve va
sıfta bulunduğu aşikârdır. 

Kezalik, diğer maddelerin tahdit ettiği fiil
lerin hukuk prensipleri ile telif ve mukayesesi 
takdirinde bunların âmme inzibatı ile alâkalı 
birer memnu fiil olduklarının kabulünde tered
düt edilemez. Nitekim : 

Gümrükten esasen muaf olan her hangi bir 
eşyanın kanunî mercileri tarafından tâyin olu
nan kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz 
ithali veya buna teşebbüsün ortaya attığı hâdi
senin (Gümrük Vergisi) mevzuu ile bir gûna 
alâkası bulunduğu kabul edilemez. 

Bu cümleden olarak, yabancı limanlardan 
gelen gemilerin gümrük bölgesine girdiklerinde 
zorlayıcı sebepler olmadıkça mûtat rotayı değiş-
tiremiyecekleri, yolda duramıyacakları, başka 
gemilerle temas edemiyecekleri ve gümrük bu-
lunmıyan yerlere yanaşamıyacakları gibi mem-
nuiyetleri zikretmek mevzuu vuzuhla aydınlat
maktadır. 

Bahsi geçen maddelerde zikredilen cezai hü
kümler (hafif para cezası) ve (para cezası) ola
rak iki grupa ayrılmıştır. 

Hafif para cezası; kanuni bir ıstılahtır ve 
bunun âmme para cezası mefhumunu ifade et
tiği münakaşadan azade olarak açıktır. Bu sa
rih kaydı kanuniye mukabil cezai hükümleri 
muhtevi maddelerin metinlerinde (para cezası) 
tâbirinin dahi bulunması tereddüdü celbetmekte 
ise de bu para cezalarının ağır para cezası nev'i-
ne dâhil olduğunu; kanunun tanzimine saik olan 
düşünceye istinat ve ondan mülhem olarak ve 
aynı zamanda hukuk nazariyelerine ve umumi 
kaidelere ittibaen ve maddelerin delâlet ettiği 
mevzular itibariyle kabul etmek zarureti vardır. 
Metin bünyesinin ağır kelimesinden mahrum bu
lunması, kanun vâzmın maksadını tebdil için 
sebep ve illet teşkil edemez; bilâkis, ihmal veya 
ikamesinde bir mahzur telâkki etmediğinin bir 
delili olarak kabul edilmesi muktazidir. Nite
kim, kanunun 148 nci maddesi; ithal rejimine 
has ve riayet edilmesi zaruri bulunan muamele
lerden (beyan) nın (denetleme) neticesinde; eş
yanın tarife tatbikatına müessir cins, nev'i ve
ya evsafında; ve başkaca vergiye esas olan sayı, 
baş, ağırlık gibi ölçülerinde veyahut kıymetle-
rinde aykırılık görüldüğü ve Gümrük Vergisi 
miktarında % 2 yi aştığı takdirde, (Gümrük 
Vergisi) tarife haddine iblâğ olunduktan başka, 
mütehavvü nispetler üzerinden para cezasının 
alınacağını âmirdir. Bu madde hükmü Devîe-

( S. Sayısı: ı3 ) 



~ 14 — 
tin Gümrük Vergisi alacağını temin ettikten 
başka; gümrük muamelâtının sıhhat ve intiza
mını da âmme inzibatı meyanmda kabul ederek, 
bunun ihlâlini de ceza tehdidi altında bırak
mıştır. 

Mevzuun hini münakaşasında; para cezaları
nın muayyen hadlerden (asgari ve âzami hadle
ri) maada, nispî esaslara da tâbi tutulmasına işa
ret olunarak; nispî esasla takyit edilen, fiillerin 
Af Kanununun yedinci maddesinin son fıkrası
nı teşkil eden vergi cezaları mefhumuna girdiği
ni, binaenaleyh affa tâbi bulunmadığı ileri sü-
rülmüşse de; nispî esasın bu mütalâaya bir kıs
tas olamıyacağı noktai nazarı ile mesbuk itiraz 
reddedilmiştir. Nispî ceza fiilin mahiyetine göre 
vaz'edilmiş ve gümrük muamelâtının tenevvüü 
ve hususiyetleri nazara alınmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddesi nis
pî para cezalarının haddi olmadığını tesbit eder, 
ki Gümrük Kanununun nispî para cezaları da bu 
maddeye muzaf bulunmaktadır. 

Cezai hükümlerin tatbikma mütaallik olarak 
kabul edilen esaslar ile Gümrük Vergisinin ta
hakkuk suretine ait şekiller dahi yekdiğerinden 
farklıdır. 

Raporun mahsus kısmında işaret olunduğu 
veçhile, Gümrük Vergisi; bu işle vazifeli memur 
tarafından tesbit ve re'sen tahakkuk muamelesi
ne tâbi tutulur. Bu muameleler cezai hükümler
le mukayese edilemez, cezaya mütaallik işler hak
kında idare âmirinin ayrıca karar vermesi meş
ruttur. 

Görülüyor ki, Gümrük Vergisinin tahakkuk 
keyfiyeti ile cezanın mesulüne tahmili mevzuu 
arasında bariz hususiyet ve farklar vardır. 

Ceza kararları aleyhine nihai olarak yetkili 
mahkemeye itiraz olunacağından kanun hüküm
leri arasında bulunması, bu cezaların mahiyetle
ri üzerindeki bütün tereddütleri izale edecek kuv
vettedir ve yetkili mahkeme ile kastolunan merci 
(adlî kaza) dır ki, binnetice gümrük cezalarının 
âmme ve tazmini mahiyetteki para cezası olduğu
nu göstermektedir. 

Halbuki yukarda bahsedildiği veçhile Güm
rük Vergisine ait bütün muamele ve itirazların 
teselsülen idari meclislere ve nihai olarak idari 
kazaya bağlanması, izahına çalışılan vaziyeti da
ha farklı hatlarla ayırmaktadır. 

Bu mevzuda, Gümrük Vergisi; gümrükte bu
lunan malların bedeli ile karşılanmazsa, kalan 

verginin âranmıyacağına ve bilâkis mevcut ma
lın bedeli ile karşılanmıyan para cezaları için 
gümrüklerce mükellefin başka mallarına başvu
rularak kovuşturma yapılacağına dair bulunan 
40 ncı madde hükmünü de zikretmek icabeder. 

D) Mülga Gümrük Kanununun mevzuuba-
his 105, 106 ve *107 nci maddelerinde münderiç 
para .cezalarının dahi tazmini mahiyette bulundu
ğu, mesrud sebeplere müsteniden komisyonumuz
ca tezekkür kılınmıştır. 

Netice : 
Gümrük Kanunu ile mevzu (Gümrük Vergi

si) münhasıran Devlet alacağı mahiyetinde olup 
yetkili uzmanlar tarafından re'sen ittihaz olu
nacak muamelelerle tahakkuk usullerine bağlı ve 
mesbuk itirazlar dahi nihai olarak (idari kaza)-
ya tâbidir. 

Kanununun ceza bölümü altında taknin etti
ği hükümler ise, memnu fiilleri ve Devlet alaca
ğının ihlâline müntehi sair yasak fiilleri istih
daf etmektedir ve bunlara mürettep para ceza
ları da âmme ve tazmini mahiyetteki para ceza
larının karakterinde bulunduğu sarahaten ve 
zımnen delâlet ettiği mânalara nazaran anlaşıl
makta olup; idari mercilerin ittihaz edecekleri 
kararla ancak kanuni hüviyet arz ve iktisap 
edeı*, son merci de (Adlî kaza) dır. 

Af Kanununun 7 nci maddesinin sonuna, 
tazminat kabilinden olan para cezaları ile vergi 
cezası arasında bir gûna iltibas husule getirme
mesi için mahsus bir fıkra ilâve edildiği aşikâr
dır. Bu itibarla tefsir zımnında 7 nci maddenin 
hükümleri üzerinde tevakkuf edilerek hâdisenin 
mütalâası kabil değildir. Aynı kanunun 4 ncü 
maddesi ile mevzua sirayeti derkâr bulunan 1918 
sayılı Kaçakçılık Kanununun 3777 sayılı Kanun
la değiştirilen 22 nci maddesindeki esasların da 
nazara alınmasında zaruret vardır : 

Af Kanununun 4 ncü maddesinin 2 nci fık
rasında (ancak; Gümrük Resmi ile gümrüklerde 
alınmakta olan Hazineye, özel idarelere ve bele
diyelere ait bilûmum vergi ve resimlerle ve or
man mahsullerinin tarife bedellerine mütaallik 
ilgili dairelerin her türlü talep hakları mahfuz 
kalmak üzere kaçak olduğu sanılan maddelerin 
sahiplerine iade) edileceği açık olarak gösteril
miştir ki, tazminat kabilinden olan para ceza
larının (vergi cezaları) mahiyetinde kabulüne 
imkân bulunmadığı metindeki bu sarahatten an
laşıldığı gibi, Kaçakçılık Kanununun 22 nci 

( S. Sayısı : 3 ) 
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maddesi ile taknin edilen prensip, Af Kanunu 
hükümleriyle de mütedâhil bulunduğu ciheti* 
tefsire mahal olmadığına oy birliğiyle karar ve
rildi. 

Kamutayın yüce tasvibine araolunmak üjser« 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet K. Başkanı Bu R. Sözcüsü Kâtip 

İzmir Balıkesir BaliKesir 
Halil özyörük Vacid Asena Vacid Asene 

Tokad Amasya Ankara 
H. ökeren îsmet Olgaç Hâmid Ş. înce 

Ankara 
Osman Talât tltekin 

Çankırı 
C. Boynuk 

Erzurum 
Enver Karan 

Manisa 
§. Ergin 

Kars 
L. Aküzüm 

Ankara 
Osman Şevki Çiçekdağ 

Edirne 
Mehmet Enginûn 

öümüşane 
Halis Tokdemir 

İstanbul 
A. Moshos 

Maraş Yozgad 
M. özsoy N. Ü. Alcth 

(S. »a*»: 3) 





S, SAYISI : 3 © ©^ 
Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) tâbirinin muh
tevasına, Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nm 
da dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına dair Başbakanlık 

tezkeresi hakkında Adalet Komisyonu raporu (3/189) 

Adalet Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Adalet Komisyonu 3.XII* 1952 
Esas No. 3/180 

Karar No. 46 
Yüksek Başkanlığa 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi ce
zaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanunun
da yazılı bulunun (para cezalan) nm da dâhil 
olup olamıyacağmm tefsiri hakkındaki Başba
kanlık tezkeresi komisyonumuza havale edilmek
le, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel bakanlık
ları temsilcileri hazır oldukları halde keyfiyet 
tetkik olunarak bu bapta 25. VI . 1951 tarih ve 
3/180-48 sayılı rapor tanzim kılınmıştır. 

Mevzuun Kamutayda müzakeresi sırasında 
Maliye, Bütçe, Gümrük ve Tekel komisyonların
dan da mütalâa alınması dermeyan edilerek key
fiyet karara bağlanmış ve her üç komisyonun 
mütalâalarını mutazammın raporlar tanzim kı
lınmış olmasına mebni, mevcut evrak nihai su
rette tetkik edilmek üzere komisyonumuza hava
le buyurulmuş olduğundan gerekli tetkikat ve 
müzakerattan sonra aşağıdaki esaslar dairesinde 
karar verilmiştir : 

Yorum mevzuunu çözmek ve karam varmak 
için 3 esaslı noktanın tahlil edilmesi zaruri gö
rülmüştür : 

L Para cezalarının nev'i; 
2. 5383 sayılı Gümrük Kanunundaki müey

yideler; 
3. 5677 sayılı Af Kanununun 7 nei madde

sinin istihdaf ettiği gaye. 
1. Para cezalarını mevzuatımız itibariyle : 
a) Amme para cezası; 
b) Tazminat kabilinden para cezası olarak 

ikiye tefrik lüzumu hâsıl olmaktadır. Her ne 
kadar bu iki cezanın karakterini tâyin zımnın
da sarih bir hüküm şimdiye kadar sevkedilmemiş 

ve bintoetice tarifeleri de yapılmamış ise de,* ka
nunların metinlerine istinat ve bunları mânalan-
dırmâk suretiyle her iki para cezasının kanuni 
mahiyetlerini izah mümkündür. 

Âmme para cezalarını, âmme nizamının ih
lâline müntehi fiiller dolayısîyle suçluya tatbik 
edilen bir müeyyide olarak vasıflandırmak ica-
beder. Zira, ika edilen fiil şahsi bir zararı intaç 
etmemiş olduğundan, bu cezanın mahiyetinde 
tazmin unsuru aranılamaz, Türk Ceza Kanunun
da tansis edilen (hafif ve ağır para cezaları) 
ıtlaM ile bu grupa dâhil bulunmaktadır. 

Tazminat kabilinden olan para cezaları, 
Devlete malen zarar husule getiren bir fiilin ir
tikâbına mukabil kesilen cezadır. Bu cezanın 
bünyesinde, mevcut ve mtitysses âmme nizamı
nın ihlâl edildiği aşikâr olup galip vasfını bu 
yolda mütalâa ve bunun zımnında da Devletin 
vukubulmuş veya vukuu muhtemel zararını 
temin kasdı ile vaz'edilen bir müeyyide oldu
ğunu kabul etmek icabeder M, para cezaları
nın dayandığı mefhumlar, hukuk nazari
yeleri ve prensiplerine göre ve bunlardan mül
hem olarak berveçhi bâlâ hulâsa edilmiştir. 

2. Gümrük Kanunu müeyyideleri : 
a) Gümrük Vergisi ve istifa yoları, 
Gümrük Kanunu müeyyideleri : Kanunun 

16 nci maddesi Gümrük Vergisi tarif ede gös
terilen ölçü ve nispetler üzerinden alınacağı
nı âmir bulunmaktadır ki, metinde mevzuuba-
hia (tarife) tâbirinin Gümrük Tarife Kanunu
na mâtufiyetinde tereddüt edilemez. Kanun, 
Gümrük Vergisinin nispet ve miktarını bu su. 



_ * _ 

retle kanuni bir kıstasa bağladıktan sonra ver
ginin tahakkuk şeklini de tarknin -ederek bu 
mevzuda beyanname usulünü tercih ve bunu 
mükellefe tahmil etmiştir. 

Beyannamenin, Gümrük Kanununun 59 ve 
62. maddeleri mucibince Gümrük idareleri tara
fından tescili gerektiği gibi, 65. maddenin sa
rahati dairesinde de taallûk ettiği eşyanın ver
gi, resim ve para cezalarından dolayı mükellefin 
mesuliyetini tazammun eden bir vesika mahiye
tindedir. Bu itibarla, ithali istenilen eşyanın 
vasfı, beyanname münderecat ve muhtevalına 
tevafuk etmediği, daha yüksek bir tarifenin 
tatbiki suretiyle daha fazla vergi alınmasını ica-
bettiren ahvalde; tahakkuk muameleleri ile va
zifeli memurlar, Gümrük Vergisini tarife haddi
ne iblâğ ve tezyit salâhiyetini haiz olup daha dun 
bir tarifenin tatbikim müstelzim vaziyetlerde de 
tenkis suretiyle muameleyi ıslah edebilirler. 

Kaydı lâzımgelen bir cihet de; memurun 
yukarda izah olunan muameleleri, her hangi 
bir merciin izin ve icazetine hacet kalmadan, 
hâdiseye ıttılaı üzerine doğrudan doğruya ya
pacağı keyfiyetidir. Bıı husus kanunun siyaku 
ibaresinden memurun re'sen tevessül edeceği 
bir muamele olduğu aşikâr surette anlaşılmak
tadır. 

Mükellef in lehine olarak yapılan tenkis mua
melesinin bu mevzu sadedinde münakaşasına! ma
hal yoktur. Aneak, aleyhe yani vergimin tezyi
dini derpiş eden muamelelere karşı mükellefin 
muteriz kaldığı ahvalde tevakkuf ve bu vasiyeti 
tahlili icabetmektedir. 

Kanun, gümrük rejimlerini ayrı bir bapta 
ve bu meyanda giriş rejimine mütaallik hususla
rın sadece idari esaslarını bu babın mahsus fas
lında tesbit ve evveli emirde Gümrük "Vergisinin 
tahakkuk ve eibayetini nazara almıştır. 

Beyanname muhteviyatı ile ithali istenilen 
malın evsaû arasında fark görülerek, daha 
yüksek tarife tatbikma tevessül olunduğu tak
dirde mükellefin vâki tahakkuk muamelesine 
karşı itiraz hakkı kanun hükümleri arasında 
yer almıştır. Şu ciheti bilhassa tebarüz ettir
mek gerektir ki> muayyen müddetler ! zarfında 
itiraz vukuunda, mütehaddis ihtüâfaıtm halli 
keyfiyeti mütaaddit mercilerde aledderecat, ince
lemeye tâbi tutulmuştur. 

Bu merciler;' muamelenin yapıldığı idarenin 
âmiri, Gümrük Genel Müdürlüğü, eksperler 

ve hakem heyetleridir. Her iki heyetin vere
cekleri kararların kesin olduğuna dair kanun
da sarahat vardır. 

b) Gümrük Kanunundaki cezalar ve mahi
yetleri, kanunun umumi mahiyette vaz'ettiği kai
de ve zabıtaların ihlâlime müncer ve müntehi fi
iller 143, 144, 145, 146, 147, 148 - 148 ve 150 nci 
maddelerinde tesbit olunmuştur. 

Bu maddelerde kabul edilen esasların ve hü
kümlerin de, raporumuzun (1) sayılı bendinde 
gösterilen âmme para cezalan ve tazminat kabi
linden olan para cezaları tasnifine istinaden ikiye 
ayrılması muktazîdir, ki, bunlardan (144) ve 
(150) nci maddelere mümas fiillere terettüp eden 
para, cezalarının tazmini mahiyette bulunduğu 
metinlerin sarahatinden anlaşılmaktadır. 

Kezalik, diğer maddelerin tahdit ettiği fiil
lerin hukuk prensipleri ile telif ve mukayesesi 
takdirinde bunların âmme inzibatı ile alâkalı bi
rer memnu fiil olduklannı kabulünde tereddüt 
edilemez. Nitekim : 

Gümrükten esasen muaf olan her hangi bir 
eşyanın kanuni mercileri tarafından tâyin olunan 
kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithali 
veya buna teşebbüsün ortaya attığı hâdisenin 
(Gümrük Vergisi) mevzuu ile bir gûna alâkası 
bulunduğu kabul edilemez. 

Bu cümleden olarak, yabancı limanlardan ge
len gemilerin gümrük bölgesine girdiklerinde zor
layıcı sebepler olmadıkça mûtat rotayı değiştire-
miyecekleri, yolda duramıyacakları, başka gemi
lerle temas edemiyeceklerî ve gümrük bulunmı-
yan yerlere yanaşamıyacaklan gibi memnuiyet-
leri zikretmek mevzuu vuzuhla aydınlatmaktadır. 

Bahsi geçen maddelerde zikredilen cezai hü
kümler (hafif para cezası) ve (para cezası) ola
rak iki grupa ayrılmıştır. 

Hafif para cezası; kanuni bir ıstılahtır ve 
bunun âmme para cezası mefhumunu ifade ettiği 
münakaşadan azade olarak açıktır. Bu -sarih 
kaydı kanuniye mukabil cezai hükümleri muh
tevi maddelerin metinlerinde- yalnız (para ceza
sı) tâbirinin bulunması tereddüdü celbetmekte 
iscf de bu para cezalarının ağır para cezası nevi
ne dâhil olduğunu; kanunun tanzimine-saik olan 
düşünceye istinat ve ,ondan mülhem olarak ve 
aynı zamanda hukuk nazariyelerine ve umumi 
kaidelere ittibaen ve maddelerin delâlet ettiği 
mevzular itibariyle kabul etmek zarureti vardır. 
Metin bünyesinin ağır veya hafif tabirlerinden 

( S. Sayısı: 3 e ek) 



mahrum bulunması, kanun vâzuıın maksadını 
tebdil için sebep ve illet teşkil edemez; bilâkis, 
ihmal veya ikamesinde bir mahzur telâkki etme
diğinin bir delili olarak kabul edilmesi muktazî-
dir. Nitekim, kanunun 148 nci maddesi; ithal 
rejimine has ve riayet edilmesi zaruri bulunan 
muamelelerden mesbuk (beyan) üzerine yapılan 
(denetleme) neticesinde; eşyanın tarife tatbi-
kaitma müessir cins, nevi veya evsafında; ve baş
kaca vergiye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi öl
çülerinde veyahut kıymetlerinde aykırılık görül
düğü ve Gümrük Vergisi miktarında % 2 yi aş
tığı takdirde, (Gümrük Vergisi) tarife haddine 
iblâğ olunduktan başka, mütehavvil nispetler üze
rinden para cezasının alınacağını âmirdir. Bu 
madde hükmü Devletin Gümrük Vergisi alacağını 
temin ettikten başka; gümrük muamelâtının sıh
hat ve intizamını da âmme inzibatı meyanında 
kabul ederek, bunun ihlâlini de ceza tehdidi al
tında bırakmıştır. 

Mevzuun hini münakaşasında: para cezaları
nın muayyen hadlerden (asgari ve âzami hadle
ri) maada, nispî esaslara da tâbi tutulmasına işa
ret olunarak; nispî esasla takyit edilen fiillerin 
Af Kanununun yedinci maddesinin son fıkrasını 
teşkil eden vergi cezaları mefhumuna girdiği, bi
naenaleyh afla tâbi bulunmadığı ileri sürülmüş-
se de; nispî esasın bu mütalâaya bir kıstas ola-
mıyacağı noktai nazarı ile mesbuk itiraz redde
dilmiştir. Nisbî para cezaları, fiilin mahiyetine 
göre vaz'edilmiş, gümrük muamelâtının tenevvüü 
ve hususiyetleri ve bînnetice yasak fiillerin husule 
getirecekleri zarar ve tesirlerin şümulü nazara 
alınmak suretiyle kanun hükümleri meyanına 
ithal edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddesi nis
pî para cezalarının haddi olmadığını tesbit eder, 
ki Gümrük Kanununun nispî para cezaları da bu 
maddeye muzaf bulunmaktadır. 

Cezai hükümlerin tatbikma mütaallik olarak 
kabul edilen esaslar ile Gümrük Vergisinin ta
hakkuk suretine ait şekiller dahi yekdiğerinden 
farklıdır. 

Raporun mahsus kısmında işaret olunduğu 
veçhile, Gümrük Vergisi; bu işle vazifeli memur 
tarafından tesbit ve re'sen tahakkuk muamelesi
ne tâbi tutulur. Bu muameleler cezai hükümler
le mukayese edilemez, cezaya mütaallik işler hak
kında idare âmirinin ayrıca karar vermesi meş
ruttur. 

Görülüyor ki, Gümrük Vergisinin tahakkuk 
keyfiyeti ile cezanın mesulüne tahmili mevzuu 
arasında bariz hususiyet ve farklar vardır. 

Ceza kararları aleyhine nihaî olarak mahke
meye itiraz olunabileceğinin kanun hükümleri 
arasında bulunması, bu cezaların mahiyetleri üze
rindeki bütün tereddütleri izale edecek kuvvet
tedir ve metinde beyan edilen yetkili mahkeme 
kaydı ile kasdolunan merci (adlî kaza) dır ki, 
binnetiee gümrük cezalarının âmme ve tazmini 
mahiyetteki para cezası olduğunu göstermektedir. 

Halbuki yukarda bahsedildiği veçhile Güm
rük Vergisine ait bütün muamele ve itirazların 
teselsülen idari mercilere verilmesi ve cari mev
zuat itibariyle de nihai olarak idari kazaya bağ
lı bulunması zaruret ve keyfiyeti, izahına çalı
şılan vaziyeti daha farklı hatlarla göstermekte
dir. 

Bu mevzuda; Gümrük Vergisinin, Gümrükte 
bulunan malların bedeli ile temin edilemediği ah
valde, bakiye verginin aranmayacağına ve bilâ
kis mevcut malın bedeli ile karşılanmıyan para 
cezaları için gümrüklerce mükellefin başka mal-
iarma başvurularak kovuşturma yapılacağına 
dair bulunan 40 nci madde hükmünü de zikret
mek icabeder. 

Mülga Gümrük Kanununun mevzuubahis 
105, 106 ve 107 nci maddelerinde münderiç 
para cezalarının dahi tazmini mahiyette bulun
duğu, mesrud sebeplere müsteniden komisyonu
muzca tezekkür kılınmıştır. 

3. 5677 sayılı Af Kanununun istihdaf «tti-
ği gaye: 

Af Kanununun 7 nci maddesinin sonuna, 
tazminat kabilinden olan para cezaları ile vergi 
cezası arasında bir gûna iltibas husule getirme
mesi için mahsus bir fıkra ilâve edildiği aşikâr
dır. Bu itibarla tefsir zımnında 7 nci maddenin 
hükümleri üzerinde tevakkuf edilerek hâdisenin 
mütalâası kabil değildir. Aynı kanunun 4 ncü 
maddesi ile mevzua sirayeti derkâr bulunan 1918 
sayılı Kaçakçılık Kanununun 3777 sayılı Kanun
la değiştirilen 22 nci maddesindeki esasların da 
nazara alınmasında zaruret vardır: 

Af Kanununun 4 ncü maddesinin 2 nci fık
rasında (ancak; Gümrük Resmi ile gümrüklerde 
alınmakta olan Hazineye, özel idarelere ve bele
diyelere ait bilûmum vergi ve resimlerle ve) or
man mahsullerinin tarife bedellerine mütaallik 
ilgili dairelerin her türlü talep hakları mahfuz 

( S . Sayım: 3 e ek) 
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kalmak üzere kaçak olduğu sanılan maddelerin 
sahiplerine iade) edileceği açık olarak gösteril
miştir ki, tazminat kabilinden olan para ©eza
larının (vergi cezaları) mahiyetinde kabulüne 
imkân bulunmadığı metindeki bu sarahatten an
laşıldığı gibi, Kaçakçılık «Kanununun 22 nci 
maddesi ile taknin edilen prensibin Af Kanunu 
hükümleriyle de mütedahil bulunduğunu zik
retmek icabeder. 

Netice: 
Yukarda izah olunan sebeplere müsteniden 

tefsire mahal olmadığı cihetle aşağıdaki karar 
oy birliğiyle tanzim kılındı: 

Karar 
(1334) tarihli mülga Gümrük Kanununu» 

105, 106, 107 ve (5383) sayılı Gümrük Kanunu
nun 143, 147, 148, 150 nci maddelerinde yazılı 
olup vergi miktarları veya misli ile tâyin kılı
nan para cezaları, mahiyetlerine nazaran âmme 
ve tazminat kabilinden bulunan para cezaların
dan madut ve bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki (5677) sayılı Kanunun (4) ncü ve (7) 

nci maddelerinin affa mütaallik hükümlerine 
tâbidir. 

Tazminat kabilinden olan para cezalariyle 
iltibas husule gelmemesi için, vergi cezaları ve 
misil zamlarmın affın şümulü haricinde bıra
kıldığı hususu, mezkûr yedinci maddeye ilâve 
edilen son fıkrada tesbit edilmiştir. 

Kanunun sarih hükümleri muvacehesinde 
tefsire mahal olmadığına karar verildi. 
Adalet Ko. Başkam Bu rapor Sözcüsü 

îzmir Balıkesir 
H. Özyörük V. Asena 
Kâtip 

Balıkesir Tökad Amasya 
V. Asma H. ökeren t. Olgaç 
Ankara Ankara Çankırı 

ff. Ş. înce O. T. lltekin C. Boynuk 
Edirne Erzurum Gümüşane 

M. Engmün E. Karan H. Tokdemir 
Manisa, İstanbul Kars 

Ş. Engin A. Moshos L. Aküzünı 
Maraş Yozgad 

M. öasoy N. Ü. AI%CAU 

( S, Sayısı: 3 e ek) 



S. S A Y I S I 29 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Ke-
sinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sa

yıştay Komisyonu raporu (3/345, 1/331) 

Posta, Telgraf ve Telefon İsletme Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduluna dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi (8/845) 

"V 

T. C. '• 
Sayıştay Başkanlığı - -.e t > % <• ) ; ^ ; '* V ;-" 
Sayı : 341466,1276 * 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygun
luk Bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzederim. 

19 . 6 . 1952 
•_' . Sayıştay Başkanı 

- • . • • • . Mümtaz Tarkan 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebebi Umumiye Kanunu gereğince Sayıştaya gönderilen P. T. T. (ienel Mü
dürlüğünün 1947 malî yılı Kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare he-
saplariyle karşılaştırılmış ve ilişik cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde tutulmak suretiyle Ke-
sinhesaptaki rakamların kabule şayan bulunduğunu arzeyleriz. 

19 . VI . 1952 

Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tarkan 

4. D. Başkanı 
F. Işık 

Üye 
A. Â. Hemen 

Üye 
F. Beşkardeş 

1. I). Başkanı 
Paik Eke 

İmzada bulunamadı 

Üye 
/. ErenU 

Üye 
Ragıp ögel 

Üye 
A. R. Sava 

Üye V. 
H. Tuğrul 

2. ü . Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
N. Başak 

Üye 
K. Ançay 

Üye 
Rahmi Uçkun 

Savcı 
Enver Arkun 

3. D. BaşkanJ 
M. Gürün 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
F. Aktulga 

Üye 
A. R. Toksöz 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Oenel Müdürlüğü 1047 yıb kesinhesabı hakkında kanun tasa

rısı (1/831) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Oenel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/244, 6-3853 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı Kesinhesabı hakkında Ulaştırma 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . X . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

1947 yılı Bütçesinin geçirdiği safhaları gösteren Kesinhesap Kanun tasarısı ile buna bağlı cet
vellerde görüleceği üzere 1947 Bütçesinden 53 744 862 lira 78 kuruş harcanmıştır. 

Geçen yıllardan devrolunan artıklarla birlikte bu yıl içinde 54 900 291 lira 99 kuruş gelir ta
hakkuk etmiş ve bundan 50 932 135 lira 65 kuruş tahsil edilmiştir. 

Bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşülen ödeneklerle birlikte 1947 yılı so
nundaki ödenek toplamı 65 115 098 lira 43 kuruşa yükselmiştir. 

Kezalik 1947 yılı içinde bütçe harcamaları 53 744 862 lira 78 kuruş olup bu miktara ödenek 
üstü harcanan 23 677 lira 50 kuruş da katılmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla 1947 yılı içinde yapılan bütçe harcamalarının düşülmesinden sonra ödenek artığı 
kalmış olan 11 370 235 lira 65 kuruşun yokedilmesi gerekmektedir. 

Bu esasları içine alan Kesinhesap Kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

( S. Sayısı : 29 ) 



Sayıştay Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Saytştay Komisyonu 

Esas No. 1/331 
Karar No. 3/345J 

5 . 12 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1947 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkın
da Başbakanlığın tarihsiz ve 71/244/6-3853 sayılı 
yazısiyle teklif olunan kanun tasarısı Sayıştaym 
Uygunluk Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay Üye
si Abdullah Âli Hemen, Başmurakıp Talât Ak-
gün ve Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü Saymanlık Müdürü İzzet Erkin ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. ödenekler: 
1947 Malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen ve 

sonradan ilâveten alınan ödenek miktarı 65 115 098 
lira 43 kuruştan ibaret bulunmaktadır. Kesinhe-
sap ile Uygunluk Bildiriminde aynı miktarlar 
yazılıdır. * 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde gös

terilen giderler birbirine uygun olarak 53 744 862 
lira 78 kuruş olduğu görülmüştür. 

3. ödenek bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi 11 370 235 lira 65 
kuruştan ibaret olup bundan 2 934 550 lira 22 ku
ruşun 3010 sayılı Kanun gereğince avans olarak 
verilip ödeneğinden mevkuf tutulması lâzımgel-
diği anlaşıldığından bu miktar çıkarıldıktan son
ra kalan 8 435 685 lira 43 kuruşun yok edilmesi 
gerekmiş ve bağlı cetveller ona göre düzenlen
miştir. 

4. Gelirler : 
Tahakkukat : Kesinhesapta ve Uygunluk 

Bildiriminde birbirne uygun olmak üzere 
54 900 291 lira 99 kuruştur. 

Tahsilat: Uygunluk Bildirimiyle Kesinhesap
ta birbirine uygun olmak üzere 50 932 135 lira 
65 kuruştur. 

5. Genel Müdürlükçe 1947 yılında yapılan 
50 932 135 lira 65 kuruş tahsilattan 53 744 862 
lira 78 kuruş gider düşüldükte 2 812 727 lira 13 
kuruşluk bütçe açığı kalmakta ve bu açığın 1947 
yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesine dayanı
larak çıkarılan bonolarla karşılanmış bulun
maktadır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edilen 
ödenek, gider ve gelirlerin Uygunluk Bildiri
minde yazılı miktarlara uygun oluduğu anlaşıl
masına göre değişik olarak düzenlenmiş bulunan 
kanun tasarısı Kamutayın Yüksek tasvibine ar-
zedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sayıştay Ko. Başkanı 

Bursa 
ff. Ayan 

Kâtip 

Malatya 
M. Kulu 
Niğde 

8. Dellâloğlu 

Sözcü 
Çorum 

Ş. Gürses 

Hakkâri 
8. Seven 

Muş 
F. Kılıçlar 

Siird 
C. Tardım 

* • » 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğünün 1947 malı yılı Kesinhesap kanun tasartsi 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me .Genel Müdürlüğünün 1947 malî yılı genel gi
derleri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 53 744 862 lira 78 kuruştur. 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRtŞt 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğünün 1947 Bütçe yılı kesinhesap kanunu 

tasarısı 

MADDE 1. —- Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı gi
deri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(53 744 862) Ura (78) kuruştur. 

( S. Sayısı : 29 ) 



Hü. 

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ilişik 
(B) işaretli cetvelde yazıb olduğu üzere 
50 932 135 lira 65 kuruştur. 

MADDE 3. — Bu yıl içindeki bütçe harcama
larının düşülmesinden sonra 1947 malî yılında 
sarfedilemiyen ve ilişik (A) işaretli cetvelin ayrı 
sütununda gösterilen 11 370 235 lira 65 kuruş 
ödenek artığı yokedilmiştir. 

MADDE 4. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerim Mali
ye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
#. Günaltay 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
//. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
V. Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler 
Münir 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 

F. Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erisirğil 
Maliye Bakanı 

R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
R. Ş. Sirer 

Bakanı 
Birsel 

Sayış. K. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1947 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (50 932 135) lira 65 kuruştur. 

MADDE 3. — Gelire nazaran yapılan gider 
arasındaki farkı teşkil eden (2 812 727) lira (13) 
kuruş açık çıkarılan bonolarla karşılanmıştır. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen (2 934 550) lira (22) kuruş 
ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — ödenekten 1947 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (8 435 685) lira 
(43) kuruş yok edilmiştir. 

MADDE 6. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 29 ) 



- 5 — 
CETVELİ 

B. 

1 
2 
3 

9 
10 
!l 

12 
13 
14 
15 

16 
17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 

ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
Ücretler 
4805 sayılı Kanun gere
ğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 
Geçici tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 
nci maddesi gereğince ve
rilecek emekli ikramiyesi 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
4454 sayılı Kanunun 51 
nci maddesi gereğince ve
rilecek ücretler 
Merkez büro ücretleri 
tiler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve gi
derleri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
Posta hizmetleri 
Tesisat ve bina inşaatı ile 
taşıt satmalma giderleri 
Genel Muhasebe Kanunu
nun 48 nci maddesini il
gilendiren giderler 
Mahkeme giderleri 
P. T. T. Fabriktsı her tür
lü giderleri 
P. T. T. Yatılı meslek oku
lu her türlü giderleri 
Sanatoryum her türlü gi
derleri 
Kurs giderleri 
öğrenci ödeneği 
Sağlık ecza, gereç ve te
davi giderleri 

ödenekler 
Lira K, 

3010 sayılı 
Kanun gereğiace Yok edilecek 

Giderler alınan aran* ödenekler 
Lira K. Lira K: Lira K. 

27 088 740 81 
5 173 992 

1 312 046 
250 000 

78 980 

26 310 663 31 
4 231 278 26 

1 189 876 16 
224 237 76 

33 540 

2 679 790 

688 080 
70 000 

1 002 040 
464 239 

3 000 
260 000 
754 841 
650 000 

140 000 
2 547 719 

16 512 180 

1 957 741 
11 000 

200 000 

202 345 

75 000 
34 110 
381 000 

35 000 
(8. 

2 609 674 

680 569 
60 492 
817 103 
453 511 

2 976 
222 418 
565 666 
636 877 

118 023 
2 186 095 

8 550 457 

11 1 951 769 
6 064 

175 038 

197 566 

46 000 
32 748 
352 731 

10 750 
S*yı*i:2») 

52 

08 
2$ 
90 
89 

54 
05 
38 
24 

89 
19 

02 

28 
62 

27 

83 
16 

34 

778-086 50 
948 713 74 

m 169 84 
25 762 24 

45 440 

70 115 48 

7 510 92 
9 507 75 

184 936 10 
10 727 11 

23 46 
37 581 95 

189 174 62 
13 122 76 

21 976 11 
361 623 81 

2 934 550 22 5 027 172 76 

5 971 88 

4 935 38 

24 961 73 

4 779 -

29 000 
1 361 17 

28 268 84 
24 249 66 



B. 

26 
27 

28 

29 
30 
31 

32 
33 

34 

35 
36 
37 
38 

39 

40 

ödeneğin çeşidi 

Uzman ücret ve giderleri 
Basımevi ve hesap maki
neleri giderleri 
Atlı dağıtıcılar hayvan 
yem karşılığı 
Faiz ve acyo 
Sigorta giderleri 
3530 sayılı Beden Terbim 
yesi Kanunu gereğince ya
pılacak hizmetler 
Çeşitli kesenekler 
Bern Bürosuna verilecek ka
tılma payı ve başka gider
leri 
Bastırılacak kitap ve 
dergi karşılıkları ve yazma 
ve tercüme ücretleri 
Geçen yıl borçları 
Eslki yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 
3054 sayılı Konun gere
ğince kaldırılmış İstan
bul Telefon Şirketine öde
necek taksit karşılığı 
3375 sayılı Kanun gere
ğince kaldırılmış İzmir 
Telefon Şirketine ödene
cek taksit karşılığı 
1715 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi greeğince kâğıt 
para amortismanı 
3010 sayılı Kanun gereğin
ce geçen ve eski seneler 
bütçe mahsubatı 

• -

Ödenekler 
Lira K. 

219 400 

.1 

275 000 
80 000 
75 000 

7 000 
50 000 

18 502 

24 868 
311 347 
60 000 

1 000 

460 000 

98 750 

605 120 

257 257 51 

Giderler 
Lira 

101 265 

245 831 
60 725 
53 238 

49 134 

9 899 

4 837 
282 916 
40 963 

297 

455) 648 

98 307 

605 120 

70 456 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 

alman avans 
K. Lira K. 

67 

58 
73 
60 

86 

97 

29 
71 
54 
29 

_ 

46 

19 

Yok edilecek 
ödenekler 

Lira 

118 134 

1 

29 168 
19 274 
21 761 

7 000 
865 

8 602 

20 030 
28 430 
19 036 

702 

4 252 

442 

186 711 

K 

33 

42 
27 
40 

14 

03 

71 
29 
46 
71 

— 

54 

32 

Genel toplam 65 115 093 43 53 744 362 78 2 934 550 22 8 485 685 43 

( S. Sayısı : 29 ) 
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'" ^ B CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 
B. M. Gelirin çeşidi Lira K. Lara 

1 Posta ve Telekomünikasyon geliri 
1 Posta 12 680 000 13 009 232 20 
2 Telgraf ve telsiz 12 800 000 12 461 654 29 
3 Telefon 10 660 000 9 069 836 25 

2 Resmî dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretleri — 
1 Genel dairelerden 8 600 000 7 970 192 80 
2 özel ve katma bütçeli dairelerden 1 000 000 782 222 50 

3 Çeşitli gelriler 180 000 389 702 10 
4 Radyo keseneği 170 000 184 249 42 
5 Geçen seneden devrolunan para fazlası 6 600 000 6 084 281 09 
6 3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle onanan 658 

sayılı Koordinasyon Kurulu kararı gereğince ithal 
mallarından abnacak prim 980 765 980 Î65 

Toplam 03 670 765 — 50 932 135 65 

( S. Sayısı : 29) 




