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1. — CHBÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonunda saît çoğunluk 
sağlanamadığından 4 Mart 1971 Perşemlbe gü
nü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
saat 15,15 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkconveMli Bitlis 

Mehmet tf naldı Orhan, Kürümoğlu 
Kâtip 

Hüseyin Öztürk 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanu

na 1 madde eklenmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 2/421; Cumhuriyet Senatosu 2/309) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

2. — 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı 

Kanunun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 
Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 79 ncu maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/407; Cumhuriyet Senatosu 2/310) (Bütçe 
ve Plân Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 48 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

müzakerelere bağlıyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 

Cumhuriyet Senatosu başkanveMllerinin g-örüş-
melere katılamıyacağına dair aldığı karar Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu kararlarında objektif ve 
hukuka uygunluk niteliğinden uzaklaşüması-

nın mahzurları üzerinde Sayın Sırrı Atalay, 
gHindem dışı söz istemektedirler. Ben, takdiri
mi, söz vermemek hususunda kullanıyorum. 
Direniyorsanız Sayın Atalay, oya vaz'edeceğim, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
vermemeniz hususundaki sebebi öğrenebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Efendim, takdir hakkını tüzü
ğümüz, çok iyi biliyorsunuz ki, başkana bırak
mıştır. O hakkı ben kullandım, üyelere de ayn 

366 — 



O. Senatosu B : 48 4 . 3 . 1971 O : 1 

ibir bak tanımıştır, tüzük. Direnme hakkı. Onu 
da zatîalniiz kullanırsınız, meseleyi hallederiz, 
tüzük çerçevesi içerisinde. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Takdir hakki
nizin gerekçesini bildirir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Gerekçesiyle bildirir diye Tü
zükte bir şey yok, biliyorsunuz efendim. Tak

dir hakkımın gerekçesi olmaz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Direniyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. Sayın Ata-
lay'a söz verilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

4. — SECİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik

lere seçim. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
'Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

gösterilen adaylar tek olduğu için bundan ev
velki 'tatbikatımızda da işar] oyla yapabiliyor
duk, bu itibarla içişleri Komisyonu üyeli
ğine Güven Partisi Sayın Halil özmen'i aday 
göstermiştir. Oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Komisyonu üyeliklerine Cumhur
başkanlığı Kontenjanı Sayın Vahap Gü
venç'i aday göstermiştir. Oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bağımsız olarak Sayın Hikmet ismen 
Tarım Komisyonuna adaydır. Oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Gü
ven Partisi adayı olarak Sayın Halil özmen 
gösterilmiştir. Oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, Doğu - Anadolu'nun 
kalkınması konusunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/19) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bölgelerarası farklılık gün geçtikçe art

maktadır. Bölgelerarası farklılığın artışı olayı 
içinde Doğu - Anadolu bölgesi geri kalmışlı
ğın darboğazında yoksul ve perişan bir ka
dere razı edilmiş olarak kalmaktadır. 

A. P. si siyasi iktidarı bölgelerarası fark
lılığın ortadan kaltığı, Doğu - Anadolu'ya ye
teri kadar hizmet götürüldüğü milyonlarca 
lira yatırım yapıldığı iddiasındadır. 

A. P. si siyasi iktidarı Doğu - Anadolu geri 
kalmışlığının giderilmesi için temel çarelerin 
aranması ve tesbiti lüzumuna inanmıştır. Son 
2 yıl içinde Doğu - Anadolu kalkınması için 
Hükümet programında gösterilen tsdbirlsr 
ve Devlet Plânlama Teşkilâtının bölgesel plân
lama hazırlıkları söz alanını geçmiyen oyala

yıcı zaman kazandırıcı niteliği geçmiyen tak
tiklerdir. önemli sorun olarak Doğu - Ana
dolu geri kalmışlığı devam ediyor mu? Do
ğu Anadolu geri kalmışlığının hızlı ve de
vamlı olarak gerilemesi için ciddî ve etkili 
tedbir ve çareler aranmış bulunmuş ve yü
rütülmüş müdür? Doğu - Anadolu kalkınması, 
için bölgesel plânlamaya gidilmesi için A. P. 
siyasi iktidarı ciddî bir teşebbüse sahip midir? 

Devlet Plânlama Teşkilâtı çalışmaları böl
gesel plânlama uygulaması hazırlığı isti!-' 
metinde midir? Bu hususların bütün ayrın-
tılariyle Cumhuriyet Senatosu önünde eleş
tirilmesi gereklidir. Demokratik Hukuk Dev
letinde önemli sorunlar yasama organlarında 
uzun - boylu olarak eleştirilerek en iyi so
nuçlara hazır hale getirilir. Karşılıklı id
dialar yerine yasama organı önünde berrak
lığa kavuşmuş sorular daha rahatlıkla ve 
hızla çözüme götürülebilir. Doğu - Anadolu 
geri kalmışlığının çareleri bulunmasında ve 
yokluktan kurtulmada A. P. si hükümetleri
nin izlediği politika üzerinde bütün yönleri vs 
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ayrıntılariyle bir genel görüşme açümasın'da bu 
nedenlerle zorunluluk görmekteyiz. 

Cumhuriyet Senatosu içlfazuğünün 127 ve 
sonraki maddeleri gereğince Doğu Anadolu 
geri kalmışlığımdan kurtulması karşısında 
A. P. hükümetlerinüTîzlediği politika ve bu 
hükümetlerin Doğu - Anaidolu geri kalmışlığı 
karşısındaki icraatlarından ötürü genel gö-

6. — GÖRÜŞ 

1. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı 
maddesinin 5 ncı fıkrasının 6 ncı bendinde yapı
lan değişiklik hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/408; Cumhuriyet Senatosu 1/1197 (S. Sa
yısı : 1528) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ilişik 1528 Sıra sayılı kanun tasarısı tabe

dilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet ihsan Birincioğlu 

BAŞKAN — Basılıp sayın üyelere dağıtılmış 
olan 1528 Sıra sayılı kanun tasarısının gelen 
kâğıtlardan gündeme alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı mad
desinin 5 nci fıkrasının 6 ncı bendinde yapılan 
değişiklik hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları... 

Raporların okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum: Okunmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. Şimdi, tasarı
nın tümü üzerinde söz istiyen sayın üyeleri sı-
rasiyle kaydediyorum. Sayın özden. Başka var 

(1) 1528 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 

rüşme açılmasını saygıyla talebederiz. 
Kars Denizli 

Sim Atalay Hüseyin Atmaca 
Elâzığ Tunceli 

Salim Hazerdağh Arslan Bora 
Ağrı Balıkesir 

Salih Türkmen Nejat Sarlıcalı 
BAŞKAN — Tüzüğümüzün 128 nci maddesi 

gereğince muameleye tâbi tutulacaktır. 

,EN İŞLER 

mı efendim?.. Yok. Sayın özden, buyurun efen
dim.... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 126 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının 
6 ncı bendinde yapılan değişiklik hakkındaki 
kanun tasarısı huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Bu tasarının tümü hakkında beyanda bulunmak 
istiyorum. Tasarıyı ve gerekçelerini inceledim. 
Bu tasarı bence bir suiistimal kapısını açmak
tadır. Gümrüklerde biriken bu eşyalar resmî 
dairelere verileceği gibi İktisadi Devlet Teşek
küllerine de verilmesi öngörülmektedir. Bu eş
yalar niçin iktisadi Devlet Teşekküllerine ve
rilecektir? Bu hususta komisyonların gerekçe
lerinde hiçbir kayıt ve işarete tesadüf edeme
dim. Yalnız komisyon gerekçesinde gümrük 
ambarlarının sundurmalarında uzun senelerden 
beri tasfiyesi gecikmiş bulunan ve imhaları ica-
bedecek bu gibi eşyaların, aynı zamanda Dev
let dairelerinin ihtiyaçlarını da karşılıyabilece-
ği yazılıdır. E.. Devlet dairelerinin ihtiyaçla
rının çok olduğundan bahseden gerekçe, ayrı
ca İktisadi Devlet Teşekküllerine de bu eş
yaların verilmesi hususunda gerekçede hiçbir 
kayıt ve işaret olmaması yüzünden buna işti
rak etmek, mümkün değildir, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin, Devlet daireleri ile bir hizada 
bulunacaklarına dair hiçbir kanuni sebep mev
cut değildir. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci nokta: Bu 5 
nci fıkranın 6 ncı bendinde, «resmi dairelere 
(iktisadi Devlet Teşekkülleri dâhil) veya satıl
mamak ve her ne ad altında olursa olsun men-
foat karşılığında başkalarına devir edilmemek 
şartiylte kamuya yararlı derneîklerin genel mer
kezlerine parasız verilir,» ibaresi vardır. 
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Kamu yararlı demekler, biliyorsunuz Ba
kanlar Kurulu tarafından «kamu yararına der
neklerdir» diye karar verilip, ilân edilen der
neklerdir ve bunlar pe'k çoktur. «Kamu yararı
na derneMer» yerine «hayır dernekleri» den
miş ofea elbette ki daha iyi olurdu. Filhakika 
hayır derneklerine de bâzı eşyalar verilmiyor 
değil ama, bu kamu yararına dernekler çok
çadır ve bâzısı da iktidarın himayesi ialtında-
dır. Benim kanaatimce bu tasarıda iktidarın 
himayesi altında bulunan ve kamu yararına 
olduğu evvelce tesbit edilen bâzı dernekleri 
himaye maksadı vardır. Bu açıkça gözüküyor. 
Bu koku var ve bu suiistimal olacak ve Mil
let Meclisi ve Senato kürsülerinden bu suiisti
mal ileride dile getirilecektir. Bu noktadan 
"benim kanaatim böyle bir tadile ihtiyaç yok
tur, suiistimal kapısı açılacaktır. 

Kanunu yerinde görmüyorum saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Gümrük Kanunu 
kapsamına giren ve gümrükteki eşyanın tasfi
yesi maksadiyle alınan bir tedbir derpiş olun
maktadır. Bu bakımdan ben tasarıyı olumlu 
karşılamaktayım. 

Gümrük ambarlarında, depolarında topla
nan eşyanın başına gelenleri hepimiz biliyo
ruz. Yangınlar çıkıyor, çürüyor ve türlü suiis
timallere vesile oluyordu. Bunlara mâni ola
cak bir tedbir olduğu için bu tasarıyı olumlu 
karşılıyor ve Sayın Bakana bu tasarıyı getir
dikleri için teşekkür ediyoruz. 

Aslında şimdiye kadar Gümrük ve Tekel 
Bakanı ile şahsi hiçbir temasım olmamıştır; 
ben kendilerini vazifesinde daima dürüst ola
rak çalışmış bir kimse olarak tanıyorum. O 
itibarla bu tasarıda bir art niyet sezmiyor ve 
görmüyorum. 

Yalnız, bu tasfiyeler yapılırken öncelikle 
resmî daireler tercih olunmalı. Başka dedijko-
duları tahrik edecek ve kamu yararına olan 
hayır cemiyetlerinde yapılacak tercihler, bir
takım şikâyetleri davet edebileceği için daha 
dikkatli olunmalıdır. 

Bu vesile ile Sayın Bakandan ve Bakanlık 
erkânından bir hususu da önemle rica etmekte
yim. Son alınan kararla evvelce muafiyete tabi 
tutulan ve uydurma kulplar takılarak ithal olu

nan televizyon ve diğer ses cihazlarında yapılan 
suiistimaller kısa zamanda görüldü. Aslında bu 
başlangıçta da görülebilecek kadar açıktı. Bir 
vatandaş aynı maddeyi yüzde şu nisbette güm
rük ödiyerek getirdi, başka bir vatandaş ise ay
nı maddeyi vergiden muaf olarak getirdi. Bir 
kulp taktırdı, kulp taktırdığı için televizyonu
na vergi vermedi. Fakat diğer bir vatandaş ay
nı maddeyi ağır vergiler ödiyerek getirdi. Kısa 
zamanda meydana çıkan bu kötü kullanış, bu 
hakkın suiistimali, bu muafiyetin suiistimalinin 
de gümrük gelirlerimizde yaptığı etki ortada
dır. Bunun için de böyle muafiyetler, tecrübeli 
teşkilâtı olan Gümrük Bakanlığında önceden 
hesaplanmalı ve ilerisi kolayca görülen böyle 
muafiyetler bir daha tekerrür etmemelidir. 

(Sözlerimin başında da söylediğim gibi, ka
nun teklifini olumlu karşılıyorum. İnşallah arz 
ettiğim istikamette bir tatbikat görür. Bu vası
talar tümü ile resmî müesseselere verilir veya 
kanunlarımızda mevcut diğer yollarla tasfiyesi 
tamamlanır. Başka ihtilâflara da yol açılmamış 
olur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; değiştirilen 
fıkranın anahükmü şuidur : Alıcı çıkmıyan eşya 
ancak kendi ihtiyaçlarında kullanılmak şartiyle 
hayır derneklerine parasız verilir. Biz bu fıkra
yı suiistimal olmasın nedeni ile ilâve ediyoruz. 
Hayır derneklerinden «kamu yararına olan der
nekler» diye de tasrih ediyoruz. Sebebi hatıriı-
yacaksınız, Cumhuriyet Hükümetinin kuruldu
ğu andan 1967 yılma kadar bir sürü hayır der
nekleri mevcut idi. Bu hayır derneklerinin tabe
lâsı var, ismi var, cismi yok. Bu dernekler, ku
rulmuş bir sistem üzerin'den devlet bütçesinden 
rahatlıkla para alırken 1967 yılından itibaren 
bu derneklere; Maliye Bakanlığı ve Başbakan
lık tarafından tetkik edilmek suretiyle, kongre
lerini ikmal etmiş, ibra edilmiş, hattâ Menafii 
Umumiye Kararı olan derneklere öncelikle ol
mak üzere Devlet bütçesinden para yardımı usu
lü tesis edilmişti. 

Şimdi bir sayın senatör arkadaşımızın bu
yurduğu gibi, yalnız hayır derneklerine vermiş 
olsaydık zaten fıkrayı değiştirmeye lüzum yok
tu. Fıkra gayet yerindedir, Bilâkis suiistimali 
önlemek için getirilmiştir. Bu gibi hususlar, is-
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mi var cismi yok dernekleri bertaraf gayesi ile 
tedvin edilmiştir. Müspet oy kullanmanızı has
saten rica ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; aslında 5383 sa
yılı Gümrük Kanununda mevcudolan bir zorlu
ğu ortadan kaldırmak maksadiyle sevk edülmiş 
olan tasarı, zannediyorum M, karşımıza çok da
ha başka güçlükler çıkaracaktır. 

Maddenin eski hali ile, gümrüklerde satıla-
mayıp kalan mallar hayır cemiyetlerine, ancak 
teşekkül maksatlarına uygun yerlerde kullanıl
mak kayıt ve şartiyle verilebiliyordu. Şimdiki 
halde gümrüklerde kalan birçok mallar hayır 
cemiyetlerinin teşekkül maksatlarına kullanıla
cak cinsten olmayınca bunların tasfiye cihetine 
gidilmesi bu madde değişikliği ile derpiş edil
miştir. Yalnız bu maddeye ilâve edilen kısımlar 
arasında : 

1. İktisadi Devlet Teşekkülleri dâhil, resmî 
dairelerin ihtiyaçlarında kullanılmak kaydı var
dır. 

2. Kamuya yararlı derneklerin genel mer
kezlerine parasız olarak verilmesi kaydı vardır. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım kamu
ya yararlı derneklerin adedinin çok fazla ve çe
şitlerinin de pek değişik olduğunu ifade etmiş
lerdir. Filân kazaya ve filân ilçede yapılacak 
olan her hangi bir işe yardım maksadı ile kuru
lan bir dernek, günün birinde zamanın Hükü
meti tarafından, Bakanlar Kurulu kararı ile 
kamuya yararlı dernekler meyanına alınabilir 
ve bu kadar geniş bir yetki muhtemeldir deği
şik bir surette tatbik olunur ve bu kanunun 
maksadı dışına çıkılmak zorunluğu doğabilir. 
Bu sebeple ben kamuya yararlı derneklerin ge
nel merkezlerine verilme keyfiyetinin ileride çe
şitli tefsirlere imkân verebileceği kanaatini taşı
yorum. Aslında eski madde değiştirilmek sure
tiyle bunların teşekkül maksatlarına uygun ol
sun veya olmasın muayyen hayır derneklerine 
gelir temin etmek maksadı ile onlara verilmesi 
ve onlar tarafından satışının temin edilmesi im
kânları aranmalıydı. Bu bir. 

ikincisi; şayet gümrüklerde hakikaten tas
fiye imkânları aranan ve herçibâdabad mutlaka 
paraya çevrilmesi gereken bâzı eşyaları kamuya 
yararlı derneklere vereceğimiz yerde meselâ 

Türk donanma Cemiyetine, satılarak paraya çev
rilme kayıt ve şartı ile meselâ Hava Kuvvetleri
ni Güçlendirme Vakfı diye isim tasrîh etmek 
suretiyle büyük teşekküllere verilmek çok daha 
isabetli olur ve her türlü suiistimali ve suitef-
siri önlemiş olabilirdi. O sebeple ben maddenin 
bu haliyle ihtiyacımızı karşılayacak yerde, bi
lâkis yeni yeni meseleleri karşımıza çıkaracağı 
kanaatindeyim. Bu yüzden kanunun aleyhinde 
bulunuyorum; saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; evvelce kaçak eşya hak
kında böyle bir hüküm mevcuttu. Kaçak eşya
dan mahzurlu görüjmiyenler, satılmamak kay-
diyle menafii umumiyeye hadim derneklere ve
riliyordu. Şimdi sanıyorum ki, bu genişletili
yor, bir genişletme var. Satılığa çıkarılıp da sa-
tılamıyanlara, bütün eşyaya şâmil gibi bir mâ
na aldım, ben. Diğer eşyaya şâmil bir şekilde, 
yani her hangi bir şekilde memlekete ithal edil
miş, gümrük muamelesi yapılmamış, mal sahibi 
tarafından alınmamış, çekilmemiş bütün malla
ra teşmil ediliyor. Maddeyi ben öyle anlıyorum. 
Eğer başka türlü ise lütfen izah buyururlar. 
Kanaatime göre şümullendiriliyor. Arkadaşlar, 
kaçak eşya için bugüne kadar yapılan dağıtma 
iyi değildir. Bu dağıtma usulü iyi değildi, hattâ 
kaçak eşyanın memlekete bu yolla yayılmasına 
imkân veriyordu ve bâzı kaçakların da yakalan
masını önliyen bir tatbikat olmuştur. 

Buna mümasil eşya ele geçtiği zaman, «işte 
falan tarihte hayır cemiyetine verilmişti, oradan 
bana intikal etti, oradan piyangodan aldım.» 
şeklinde birçok kaçakçıların ve kaçakçılığın 
meydana çıkmasına mâni oluyor veya ceza gör
memesini sağlıyan bir tatbikat olmuştur. Sanı
yorum ki, bu tatbikat buigün de öyledir. Bu be
nim bildiğim zamandaki tatbikattır, bugün de 
öyledir. Hattâ bugün kulağıma geldiğine göre, 
faraza resmî dairelere dağıtılır denince, resmî 
dairelerden Bakanlıkta şunun bunun ahbabı, 
falan yerdeki jandarma komutanı, falan yer
deki kaymakama dahi buradan bâzı eşya gön
derildiği vâki oluyormuş. Bugünkü tatbikatın 
da böyle olduğuna dair kulağıma bâzı sesler ge
liyor. 

Muhterem arkadaşlarım; resmî daireler ne 
şekilde seçilecektir? Bu hakikaten bir meseledir. 
Hangi resmî daireler? Yani Gümrük ve Tekel 
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Bakanlığında Bakanlığın veya umum müdürün 
takdiri ile mi taayyün edecek, yoksa bâzı esas
lar mı vaz'edecekler? Eğer takdire kalacaksa 
tatbikattı korktuğum gibi olur; falan yerdeki 
jandarma komutanı bakanın ahbabıdır, eşyanın 
bir kısmı o daireye gider veya falan yerdeki 
defterdar falanın ahbabıdır, eşyanın bir kısmı 
öyle gider. Bu böyle olmamak lâzımdır, böyle ol
mamalıdır. Bunda Bakanlık seviyesinde, hiç ol
mazsa umum müdürlük seviyesinde bir iş yap
mak lâzım. 

ikincisi, hayır cemiyetleri, menafii umumi-
yeye hadim cemiyetler, kamuya yararlı cemiyet
lerdir. Son zamanlarda bu mevzuda hakikaten 
bir israf diyeyim veyahut kelimesini tam bula
mıyorum, bir büyük cömertlik var. Önüne gelen 
dernek, Bakanlar Kurulundan menafii umumi-
yeye hadim kararı alabilmektedir. Faraza İspar
ta'da kurulan ne kadar dernek varsa menafii 
umumiyeye hadim dernek haline gelmiştir. İlâ 
maşallah rahatlıkla çıkabilmiştir. Evvelki gün 
burada bir arkadaşımızın sorusu vardı. Hay
retle gördük, imar ve iskân Bakanlığı elimdeki 
bir fondan bir okul yaptırması mümkün, kendi 
fonundan tecrübe için yaptıracakmış. Kendisi 
yaptırmamış, kendisi yaptırırsa işte resmî mu
ameleler, ihale v. s. birçok şeylere riayet ede
cek, istenen mütaahhide veremiyecek. Sekiz ki
şiyi bir araya getirerek bir dernek kurmuş, bir 
de menafii umumiye kararı almış. Devletin elin
deki 1,5 milyon lirayı ona vererek, kendi arzu 
ettiği mütaahhide ihale etmek suretiyle, bâzı ya
kınlarını da işin başına koymak suretiyle 1,5 
milyon lirrlılı bir mektep yaptırmış. Şimdi bu 
derneğe de verilebilir. Menafii umumiyeye ha
dim dernek denince, hemen alelıtlak hemen hep
si denince bunlara da verilebilir. Eğer bu ka
dar teşmil edilecekse hakikaten bu iş bir suiis
timale mevzu teşkil edebilir, ihtimal kaynağı 
olabilir. Her zaman böyle itimat ettiğimiz bir 
Bakan bulunmıyabilir işin başında. Bu işlere 
önem vermiyen bir insan gelebilir. Bu Bakan
lığın başında bunu tâli bir mesele sayan bir Ba
kan bulunabilir. O vakit bu hüküm kötü işler. 
Bu sebeple bu dernekleri saymak yerinde olur. 
Bir arkadaşımız da işaret etti: Kızılay gibi, Ço
cuk Esirgeme Kurumu gibi, Verem Mücadele 
gibi, Hava Kurumu gibi, Donanma Cemiyeti 
gibi teşkilâtı olan, muhasebesi olan, resmî dai

relere benzer şekilde, sağlam muhasebesi plan 
yani icabında bunlara verilen malın ne şekilde 
kullanılacağının tesbiti mümkün olmalıdır. Böy
le müesseselere verildiği takdirde mahzur ol-
mıyabilir. Ama dediiğm şekilde, böyle sekiz ki
şinin bir araya gelip şu veya bu kanalla bir 
menafii umumiye kararı alan cemiyetlere verir
seniz muhasebeleri, şunları bunları da yok, o 
vakit bunları piyasaya geniş şekilde sevk edebi
lirler. 

Bunun şu mahzuru var : Bir malı sadece 
piyasaya sürmekte, ne yapalım işte memlekette 
kullanmış diyebiliriz ama çeşitli sebeplerle bu 
mallar gümrükten çekilmezler veya çekilmesi
ne müsaade edilmez. Memlekete girmesi iktisa-
den mahzurlu olan mallar var. Dâhilde bâzı sa
nayii baltalıyabilir, bunların geniş şekilde mem
lekete girmeleri. Faraza bir tarihte bir vatandaş 
kilit ithal edecekti, o kadar büyük mikyasta ki
lit ithal etmek istiyordu ki, eğer ona ithaline 
müsaade etmiş olsaydık, Türkiye'deki kilit fab
rikalarının hemen hepsi dört sene için kapana
caktı. Şimdi tasavvur edin böyle bir ithalât 
var. Bunu da ne idüğü belirsiz sekiz - on kişi
nin kurduğu, gayesi ve maksadı belirsiz bir der
neğe vereceksiniz. Ondan sonra memlekette 
onun neticelerini seyredin. Bu sebeple bunu 
mâkul şekilde, arz ettiğim gibi, muhasebesi v. 
s. si malûm derneklere vermek şartiyle ancak 
mahzurdan salim bir hale gelebilir. Metinde 
tesbit edildiği şekilde olursa, korkarım ki bun
dan evvelki tatbikattan daha tatsız tatbikatlar 
meydana çıkabilir. 

Sonra burada «başkalarına her ne şekilde 
olursa olsun devredilmemek şartiyle» diyor. 
Muhterem arkadaşlar, bu hayır dernekleri bun
ları alırlar, kendi ihtiyaçlarında kullanırlar. 
Faraza kumaş verirseniz Çocuk Esirgeme Ku
rumu çocuklara elbise yapar. Ama başka bir 
şey verirseniz, meselâ otomobil verirseniz ne ya
pacaktır, onu satacaktır. Satmayı da men et
miştir. Piyangoya koyacaktır, piyango bir nevi 
satıştır. Piyangoya koymak suretiyle devrede
cektir. Bu bir nevi satıştır. Bu yolla satış ha
linde dahi, bu yolla başkalarına intikal hali da
hi, biraz evvel arz ettiğim mahzurları ve bil
hassa iktisadi mahzurları meydana getirir. Bu 
sebeple ben de bu maddenin tevsi edilmesine 
şiddetle aleyhtarım, çünkü tatbikat hakikaten 
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memnuniyet verici şekilde değildir. Bilhassa en- ı 
dişem bu yolda bir tatbikat vardır. Teşekkür I 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çumraîı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bir noktayı açık
lığa kavuşturmak için söz aldım. Benden evvel 
konuşan üç - dört arkadaşımız, bir tek noktaya 
hasren konuştukları için bu mevzularla uğraş-
mıyan arkadaşlar üzerinde tesiri olur endişesiy
le beyanda bulunacağım. 

Evvelki metinde, hayır müessesesi diye ya
zılı bulunan husus, bu sefer kamu yararına 
faydalı dernekler diye tasrih edilmiştir. Arka
daşlarımız Bakanlar Kurulunun kararı ile bu 
suiistimallere yol açabilir endişesini taşımışlar
dır. Bence hatanın büyük kısmı buradan gelir. 
Bir derneğin Cemiyetler Kanununa göre kamu 
yararına faydalı olup olmaması, Bakanlar Ku
rulundan önce geçirilmesi lâzımgelen merasime 
tabidir. Evvelâ içişleri Bakanlığı bu derneğin 
ne olduğunu biletraf araştırır, tesbit eder. On
dan sonra karar Danıştaya gider. Danıştay eğer 
kamu yararına hadim dernektir derse, o yolda 
karar verirse ondan sonra Bakanlar Kuruluna 
gelir. Bakanlar Kurulunun buradaki görevi Da-
nıştayın kamu yararına faydalıdır, hadimdir, 
dediği kararın tatbikinden ibaret kalır. Bu iti
barla, eğer bu kaydı koymazsak, «kamu yararı
na faydalı» kaydını koymazsak, işte bu takdir
de indîlik başlar, bu takdirde keyfîlik başlar 
ve bunun da kontrolü mümkün olmaz. Binaena
leyh, metindeki bu kaydın aynen muhafazası 
lâzım. 

Arkadaşlarımızın izhar ettikleri bir endişe 
vardır, yerindedir, doğrudur. Bugün Türkiye'
de bu kabîl derneklerin sayısı binleri aşmıştır. 
Bunun yerine daha tadadi şekilde, sayılacak şe
kilde Kızılay gibi - arkadaşlarımızın belirttik
leri Donanma Cemiyeti, Hava Kurumu gibi -
bunlara benzer kurumların tasrihi suretiyle bu 
elde kalan eşyanın devredilmesi daha yerinde 
ve daha doğru olur. Ama metindeki kamu ya
rarına kaydının behemehal muhafazası, arz et
tiğim sebeplerle zaruridir. Saygılarımla. 

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

kanım, Sayın Çumralı'nın ilk beyanına aynen 
iştirak ediyorum ve ayrıca söz almıyorum; te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Karaağaç-
lıoğlu. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Sayın Başkan, çok muhterem arkadaş
larım; aslında kanunun bu maddesinin değişti
rilmesine esas teşkil eden husus, gümrüklerde 
mevcudolan malzemelerin büyük bir kısmının 
hayır cemiyetlerinin dışında Devlete ve İktisa
di Devlet Teşekküllerine verilmek suretiyle de
ğerlendirilmesini hedef tutan bir istikamette 
olmuştur. Bu itibarla zaten kanunun ruhunda 
hayır cemiyetlerine, Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Kızılay ve yetiştirme yurdu gibi birtakım tes
cil edilmiş, ciddî hayır cemiyetlerine vermeyi 
mâni bir hüküm mevcut değildir. Biz civata 
gibi, otomobil parçası gibi, makina aksamı gibi 
parçaların, malların ve emtianın gümrüklerin 
ambarlarından Devletin hizmet sektörlerine in
tikalini teinin edebilecek olan bir hükmü getir
mek suretiyle, bunları Devlet bünyesinde ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde değerlendirmeyi 
mümkün kılmak arzusunda bulunuyoruz. 

Komisyonda da müzakereler esnasında, zan
nederim Gümrük ve Tekel Bakanlığının ilgili
leri, bu hususta bize gerekçede olan maksadı 
açık ve sarih olarak ifade etmişlerdir. Binaena
leyh, bu metin, bu madde hukukî bakımdan, bu 
işlemiyen Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülü
ne doğru yönelmiş olan hizmeti, malzemenin, 
emtianın gidişini kolaylaştıracak ve bu suretle 
gümrüklerde çürümeye terk edilmiş bulunan 
maddeler değerlendirilmiş bulunacaktır. Bu iti
barla kanunun bu maddesi yeterlidir, yerinde
dir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bâzı sayın se
natör arkadaşlarımız bu tasarının kaçak eşyayı 
bir nevi destekleyici mahiyette olduğunu be
yan buyurdular. Tasarının bu kaçak eşya ile 
alâkası yoktur. Ben bu kanunun sözcüsü deği
lim. Ama bu kanunda müspet oy kullanacağım 
için oyumu müdafaa etmek zorundayım. 

Kaçak eşyanın ne şekilde satılacağı, ne şekil
de değerlendirileceği Gümrük Kanununda ve bu 
Gümrük Kanununa dayanılarak çıkartılan Güm
rük Yönetmeliğinde mevcuttur. 

Biz getirdiğimiz tadilâtla, «Alıcı çıkmıyan 
eşya, ancak kendi ihtiyaçlarında kullanılmak 
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şartiyle hayır derneklerine parasız verilir.» hük- | 
münü değiştiriyoruz. ı 

Bu hayır dernekleri içinde menafii umumiye 
kararı olmıyan dernekler de mevcuttu, ismi 
var, cismi yok dernekler de mevcut idi. Suiis
timali önlemek gayesiyle vaz'edilmiştir, bu bir. 

ikincisi; diğer metinde, bu derneklere dev
redilen eşyanın yarın satıldığı anda ne olacağı 
hükmü yoktu. Burada satılma imkânını bağış-
lıyamıyan hüküm getirilmiştir, satılamıyacak- I 
tır... Ancak ihtiyacı olan menafii umumiye der
neklerine bu verilecektir. İhtiyacı olmıyan bir 
derneğe bu verilmiyeeektir. Meselâ dediler ki, 
bir otomobil Çocuk Esirgeme Kurumuna veri
lirse, bu burada değerlendirilemiyecektir. E, Ço
cuk Esirgeme Kurumunun eğer otomobile ihti
yacı var ise, bu otomobil verilir, ama bunun bir 
piyango tertibetmek suretiyle satışı cihetine gi
dilirse, o zaman kanunun gayesinden uzaklaşıl-
mış olur. Eski metin muhafaza edilmiş olsay
dı, o zaman bunun satışı halinde kanunda mâni 
bir hüküm yoktu. 

Yalnız burada tereddüdümüzü mucibolan 
husus: - bunu bakandan da sormak isteriz - I 
«Kamuya yararlı derneklerin genel merkez
lerine..» diyor. O zaman, bir derneğin genel 
merkezi olabilmesi için hiç olmazsa şubeleri de 
olması lâzım. Bu Kızılay, Çocuk Esirgeme Ku- I 
rumu, Ordu Yardımlaşma Kurumu,, Donanma 
Cemiyeti için doğrudur. Ama meselâ Haseki 
Hastanesini Onarma Demeği, ki, menafii umu- I 
miye kararı almıştır, o zaman buna verilecek 
midir, verilmiyecek midir? Bunu sorduk, ilgi
li bakanlık temsilcileri: «Kanunda böyle bir sa
kınca yoktur.» diye buyurdular. Ama bunun 
zabıtlara tescilinde fayda vardır. Hakikaten 
Türkiye'de menafii umumiye kararı alan bü
tün cemiyetler, kendi ihtiyaçları olan bu husus
ları istiyebilme yetkisini haiz midir, değilim
dir? 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Hayır, hayır. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bunun 

zapta geçmesinde fayda vardır. Bu itibarla söz 
aldım, teşekkür ederim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Menafii umumi-
yeye hadim cemiyetler içinde cami yaptırma 
dernekleri de var, onlar hariç. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum: | 

| Yüksek Başkanlığa 
i Kanunun tümü üzerindeki konuşmaların 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Enver Işıklar 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayetini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon adına Sayın Faik Atayurt. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAYURT (Uşak)) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; kanun tasarısı üze
rinde serdedilen mütalâaları dinlemiş bulunu
yorum, komisyon adına kısaca cevap arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Özden kanunun 
suiistimal kapısı açtığı üzerinde durdular ve 
özellikle iktisadi Devlet Teşekküllerinin buna 
dâhil edilmesinin uygun ve muvafık bulunma
dığını belirttiler. 

Ayrıca, derneklerin de - bahusus burada -
kamuya yararlı derneklerin de yer almış olma
sının, hayır cemiyetleri şeklinde değiştirilmesi
nin daha uygun olacağı noktasını savunarak, 
bir iktidar için bunun elverişli politik yatırım
lara vesile teşkil edeceği tezi üzerinde Yüksek 

I Heyetinizin dikkatini çekmiş bulunuyorlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, haddi zatında 
bu kanun tetkik edilecek olursa, bu bahsedi
len tenkidlerin aksine olarak, meseleleri gü
nün ihtiyaçlarına, bilâkis suiistimali ve yol
suzlukları bertaraf etmek için hazırlanmış ol
duğu bizzat kanun metninden, muhtevasından 
ve ifadesinden sarahatla anlaşılacaktır. Şöy
le M: 

2 . 5 . 1949 tarih ve 5383 sayılı Gümrük Ka
nununun 126 ncı maddesinin 6290 sayılı Ka
nunla değiştirilen 5 nci fıkrasının 6 ncı ben
di evvelce aynen şu ifadeleri taşımakta idi: 
«Alıcı çıkmıyan eşya, ancak kendi ihtiyaçla
rında kullanılmak şartiyle hayır demeklerine 
parasız verilir.» denilmektedir. 

Halbuki, bu defa yeni metinde tetkik bu-
yurulacak olursa görülecektir ki, Sayın Çumra-
lı'nın da dikkatle işaret ettikleri gibi: «Kamu
ya yararlı derneklerin genel merkezlerine pa-

! rasız verilir.» denmek suretiyle, bir kamuya 
| yararlı derneğin nasıl teşekkül ettiği hukuk 

— 273 — 



O. Senatosu B : 48 4 . 3 . 1971 O : 1 

mevzuatımızda sarih olarak tesbit edilmiş bu- I 
hunnaktadır ki, bu itibarla dernekler mesele
sinin burada tahdidi bir şekilde, daraltılmış 
bir şekilde ele alındığı ve eski' durumdan yeni 
duruma geçişte bilâkis âmme menfaatinin da
ha fazla düşünüldüğü görülmektedir. 

Diğer taraftan bu «hayır dernekleri» yeri
ne «Kamuya yararlı derneklere» bu işin tahsise-
dilmiş olması keyfiyeti de keza tatbikatta 
daraltıcı bir vasıfta görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımızdan Ferid Melen,, 
kaçak eşya mevzuatı üzerinde durdular ve 
bunu kaçak eşya ile alâkalı bulunan bir mev
zuat değişikliği şeklinde nitelendirerek, bu
nun genişletildiğini ve iyi bir tatbikat getir-
miyeceği üzerinde durdular. 

Sayın Melen bileceklerdir ki, kaçak eşya, 
daha ziyade 1918 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desine dayanmaktadır ve bu da 152 sayılı yasa 
ile değiştirilerek yeni bir tatbikat şekline ko
nulmuş bulunmaktadır. Bu itibarla bunun, bu 
defa tetkik edilen mevzuatın, bu kaçak eş
ya için uygulanan hükümlerle bir alâkası 
mevcut bulunmamaktadır. Müsadere kararı ke
sinleştiği takdirde eşyanın resmî dairelere 
verilebileceği yine 1918 sayılı Kanun tatbika
tından bulunumaktadır. 

Muhterem arkadaşımız Saym Melen, yine 
hayır cemiyetlerine cömertçe davranılmaktadır, 
dediler. Biraz evvel arz etmiş olduğum maru
zatımda da belirttiğim veçhile, kamu yaranna 
dernekler denilmek suretiyle, eski geniş an
lamlı hayır dernekleri, daraltılmış bulunmak
tadır ki, bu derneklerin burada ismen tadat 
ve tesbitindeki güçlükleri de Yüce Senatonun 
takdirlerine sunuyorum. Çünkü, zaman olu
yor ihtiyaçlar gösteriyor ki, yeni dernekler 
kurulabiliyor. Meselâ son zamanlarda deniz gü
cümüzü artırmak ve hava gücümüzü artırmak 
için kamu yararına kurulmuş olan dernekler 
faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar. Hal icap
ları bâzı yeni dernekler kurulması imkânını 
verebilir, bu takdirde mevzuatta sık sık deği
şiklik yapmaktan ise, buradaki «Kamu yara
rına dernekler» ifadesiyle mevzuatın hallinde 
ve tatbikata sunulmasında uygun sonuçlar 
alınacağını zannetmekteyiz. 

Sonra, memlekete girmesi mahzurlu olan
lar, girmiş olabilir dediler. Bu hususta güm
rük mevzuatında gereken hükümler mevcut j 
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olduğu gibi Hükümetin ve gelecek hükümetle
rin müsaade, kontrol ve murakabeleri ve izin
leri bahis konuusudur. Halbuki, tetkik ettiği
miz mevzuun bununla bir alâkası mevcut de
ğildir. 

Bugün için tatbikatta şu hususu arz etmek 
yerinde olacaktır. Gümrük mevzuatımıza göre, 
evvelâ açık artırma ile gümrükten çekilmiyen 
mallar ithal edilmek şartiyle satılmaktadır. 
Şu kadar ki, bedelleri, gümrük vergi ve re
simlerini ödesinler. Fakat tatbikatta eğer böy
le bir satışta gümrük vergi ve resimleri öde -
nememek durumu hâsıl olursa, bu takdirde ih
raç kaydiyle satılmaktadır. Fakat bu da kabili 
tatbik olmadığı takdirde, gümrük antrepo ve 
depolarında bekleyip ve bu depoları işgal eden 
pek çeşitli emtia, eşya ve sair malzeme birik
mektedir. Bu takdirde işte bu kabîl mallar bu 
kanunun mevzuu içerisine girmektedir ki, on
lardan da yine hayır derneklerine yararlı ol-
mıyan ve fakat başta Devlet daire ve müesse
seleri ve yine o manzumeden olan iktisadi Dev
let Teşekküllerinin kendi ödenekleri Maliye 
Bakanlığının, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
kotrol ve murakabesi altında, defter ve kayıt
ları, muhasebe ve bilanço sistem ve esasları
na göre bunlar değerlendirilmek suretiyle o 
müesseselere verilebilmektedir. 

Ancak, bir kısım bunlara da yaramıyan ihti
yaçlardan sadece kamu yararına dernek vasfın
da bulunan teşekküllere verilebilmektedir. Bu 
itibarladır ki, kanunda bu değişiklikler ve geti
rilen yeni hükümlerle komisyonumuz her hangi 
bir suiistimal hususu görmemiş bulunmaktadır. 
Bunun bu şekilde değiştirilmesiyle tatbikata 
daha uygun bir veçhe verilebileceği, muraka
benin imkân dâhiline sokulacağı bundan resmî 
daire ve müesseselerin de gerektiği şekilde 
müstefit olacağı kanısında bulunmaktayım. 

Arz ederim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sual sormak is

tiyorum . 
BAŞKAN — Sayın Atalay, kifayet sorula

ra da şâmildir, fakat kanunun tam ve kâmil 
olabilmesi için belki tescil lâzımgelen bir nok
tadır diye zatıâlinizin sorusunu dinliyeceğim, 
buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın sözcü ko
nuşmasında bize büyük ferahlık ve bilgi ver
diler. 
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BAŞKAN — Lütfen biraz yüksek sesle ko
nudur musunuz, iyi duyulmuyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — istifadeli ko
nuşmalarında, suiistimallerin önlenebileceğini, 
ifade ettiler. Demirel yönetiminde bu mümkün 
müdür? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü, ce
vap vermek mecburiyetinde değilsiniz. Buyu
run efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Sayın Baş
kanım.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, lütfen, mü
saade etmiyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Komisyonu
muzu alâkadar etmiyor, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Onun cevap ve
rip vermemesi sizin elinizde değil. Cevap veri
yorsa verir, vermiyorsa mesele yok. 

BAŞKAN — Kifayet sorulara da şâmildir. 
Şayet, kanunun çıkmasında tescili lâzım gelen, 
kanunun tam ve kâmil olmasında yararlı bir 
soru sormuş olsaydınız, belki müsaade edecek
tim. Onun için dinledim. 

Müsaade buyurun efendim, lütfen oturu
nuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Sayın Baş
kanım.. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim, rica 
ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çok iyi usuller, 
yeni usuller. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Kendi 
hastalıklarını bize bulaştırmak istiyorlar. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 1 nci madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — ivedilikle gyrüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum:. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 nci madde
sinin 5 nci fıkrasının 6 nci bendinde yapılan 

değişiklik hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 2 . 5 . 1949 tarih ve ve 5383 sa
yılı Gümrük Kanununun 126 nci maddesinin 
6290 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci fıkrasının 
altıncı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Bu suretle alıcısı çıkmıyan veya ihraç kaydı 
ile satıldığı halde süresi içerisinde memleket
ten çıkarılmıyan eşya, ihtiyaçlarında kullanıl
mak üzere resmî dairelere (İktisadi Devlet Te
şekkülleri dâhil) veya satılmamak ve her ne ad 
altında olursa olsun menfaat karşılığında devir 
edilmemek şartlan ile kamuya yararlı dernek
lerin genel merkezlerine parasız verilir ve bu 
eşya için her no nam ve suretle olursa olsun ar
diye ücreti aranmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon Söz

cüsünün tümü üzerindeki görüşmelerinde ifade 
ettiği bir husus dikkate değerdir. Çeşitli konu
larda suiistimaller yapılabilir. Her toplumda 
bu mümkündür ve bir toplum tedavi çareleri 
içinde suiistimalleri önliyecek tedbirleri almak 
zorundadır. Gümrük mevzuatımızda da müm
kündür kü; bâzı hatalı hareketleri önliyebil-
mek için tedbirler alınır. Komisyon Sözcüsü 
konuşmalarında yasalarla çeşitli suiistimallerin 
önlenebileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine 
ben kendilerine, tedbirler alınması hususunda, 
Demirel yönetiminde bunun mümkün olup ol-
mıyacağını sordum ve bunun gümrük mevzu
atındaki değişiklik dolayısı ile varit olup ol-
mıyacağı ifadem karşısında Sayın Başkan, ev
velâ esasa müessir olup olmıyacağı yolunda 
bu soruyu takdirleri ile sınırlandırdılar ve 
sonra da komisyon başkanına hışımla yerine 
oturmalarını ifade ettiler. Şüphesiz ki, bir 
Başkana, isterse bir üye, isterse bir komis
yon sözcüsü olsun, bir Cumhuriyet Senatosu 
üyesini, bu şekilde söz söylemeye başladığı 
bir sırada, takdir yetkisi kendisinindir deyu 
oturmaya icbar etmeyi de içtüzük kendisine 
vermez. Soru sorulur veya sorulmaz, yeterlik 
önergesi şâmil midir veya değildir... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, usul hakkında 
mı konuşuyorsunuz? 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır usul 
hakkında değil, madde hakkında. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşun lüt
fen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama, bu 
hududu geçtikten sonra soru sorulup da sözcü 
cevap içersinde iken, artık takdirini kendi po-
tik inançları ve kendi parti bağları içersinde 
değil, tamamen objektif olarak takdir etme 
zorunluğundadır. Anayasanın 84 ncü maddesi 
işte bu idi. Başkanlar taraf olamazlar. Baş
kanlar orada tartışmaya karışamazlar. Bizatihi 
Başkan şimdi tartışmaya karıştığının bir örne
ğini vermiştir. Bu, Anayasanın önlemek iste
diği ve size uzun boylu anlatmak istediğimdi. 
Anlıy ama diniz. Ama, Anayasa Mahkemesinin 
anlattığı husus bu idi. Başkanlar burada tar
tışmalara katılamazlar. Tartışma bu işte. Baş
kanların tartışmaya katılmamalarına dikkat et
meleri gerekir. Ama ben, Sayın Başkanın gö
rüşüne aykırı bir görüşte bulunmuşsam, bir 
üye alarak, bir başka oturumda gelir, benim 
bu sual sormaktaki haksızlığımı veya derecesi
ni bir vesile ile söyler. Ama, orada Başkan 
iken bunları ifade etmez. 

Şimdi birinci madde üaerineki görüşlerime 
gelelim. Çok sevdiğim Sayın Bakanın bir ka
nun tasarısı görüşüldüğü sırada, uzatılması ile 
ilgili bir konuyu buraya getirmek istemezdim 
ve görüşme niyetim yoktu. Sadece zihnime ta
kılan bir hususu komisyon başkanından söz dı
şında sormuştum, cevap müspet veya menfi, 
tek kelime ile olacaktır ve bu görüşmelere lü
zum kalmıyacaktı. Ama görüyorsunuz ki, otu
rumu idare eden başkanlarınız davranışları ile, 
böylelikle görüşmelerin uzamasına kendileri se-
bebolmakt adırlar. 

Şimdi, madde içerisinde mevcudolan «ka
muya yararlı dernekler» ifadesi bizim hukuk 
mevzuatımızda gün geçtikçe geniş bir hüviyet 
kazanmakta ve Bakf.n^ar Kuruluna bu yolda 
yetkiler vermektedir. Ben içeride bulunmadı
ğım sırada zannedersem Sayın Melen de bu hu
susa işaret etmiş. B-en bundan bir ay önce, 
bir Resmî Gaztede ve Devlet Radyosunda, bir 
illimizin kalkınma derneğinin, kamu yararına 
dernek olduğuna dair Bakanlar Kurulu kara
rı ilân edildiğini görünce gerçekten bir merak 
duydum, Bu merakım şundan geliyordu; bizde 

kamu yararı ile ilgili dernekler pek öyle sayıl
dığı kadar çok değildir ve kolay kolay veril
mez. Hükümete bir nebze de iştirak ettik, 
kolay kolay kamu yararı sıfatı verilmez. Çün
kü, kamuya yararlı dernekler için bizim mev
zuatlarımızda bâzı imkânlar verilmektedir. Ni
tekim burada da şimdi, kamu yararı ile ilgili 
dernek dediniz mi bâzı haklar doğmaktadır. 
Şimdi Türkiye'de, kalkınma derneği olarak, 
başka bir eşine rastlanmıyan şekilde, dernek
lere kamu yararı imtiyazı tanınmaktadır. Ta
nıyan Başbakan, tanılan derneğin başkanı aynı 
soyadını taşır ve dernek aynı ilin kalkın
ması ile ilgilidir. Acaba, meselâ Çanakkale 
ilini kalkındırma derneğini kursak ve kamu 
yararı sıfatı istesek, Bakanlar Kurulunda öl
çü ne olacak ve geçecek?. Birçok imkân
lar olabilir ve bu arada bu imkânlardan istifa
de mümkün müdür? Türkiye'de bunun bir 
başka örneği mevcut mudur? Meselâ Kars 
için aynı örneği versek... O halde bal tutan 
parmağını yalar, bizim Osmanlı İmparatorlu
ğundan devam edip gelen, Devlete karşı vatan
daşın ruhunda taşıdığı çeşitli tepkilerin ifa
desi olan yarar gözetmenin bir imkânını veren 
bu maddeyi bu şekli ile tasvibetmeye imkân 
yoktur. Kızılay, Çocuk Esirgeme gibi millî 
karakteri taşımış, kamuya yararlı dernekle
rin dışında Devletin çeşitli imkânlarından fay
dalanacak, ama fırsat eşitliğine sahibolmadan, 
bir imtiyaz niteliğinde verilmiş kamu. yararını 
taşıyan derneklerin de bunlardan istifadesi bu 
yönü ile mümkün değildir, işte şimdi irtibatı 
kuralım. Sayın Başkanın izin vermediği, hele 
edası ile belli ki Genel Başkanına karşı sorul
muş bir sual içerisinde, huşunetle karşı koydu
ğu hususa gelelim. Demire yönetiminde, yarın 
hangi ilkeye veya politik endişe ile hangi der
neğe kamu yararı verip vermiyeceği belli olmı-
yan bir yönetime, bu imkânları nasıl verece
ğiz? Onun için soruyu sordum. Evet ve hayır
la geçecekti, bu detaylara inmiyecektim. Me
sele bitip gidecekti. Sözcü evet veya hayır di
yecekti. Soruyu sormayacaktım; ama bir poli
tik örneğin olacağını bildiğim için, Başkanın 
aynı şekilde hareket edeceğini elimin içi gibi 
bildiğimden bu tipik bir örnek oldu. Biraz 
önce takdirlerini kullandıkları, Anayasanın 84 
ncü maddesinin müşahhas bir örneğini de gö
zünüzün önünde tecessüs ettirebilmek için me-
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seleyi bu şekli ile getirdim. Bunun için ben, 
sırf bu mülâbaaa ile konuştum. Diğer husus
larda sayın ve sevimli Tekel Bakanı ile iştirak 
halindeyim. Ama Türkiye'nin 'kaderinde has-
bel kader veyahut sandıksaü bir kader niteliği 
ile bugün Türkiye'nin bir talihsizliği olarak 
iktidarda bulunan Demirel'in yönetimi sırasın
da, böyle bir imkânı, Sayın Gümrük ve Tekel 
Balkanından özür dileyerek ifade edeyim, De-
mirel'e vermemek için sadece bu noktadan ve 
böyle bir imkâna sahibolması yönünden oyum 
kendileri ile beraber oılmıyacaktır. Saygıları
mı sunarım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BÎRÎNCİOĞLU (Trabzon Milletvekili) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hemen mi isti
yorsunuz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BÎRÎNCİOĞLU (Trabzon Milletvekili) 
— Sonra. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç sizinkini de 
yazdım, efendim. Sayın Melen, buyurunuz. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Baştkan, 
izin verirseniz yerimden rica edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Metin elimizde 

yok, gerekçe de yok, tadil edilen esas fıkrayı 
sayın sözcü lütfen okur mu? 

BAŞKAN — Evet. Sayın sözcü lütfen buyu
run okuyun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım Sayın Melen'in sorularına arzı cevabedi-
yorum. 

BAŞKAN — Soru değil sayın sözcü, eski 
metni okuyacaksınız. Onu öğrenmek istiyorlar 
efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Genel izaha
tım arasında tutanaklara aynen geçirtmiştim. 
68 ncı bend aynen şu ifadeleri taşımaktadır : 

«Alıcı çıkmıyan eşya ancak kendi ihtiyaçla
rında kullanılmak şartı ile hayır cemiyetlerine 
parasız verilir.» 

Bu kadardır, arz ederim, 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ede

rim. 

Sayın Artukmaç, buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, bu eşyaların kamuya yararlı 
derneklere verilip verilmemesi burada münaka
şa edildi, işin esasına inmek lâzım. Bir derne
ğin kamuya yararlı olduğu eğer Hükümetin 
takdirine kalmış ise, Sayın Sırrı Atalay arka
daşımızın mütalâasının doğru olduğuna hiç 
şüphe yoktur. Ama, kamuya yararlı derneğin 
teslbiti Hükümetin takdirine bırakılmış bir key
fiyet değildir. Yüksek malûmları olduğu üzere, 
kamuya yararlı dernek olabilmesi için bâzı va
sıfları haiz olması, bâzı objektif ölçüler içer
sinde mütalâa edilmesi gerekir vs bu mütalâa 
ile Devlet Şûrasının, Danıştaym tetkikinden 
geçer, bu tetkikten sonra kamuya yararlı der
nek haline gelir. Şu halde Hükümetin takdiri
ne bırakılan bir keyfiyet mevcut olmadığına 
göre, kanunla getirilen hüküm yerindedir ve 
kamuya yararlı derneklere yardım yapılmasın
da fayda vardır. Kızılay'a, Çocuk Esirgeme 
Kurumuna yardım yapılabildiği gibi, eğer ka
muya yararlı bir dernek olarak Danıştayca da 
kabul edilmiş olursa, falan yerin kalkınma der
neğine de bu yardımların yapılması lâzım ve 
zaruri olur. Bunun ötesinde münakaşanın faz
la olduğu kanısındayım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; bir rayın senatör ar
kadaşımız Demirel yönetiminden bahsettiler. 
Biz 2 . 5 . 1949 tarih ve 5383 sayılı Güm
rük Kanununun 126 ncı maddesinin değiştiril
mesi ile, ismi var cismi yok derneklere yapılan 
gelişi güzel yardımları, burada bilâkis menafiî 
umumiye kararı olan derneklere verilebilme 
imkânını sağlıyan bir hüküm vaz'ediyoruz. 
Demek ki, burada, iltiması, şunun veya bunun 
himayesi altında bulunan gelişi güzel teşekkül
lere değil, varolduğu tesbit edilen ve menafii 
umumiye kararı alınmış olan derneklere bu 
yardımın verilmesini temin ediyoruz. Demin de 
arz ettim, Devlet Bütçesinden 22 milyon lira 
1967 yılma kadar gelişi güzel, ismi var cismi 
yok, tabelâsı dahi olmıyan derneklere sorgusuz, 
sualsiz yardım yapılırken, bunu ayarlamak su
retiyle Başbakanlıkta toplanan bir komisyonun 
tesbit ettiği usullere göre, ancak Menafii Umu
miye karan olan derneklere yardımın yapıldı
ğını ve yağmacılığının bütçeden dahi çıkartıl
dığını demin arz ettik, 

— 277 — 



0. Senatosu B : 48 
Bir sayın senatör arkadaşımız, eski metnin 

okunmasını emir buyurdular. Halbuki eski met
nin Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonunun ikinci sahifesinde, 4 ncü fıkranın 
birinci satırından itilbaren «Alıcı çıkmayan 
eşya ancak kendi ihtiyaçlarında kullanmak 
şartı ile hayır derneklerine verilir» diye zikret
mesine rağmen, görüyoruz ki, bâzı arkadaşları
mız tenkid olsunda ne olursa olsun, ister oku
yalım ister okumıyalım, yeterki Hükümeti ten-
kidedelim ve nereden olursa olsun sözünün en 
canlı misâlini burada verdiler. 

Yalnız, benim madde üzerinde durmak iste-
dilim nokta : Resmî dairelere, «İktisadi Devlet 
Teşekkülleri dâhil» ondan sonra burada «veya» 
kelimesi var. Şimdi buradaki «veya» kelimesi
nin cümlede tam yerinde olmadığı kanaatin
deyim. Fıkradaki beyanın lüzumsuz olduğu ka
naatindeyim. Bunun değiştirilmesi halinde, tek
rar Millet Meclisine gidecektir. Cümle burada 
biraz tutmamaktadır. Bakınız cümleyi tam ola
rak okuyorum : 

«Bu suretle alıcısı çıkmıyan veya ihraç kay
dı ile satıldığı halde süresi içerisinde memle
ketten çıkarılmayan eşya, ihtiyaçlarında kulla
nılmak üzere resmî dairelere (İktisadi Devlet 
Teşekkülleri dâhil) veya satılmamak» diyor. 

Şimdi burada «-veya satılmamak» diyebil
mek için, örde bir «ve» olacakki, ondan 
sonra «veya» olması lâzım. Bu itibarla bir 
daha gelecek tasarılarda daha dikkatli olun
masını hasseten rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar.. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; Güm
rük ve Tekel Bakanlığı bu madde tâbirinde çok 
isabetli bir hattı hareket taki'betmiş olduğunu 
görüyorum. Maddede yapılan değişiklik, güm
rük ardiyelerinde senelerce bekliyen, satılma 
imkânı bulunmayan bâzı maddelerin bilhassa 
ve öncelikle resmî devaire ve iktisadi Devlet 
Teşekküllerine verilmesidir. 

Bunun haricindeki diğer hükümler zaten 
eski maddede vardı. Yenilik budur. Eski mad
de, eski deyimle Menafii Umumiye hadim ce
miyetlere bu yapılmaktadır ve yapılması da 
yerindedir. Maksada matuf her hangi bir ka
mu yararına bir cemiyet kurulamaz. Bunun 
kıstaslarını kanun tâyin etmiştir. 
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Sayın Artukmaç arkadaşım da izah ettiler, 
ben tekrar edeyim : 

Yalnız Bakanlar Kurulunun keyfine bağlı 
değildir, menafii umumiyeye matuf cemiyet 
kurulması. Anayasanın büyük bir teşekkülü 
olan Devlet Şûrasının da, Danıştaym da kara
rından geçmesi lâzımdır. Danıştayı böyle bir 
vesile ile itham etmeye hakkımız yoktur. 
Menafii umumiye hadim, yani kamu yararına 
olan cemiyetler Bakanlar Kurulunun tedbit 
ettiği şartları haiz ise ve Danıştaym da ka
rarma iktiran ettikten sonra kurulabilirler. 
Ondan sonra onların bâzı imtiyazları vardır. 
Bu imtiyaza nail olabilirler. 

Bu bakımdan ben sözü uzatmıyacağım. Bu 
gelen değişiklik yerindedir. Kabulünü istirhab 
eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) —Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; adı geçen fık
ranın eski şekli ile, yeni alması arzulanan 
şekli arasında büyük fark vardır. Arka
daşlarımın beyan ettikleri gibi, mesele bir
kaç tane kelime değişikliğinden ibaret değil
dir. Komisyon s ozcusunun a.3 evvel okuduğu 
fıkranın eski halinde «alıcı çıkmıyan eşya 
ancak kendi ihtiyaçlarımda kullanılmak üzere 
hayır derneklerine verilr» şeklindedir. 

Şimdi biz, yeni fıkra buna üç şey ilâve ediyo
ruz. Resmî daireler bir. iktisadi Devlet Teşek
külleri iki; bir de kamuya yararlı dernekler. 
Bunların içinde hayır cemiyetleri vardır 
şüphesiz. Ama bunların içerisinde filân iîi 
kalkındırma derneği de Danıştaydan geçmiş, 
Bakanlar Kurulu kararma bağlanmış ve ka
muya yararlı olduğu kabul ve ilân olunmuş 
dernekler de vardır. 

Şimdi gümrük antrepolarında sıkışmış kal
mış ve satılamamış bir mal, arkadaşlarınım mi
sal olarak buyurdukları gibi, cıvata, somun 
ve saire. Makina Kimya Endüstrisine verile
bilir. Devlet dairelerinde, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına ihtiyaçlarına binaen veri
lebilir. Bunların hepsi kamu müesseseleridir. 

Tarım Bakanlığına, Bayındırlık Bakanlığı
na bu ifade ettiğim şekli ile verilebilir ve 
bunlar oralarda kullanılabilir; ya da şekilleri 
değiştirilerek başka sahalarda istimal ettirile
bilir. Bunun dışında kendi maksatlarına para-
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lal olarak kullanmak şartı ile «hayır dernelklıe-
ri» ibaresi de olduğu halde, şimdi bunu taşı
tarak «kamuya yararlı dernekler» tâbiri içeri
sinde genişletmenin ne mânası vardır, ne lü
zumu vardır, ne de memleket gerçekleri ve ih
tiyaçları buna müsaittir. 

1970 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesinde fu
arlara ve panayırlara yardım olarak jkonulmuş 
bulunan evvelâ 450 bin, sonradan Maliye Vekâ
letinin çıkardığı 200 binden hariç, tam 250 bin 
lira mevcut idi. Bdlirmisiniz ki, Türkiye'de 16 
tane fuara ve panayıra Ticaret Bakanlığı tara
fından bu 250 bin lira taksim edilmiş ve bu 
16 tane yerin içerisinde 8 tanesi Çankırı vilâ
yet merkezi ve kazalarına aidolmuştur. 

NAHÎT ALT AN (Çanakkale) — Onun bu
rada ne alâkası var? 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Onun 
burada alâkası; bir bakanın kendi bütçesinde
ki, kendi emri altındaki tahsisatı bazen de 
hissi ve indî maksatlarla kullanabildiğini ilspat 
etmek içindir, îşte bunun alâkası buradadır. 

Şimdi Sayın Tekel Bakanını, arkadaşlarımın 
noktayı nazarına iltihak ederek tenzih etmek 
isterim, iktidarı da tenzih etmek isterim; bu
günkü iktidarın yerine bir başka iktidar gele
bilir. Biz her hali faaliyetimizde partizanca 
idareden, keyfi takdirlerden şikâyet ediyoruz. 
Ve bu keyfî takdirleri muayyen statüler içeri-
ısine almak ihtiyacını hissediyoruz. 

Bu istikamette çalışırken ve yeni, yeni im
kânlar yaratarak kanun maddelerini muhtelif 
istikamette kullandığımız tarzda genişletme 
yollarını tıkamalıyız. 

Bu sebeple ben «kaamı yararına dernek
ler» tâbirinin yerine esM tâbirin «hayır dernek
leri» tâbirinin konulması fikrini ve kanaatini 
muhafaza ediyorum. Tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada da beyan ettiğim gibi, Türk Do
nanma Cemiyeti, Hava Kuvvetlerini Güçlen
dirme Vakfı, bugün için kurulmuş güçlü der
neklerdir. Bunlar ismen bu fıkraya ithal edi
lebilir. Gümrükte kalacak ve satılamıyaoak 
olan mal ne olabilir? Fazla hasar görmüş bir 
otomobil, bu birkaç tane otomobil olabilir, 
çeşitli vasıtalar olabilir. Bunları tamir etmek 
suretiyle Devlet daıireleri de, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri de ve az evvel ismen sıraladığım 

derneklerde kullanabilirler. Onun dışında kul
lanılma kapılarını tıkamalıyız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Atalay.. 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri, biraz önce Sayın Ar-
tukmaç, kamuya yararlı derneklerin Bakan
lar Kurulunun tasdikine bağlı olmadığını, Da
nıştaym tasvibine bağlı olduğunu ifade ettiler. 
Anayasamızın 140 ncı maddesi, Danış tayın ni
teliğini belirtmiş bulunmaktadır, Danıştaym 
görevlerini saymış bulunmaktadır. 

521 sayılı Danıştay Kanunu, Danıştaym. 
organ ve görevlerini 29 ve buna taki'beden 
maddelerde hüküm atlına almıştır. 3512 sayılı 
Cemiyetler K?nımıı hükümleri de göz önünde
dir. Eski Menafii Umumiye ile ilgili olan hü
kümler, eski Anayasa karşısında cemiyetlerin 
kuruluşu ve Danıştaym görevleri ile ayrı bir 
statüye bağlı idi. 196(1 Anayasası ayrı bir 
statüde kendisini belirtmektedir. Ve Danış
tay Kanununun demin belirttiğim görevleri içe
risinde, kamu yararına çalışan, kamu ile ilgili 
y^hni Menafii Umumiye ila ilgili cemiyet ve
yahut dernekler hakkında Hükümete yahut 
Bakanlar Kuruluna tasvip veya önceden müta
lâa veren bir organ görevi söz konusu değil
dir ve 1961 yılından sonraki tatbikatlar da bu 
yör.dedir. 

Şimdi, meseleyi sarih olarak soralım ve şu 
şekli ile koyalım. Bakanlar Kurulunun son 
vermiş olduğu, İsparta îli Kalkındırma Cemi
yeti ile ilgili kararı Danıştaym hangi tarihli 
kararma dayanmaktadır. Eğer bu hususta bir 
karar tarih, numarası verilir ise o zaman ben 
bütün bu konuşmalarımı geri almak zorunda 
kalacağım. Aksi takdirde izin verirtseniz mese
leyi şimdi hep beraber bıraktığımız yerden tet
kik edelim. 

«Kamulya yararilı dernekler»), ifadesi, eski 
yasadaki hayır cemiyetlerinden çok farklıdır. 
Hayır cemiyetleri derken, sadece Türkiye'de mev
cut bir nizam içerisinde olan ve bizim eski Ana
yasa ve eski Devlet Şûrlaıı ımlsvzuatımız içeri-' 
isinldö menafii umumiye oluşu hakkımda ancak 
Devlet Şûrasından geçme 'niteliği söz konusu 
olan, bu olmasa dahi Türkiye'de sayıları mah-
ıduidolara. dernekler idi. 

Şimdi, kaımıya yararlı dernekler niteliği 
ne olursa okun, ka.lkmnm dermekleri kamuya 
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yararlı dernekler şaklimde ifade edilirse, nere
de başlayıp, nerede biteceği bilinmez. Demin de 
söylediğim gibi, Kars'ı Kalkmidırma Demeğini 
de kuracağız, Çanakkale'yi de, Erzurum'u da 
kuracağız ve hepsi eğer kamuya yararlı dermek 
niteliğinde olunsa bu isef er yeni bâzı politik ni
yetlerin tahakkukuna araıçlar ve imkânlar sağ
lamış olacağız ve birbirimizi suçlama imkânla
rım rahatlıkla gidebilme yoluna başvurmuş 
olacağız. Bu sebepledir ki, hayır cemiyetleri ta-
ıma/men ayrı. O nitelikte bir hüküm getirin be
raber olalım. Meselâ, zannedersem, Sayın Goral 
bir önerge verecek ve önergesinde, «Hayır ce
miyetleri», diyecektir. Hayır cemiyetleri ayrıdır. 
Hayır cemiyetlerine verelim, ama kamuya ya
rarlı cemiyetler olmaz. Görüyorsunuz ki, ka
muya yararlı «deyince, Sayın Demirel'in başında 
bulunduğu İsparta'yı Kalkındırma Derneği de 
kamuya yararlı derneklerden oluyor ve gele
biliyor, kamuya yararlı dernekler olabiliyor, 
bu ölçüler içinde, mümkün olunca bu hükümle 
istifade de edebilecek. Şimdi bir vilâyetin kal-
toma derneği, kamuya yararlı fbir 'dernek ola
bilir. Niçin İsparta'nın olmasın. Ama, Van da 
olabilsin, Kars da olabilsin. Fakat, ilk ve belM 
de tek İsparta olduğu zaman, işte münakaşa 
mevzuu bu olur. 

Yoksa, İsparta ile Kars arasında elbette bir 
fark yok. Ama, bu farklılığı burada görinisek, 
meselâ Sayın Saıiıcalı arkadaşımız fuarlar için 
örnekler verdiler, isterseniz bir başka yerden 
örnek verelim. Meselâ, Veteriner Umum Mü
dürlüğünün 1970 yılı veteriner hizmetleri öde
neği, eğer Türkiye'de en çok gönderilecek ye
ri aranırsa, tek yeri Kars, sonra Erzurum, son
ra Ağrı, sonra da Van olması iktiza eder. 1964 e 
kadar öyle idi. Ama, 1970 yılıma (baktığınız za
man İsparta Kars'ın birkaç misli olmuş. So
rumu niçin başta sorduğumu bilmem anlatabi
liyor muyum isterseniz örmelerimi ve rakam
larını vereyim, Böyle olunca, elbette ki bun
ların önlenmesini istiyecek hükümleri muhale
fet olarak getirmeye mecburuz. Bu örnekler 
var, ortada, işte, size bir balkanın vilâyetinde, 
imkân olduğu takdirde nasıl kullanıldığımın 
ölçüsü, işte size Başbakanın vilâyetinden öl
çüleri veriyoruz. Böyle olunca, niçin hep bera
ber objektif hükümleri getirmiyelim Hep be
raber getirelim. Siz bulun getirin önleyici hü

kümleri, hep beraber koyalım ve bu tartışma 
konularını da yapmıyalım. 

Hayır cemiyetleri yerine, her türlü elastiki
yeti sahip ve takdir şeklimde kullanılması müm
kün olacak şeyin yerine, hayır cemiyetleri ve 
ona benzer bir hükmü hep beraber koyalım ve 
iyi bir geleneği de beraberce kurmuş olalım. 
İktidarı ile muhalefeti ile objektif bir usulü be
raberce koyalım. Siz getirin biz oy verelim, 
biz getirelim siz oy verin, böylelikle halledelim. 
Ama, arkadaşlarım diyeceklerdir ki, gecikecek
tir. ivediliğin gerekçesini isterseniz okuyayım. 
Bir yıl öncedir. Bu yeni bir şey değil, uzun za
mandan beri bilimem. bir husustur. Hükümetin 
gerekçesini okuduğunuz zaman göreceksiniz ki, 
yeni değildir. Yani, bu kadar aylarca gecikmiş, 
onbeş gün daha gecikirse her halde kıyamet 
kopmaz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
1528 sıra sayılı kanun tasarısının 1 aci mad

desi üzerinde müzakerelerin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Muş 
Isa Bingöl 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. Sayın Ahmet İhsan 
Birincioğlu, Gümrük ve Tekel Bakanı. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon Milletvekili) 
— Sayın Başkan, değerli senatörler, Gümrük 
Kanununun 126 ncı maddesinin tadili mevzuu-
nun müzakeresi sırasında değerli senatörlerin 
her nedense bâzı düşüncelerle vâki bu değişik
liğin bir suiistimal yolunu açacağı yolunda bir 
tutumun içine girmeleri beni cidden müteessir 
etmiştir. Bendeniz bu kanunun maddesini tadil 
ederken, bilâkis suiistimale sebebeiyet verme-
mıek için, bu dernekleri daraltmak için, önüne 
gelen her derneğe bunun verilmemesi için bir 
süzgeçten geçmek suretiyle kurulan kamu ya
rarına bağlı demeklere bunun verilmesini sağ
lamak için bu hükmü getirmiş bulunuyoruz. 
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Hayır cemiyetleri dediğiniz zaman, takdir j 
edersiniz ki, bu kabil cemiyetlerin kuruluşu for
malite bakımından diğerlerinden çok daha ba
sit ve kolaydır. Aslında, ben Bakan olarak bu 
eşyaları derneklere vermemek için bu hükmü 
buraya getirmiş bulunuyorum. Bütün gayem, I 
elimizde mevcut eşyaları sadece kanundaki bu 
ibareden faydalanmak suretiyle akşama kadar 
yüzlerce dernek gelir, ne olduğu belli olmaz, 
bunlar talepte bulunurlar. Bakan olarak bugü
ne kadar yapmış olduğum tatbikatta kamu ya
rarına bağlı olmıyan derneklere bunları ver
medim. Yarın geliyor birisi cami yaptırma der
neği, öbürü bilmem ne derneği... Bu kabü der
nekleri biz yaymaktansa, daraltmayı faydalı 
gördük. Bilmiyorum belki biz yanılmış olabi
liriz. Sayın arkadaşlarımın tenkidleriııi ben 
hürmetle karşılıyorum. Asıl gayemiz yapıla
cak olan suiistimali önlemektir. Bu itibarla, 
ben bu şekildeki bir değişiklikle karşınıza çık
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, elimizde çok değerli eşyalar 
var. Bu eşyalar 943 senesinden beri ambarlarda 
çürümektedir. Hattâ, bâzı defalar da suiisti
mallere sebebiyet vermek suretiyle de altın
dan çıkılmaz, netice alınmaz hallerle de karşı 
karşıya bulunuyoruz. Size bir misal olarak 
sadece şu elimdeki İzmir listesinden bâzı kısım
lar okuyacağım. 

Çinko kaplama civata ve somunu; 976 154 
aded. Bunu ben hangi derneğe verebilirim? Ben 
bunu bir derneğe verirken, bu dernek bunu 
satarsa netice ne olur? Bu itibarla, bu «Ka
mu yararına» tâbirini kullanmak suretiyle der
nekleri daha da daraltmak ve İktisadi Devlet 
TeQ3kkülü ve Devlet daireleri müesseselerine 
bu kabîl malzemeleri tahsis etmek suretiyle 
carî masrafları azaltmak ve senelerden beri 
Devletin verdiği kirayı ortadan kaldırmak ve 
bugün hesabı belli olmıyan -samimi söylü
yorum, belli değildir bu hesaplar. Depolarda 
sayılması ve tesbiti de belli değildir. Belki 
tadada geçtiğimiz takdirde altından neler çı
kacak. - Bu faciayı önlemek için, bu tedbirle 
huzurunuza geldik. Birtakım arkadaşlarımızın 
beyan ettikleri şekilde, bilhassa Sayın Artuk-
mıaç arkadaşımızın söylediği gibi, kamu yararı
na dernekler sadece Hükümetin kararına bağ
lı değildir, Biz bunu bir tahdide tabi tutar- | 

1 ken, bâzı arkadaşlarımızın bunun dışına çık
masını ben şahsan doğru bulmuyorum. Acele 
de etmiyorum, fikirlerinize hürmet ediyorum. 
Düşünün - taşının en iyisini yapalım arka
daşlar. 

I SIRRI ATALAY (Kars) — «Kamu yararı
na...» ibaresini çıkaralım Sayın Bakan. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — İkisini de 
çıkaralım, «Kamu yararına hayırlı...» diyelim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Kamu 
yararını daraltmak suretiyle daha faydalı ol
duğu görüşünü savunduğum için bunu yapıyo
rum. 

«Hayır dernekleri» tâbirine gidecek olur
sak... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — «Kamu ya
rarına hayırlı...» diyelim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, bütün dernekler hayır için kurulur. 
Demin de size söyledim. Bunların suiistimale 
sebebiyet veren tarafları vardır. Fakat, arka
daşlarımız bâzı mülâhazalarla, bunları politik 
mülâhazalar ileri sürmek suretiyle birtakım tâ
birler içine girdiler, Sayın Sim Atalay'ın be
yan ettiği şekilde. Bunu ben üzüntü ile kar
şılıyorum. Bunu sadece bir üzüntü kelimesi 
kullanmak suretiyle karşılıyorum. Kaldı ki, 
«Sandıksal kaderle iktidara gelen...» şeklindeki 
bir tâbiri, gayet iyi hukukçu olan, Türkiye 
çapında tanınmış olan, demokrasiye hürmeti 
olması icabeden bir arkadaşımızın, iktidarı hâ
diselere bağlamak, «sandıksal hâdise» tâbirini 
kullanmak suretiyle, millî iradeyi küçümsemek 
gibi bir durumun içine girmesi beni cidden 
üzüntüye sevk etmiştir. 

Tekrar ediyorum, bunu buraya halisane 
hislerle getirmişimdir. Sadece tasrih etmek 
ve suiistimale sebebiyet vermemek için getir
mişimdir. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Saym Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; burada konuşan 
bütün arkadaşların hepsi ve Hükümet bu ka
nun maddesinin suiistimal edilmemesi ve mem
leket menfaatlerine uygun şekilde çıkması ga-

| yesindedirler. Ben bu maddenin tümüne mu-
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halif değilim. Sayın Vekilin de söylediği gibi, 
bu maddeyi mümkün mertebe tarizlere sebebi
yete vermiyecek bir şekle sokmak için, küçük 
bir tadil teklifi vermekle iktifa edeceğim. 

Hakikaten bu tadil teklifim kabul edilecek 
olursa, burada yapılan bütün münakaşaların se
bebi fealmıyacağı gibi, bilâhara olacak suiisti
mal endişesi ve evhamlarını da kaldırır. Şöyle 
ki: 

Bir kısım arkadaşlarımız dediler ki, «Kamu 
yararına dernek kurmak yalnız Hükümetin tak
dirine ait değildir. Bu aynı samanda Devlet Şû
rasından da geçer. Artık Devlet Şûrasından ge 
çen bir karardan endişe etmemeliyiz. Devlet 
Şûrasına biraz daha fazla itimat etmek lâzım
dır.» buyurdular. Biz Devlet Şûrasının yaptığı 
tasarruflara itimatsızlık göstermiş değiliz. Yal
nız, bir derneğin kamu yararına olması vs Dev
let Şûrasının tasdikinden geçmesi başka şey
dir, burada kullanılması başka şeydir. Hakika
ten bir dernek kurulurken, onun tüzüğüne ga
yet güzel maddeler konur. Bir memleketi kal
kındırmak kadar güzel bir şey olmaz, memleket 
menfaatinedir. Güzelleştirme de öyledir. Haddi
zatında bütün dernekler bu şekilde kamu ya
rarına vasfını haiz olabilir ve Devlet Şûrası 
da bunu kamu yararına, diye tasdik edebilir 
ve o dernek de kamu yararına olan dernekler 
içine girebilir. Ama böyle bir dernek badı ba
şına bu şekilde bir istifadeye lâyık değildir. 
Çünkü, bir vilâyete, bir mmtakaya veya bir 
zümreye mahsus bir dernek böyle bir yardım 
görürse müsavat esasına aykırı olur. Meselâ, 
İstanbul'u Güzelleştirme Derneğine yardım, ya
pılır, bu hakikaten kamu yararına olabilir, 
Boğazı güzelleştirme derneği olabilir, Ama Dev
let malı olan ve gümrüklerde toplanmış bu eş
yaların münhasıran bir vilâyete verilmesi için 
de bir sebep yoktur. Onv.n için yapacağım ta
dil teklifi ile maksadım, istisnayı ortadan kal
dırmak, birleştirmek, Ben isterdim İd. bu yar
dım daha ziyade meselâ, Kızılaya, Türk Hava 
Kurumuna, Donanmayı Güçlendirme Derneğine, 
Çocuk Esirgeme Derneğine, Veremle Mücadele 
Derneğine, Düşkünlere Yardım Derneğine yani, 
Türkiye'ye şâmil derneklere gitsin. Bunun için 
bir tadil teklifi getiriyorum, bir. 

ikincisi, Devlet, müesseseleri, iktisadi Dev
let Teşekkülleri de hakikaten bâzan Türkiye'-
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ye şâmil olmıyabilir. Binaenaleyh, bunun da 
girmesi endişe yaratıyor. Bu itibarla hem Ba
kan Beyin teklif ettiği «Kamuya yararlı 
dernek» hakikaten bir tahdit yapıyor. «Hayır 
derneği» tâbirinden daha umumidir. Bu itibar
la yaptığımız tadilde desek ki, Sayın Mirkelâm-
oğiu ile birlikte bir tadil teklifi veriyoruz ve 
burada diyoruz ki «Kamu yararlı hayır derne
ği». Evvelâ «Kamu yararlı» demekle hakika
ten gelişi güzel olmayıp, Devlet Şûrasının da 
kamunun yararına olduğunu kabul edecek bir 
yarar olsun, bir. «Hayır derneği» demekle de 
hayrat değil, umumi menfaatlere hayırlı, umu
ma hayırlı olmak şartiyle bir hayır derneği.. 

İSA HİS AN BİNGÖL (Muş) — Eski kanun
da varını Sayın Türkmen? 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — İşte ev
velce yalnız «hayır derneği» vardı. Ben, eski 
kanundaki «hayır derneği» tabirini şimdi «Ka
muya yararlı hayır derneği» demek suretiyle 
tahdit ettim ve böylece memlekete daha fay
dalı bir şekle sokmuş oluruz. Bunda hiçbir mah
zur yoktur. Vekil Beyin söylediği bütün mah
zurları bertaraf eder. Bu itibarla faydalı oldu
ğuna kaaniyim. Takdir size aittir. Çünkü ka
nun hepimizin, bu memleketin kanunu olacak. 
Bu memleketin milletine hadim olacak. Suiisti
malden ben de, siz de zarar görürsünüz. Eğer 
faydalı olursa hepimiz memnun oluruz. Bu iti
barla takdirlerinize arz ediyorum. Önergeyi iyi 
karşılamanızı rica ediyorum. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir soru 
sorabilirmiyim? 

BAŞKAN — Kifayet takriri verilmişti, bili
yorsunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan bir nokta aydınlanmak üzere, arz ede
yim müsaade buyurursanız. Mahallî idareler, 
yani belediyeler, özel idareler ve köyler res
mî daire kapsamı içinde midir, değil midir? 
Bunu Hükümet veya Komisyonun aydınlatma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu husus kanunun iyi çıkması 
bakımından mühim bir husus olduğu için, bu
na bir cevap istiyorum efendim. Evet veya ha
yır şeklinde bir cevap. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Mahallî idare
ler resmî dairededir. Bu anlamda anlıyorum. 
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BAŞKAN — Eesmî daire. Birinci madde üze
rindeki müzakereler bitmiştir. 1 nci madde üze

rinde verilmiş olan takrirlerin hepsini bir de
fa okutuyorum ki, sayın üyeler tercih hakla
rını iyi kullanabilsinler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülen 1528 nolu Kanun tasarısının, 1 

nci maddesinde «Kamu yararlı dernekleri» iba
resi kaldırılarka yerine «Kamu yararlı hayır 
kurumlarına, Bakanlar Kurulunun kararı ile» 
ibaresinin ikâmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

Yüksek Başkanlığa 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 nci mad

desinin 5 nci fıkrasının 6 nci bendinde yapılan 
değişiklik hakkında kanun tasarısının 1 nci 
maddesinde yazılı «Kamuya yararlı derneklerin 
genel merkezlerine» deyiminin metinden çıka
rılarak yerine «hayır derneklerine» deyiminin 
konmasını teklif ederim. 

Aydın 
Halil Goral 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederiz. 

«Bu suretle alıcısı çıkmıyan veya ihraç kay-
diyle satıldığı halde süresi içinde memleketten 
çıkarılmıyan eşya, ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere satılmamak ve her ne ad altında olur
sa olsun menfaat karşılığında başkalarına de
vir edilmemek şartiyle kamuya yararlı hayır 
derneklerinin genel merkezlerine parazıs veri
lir ve bu eşya için her ne nam ve suretle olursa 
olsun ardiye ücreti aranmaz.» 

Ağn izmir 
Salih Türkmen Necip Mirkelâmoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddedeki «Kamuya yararlı dernekle

rin» ibaresinin «kamuya yararlı hayır dernek
lerinin» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim . 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Yüksek Başkanlığa 
Madde metninden «kamuya yararlı dernek-

I lerin genel merkezlerine» tâbirinin, çıkarılma-
I smı saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — önergeleri sırası ile tek tek 
okuyup muameleye koyacağız. Birinci önerge-

I yi okutuyorum efendim. 
I (istanbul üyesi Ekrem özden'in önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 

önergeye katılıyor mu, efendim? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmı
yoruz Sayın Başkanını. Yalnız bir hususu bura
da zapta geçirmek mecburiyetindeyim. Dikkat 
ederseniz burada parantez içerisinden sonra ya-

I ni, «iktisadi Devlet Teşekkülleri dâhil» ibare
sinden sonra şu unsurlar kanunda sarahatle yer 

I almıştır. «Satılmamak ve her ne ad altında olur-
I sa olsun menfaat karşılığında başkalarına devir 

edilmemek şartları ile kamuya yararlı dernek-
I lerin genel merkezlerine» denilmek suretiyle 
I satılmamak, menfaat karşılığında başkalarına 
I devir edilmemek, kamuya yaralı derneklerin 

genel merkezlerine olmak suretiyle birtakım 
unsurlarla hayır dernekleri tamamen sınırlan
dırılmış, azaltılmış, küçültülmüş, tahdidedil-
miştir. Bu metin doğrudur. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu itibarla katılmıyorsunuz. 
Hükümet de katılmıyor, Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

(Aydın üyesi Halil Goral'm, önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Katılı-
I yor mu?... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Aynı mü-

1 lâhazalarla katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. Takriri oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Üçüncü takriri okutuyorum. 
(Ağrı üyesi Salih Türkmen ve İzmir Üyesi 

Necip Mirkelâmoğlu'nun önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komisyon 
katılıyor mu efendim?.. Katılmıyor. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 

1 etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 
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(Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takrire 
katılmıyor mu, efendim?,.. Katılmıyor Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan sayıları söylemeniz lâzım. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'm önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takrire 
katılıyor mu?... Katılmıyor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Takrir kabul edilmemiştir. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyenler?... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Aleyh
te. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı aleyhte, Sayın 

Ucuzal lehte. 
Sayın Sarlıcalı buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; tasarı Sayın 
Grümrük ve Tekel Bakanının vermiş olduğu iza
hattan sonra önemini bir kat daha artırmıştır. 
Filhakika bir madde içerisinde, bir fıkra içeri
sinde toplanmıştır ama Sayın Bakanın gümrük
lerde bu muameleye tabi tutulacak çok kıy
metli malların bulunduğunu ifade etmiş olma
sı bunun önemini, ehemmiyetini ve vüsatini son 
derece genişletmiştir. Oldukça etraflı müzake
reler yaptık. Hemen hemen tasarının esasına 
itiraz tek bir noktada toplanmıştır. Az evvel 
reyinize arz edilen ve ekseriyetle reddedilen 6 

tane takrir de göstermiştir ki, fıkrada değişik
lik talebedenler gümrükte bekletilen ve bekli-
yen malların en kısa zamanda tasfiyesine taraf
tardırlar. Resmî dairelere bunların devredilme
sine taraftardırlar, iktisadi Devlet Teşekkülle
rine verilmesine taraftardırlar. Kızılay, Türk 
Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, Do
nanma Cemiyeti, Hava Kuvvetlerini Kuvvetlen
dirme Vakfı gibi derneklere devrolunmasma ta
raftardırlar. Ama, bunun içerisinde yalnız «ha
yır cemiyetleri» tâbirinin çıkarılıp onun yeri
ne «kamuya yararlı dernekler» tâbirinin konul
muş olmasına taraftar değildirler. Demek M, 
yalnız bir tek cümle üzerinde ihtilâf halindeyiz. 
Ama, takrirlerimizin rey bakımından gördüğü 
muamele bu noktayı nazarımızın sureti katiye-
de iktidar grupu tarafından dikkat nazarına 
alınmadığını ve almmıyacağını ortaya koymuş
tur. 

Muhterem arkadaşlar, bundan önceki konuş
malarımızda endişemizin esasını bütün vuzuhu 
ile size arz etmiştik, iktidar bugün sizde, ama 
yarın mutlaka bir başka partide. Günün birin
de kendilerine yapılacak muameleleri arzu et
miyenler bugün aynı muameleleri yapmamalı
dırlar ve aynı muamelelerin cereyanına bugün 
de razı olmamalıdırlar. Arz ettiğim gibi, bu 
fıkra yarın bir başka iktidar elinde ve bugüna 
kadar ve bundan sonra görülecek tatbikat içe
risinde tekrar edilirse o zaman bugün rey ver
miş olan senatörlerin buraya çıkarak şikâyet 
etme hakları ellerinden alınmış olur. O itibarla 
bu kanun bu hali ile çıkacaktır, öyle anlaşılı
yor. Tümü ekseriyet grupu tarafından kabul 
edilecektir, öyle anlaşılıyor. Sayın Bakan hayır 
cemiyetlerinin adedini ve vüsatini daralttım 
derken öbür taraftan fıkraya kamuya yararlı 
dernekler» tâbirini koymak suretiyle yeni bir 
genişlik getirmektedir. İfadesi ile kanundaki 
ibare arasında kanaatimizce çelişki mevcuttur. 
Kanun tasarısı bu hali ile kanunlaştığı takdir
de endişelerimizde haklı olduğumuz meydana 
çıkacaktır. Kanunda beklenilen mâna, hizmet 
görülmiyecektir ve belki de bundan evvel yapı
lan muameleler için istim sonradan gelsin tar
zında, bütçede yapılan sarfiyatlar için aktarma
lar nasıl sonradan getiriliyor ise, o türlü bir mu
amele ifa edilmiş olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI A. İHSAN 
BtRtNOİOĞLÜ (Trabzon Milletvekili) — Bey
efendi bizim muamelemiz açık. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunr 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan,, değerli arkadaşlarım, İM saate yakın 
bir zamandan beri bir maddelik bir kanun ta
sarısı üzerinde değerli arkadaşlarım fikirlerini 
beyan ettiler. Tasarının başlığına baktığımızda 
1949 senesinde çıkan bir kanunu, birkaç sene 
sonra aynı fıkrası başka bir kanunda tadil edil
miş, bugün de aynı fıkra bir defa daha tadil 
edilmiş üzere huzurunuza getirilmiştir. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımı dinle
dim. Sayın. Bakanı da dinledim. Elimizdeki ta
sarı metnini de defalarca okudum. Bu metnin 
yıllardan beri sözü edilen, yıllardan beri ele 
alınıp bir türlü ıslahına imkân bulunamıyan, 
gümrük depolarında birikmiş bir sürü mallanıl 
tasfiyesini hedef tutan bir tasarı. Eski madde
nin bu fıkrasında gördüğümüz şey, sadece bu 
kabîl malları hayır derneklerine veriyordu. 
Yıllardan beri tatbikatta bulunan Sayın Bakan, 
huzurunuzda gayet açıklıkla bir beyanda bu
lundu. Dediler ki, ben bu maddeye, kamu ya
rarına, tâbirini koymak suretiyle, bugün yığı
lı bulunan malların kime ne yolda verildiğini 
görerek çekilen sıkıntıları ortadan kaldırmak 
için maddeye bu tâbiri koydum, kabulünde fay« 
da vardır dediler. 

Bir kısım arkadaşlar da önerge vermek su
retiyle mutlak surette kamu yararı tabiri kal
dırılsın, hayır cemiyetleri veya dernekleri tâ
birinin koyulmasını istediler. Fikirdir, haklıdır, 
onun da haklı olduğu taraf vardır. Ama, tatbi
kattaki güçlükleri sayan Bakan diyor ki, ben 
yıllardan beri göre göre bu tasarı hükmünü ge
tirince, bu sıkıntıları önlemenin imkânını an
cak böyle buldum. Şimdi hem hayır derneği 
diye takrir vereceksiniz, hem arkasından efen
dim Kızılay, Çocuk Esirgeme bilmem ne diye
ceksiniz. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de sayısı 40 
binin üstüne çıkmış hayır dernekleri vardır. 
Ama, kamu yararına olan dernekler hepinizin 
bildiği gibi, evvelâ Bakanlar Kurulu bu derne
ğin kamu yararına olduğunu kabul edecek, son
ra Devlet Şûrası da bu yolda karar verecek. 
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Şimdi hayır derneği dendiği zaman, ne Bakan
lar Kurulunun bu dernek hakkında normal fik
ri vardır, ne kamu yararına kurulduğunu tas
dik ve tasvibedecek Devlet Şûrasının bir fikri
ne sahibiz. Gelecek falan yerde şu derneği kur
dum, ismi hayır derneğidir diyecek. E.. Bana 
da bu mallardan ver. Sayın Melen burada ifa
de buyurdular. Türkiye'de yapılan kaçakçılı
ğın önlenmesi bakımından zorlukla karşı karşı
ya kalındığını ve bundan da yana yakıla şikâ
yetçi oldular. Doğrudur. Kaçakçının elinde 
yakalanan bir malı, mahkemede hâkim huzuru
na çıkan kaçakçı ben bunu rahatlıkla Kızılay 
Meydanında satınaldım der. Ondan sonra da 
mahkeme kalkar, bu Kızılay'da mı satıldı, Et-
faiye Meydanında mı satıldı, satılıyor mu, em
sali var mı gibi birtakım araştırmaların içine 
girer, bir ehlivukufta, evet efendim bu satılı
yor, diye bir beyanda bulundu mu, kaçakçı, ha
kikaten kaçakçı olduğu halde, falan yerden te
darik etmiştir mütalâası ile karşı karşıya kalan 
mahkeme de kaçakçıyı işlediği suçtan dolayı 
mahkûm etmez, beraetine karar verir. 

Şimdi, kamu yararına tâbirini kullandığı 
takdirde hakikaten dönüp dolaşıp yine sayın 
arkadaşlarımın ileri sürdüğü dernekler ortada 
kalıyor. Kızılay, Çocuk Esirgeme, o kabîl der
nekle..'. 

Şimdi, iktidara mensubolan arkadaşlar ek
seriyetin reyi ile mutlaka gelen önergeleri red
dediyor diye değerli arkadaşım şikâyetçi oldu. 
E... Usul bu sevgili arkadaşlarım. Bir karara 
varırken, o kararı alırken bir oylama varsa, oy
lama neticesinde bir fazla rey elbetteki bir 
hüküm ifade edecek, ama ekalliyetin kalkıp ek
seriyete hükmedeceği yolunda bir usul, esas 
varsa, onu biz bilmiyoruz. Gayet tabiî demok
ratik idarelerde iktidara gelen partiler bir gün 
iktidardan gidecek, ama mutlak surette muha
lefette bulunan parti de, iktidara kendi düşün
düğünü empoze ettirecek diye bir hüküm de 
yoktur, demokratik nizamda. 

Bu bakımdan sevgili arkadaşlarım, yıllardan 
beri çürümeye mahkûm, yıllardan beri yer bu
lunmayıp orada burada heder olan bir sürü mal
ların tasfiyesi, yıllardan beri kira verilerek, 
bekçi tutularak birtakım yığılmış malların tas
fiyesine imkân getiren bu tasarının yerinde ol
duğu kanaati ile Yüce Heyetinizi saygı ile se
lâmlarım. 
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BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya sunulacak
tır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldt'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 fici 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) 

BAŞKAN — Teklif bana ait olduğu için 
müzakeresini mümkün görmemekteyim. 

3. — Cumhuriyet' Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

BAŞKAN — Sayın Berkol? Burada. Sayın 
Bakan? Yok. Bilindiği üzere içtüzüğümüzün 
135 nci maddesinde, araştırma önergesini ve
renlerden birinin görüşmesinden sonra ilgili 
Bakanın cevap vermesi ile muamele tekemmül 
edeceği cihetle, ilgili Bakan olmadığı için baş
ka bir gün görüşülecektir. 

4. •—• Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) (S. 
Sayısı : 1443) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nu?. Burada. Raporu okutuyorum, efendim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
28 . 5.1970 

Yüksek Başkanlığa 
Kendilerine Bakanlar Kurulu kararı olmak

sızın uluslararası maksat taşıyan siyasi dernek 
kurmak fiili isnadedilen Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî üyeleri Ahmet Yıldız ve Kâmil Karaveli-
oğlu'nun yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılmasına dair Başbakanlığın 30 . 4 . 1970 tarih
li ve 6/2 - 4013 sayılı yazılarına ekli dosya 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 

(1) 1443 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ve 140 nci maddelerinde belirtilen usul ve esas
lar dairesinde işleme tabi tutularak Komisyo
numuzun 28 . 5 . 1970 tarihli Birleşiminde tet
kik ve müzakere olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması is
tenilen Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Ah
met Yıldız ve Kâmil Karavelioğlu'na isnadedi
len fiilin vasıf ve mahiyetine göre Anayasanın 
68 ve 79 ncu maddeleri ile içtüzüğün 139 ve 
140 nci maddeleri uyarınca hakkındaki kovuş
turma ve yargılamanın üyelik sıfatının sona ere
ceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Kâtip 
Tokat 

Zihni Betil 
Gaziantep 

Muhalifim 
i. Tevfik Kutlar 

Konya 
Sedat Çumralı 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

Sözcü 
Samsun 

Refet Rendeci 

Bitlis 
Muhalifim 

Orhan Kürümoğlu 
Hatay 

Muhalifim 
Mustafa Deliveli 

Rize 
Mecdi Agun 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Muhalefet şerhi 
isnadedilen suçun mahiyeti ve sıfatlarının 

devamlılığı sebebiyle dokunulmazlıklarının kal
dırılması lâzımdır. Bu sebeple çokluk kararma 
muhalifim. 

28 . 4.1970 
Hatay 

Mustafa Deliveli 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, ekseriyet yoktur, yoklama yapılmasını is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağım efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Açık oylama küresi durdurul
sun efendim, yoklamadan sonra oylama mua
melesi gerekirse devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar salonu terk etmesin
ler, efendim. 
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Salonda müzakere için gerekli çoğunluk kal- mıştır. 

mamıstır. 5383 sayılı Gümrük Kanununun 9 . 3 . 1971 Salı günü saat 15,00 te toplan-
126 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının 6 ncı ben- mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
dinde yapılan değişiklik hakkında kanun tasa
rısının açık oylaması gelecek birleşime bırakıl- Kapanma saati : 17,15 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

48 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 3 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumruriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu rapora (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

2. -—• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'iıı, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş

kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksal'ın, İstanbull'un Sağmalcılar ve Esen
ler mıntakalarında vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgeıı'in, İçel iline bağlı Gülnar ilçe bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştrıması istiyen önergesi (10/37) 

9. •—• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

12. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1970) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Amerikalı yazar Jonn 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 



ilgili bir demecine dair Senato araştırması isti-
yen önergesi (10/41) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
ın Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması «istiyen önergesi (10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bölgelerarasında artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

16. — İller Bankası ve Banka tarafından 
tesis edilen Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/31) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bâzı İktisadi Devlet TeşekküUerinin 
sermayelerinin artırılması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/275; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1173) (S. Sayısı : 1522) (Dağıtma t a r i 
hi : 22 . 2 . 1971) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Say 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı maddesinin 5 nci fıkrası
nın 6 ncı bendinde yapılan değişiklik hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/408; Cumhuriyet Senatosu 1/1197) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2826 

CUMHURİYET SENATOSU (BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinim 15 . 2 . 1971 tarihli 49 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının 
6 ncı bendinde yapılan değişiklik hakkında kanun tasarısı, dosyasiyle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 4 . 1 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 12, 15 . 2 . 1971 tarihli 48 ve 49 -ncu Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 242) 

Malî ve İktisadi İsler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Medî ve İktisadi İşler Komisyonu 27 . 2 . 1971 

Esas No. 1/1197 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan. «Millet Meclisinin 15 . 2 . 1971 tarihli 49 ıncıı Birleşimin
de görüşülerek açık oy ile kabul leclülen, 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı maddesinin 5 nci 
fıkrasının '6 ncı (bendinde yapılan /değişiklik hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 25.2.1971 
tarihli toplantısında ilgili (Bakanlık tem sil çisinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere 
edildi. Kanun tasarısının g-eııel gerekçesinde ftaMlen belirtilen hususlar ve 'bunlara nıiiıtedair tem
silcilerin verdikleri tamamlayıcı ibiLgiler Komisyonumuzca da uygun ımütalâa edilerek'bahis konusu 
kanun tasarısı Millet ^Meclisi ıGrenıel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kaibul edilmiştir. 
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Havalesi (gereğince Bütçe ve iPilân Komisyonuna tevdi «edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Başkan! 
Balıkesir 
M. Güler 

Giresun 
S. Orhon 

Afyon Karahisar 
M. K. Karaağaçtı 

Sözcü 
'Muş 

t. Bingöl 

tİJstanlbul 
H. Berkol 

(Balıkesir 
ıSöz Ihıalkjkıtm «mahfuz 

N. Sarlıcalı 

Kâtip 
İzmir 

N. Çağatay 

Konya 
M. Varışlı 

İçel 
L. Bilgen 

Kontenjan 
M. İzmen 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1197 
Karar No. : 90 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 2 . 1971 tarihli 49 ncu Birleşiminde (öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının 
6 ncı bendinde yapılan değişiklik hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 1 Mart 1971 ta
rihli 26 ncı Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - 'Tasarı, gümrük sundurma, antrepo ve sair bekleme yerlerinde bulunup, satışları yapıla-
mıyan veya ihraç kaydı ile satıldığı halde süresi içinde memleketten çıkarılamıyan eşyanın, ihti
yaçlarında kullanılmak üzere resmî dairelere verilebilmesi imkânının sağlanmasını öngörmek
tedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, 11 . 11 . 1949 tarihinde yürürlüğe girmiş bulu
nan 5383 isayılı Gümrük Kanunu, 6290 sayılı Kanunla bâzı değişikliklere tabi tutulmuş olmasına 
rağmen, günümüzün (şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Bu sebeple hazırlanmış 
ve yasama organına sevk edilmiş bir tasarı mevcut ise de, bugüne kadar kanunlaşması mümkün 
olmamıştır. Oysa, gümrük sundurma ve antrepolarında ve sair bekleme yerlerinde, uzun zaman
dan beri çok miktarda eşya birikmiş bulunmakta ve bunların (tasfiyesine, yürürlükteki hükümler 
imkân vermemektedir. 

Filhakika, 5383 sayılı (Gümrük Kanununun 126 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının 6 ncı bendine gö
re, «Alıcısı çıkmıyan eşya, ancak kendi ihtiyaçlarında kullanılmak şartiyle hayır derneklerine 
parasız verilir.» Gümrük sundurma ve antrepolarında bulunan ve ithal veya ihraç kaydiyle satış
ları yapılamıyan eşyadan bir kısmı, hayır kurumlarının kendi ihtiyaçlarından kullanılacak nevi
den olmadıklarından, hayır (kurumlarına da verilememekte ve bu eşyanın, bugünkü hükümlere 
göre yok edilmesi gerekmektedir. Halbuki, resmî dairelerin ihtiyacı bulunan ve piyasadan sağla
nan çeşitli eşyanın bu kurumlara verilmesi halinde, önemli ölçüde tasarruf da sağlanacaktır. 

C. Senatosu • (S. Sayısı : 1528) 

Gaziantep 
İ. T. Kutlar 

Ordu 
B. S. Baykal 

Erzincan 
F. Baysoy 

1 . 3 . 1971 
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Bu sebeplerle, gümrük aımibarlarındaki eşyanın biran önce tasfiye edilerek millî ıserveıtin heder olması
nın önlenmesi, anbarlarm boşaltılması ve bu suretle sıkışıklığın giderilmesi ve önemli yekûn tutan ar
diye ücretlerine ımâni olunması amaoiyle hazırlanmış bulunan tasarı, Komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

III - 'Tasarının, müstaceliyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmelk üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Aydın 
/ . C. Ege 

Malatya 
N. Akyurt 

Toplantıda bulunmadı 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Üner 

Toplantıda bulunmadı 

Manisa 
0. Karaos7nan oğlu 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunmadı 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Toplantıda bulunmadı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Toplantıda bulunmadı 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunmadı 

Ankara 
İ. Yetiş 

Toplantıda bulunmadı 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Niğde 
K. Baykan 

G. Senatosu (S. Sayısı : 1528) 
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Millet Meclisimin kabul ektiği 
metin 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 
126 ncı maddesinin 5 nci fıkra
sının 6 ncı bendinde yapılan 
değişiklik hakkında kanun ta

sarısı 

MADDE 1.•— 2 . 5 . 1949 
tarih ve 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 126 ncı maddesi
nin 6290 sayılı Kanunla değiş
tirilen 5 nci fıkrasının 'altıncı 
bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Bu suretle alıcısı çıkmı-
yan veya ihraç kaydı ile sa
tıldığı halde süresi içerisinde 
memleketten çıkarılmayan eş
ya, ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere resmî dairelere (İktisadi 
Devlet Teşekkülleri dâhil) ve
ya satılmamak ve her ne ad 
altında olursa olsun menfaat 
karşılığında başkalarına devir 
edilmemek şartları ile kamu
ya yararlı derneklerin genel 
merkezlerine parasız verilir ve 
bu eşya için her ne nam ve su
retle olursa olsun ardiye üc
reti aranmaz.» 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı /tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Malî VB iktisadi işler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 
126 ncı maddesinin 5 nci fıkra
sının 6 ncı bendinde yapılan 
değişildik hakkında kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 
126 ncı maddesinin 5 nci fıkra
sının 6 ncı bendinde yapılan 
değişiklik hakkında kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Millet Mec-
. lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştilr. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

*>&<,( 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1528) 


