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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Görüşülen işler 
1. —- Yüksek Adalet Divanının muha

keme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 12 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanuni 
tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(1/134)• 

2. — Devrilen İtidar zamanında suç iş-
liyen yüksek dereceli memurlar hatkkmda. 
yapılacak soruşturma, usulüne mütedair 

45 sayılı Kanunun .yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Küçük 
Sami'nin, Millî Saraylarda Tahkik Heyet
leri teşkiline «ve 45 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sosyal İşler ve İktisat ko-
-miiycmlaırı raporları '(1/133, 2/122) 7:13 

3. — Karavelioğlu Kâmil'in, Kaçakçılı
ğı n ineni ve takibine dair olan Kanunun 
l«âzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi ve İktisat Komisyonu 
raporu (2/99) 13:17 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Ersü Vehbi'min, 1580 sayılı Belediye Kanu

nuna ek kanun teklifi üzerinde görüşüldü. 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6200 sayılı 

Kanunla değişik 16 neı maddesinin ve Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Yüksek Adalet Divanının muhakeme* usulü
ne ait 3 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı üzerin
de görüşüldü. 

BMeşime son verildi. 
BaJşkan Divan Kâtibi 

Kuytak Fikret Çelebi Emmvullah 
Divan Kâtibi 

KaraveUoğlu Kâmil 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TehlifUr 
1. — özgür Selâhattin'in, Ordu mensupları

na tahsisat ödenmesi hakkında, kanun teklifi 
(2/142) 

2. - Kuytak Fikret'in, Yassıada'da vazife
li bulunan askerî ve sivil personele verilecek 
munzam ücretler hakkında kanun teklifi 
(2/143) 

3. — Madanoğlu Cemal'in, 1076 sayılı Yedek 
subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 11 Ekim 
1060 tarih ve 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında 'kanun teklifi (2/144) 
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fcîBÎNCÎ OTÜEÜM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — özkaya Mehmet Şükran 

KÂTİP — Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, Oturumu açıyorum. 

3. —• GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yüksek Adalet Divanmm muhakeme 
usulüne ait 3 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sosyal 
tşler Komisyonu raporu (1/134) (1) 

'BAŞKAN — 154. S. sayılı basmayazıdaki 
(1/134) numaralı kanun tasarısının müzakeresine 
devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu kanunun müza
keresi dün başlamıştı. Kanunu mütehassıs arka
daşımız Melih Bey izah edecekler. 

ATAKLI MUCİP — Müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
ATAKLI MUCİP — Etendim; Yüksek Ada

let Divanının muhakeme usulüne ait 3 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki sebepleri dün arz etmiştim. Bu meyanda Re-
fet Aksoyoğlu arkadaşımız 3 sayılı Kanunun 12 
nci maddesinde bulunan son fıkranın bu değişen 
tasarıya neden ithal edilmediğini sormuşlardı. Bu 
hususta verilen cejbaplar tatminkâr olmadığı için 
görüşmeler bugüne te'lıir edildi ve mütehassıs ar
kadaşımız bu maksatla getirilmiş bulunuyor. Tah
min ediyorum ki, Heyeti Umumiyeyi tenvir ede
cekler ve bu suretle kanun da yürürlüğe girmiş 
olacaktır. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ME
LİH EZGÜ — • Efendim, 3 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi ile Yüksek Soruşturma Kuruluna 
sorgu hâkimliği salâhiyeti verilmişti. Bunlara, 
yüksek malûmunuz olduğu üzere, sorgu hâkimle
rinde olduğu gibi üç türlü salâhiyet tanınmakta
dır. Men'i muhakeme, lüzumu muhakeme ve bir de 
soruşturmanın tadiline karar verilmesi keyfiyeti-

(1) 154 8. Sayılı basmayazı 30 Kasım 1960 
tarihli 43 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

dir. Yüksek Soruşturma Kurulunun işinin fevka
lâde fazla olması sebebiyle dâva açıldığı takdirde 
asıl maznunun suçlarına tesiri olmıyacağı izah 
edilerek 12 nci maddenin tadili cihetine gidilme
mişti. Yüksek Soruşturma Kurulunun isteği üze
rine bu tasarı getirilmiştir; 12 nci maddeye ya
pılması düşünülen ilâve ile, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 149 ncu maddesine ilâve yap
mak suretiyle, duruşmaların muvakkaten tadili
ne karar verebilme yetkisi istenmiş oluyor. Biz 
bu maddeyi tadil ederken, bilhassa şu cümleleri 
koymayı uygun bulmuştuk: «Son tahkikat açıl
ması kararı verilirse veya muhakemenin meni ka
rarı verilirse, karar sanıklara tebliğ edilir.» 

Yüksek Soruşturma Kurulu muhakeme veya 
men'i muhakeme kararı verdiklerine kararı tebliğ 
ediyor. Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanı Hay
rettin Perk ile temas ettim. Yalnız Topkapı hâ
diseleri dolayısiyle 230 sanık 'hakkında men'i mu
hakeme kararı vermiştir. Bu kararlar Yüksek 
Komitenizce tasvibedilirse kendilerine tebliğ edi
lecek, tasvibedilmezse yeniden gözden geçirmek 
suretiyle karara varılır. 12 nci madde gereğince 
bu kararların tebliğ edilmesi gerekiyor. 

Halbuki, biraz önce de söylediğim gibi, yalnız 
Topkapı hâdiselerinden dolayı 230 tane maznun 
hakkında men'i muhakeme kararı verilmiş ve 
bunlar da 12 nci madde muvacehesinde maznun
lara tebliğde bulunmak lâzımgelmektedir. Bu
nun çok külfetli olduğu Soruşturma Kurulunda 
izah edildi. Soruşturma Kurulunda bu bakım
dan maznunlara yapılan tebliğden vazgeçilme
sinin yerinde olacağı neticesine varıldı. Esasen 
bunun içil de hiçbir kanuni mani yoktur. Çün
kü Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre; 
haklarında men'i muhakeme kararı verilen kim-
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B : 44 1. li 
seleriıı zaten bu kararlara, itiraz hakları yok
tur. İtiraz hakkı yalnız müddeiumuminindir. 3 
sayılı Kanunda ise itiraz hakkı müddeiumumi
lerden alınmış, Millî Birlik Komitesine veril
miştir. 

Meseleyi toplıyayım; Soruşturma Kurulunun 
maznunlara bu kararları tebliğ etmesi büyük bir 
yük yüklemektedir. Bunun kaldırılması aynı 
zamanda Yüksek Soruşturma Kuruluna elinde
ki büyük işlerden bâzılarını tasfiye imkânım 
da vermiş olacaktır. Çünkü ellerinde çok fazla 
işler vardır. 

KUYTAK FİKRET — Her hangi bir hâdi
se dolaytsiyle tahkikat açılmış bir kimse hak
kında neticei tahkikatta men'i muhakeme veya 
lüzumu muhakeme kararı alınması o şahsın bu 
tahkikatla ilgili olup olmadığını gösterir mi? 
Faraza Uşak hâdiseleri dolayısiyle sanık hak
kında tahkikat açılmıştır. Bunun hakkında 
men'i muhakeme kararı veremezsiniz. Çünkü bu 
adam sanık mı, değil mi belli değildir. Elinde 
evrakı müsbitesi olması için bir muhakeme neti
cesinde men'i muhakeme kararı almış olması 
lâzımdır. Tahkikat dosyası adedinin 800 - 900 
olduğu söylenmektedir. 

Şimdi, bu şahıslar yüzlerinin akı ile işin 
içinden çıktıklarım nasıl bilecekler, bunlara na
sıl bildirilecek? 

BAŞKAN — Arkadaşlar konuşsun da so
nunda mı söylersiniz Yoksa teker teker mi ce
vap verirsiniz? 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ ME
LİH EZGÜ — Müsaadenizle, teker teker cevap
landırayım. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun sarih 
hükmüne göre, verilen kararların ilgiliye tebli
ği şarttır. Son tahkikatın açılması kararı veril
mişse, karar gerek maznuna gerekse hangi mad
deye müstenit dâva açılmış olduğu tasrih edil
mek suretiyle, mesnedünileyhin tesbit edilme
si mecburidir. Maznun buna göre müdafaasını 
yapacaktır. 

Bu esas prensibe göre sorgunun yapılması 
ve maznuna gerekli tebliğin yapılması lâzımdır 
Hangi kaıar verilirse kendisine bildirmek mec
buriyetindeyiz. 

Yalnız biz, Yüksek Soruşturma Kurulunun 
ellerindeki işin fazlalığını düşünerek, meni mu
hakeme kararı alman şahıslara tebliğin güç ol-
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ması bakımından böyle düşünüyoruz. Yoksa, Ce
za Muhakemeleri Kanununda sarahat vardır. 
buna göre bütün kararları tebliğ etmek lâzım
dır. 

Yüksek Soruşturma Kurulunun elindeki iş
leri hafifletmek için bu tasarı onun tarafından 
teklif edilmiştir. Yoksa gayet tabiîdir ki, sanık
ların teiniz kâğıtlarını ellerine alması pek ye
rindedir. 

KUYTAK FİKRET — Bu, maznunun pek 
tabiî bir hakkı ise elinden niçin alıyoruz? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ME
LİH EZGÜ — Bilirsiniz; ana kanunlara istis
na kanunlar yapılır. Bu kanunlarda; zamanın 
zaruretleri icabı olarak esas kaidelere aykırı 
hükümler vaz'edilebilir. Mesele; 3 sayılı Kanun
da asıl ana kanun olan Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bâzı hükümlerini kaldırıyor. 
Bunda fayda mülâhaza edilmiştir ve bugünkü 
şartlar bunu icabettirmiştir de ondan. 3 sayılı 
Kanun da asıl Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bâzı mühim noktalarını tadil eder ma
hiyettedir. O bakımdan hukukî bir mahzuru da 
yoktur. Sanık eline böyle bir kâğıt verilmesi 
de gayet tabiî ki, yerinde olur. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bu cevap
lardan bendeniz tatmin olunmuş değilim. 3 nu
maralı Kanun esasen Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun tadilinden ibarettir. Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununa göre; son tahkikatın 
açılmasına, men'i muhakeme kararma veyahut 
tahkikatın muvakkaten tadiline karar verildiği 
takdirde keyfiyet sanıklara tebliğ edilir idi. 
3 numaralı Kanunda yalnız men'i muhakeme ka
rarları tebliğ edilir, şeklinde bir kayıt var
dır. 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ ME
LİH EZGÜ — Son tahkikatın açılması halinde 
tebliğ mecburiyeti vardır. 12 nci madde muci
bince Yüksek Soruşturma Kurulunca alman 
meni muhakeme kararları sanıklara tebliğ edi
lir. 

REFET AKSOYOĞLU — Şimdi bunu kaldır
makla biz Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu 
tadil etmiyoruz. Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 191 nci maddesi yine tatbik edilecek
tir. Son tahkikatın açılması veya meni muha
keme kararları maznunlara tebliğ edilecektir, 
demektir. Bu cümleyi oradan çıkarmakla... 
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ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ ME

LİH EZGÜ — Bu 12 nci maddede sarahat ol
masına rağmen, biz bunu kaldırırsak bundan is
tifade eder. Halbuki bu madde konulmazsa. 
umumi hükümler tatbik edilecektir. Bu tebliga
tı yapmak istemiyorsak, Yüksek Soruşturma 
Kuruluna yetki vermek için ilâve yapmamız 
mümkündür, ilâve yapılması lâzımdır. 

İlâve edilen bir husus da bulunuyor; buna 
göre, Kurullarca verilen tevkif kararları varsa 
geri alınır diyor. Bu başka bir hususu teşkil et
mektedir. Ye ben bunu şöyle anlıyorum ; Soruş
turma Kurulunca duruşmanın tatiline karar ve
rildiği takdirde tevkif kararı varsa geri alınır. 
Halbuki böyle bir karar Kurulca tatiline karar 
verilen dâva ile ilgili bir husustur ve burada 
öyle yazılmış ki: tevkif müzekkereleri geri alı
nır mânası çıkıyor. Tensibederseniz. bunun da 
yazılış şeklinde biraz tadilât yapmak münasib-
olur. Öteki fıkranın da ilâve edilmesi lâzımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu durum kar
sısında t)ir şey söyliyecek değilim, çünkü tama
men tersine mütalâa edilmektedir. 

KUYTAK FİKRET — Bir sual soracağını; 
Yüksek Soruşturma Kurulu burada çalışan ku
rul mudur? 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ ME
LİH EZGÜ — Yüksek Soruşturma Kumlu 
muhtelif kurullara ayrılıyor... 

KUYTAK FİKRET — Şu anda çalışanlar 
değil, Adada Yüksek Adalet Divanı vardır. Bi
zim seçtiğimiz evvelki soruşturma kumlu bâzı 
tahkikat için ufak tefek 4 kişilik gruplar ha
linde çalışan ve muayyen yerlere gönderilen 
kimseler olsa gerektir. Bu şahısların işlerinin 
çok olması bence mevzuubahsolamaz. Ellerinde 
birçok dosyalar var deniliyor. O muhakeme de
vam ettikçe Yüksek Soruşturma Kurulunun bu 
işe devam etmesi mevzuubahistir. 

Binaenaleyh, devam edeceğine göre lüzumu 
muhakeme veya meni muhakeme kararlarının 
tebliği lâzımdır, zaman da mevzuubahis değil
dir. 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ }IE-
LtH EZGÜ — Biraz evvel de arz ettim. Yüksek 
Soruşturma Kurulu Başkanı Hayrettin Perk ile 
temas etmemi Bakanım istemişti. Yüksek Soruş
turma Kurulu müşkül vaziyetteymiş. Yalnız 
Topkapı hâdiselerinden dolayı 230 maznun için 
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men'i muhakeme kararı verilmiştir, bunlara teb
liğ çok güç oluyor. Bu bakımdan bendeniz arz 
ettim. Tebliğ edilir yahut kendileri müracaat 
eder, zamanla bildirilir. Asıl mühim olan 149 
ncu madde. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oyunuza koyuyorum. 

ATAKLI MUCİP — Kifayetin aleyhinde ko
nuşacağım. Bir teklif yapacağız. Şimdi tasarıyı 
okuyacağım, akabinde de değişiklik teklifimizi 
arz edeceğiz. 

(12 nci madde okundu.) 
ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ ME

LİH EZGÜ — Efendim, şimdi değişiklik tekli
fimizi okuyorum. 

«Karar verilir» den sonra «bu takdirde mu
vakkat tadiline karar verilen dâva ile ilgili ola
rak sanıklar hakkında verilmiş tevkif kararı 
varsa geri alınır.» 

Şimdi son fıkrayı okuyorum : «Yüksek So
ruşturma Kurulunca*ittihaz olunan kararlardan 
son tahkikatın açılması kararı sanıklara tebliğ 
olunur.» 

BAŞKAN —- Söz istiyen arkadaşlar? 
HAYDAR TUNOKANAT - - Söz istiyorum. 
BAŞKAN —- Buyurun. 
TUNOKANAT HAYDAR — Dün bu kanu

nun tümünü kabul etmiş ve fakat maddeleri 
üzerinde de bir arkadaşımızın ikazı üzerine bir
az durmuştuk. Fakat bugün verilen izahattan 
sonra 180 derece ters yöne dönüldüğü de göz 
1 erden kaçmamakladı/. Yani o madde, bu ku 
rullarm işlerini hafifletmek için o şekilde ya
zıldığı ileri sürüldü. Fakat bilâhara tekrar fık
ranın oraya eklenmemiş olmasiyle yükün <];> • 
ha fazla artacağı beyan edilerek o fıkra yenidı-n 
oraya ilâve ediliyor. 

Ayrıca tevkif müzekkeresinin kaldırılması 
mevzuunda da «dâva ile ilırili olarak» kaydını 
koyarak o .lâvaya hasredilme keyfiyeti de orta
ya çıkıyor. 

Bunlar da gösteriyor ki; bu tasarı yine de 
iyi hazırlanmamış gibi geliyor bana. 

* 
ATAKLI MUCİP - - Efendim, tadilât teknik 

bakımdan yapılmıştır. Müsaade ederseniz tadil 
şeklini okuyayım : «Bu takdirde muvakkaten ta
diline karar A erilen dâva ile ilgili olarak sanık
lar hakkında verilmiş tevkif kararı varsa geri 
alınır.» seklindedir. Bu tadilâtı zaruri gördük. 
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149 ncu madde muvakkaten tadiline karar ve
rilen dâvalarla ilgilidir. Cümle okunursa mese
le kendiliğinden anlaşılır. İlerde her hangi bir 
suizanna meydan verilmemesi için yapılmıştır. 

İkincisi de tâli mahkeme kararları sanıklara 
tebliğ olunur şeklinde idi. Son tahkikatın açıl
masını bildiren bir keyfiyettir. Kanunun esa
sında büyük bir değişiklik mevcut değildir. So
ruşturma Kurulunun vazifelerini hafifleten 
hükmü buraya ithal etmemiş bulunuyorduk. Bu 
hüküm konsa da konmasa da zaruridir. 

Bu bakımdan kanunun hazırlanmasında, ar
kadaşımız Haydar Beyin buyurduğu gibi, bir 
hata yoktur. Dün de arz ettiğim gibi bu kanun, 
30 kişinin kafasından çıkmıştır. Eğer bir hata 
varsa bu hukukçularımızın kifayetsizliğindendir. 

HAYDAR TUNÇKANAT — Efendim, şu 
ciheti sormak istiyorum. Bu kanunun yürürlü
ğe girmesi ile ne gibi muamele yapılacaktır? 
Zan altında bulunan kimseler serbest mi kala
caklar? Bunlar muhakeme jCdileceklerse, tabiî 
suçlar! tesbit edildiği takdirde, hangi mahke
melerde dâvanın görülmesine karar verilecek
tir? Yoksa dosyalar tamamiyle veya bir müddet 
rafa mı kaldırılacaktır? Bu hususların ii'ade 
edilmesini istiyorum. 

ADALET BAKANLI.fi] MÜMESSİLİ ME
LİH. EZOÜ — - (îecici Anayasanın 6 neı madde
sine göre, hangi mesnetlerle Yüksek Soruştur
ma Kurulunca tahkikata tâbi tutulacağı ve ne 
şekilde Yüksek Adalet Divanına tevdi edileceği 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bir kişi hf.kkında. H tane suçtan takibat ya
pılıyor. Fakat bunlardan bir suçu ağırdır. Tah
kikat ikmal edilmiş ve iş mahkemeye intikal et
miştir. Bu suç diğerlerine nazaran daha ağır 
bir suçtur. Bu bakımdan diğer tahkikat evrakı
nın ikmali /aman alması sebebiyle artık .mahke
menin diğer gelecek dâvaları beklemesine ma
hal vermeden sorgu işi, müddeiumuminin ta
lebiyle, duruşmanın muvakkaten tatiline karar 
veriyor. Bu demek değildir ki; (o adam mah
kemeye gider, beraet ederse diğer dâvalar artık 
suya düşer.) Kendisi mahkemece mahkûm, olur
sa olacak olmazsa diğer dâvaları tekrar intikal 
ettireceğiz. Zaman aşımı bu dâvalarda esasen 
işlemez. Bu, tahkikat heyetlerinin, sorgu hâki
minin ve müddeiumuminin işini hafifletmek 
şartiyle Ceza Usulü Muhakemelerine konmuş 
bir hükümdür. Bu madde Almanya'dan alın-
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mistir. Orada fazlasiylc tatbik görmektedir. 
o sayılı Kanun hazırlanırken, konuşulmamış, 
hata yapılmıştır. Soruşturma' kurullarına sorgu 
hâkimi salâhiyeti tanınmıştır. Onun için tadi
lât yapmak zarureti hâsıl oldu. 149 ııeu madde
yi buraya ilâve etmek ü/.ere; Yüksek Soruş
turma kurulları tâli derecede değil, mühim olan 
işlerde de karan kendisi versin uive yaptık. 
Yüksek Soruşturma Kurulu yapılacak işleri 
bize intikal ettiriyor, biz de işlerinin hafiflet i!. 
r.ıesi babında lâzım gel en tedbiri almakla bera
ber intikali ica beden hususları Yüksek Heye
tinize intikal ettiriyor ve iâzımgelen işleri yapı-

j yorıız. 
i Bu tasarı da onlardan birisidir. Tasarı kabul 
! edildiği takdirde, tatil karan verilen dâvaların 

nerede görüşüleceği hususu ileride kurulacak mah
kemelere tevdi edilecektir. Ya Yüksek Adalet Di
vanına verilecek veyahut n nah atı 1 i •ma'hkemv.^n-
verilecektir. Buna bilâhara karar verilecektir. 

Ama Dâvaların Yüksek Adalıca Divaıuna sevi; 
! od iletilmesi için diğer dâvalar mıvvıakkate-n tatil 
i edilecek, arz ettiğim şekilde, sonradan verilecek 
i kanara, göre, ya Aukara'ya dön»eceik olan Yüksek 
! Adalet Divanına intikal ettirilecek, dâvalara 

bıınadia bakılacak, yahut da ihtiyaç duyulacak 
dâvalar, maznunum hapis bulundukları bölge 

I dahilindeki mankeni cibre veiTİeceıktir. 

Oaye, Yüksek Soruşturma Kuruluna yetki 
voreriek, Adalet Divanına tevdi edilecek dâva
ların 'mühımileri!ni öne almaktır. Aksi takdirde 
Yüksek Soruşturma Kurulu her dâvayı Yüksek 
Adalet Divanına tevdi edecek ve Adalet Divanı 
da sıraya göre muhakemeye devam edecektir. 
Eğer bu şekilde devanı ederse mahkemeler 2 - 3 
sene kadar sürecektir^ Bunu kısaltmak için İni 
kanun tasarısı getirilmiş bulunmaktadır. Diğeı 
dâvalar (ki 809 küsurdur) da icabında, çdk yük
sek ceza almamış olanlar müstesna, devam ede
cektir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Buna rağ
men kanunun gerekçesinden ba*şka mâna çıkıyor. 
Ben mi yanlış anladım acaba? fi erek cenin bir 
kre daha okunmasını rica ederim. 

ATAKLI MUCİP — Gerekçenin üçüncü fık
rası okunursa maksat hâsıl olur zannederim. 
Okuyalım : 

«Mezkûr maddenin şevkinde âmil olan mülâ
haza, maznun olan şahsın bir fiil için duçar ola-
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cağı cezaya diğer fiillerin cezası müessir olmıya-
caksa işbu diğer fuller için tahkikat ve muhake
me icra edilerek beyhude yere uğraşmaya ve za
man kaybına mahal kalmamak üzere bunlara ai? 
tahkikatın muvakkaten tatiline karar verilmek 
suretiyle işin intacını temin etmekten ibaretin.» 

Meselâ- (A) şahsı beş tano suçtan dolayı mu
hakemeye verilmiştir, bunlardan birisi idam ce
zasını müstelzimdiıv Bu adamın suçlarının küçü
ğünden başlayıp yukarıya ddğrıı devam et inek 
zaman kaybına müncer olacağından en büyüğün
den başlayıp idaııısa idam cezasının verilmesi ile 
öteki suçlar kendiliğinden düşmektedir, Çünkü 
bu şahsın bin lira para cezasından tutun da ida
ma kadar suçları vardır. Eğer yanılmıyorsam 
bir şahsın 37 tane dâvası olduğunu tahmin edi
yorum. 37 nin birden görülmesi zaman kaybım 
mueibolur. Bu, çıkaracağımız kanunla • Yüksek 
Soruşturma Kurulu işlerini kısa zamanda sonuç
landıracaktır. Diğer suçlular da bir an evvel belli 
olacaktır. Bu yakınlarda görülenler mahkemeye 
verilmiş olacaktır. 

BAŞKAN —- Arkadaşlar, sualler cevaplar 
kısa olsun, mümkün olduğu kadar. 

YURDAKULER MUZAFFER — Gerekçe 
okununca, maddenin sevk sobebi anlaşılıyor, 
başka bir şey ilâvesine lüzum kalmıyor. Onun 
için söylüyorum, gerekçe okunsun. 

TUNOKANAT HAYDAR — Bir endişem 
var. Yassıada'daki sakıtların içinde, haksız ola-
'•ak mal iktisabedeuler var. Bâzı dâvaların düş
mesi halinde durum ne olacak? Efkârı umumi
ye sakıtların büyük bir kısmının haksız mal 
iktisabettiklerini biliyor, dâvaların rüyet edil
mesini istiyor. Bunun önemli sayılmasını bil
hassa istirham ediyorum. Bunlar arada kaça
cak olursa efkârı umumiyede aksi tesir yapa
caktır. Biz de bu suretle kuvvetimizi kaybetmiş 
oluruz. Sözcü arkadaşımız aynı zamanda bu işle 
meşgul olmaktadır, işin üzerinde önemle dur
masını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Ataklı. 
ATAKL DlüCtP — Dün de bu hususu arz 

etmiştim; her halde unutmuş olacaklar. Bun
lara gene devam edilecektir. Bunun için bir ka
nun tasarısı hazırlanmıştır ve bugün sevk ectil-
nıiş bulunuyor. Bunların da hesabı görülecektir, 
endişe etmesinler. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi gel

miştir. Rejinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tashih edilmiş şekliyle okuyoruz : 
(Madde 1. — Yüksek Adalet Divanının Mu

hakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 12 ,u-i 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 12. — Yüksek Soruşturma Kurulu 
('eza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre ilk 
tahkikat sonunda verilecek kararlardan her 
hangi birini ittihaz eder. Aynı kanunun 149 
ncıı maddesi gereğince dâvanın muvakkaten ta
tiline karar verebilir. Bu takdirde muvakkaten 
tatiline karar verilen dâva ile ilgili olarak sa
nıklar hakkında verilmiş tevkif kararı var ise 
geri alınır. 

Yüksek .Soruşturma Kurulunca ittihaz olu
nan kararlardan son tahkikatın açılması karnr. 
sanıklara tebliğ olunur.») 

BAŞKAN — Maddeyi tadil edilmiş şekli ile 
reylerinize arz ediyoruım Kabul edenler... Et-
miyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 2. --• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

•BAŞKAN' —•Ka'bul edenler... Etmiyenler. . 
Ka'bul edilmiştir. 

.MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... l*tmiyen!rr... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanun halini almıştır. 

2. — Devrilen İktidar zamanında suc işliye n 
yüksek dereceli memurlar hakkında yapılacak 
soruşturma usulüne mütedair 45 sayılı Kav unu v 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasa 
rısı ve Kürül: Sami'nin, Milli Saraylarda Tahkik 
Heyetleri teşkiline ve 45 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Sosyal işler ve tktisnt komisyonları rapor
ları (1/133, 2/122) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun Sözcüsü Küçük Sam: 
arkadaşımıza söz veriyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, benim ilk tek
lif ettiğim kanun teklifi; Millî Saraylarda bu
lunan demirbaş eşyanın kıymetlerinin takdiri 

(1) 158 S. Sayılı basmayan tutanağın sorma
dadır. 
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ve envanterini yapmak üzere teşkil edilecek he
yetler için Adalet Bakanlığına yetki verilmesi 
mahiyetinde idi. Üe beş gün evvel 45 sayılı Ka
nunun değiştirilmesi hakkında Hükümetten bir 
tasarı gelmiştir. 20 Eylülden itibaren resmen 
faaliyeti durdurulmuş olan bu tahkik heyetleri
nin tamamen lağvı icabetmektedir. Bu tasarı, 
45 sayılı Kanunun kaldırılması mahiyetindedir. 

Eğer tensip buyurulursa. benim teklifim 
mucibince 45 sayılı Kanunun 1.°» ncü maddesine 
iki fıkra eklenmesi ve Hükümetin 45 sayılı Ka
nunun kaldırılması hakkındaki teklifin esası 
görüşülmeden Adalet Bakanının fikrini alalım. 
Çağıralım, gelsin. 

Şunu arz edeyim; 45 sayılı Kanun yine Ko
mitece kabul edilmiştir. Üçüncü maddede tas
rih edilmiştir, tahkik heyetlerinin elindeki dos
yalar, aidoldukları bakanlıklara ve müessese
lere verilecektir. Nbrmal kanuni yollarla tahki
katın devamı mahiyetindedir. 

Ayrıca, diğer madde metninde sarahatle 
izah edildiği gibi, hüküm Adalet Bakanlığınca 
teşkil edilmiş veya edilecek heyetlere bir mik
tar ücret verilmesi hususunda Bakanlar Kuru
luna salâhiyet verilmesi mahiyetindedir. Anla
şılmamış noktalar için Adalet Vekilinin bulun
masında elbet fayda vardır. 

Yeni kanun bu kanunun tamamen kaldırıl
masını istihdaf etmektedir. Bunu Hükümet ha
zırlamıştır. 

Tr.VOKANAT HAYDAR — Efendim, 45 
sayılı Kanununun şümulüne giren cezalan af
fın şümulü dışında bırakmıştık. Bu, dolambaç
lı yoldan bir Af Kanunu çıkarmaktan başka 
bir şey değildir. Bu kanunun yürürlükte kal
masını arz ve teklif ederim. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu kanunun ikinci mad
desini okursak mesele anlaşılır. (45 sayılı Ka
nuna tevfikan kurulmuş olan Tahkik heyetle
rince hu kanun yayımı tarihine kadar yapıl
mış olan tahkik muameleleri muteber olup 113 
sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (ıM) 
bendi hükü mahfuzdur.) Bunlar aftan muaf 
tutulmuş değildir. Bunlar affın şümulüne gir
miyorlar. 45 sayılı Kanuna, göre mahkûm ola
bilecekler çıkan 1.13 ve 134 sayılı Af Kanunun
dan hariç, tutuldular. Bu itibarla Adalet Baka
nının izahat vermesini ben do şahsan daha. tat
minkâr bulurum. 
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BAŞKAN — Adalet Bakanını bekliyoruz, 

efendim. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim; malûmları oldu-

ğu üzere, inkılâbı mütaakıp, umum müdür. 
müsteşar, elçilik memurları ve mümasili Devlet 
memurlarının sabık ve sakıt idare devrinde iş
lemiş oldukları suçlara ait tahkikatın süratlen -
dirilmesi hususu Adalet Bakanlığına merkez 
tahkikat ve tahkik heyetlerinin, Bakanlıklar 
ve umum müdürlüklerde merkez tahkik 'heyet
leri kurulmuştu. Fakat bunların bâzıları işleri 
biraz daha teferruata indirmeleri *ve (huzursuz
luk tevlidetmeleri neticesi, 30 Eylülde kaibul 
edilen diğer bir kanunla, 45 sayılı Kanunin 
Adalet Bakanlığına verilmiş olan merkez tah
kik ve tahkikat heyetlerinin faaliyetlerinin 
durdurulması ve 30 Eylül tarihine kadar elle
rine geçmiş olan dosyaların neticelendir'ilmesi, 
lüzumlularının muhakemesi, lüzumsuzların aid
oldukları mahkemelere gönderilmesi ve ondan 
sonra yapılacak ihbar veya tahkikatın ilgili 
bakanlık veya umum müdürlüklerin kendi tef
tiş kurullarınca yapılması ve neticelendirilme-

î sine karar verilmiş idi. .Şimdi 'huzurunuza 'geti
rilen kanun, esasen 30 'Eylülden itibaren istik
bale raci faaliyetleri fiilen yürürlükten kaldı
rılmış olan 45 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılması içindir. 113 sayılı Af Kanunu 45 sa
yılı Kanuna giren suçluları affın Iharicinde tut
tuğu için bu kanun da onları aftan hariç tut
maktadır. 

Ayrıca bu kanun tahkikat heyetlerine veri
lecek ücretlerin de verilmesini âmir vaziyette
dir. Bugüne kadar bu tahkikat heyetleri ücret 
almamış bulunmaktadırlar. 

Kanun esas itibariyle bunları ihtiva etmek
tedir ve biraz evvel arz ettiğim gibi fiilen 30 
Eylülden itibaren, 30 Eylül ve ondan sonraki 
günlerdi-' tahkikatın fiilen durdurulmuş olduğu
nun ifadesidir. Bu kanun kabul edildiği takdirde 
bu kurulların elinde bulunan dosyalar ilgili 
teftiş kurullarına veya mahkemelere verile
cektir. Bu suretle Adalet Bakanlığı tarafından 
bu teşekkül ve kurullarda, merkez tahkik ve 
tahkik 'heyetlerinde vazifelendirilmiş olan hâ
kim ve memurlar aidolduğu makamlara, yani 
masalarına dönecek ve normal işlerine başhya-
eaktnrdır. Bu bakımdan da Devletin bunlara 
gündelik vermemek suretiyle az da 'olsa bir 
menfaati olacaktır. Kanun esas itibariyle bun-

8 — 
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l an ihtiva etmektedir. Eğer sorulacak sual 
olursa onları da cevaplandırmaya hazırım. 

BAŞKAN — Bakanlığın ilâve edeceği bir şey 
var mı? 

ADLİYE VEKİLİ AMÎL ARTUS — Arfca-
daşıimız izah buyurdular, heyetin bir teroddüdfü 
olursa izaleye haizinim. 

BAŞKAN — Sual sormak istiyen arkadaşı
mız var mı?.. (Yok sesleri) Kanunun tümünü 
okuyanız. 

(Hükümet teklifi madde madde okundu.) 
SAMİ KÜÇÜK — Burada birinci maddede 

113 sayılı Af Kanununun üçüncü maddesinin 
malMuz tultltuğu kısım; 45 sayılı Kanun gereğince 
mahkemeye verilen ve ceza gören memurlar affın 
haricinde tutulmuştu, af mahiyetini tazammun 
etmiyor. 

BAŞKAN — Tümü hakkında konuşmak isti
yen. arkadaşımız var mı? 

ERSÜ VEHBÎ — Buradaki 7244 sayılı Kanu
nun mahiyeti nedir? 

KÜÇÜK SAMİ — 7244 sayılı Kanunla me
murlar, geçici bir görevde istihdam edildikleri 
takdirde yevmiyelerinin miktarı maaşının yüzde 
altmışını geçemez... 

Burada bu hükmü tatbik etmeyişimiz şunun 
içindir : Bâ«ı hâkimler bu vazifede istihdam edil
dikleri takdirde evvelce aldıkları hâkim tazmina
tını alamıyacaklar ve bu tazminat çıkınca ellerine 
10 - 15 lira giıbi cüzi bir miktar geçecektir. Onun 
için bunun takdirini biz Bakanlar Kuruluna bıra
kıyoruz. Nitekim Yüksek Sorutturma Kurulunun 
yevmiyelerini de aynı mülâhaza ile Bakanlar Ku
rulunun kararma bırakmıştık, bu da öyle olacak. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
AKSOYO&LU REFET — Efendim, 45 sayılı 

Kanun bugüne kadar istihdaf ettiği gayeleri ta
hakkuk ettirmiş bulunmaktadır. Bundan sonra 
bu kanunun yürürlükte kalması bir huzursuzluk
tan. başka bir şey tevlidetmiyecektir. Bunun kal
dırılması lâzımdır. 

KARAMAN SUPHİ — Ben de arkadaşımın 
mütalâalarına .tamamen iştirak ediyorum. Ayrı
ca şunu da ilâve etmek isterim ki, 45 sayılı Ka
nunun tatbiki dışarda, sivil sektörde bir hayli 
huzursuzluk yaratmış bulunımaktadır. Küçük me
murlar önüne gelen bir evraka imza çakmaktan 
tereddüt ediyorlar. Bu suretle de işler yürümü
yor, Saym Vekilimiz de bu işi bilirler. Ben bu ka
nunun çıkarılmasına taraftarım. Yalnız hira.z da-
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ha genişletilmesini isterim. Şeker Şirketi hakkın
da 84 sayfalık tahkikat evrakı okudum. Bir umum 
müdür hakkında çok küçük incir çekirdeğini dol-
durmıyacak taihkikat maddelerini buldum. Bu şa
hıs halen sürünmektedir. Müşavir kadrosiyle çok 
uzak bir yere tâyin edilmiş bulunmaktadır. Falan 
zatm buzağısını, filân fiyatla fabrikaya almıştır 
diye hakkında tahkikat yürütülüyor ki, bu alın
ma işi; idare meclisi kararı ile olmuştur. Küçük 
rütbedeki memurlara tatbik edilmesi hatadır. Bu 
müesseselerin, umum müdürleri hakkında namü
tenahi meseleler vardır, büyük suç unsurları var
dır ki, taihkikat dolaynsiyle küçüklere kadar git
miştir. 45 sayılı Kanunun; müsteşar, idare mec
lisi reisleri ve umum müdürler hakkında takibat 
yapılmasına mütedairdir. Aşağı kademelere kadar 
gitmesi bir huzursuzluk yaratmıştır. Mevcut hu
zursuzluğu bertaraf etmek için kanunu teklif edil
miştir. 

KÜÇÜK SAMİ — 30 Eylülde muhterem 
heyetinizin kabul ettiği kanun çıkınca, müsteşar, 
umum müdür, umum mıüdür muavini, vali, elçi 
ve mümasili devlet memurlarının sakıt iktidar 
devrinde işlemiş oldukları suçların tailıkik heyet
lerince teabiti babında anormal vaziyetlere inmiş 
olması; devlet dâirelerinde ve biibassa küçük rüt
bedeki memurlar arasırida bir huzursuzluk yarat
mıştır. Onun için 30 Eylülden itibaren bu durdu
rulmuştu. 

45 sayılı Kanun malûmu âliniz, bir ceza ka
nunu değildir, usule mütedairdir. Bunların hazır
ladığı dosyalar aidolduğu malhkemelerde görüle
cektir. Zaten 30 Eylâlde bu kanunun tatbikatı
nı durdurduk. Şimdi de 45 sayılı Kanunu yürür
lükten kaldıracağız. Önceden hazırlanmış olan 
dosyalar aidolduğu makamlara sevk edilmişler
dir. Bugüne kadar tahkik edilmemiş olanlar ve 
bundan sonrakiler ise bakanlıkların ve umum mü
dürlüklerin tahkik ve teftiş kurullarınca intac-
edileceklerdir. Bu tahkikatları onlar yapacaklar
dır. 

KARAMAN SUPHİ — 30 Eylülden bu yana, 
.sarih hükme rağmen halen malhkemelere gitmiş 
personel vardır. Kapalı olarak bira^ evvel arz et
tiğim şahıs gibi. 

AKSOYOĞLU REFET — Ben umumiyet iti
bariyle 45 sayılı Kanunun aleyihinde değilim. Bu 
kanun istediğimiz gayeyi bugüne kadar temin et
miştir. 45 sayılı Kanun sadece usule mütedairdir. 
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Zaten esasta her hangi bir değişiklik yapmaz. | 
Bundan sonra yeni bir 'huzursuzluk tevlidetme-, 
mesi bakımından kaldırılmasına taraftarım. | 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklif edil
miştir. Kifayeti müzakereyi reylerinize arz edi- I 
yorum. Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edil
miştir. I 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek 
dereceli memurlar hakkında yapılacak soruştur- I 
ma usulüne mütedair 45 sayılı Kanunun yürür- I 

lükten kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 45 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. j 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo- j 
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil- I 
mistir. I 

MADDE 2. — 4*5 sayılı Kanuna tevfikan ku- I 
rulmıış olan Tahkik »Heyetlerince bu kanunun ya- 1 
yi mı tarihine kadar yapılmış olan tahkik mua- I 
meleleri muteber olup, 113 sayılı Af Kanununun I 
3 ncü maddesinin (M) bendi hükmü mahfuzdur. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

MADDE 3. — Bu kanunun meriyete girdiği I 
tarihte, Merkez Tahkik Heyeti ile Tahkik he
yetlerinde bulunan dosyalar, aidoldukları ba- I 
kanlık veya müesseselere tevdi olunur. Mezkûr I 
dosyalara, ait tahkikat ilgili kanun hükümleri
ne tevfikan sonuçlandırılır. I 

Evvelce men'i muhakeme kararı verilmiş I 
olan dosyalarla sair evrak ve defterler de aynı I 
makamlara tevdi ve teslim olunur. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mıf... 

ERSÜ VEHBİ — Sami Küçük Bey gerçi 
söylediler : Kanunun metninde bir af ikonusu I 
mevzuubahis değildir Ama (dosyalar aidolduğu 
bakanlığa veya müesseselere tevdi edilir) den I 
sonra bir ek cümlenin yapılmasını arzu ediyo- I 
rum- Bu dosya ve tahkikat evraklarının tasdikli 
bir suretinin, Millî Birlik Komitesi Sekreter- I 
ligine gönderilmesini teklif ediyorum. Asıl af 
hükmü burada. İhtilâlin başından beri bir
çok. müesseselerdeki mühim evrak yok olmuş- | 
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tur. Bunu müşahede etmiş bulunmaktayız. 
Onun için bu kabil evrak ve dosyaların tasdikli 
suretlerinin Millî Birlik Komitesi Sekreterliğin
de nuıhafaza edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, haddizatında 
da men 'i muhakeme kararı verilen dosyaların 
sayısı hakkında bir malûmatım yok. Bu dosya
ların ortalama biner sayfa olduğu düşünü
lürse bunların bir nüshasının buraya gönderil
mesinin ve burada tetkikinin uzun bir zamana 
ve külfete katlanmayı ieabettireeeği kanaatin
deyim. Bunların yani men'i muhakeme kararı 
verilen dosyaların, tekrar tahkik ve tetkik ile 
mahkemeye verilmelerinin ne kadar hukuka uy
gun ve doğru olacağını da takdirinize bırakı
yorum. 

ADALET BAKANI ÂMİL ABTUS — 
Bendeniz, evvelâ Vehbi Beyden bir açıklama ri
ca edeceğim. Müfettişlerin vereceği kararların 
yani müzekkerenin bir suretini mi, yoksa dosya
ların birer suretinin mî verilmesini arzu edi
yorlar? 

ERSÜ VEHBİ — Bütün dosyaların birer su
retinin verilmesini istiyorum 

KÜÇÜK SAMİ — Asıl ilgili suçu tesbit 
edecek evrak çıkarılıp alınmıştır. Buraya ge
lecek evrak bu evrakı ihtiva etmiyecektir. 

ERSÜ VEHBİ — Bilâhara alınabilir. Yal
nız men'i muhakeme kararı almış olanlar de
ğil, 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasında şimdi de 
devam etmekte olan dosyalar mevcuttur. Ben 
heyeti umuımiyesini istiyorum. Bunun arasın
dan evrak yok olabilir. 

ADALET BAKANİ ÂMİL ABTUS — 
Efendim, bütün bu dosyaların içinde bulunan 
evrakın sureti çıkarılırsa tahmin ediyorum ki, 
size çok külfet olur ve bunları okuyamazsınız. 
Bu dosyalarla ilgili evrak bazan çuvallarla ge-l 
liyor. Bunların içindeki evrakın bir kısmı lü
zumsuzdur. Adli müfettişler tetkik usulünü bil
dikleri için lüzumlu olanları alıyorlar. Lü
zumlu olanın sureti çıkarıdır. 

Böyle bir hüküm korsaJk, zaten bunları hâJ 
kim görmüştür, böyle hir hâdisenin olmasına 
imkân yoktur. İcabederse daktilolar listelerden 
birer suret fazla çıkarmak suretiyle bu liste] 
ler temin edilir, fakat onlar pek mahmuldür 
ler. Beyefendinin endişelerine bir cevap ver 
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inek için tatminkâr bir formül bulunabilir, böyle 
bir formül 'bulunursa itiraz olmaz. 

Esasen bir fezleke sureti veriliyor, beş 
on safiheden ibaret. Bu hulâsadan meal 
anlaşılabilir. Bugüne kadar böyle bir 
taleboknjaldı. 45 sayılı Kanun yürürlükte 
iken şu şekilde birçok mıen'i muhakeme ve 
lüzumu muhakeme kararları verilmiştir. Dos
yaların bir suretlerinin gönderilmesi için hü
küm de konmadı. Bu sefer bu kanunda korsak, 
evrakın yok edileceğinden endişe ediliyor. Esa
sen bu dosyaların içindeki evrak için bir dizi 
puslası vardır. Bu kadar serencamdan sonra, 
yolsuzlukların üzerinde bu kadar incelikle du
rulduğu bir zamanda böyle bir şey olabileceği
ni zannetmiyorum. 

KÜÇÜK SAMİ— Vehbi Beyin endişesini 
anlıyorum. Bu dosyalar ilgili bakanlıklara ve
rilirken bunların dizi puslasının bir sureti bu
raya gönderilirse her hangi bir evrakın kay
bolması önlenebilir zannederim. Dosyaların ve 
bütün evrakın suretinin çıkarılması ve buraya 
gönderilmesi ve bunların tetkik edilmesi çok 
güçtür. Dizi puslasının bir suretinin buraya 
gönderilmesi endişeleri kısmen olsun zail etmiş 
olacaktır. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bu tahkik 
heyetleri her hangi bir müessesede bir ihbarı tet
kik etmek için kurulmuştur. Bu tahkikat daha 
neticelenmediği gibi lüzumu muhakeme kararı da 
verilmeden bu kanun çıktı ve bu işler bırakıldı. 
Bu tetkik edilen evrak Bakanlık Teftiş Heyetine 
gelecektir. Bir ihbar da doğrudan doğruya sav
cılığa gidecektir. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — ilgili 
bakanlık teftiş kuruluna intikal edecektir. Teftiş 
kurulunun tahkikatı devam edecektir. Bâzı kim
seler mahkemeye şevki icabediyorsa bunlar hak
kında lüzumu muhakeme kararı verilmek üzere 
Devlet Şûrasına baş vuracaktır. 

ERSÜ VEHBÎ — Kanunda yazılı olduğu üze
re bu evraklar bakanlık veya müesseselere tevdi 
edilecektir. Burada bizatihi suçlu mevcutsa evra
kı kendi eline teslim edilecektir. Biz bu kanunla 
umum müdür seviyesine kadar bir tahkikat iste
miştik. Bu kanunun tatbikatı zannediyorum ki, 
yanlış bir anlayıştan ileri gelmiştir. Bu her türlü 
ihbar nazarı itibara alınmış, aşağı kademelere ka
dar inmiştir. Müsteşar ve umum müdürlük sevi-
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yesine kadar olan tahkik komisyonlarının evrakı
na, gerçi temas ettiler. Bunların foto kopisini tes-
bit etmek suretiyle bir liste ile birlikte teslim edil
mesini teklif ediyorum. 

KÜÇÜK SAMI — 45 sayılı Kanun müsteşar, 
umum müdür, elçi, muavin ve mümasili memur
lara aittir. Daha küçük rütbedeki memurlara ka
dar inilmiş ise incelenmekte olan meselenin ispat 
ve tevsiki mahiyetindedir. İspat çin ifadeleri alın
mıştır. 

ERSÜ VEHBİ — Arz etmek istediğim hususa 
biraz evvel Vekil Bey temas ettiler. 

Aşağı kademedeki küçük memurlara kadar in
dirilmiş tahkikatlar vardır. Buı kademelerin üs
tünde umum müdür ve müsteşar seviyesinde olan 
kimselerin işledikleri suçlar için dışarıdan da 
adam çağırılmıştır, küçük memurlar da çağrılmış
tır. Ama küçük memurları istihdaf eden, tahki
katta yapılan işler vardır. 

KÜÇÜK SAMI — Şu halde kanun yanlış tat
bik edilmiş demektir. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Kifayeti müzake-
rp takriri veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMI — Dizi puslası üç nüsha ya
pılır bir tanesi buraya gelir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Dizi puslasının 
İçinde suçun nev'i yazılı anadır? 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS"-- Ha
yır efendim. 

ERSÜ VEHBİ — Bunun olması lâzım. Filân 
oğlu filânın, filân suçu hakkında vesika, demesi 
lâzımdır. Böyle olmuyorsa «bu dizi puslaları şu 
şekilde hazırlanacaktır diye, bildirilir ve bu me
sele halledilir. Anlaşılıyor ki, benim teklifim kül
fetli görülüyor, belki de bu mülâhaza ile redde
dilecek. Onun için bu tarafa doğru yaklaşıyorum. 

ADALET BAKANI ÂMlL ARTUS — Husu
si mahiyette (dizi puslaları şu şekilde hazırlana
caktır) demek ve bu şekilde hazırlatmak mümkün
dür, efendim. 

BAŞKAN — Vehbi Bey, teklifinizi yazılı ola
rak verir misiniz1? 

KÜÇÜK SAMI — Şimdi Bakan Beyle konuş
tum. Bunun bir tamimle mümkün olacağını ifa
de ettiler. Dizi pusulalarında suçun mahiyeti 
yazılmak suretiyle olur-. 

— 11 — 
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ADALET BAKANI Âı\llL ARTUS — Efen

dim, buraya «tevdi olunur» dendikten sonra loir 
kelimenin ilâvesi lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, buraya bir fık
ra ilâve edelim. 8 ncü maddenin 3 neü fıkrası 
olarak bu ilâveyi okuyorum. 

«Bakanlık ve müesseselere tevdi olunan dos
yalarla inen'i muhakeme kararı verilmiş olan 
dosyalara ait tafsilâtlı dizi pusulalarının birer 
örneği Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komi
tesine gönderilir.» 

YURDAKULER MUZAFFER — Dizi pusu
lalarında özet var mıdır? 

ADALET BAKANI AMİL ARTUS — Dos
yaya ait dizi pusulaları demek dosya içindeki 
evraik demektir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
bu evrakın hepsi mühürlü müdür? 

ADALET BAKANİ ÂMİL ARTUS — Ga^yet 
tabiî efendim, mühürlüdür. 

AKSOYOĞLU REFET — Şimdi bu tahkik 
heyetleri iki vekâlette kalmış idi, diğer vekâ
letlerden kalktığına göre bunlar tahkikatlarını 
bitirmişlerdir. O zamandan bu zamana kadar 
bunların bir kısmı mahkemelere intikal etmiş 
iki üç bakanlığın elinde az miktarda dosya kal
mıştır. Bu sadece bunlara aittir. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Sana
yi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, istanbul Vilâ
yeti ve istanbul Belediyesi, Denizcilik Bankası, 
Zonguldak Kömür işletmesi ve Karabük, var
dır, .bunlara aittir. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil edilen şekli ile 
okuyoruz. 

MADDE 8. — Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte, Merkez Tahkik Heyeti ile Tahkik He
yetlerinde bulunan dosyalar, aidoldukları ba
kanlık veya müesseselere tevdi olunur. Mezkûr 
dosyalara ait tahkikat ilgili kanun hükümleri
ne tevfikan sonuçlandırılır. 

Evvelce men'i muhakeme kararı verilmiş olan 
dosyalarla sair evrak ve defterler de aynı ma
kamlara tevdi ve teslim olunur. 

Bakanlık ve müesseselere tevdi olunan dos
yalarla men'i muhakeme kararı verilmiş olan 
dosyalara ait tafsilâtlı dizi puslalarınm birer 
örneği Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komi
tesine gönderilir. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu. dizi puslalarm şuraya 
eklenmesini teklif edeceğim. 
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İkinci fıkra «evvelâ, men.'i muhakeme kara-

• ıı verilmiş dosyalarla sair evrak ve defterler 
ve bu dizi pusla] arı aynı makama, tevdi ve tes
lim edilir» demek lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMİ — Müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÜÇÜK SAMİ — (Bakanlık müesseselere 

tevdi olunan dosyalarla men'i muhakeme kararı 
• alınmış dosyalara ait tafsilâtlı dizi pusulaları

nın birer örneği Türkiye Cumhuriyeti Millî Bir
lik Komitesine gönderilir.) şekli muvafıktır. 

KUYTAK FİKRET — Ben dizi pusulası tâ
birinin kanuna, geçmesine muhalifim. Adalet 
Bakanlığı tamim eder, bunların birer nüshası
nı buraya gönderir. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Efen
dim, bu hükmün buraya, konması kanun tekni
ği. bakımından bir mahzur teşkil etmez. Kon-
masa da olur ama Fikret Beyin dediği ıgibi bir 
tamimle bu işi yapmak isterse'k »belki, «Vekâlet 
no karışıyor bize», denebilir. Binaenaleyh ka
nım metnine girmesi faydadan hâli değildir-. 

MADDE 4. — Gerek Millî Birlik Komitesi
nin P. 14 sayılı Kararma ve 45 sayılı Kanun 
hükmüne göre kurulmuş olan Tahkik Heyetleri 
ile Merkez Tahkik Heyetinde, gerekse 6 sayılı 
Millî Birlik Komitesi Kararma müsteniden mil
lî saraylardaki demirbaş ve kıymetli eşya ve 
eserlerde bir noksanlıik bulunup bulunmadığı
nı tesbit ve mevcutsa sorumluları hakkında tah
kikat yapılmak üzere Adalet Bakanlığınca teş
kil edilmiş olan Tahkik Heyetlerinde vazife al
mış olanlara 18 . 7 . 1960 tarihinden muteber 
olmak üzere 87 sayılı Kanunla alınmış olan öde
nekten ücret verilir. Millî Saraylar Tahkik 
Heyetnide vazifeli olanlara verilecek ücret mik
tarı Bakanlar Kurulunca tâyin ve takdir olu
nur. Bütün bu heyetlere verilecek ücretler 
hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu verilen üc
retler hakkında biraz malûmat rica edeceğim. 

ADALET BAKANİ ÂMİL ARTUS —' Arz 
ed«jyim. 

BAŞKAN — Efendim, Haydar Bey yokken 
bu mevzu izah edilmişti. Tekrar izahına lü
zum yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

— 12 — 
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Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

3. — Karavelioğiu Kâmil'in, Kaçakçılığın me-
yıi ve iakibine dair olan Kanunun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
ve İktisat Komisyonu raporu (2/99) (1) 

BAŞKAN — Kuytak Fikret, buyurun. 
KUYTAK FİKRET — Kâmiıl Karavelioğiu 

arkadaşımızın getirdiği Kaçakçılığın meni ve ta
kibine dair Kanunun bâzı maddelerinde değişk-
lik yapılmasına dair olan iktisat Komisyonu ra
porunu arz ediyorum. 

1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 24 neü maddesindeki kaçak eşyanın 
gümrüklerce Kızılaya ve Çocukları Esirgeme Ku
rumuna, meşgul oldukları husus nazarı itibara 
alınmadan, verilmesi keyfiyeti vardır. 

Çocuk Esirgeme Kurumuna ve Kızılaya verilen 
bu malzemenin halkın eline (geçmesi ile birtakım 
mahzurlar olmaktadır. Bunların hariçten alı
nışı, sigortası ve nakliyesi ile elde edilen 
kıymetine CİF deniyor, bu CİF kıymeti ve bu
nun yüzde elli nispetinde bir tutar ile 'bu kurum
lara veriliyor ve bu kurumların gelirini artırmak 
amacı ile bu yapılıyordu. Bu kanunun hazırlan
masında âmil olan husus, gümrükteki bu malla
rın diğer maddeler gibi Gümrüklerce satılması 
ve icabediyorsa bu kurumlara ele geçen paranın 
Hazineden verilmesi keyfiyetidir. 

Bu kanun teklifi haklı görülmekte ise de şu 
sebepten dolayı bu kanunun sözcüsü olarak ka
nunun reddini tale'bediyorum: Elimizde Gümrü
ğe ait 2 tane mufassal ve bugünün bütün ihtiyaç
larına cevap verecek kanun vardır. Bunlar hazır
lanmaktadır. Böyle parça parça kanun teklif 
etmeyi doğru bulmuyorum. Bir madde değişti

ği,) 157 8. sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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riyoruz. Başka bir madde ile tenakuz meydana 
getiriyor. Bu sefer onun tadili için kanun çıkarı
yoruz. Bahsettiğim kanunlar Vekâletçe tefer
ruatlı bir şekilde hazırlanmaktadır. Binaenaleyh 
ben bu kanunun reddini teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, istan
bul Gümrüğüne gittim, gezdim. Oradaki alâkalı 
mesul arkadaşımızla bu durumu bütün incelikle
riyle gördüm. Gümrüklerde teşbih, kalem gibi 
'bir sürü şeyler beklemektedir, satışı yapılmıyor. 
Burada bulunan arkadaşımız mer'i mevzuat için
de çırpınıp durmaktadır. Ayrıca Gümrük ve 
İnhisarlar Bakanlığı bir kanun, 'hazııiıyacakmış. 
Hazırlasın. Fakat bugün hemen ele alınması ge
reken bir durum vardır: 

. İstanbul Gümrüğünü bizzat gidip görmenizi 
tavsiye ederim. Bugün gümrüklerde satışlar de
vam etmektedir. Gümrük ambar ve depolarında 
senelerden beri birikmiş eşya bulunmaktadır. Bu 
arkadaşımız bunları çürüyüp dağılmadan elden 
çıkarmak ve bu vesile ile bir miktar olsun gelir 
temin etmek gayretindedir. Ben bilhassa Sözcü 
arkadaşımızın reddi hususunda konuşmasını te
essüfle karşılıyorum. Ben kanunun, .evleviyetle 
görüşülmesini ve kabulünü arz ve teklif ederim. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bu kanun 
dolayısiyle sataşma olduğu için söz alıyorum. 

Efendim bu kanun komisyonumuzda günler
ce konuşuldu. Hükümet teklifi inceledi. Bunun 
bir taraftan varidat temin edeceği ve bunun için 
çalışılmış olması yerindedir. Ancak biraz evvel 
söylediğim gibi, bu kanun çıkarıldığı takdirde 
asıl kanunun diğer maddeleriyle bir tenakuz mey
dana çıkabilir gibi bir koku vardır. Esasen Güm
rük ve Tekel Bakanlığı bu hususta esaslı bir ka
nun hazırlanmaktadır. Binaenaleyh topluca ve 
muayyen bir istikamete müteveccih bir çalışma 
yapmadan sadece (bugünün ihtiyacına uygun bir 
kanun karşısında zaten Komitece prensip kararı
na varılmıştır. Peyderpey kanunlar çikarmak-
tansa, toptan kanunlar çıkarılması gibi bir pren
sip kararı varken, ben bunun lüzumsuz değil, fa
kat zamansız olduğunu ileri sürmek suretiyle red
dini talebedeceğim efendim. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim arkadaş
larımızın tatmin olunmaları için Gümrük Bakanlı
ğı Sözcüsünün açıklamada bulunmasını ve fayda 
ve mahzurları ortaya koyarak, yeniden müzake
resini teklif edeceğim. 
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TUNÇKANAT HAYDAB — Efendim, Güm

rük ve Tekel Bakanlığının hazırlamakta olduğu 
kanun ne zaman bize gelecek acaba? 

Sonra, gümrüklerde, satışa arz edilen malla
rın tutar meblâğı hakkında bir fikirleri var mı? 
Bunları açıklarlar mı lütfen? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, bu 
kânun, Üumi Bey ve diğer arkadaşlar tarafın
dan hazırlanmış ve komisyona Karavelioğlu'nun 
kanun teklifi olarak (gelmiştir. Biz, bu kanun gö
rüşülürken, Komisyona Sabahattin Beyi de davet 
ettik, kanun üzerinde arız ve amik görüştük. Ba
kan Beyle ben şahsan da ıgörüştüm. Bakan Bey, 
kaçakçılığm meni ve takibine dair bir kanun 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanmakta 
olduğunu ancak böyle bir kanunun asgari on 
ay içinde getirilebileceğini haber almış oluyo
ruz. Bu sebeple, hemen gümrük kaça'kçılığı hak
kında bir kanun da getirilmediğine göre, ida
reciler böyle bir ihtiyacı karşılamak üzere şu 
kanunun huzurunuza sevkına lüzum goldüler. 
Gayeleri de ancak 1818 sayılı Kanunun 21 ve 24 
ncü maddelerinin tadiliyle tahakkuk ettirmek
ten esas kanunun gelinceye kadar işin tedvirini 
teminden ibarettir. Bizatihi 21 ve 24 ncü mad
deler aynı gaye için çıkarılmış olmakla beraber 
birbirlerine muhalif hükümleri ihtiva ettiğin
den 21 nci madde bugüne kadar işlemez halde 
kalmıştır. 21 nci maddeyi 24 ncü maddenin ru
huna uydurmak ve 24 ncü madde de CÎF kıy
metinin % 50 si üzerinden elde edilecek kıy
metle Çocuk Esirgeme ve Kızılay Kurumlarına 
devretmek hedefi güdülmektedir. Şimdiye ka
dar bu kurumlara devredilecek eşya kendileri
ne bir liste ile bildirilmekte, onlar da eksperle
rini göndererek eşya arasında bir ayıklama 
yapmakta idiler, işine yarıyanları alıyorlar, 
sonra da bunu piyangoya vaz'ederek elden çıka
rıyorlardı. Piyango çekilen mahallerde tefeci ve 
işportacılar da bunları toplamakta ve hemen 
orada onlar da birkaç misline satarak menfaat-
lenmekte idiler. Biz bu tatbikatı önlemek için 
Rumi Beyin teklifini nazarı itibara alarak, hep
sini İktisat Komisyonunun görüşü ile, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının, iktisatçılarının nazarı 
dikkatine arz ettikten sonra yeni bir metinle 
tekrar huzurunuza gelmiş oluyoruz. 

İktisat Komisyonu olarak, Karavelioğlu'nun 
yapmış olduğu değişiklik teklifiyle ve gümrük
lerdeki kaçak mallar yoliyle Çoeıık Esirgeme 
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I Kurumuna yardım yapılmaktansa, bu yardımın 

para olarak yapılmasının ve tutarının bilinme
sinin daha, yeriride olacağı mütalâa edilerek, bu 
malların bir an evvel satılıp, bedellerinin Hazi
neye girmesi için bu metni yüksek huzurunuza 

I getirdik. 
i Takdir Yüksek Heyetinizindir, efendim, 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bazı malların 
mevzuat dolayısiyle iade edildiğini duyduk. Bu
nun acaba bu kanunla ilgisi var mıdır, yok mu
dur? Lütfen açıklarlarsa efendim. 

NURİ ERGÜDER (Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, bu hususta 
Rumi Beyin teklifiyle Bakanlığımızın görüşünü 
bendeniz daha önce arz etmiştim. Kaçakçılık 

! Kanununun 21 ve 24 ncü maddelerindeki görü
şümüzü halen muhafaza ediyoruz. Huzurunuz
da yine aynı mâruzâtımızı tekrar edeceğim. Ka
nunun 24 ncü maddesi tadil edilmiş, 21 nci 
maddesi olduğu gibi kalmıştır. Fakat bu tadil 

I 21 nci maddeyi işlemez hale getirmiştir. Bugü-
' ne kadar da yapılan muameleler ancak 24 ncü 

maddeye istinadetmi^tir. 
Gümrüklerdeki bekliyen anallara gelince; 

birincisi Gümrük Kanununa göre usulü daire
sinde gelmiş fakat gümrükten çekilmemiş mal
lardır. Bunlar son kararlarınız dairesinde satıl
makta ve tasfiye olunmaktadır. 

İkincisi ise; kaçak olduğundan zapdedilmiş 
ve usulüne göre mahkeme karariyle müsadere 
olunup gümrüklerde depo edilmiş mallardır. Bu 
iki çeşit mal birbirinden tamamen ayrıdır, hat
tâ ayrı depolarda muhafaza edilmektedir. Ka
çak olmıyan eşya, son senelerde Gümrük Kanu
nunun 126 nci maddesinin ağır işlemesi dolayı 
siyle, çekilmemiş olmasına rağmen, gümrükler
ce satışları yapılamamış ve bugünkü duruma 
gelmiş mallardır. Bunlar bugün Gümrük Kanu
nu hükümlerine göre satılmaktadır. Daha önce 
giriş rejimi yönünden aykırı olur, diye bu ka
nun hükmü durduruldu ve Millî Korunma Ka
nununa göre satış yapılmıyarak tahsis yoluna 
gidildi. Fakat bundan hiçbir sonuç almamayıp 
durum bugünkü hale geldi. Bugün görüşülen 
konunun bundan tamamen ayrı bir konu olması 
gerekir. 

Şimdi, esas meseleye gelince; biz, bakanlık 
olarak 21 nci maddeye katılıyoruz ve bunun 
sonra getirilecek olan bir kanunla değiştirilmesi 
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gerekeceğini burada arz etmek istiyoruz, efen
dim-. 

24 ncü maddeye gelince : Gerek etütler ve 
gerekse şimdi sayın arkadaşlarımızın temas bu
yurmuş oldukları, doğrudan doğruya satış hu
susunda; zannediyorum, muhterem ârkadâşımi-
zin söylediği gibi doğrudan doğruya eşyayı sat
mak ve bil âh ara gelirinden gerekenlere yardım 
etmek icabedecektir. Mevcut kanuna göre yap
tığımız tasfiyelerde eşyaları kurumlara CÎF kıy
metinin % 50 si karşılığında almalarını teklif 
ediyoruz. Listelerini gönderiyor ve onlara eşya
yı göstermiyoruz. Gümrük listeleri bunlardır, 
bunlardan beğendiğiniz varsa bildirin diyoruz. 
İstediklerini işaret ediyorlar. Her iki listeye 
bu işareti koyduktan sonra geliyor o eşyayı 
ayırıyor ve aldıkları kısmı kurumlara veriyor 
ve bedelini alıp tasfiyesini yapıyorlar. Bunların 
almadıkları eşyayı da ayrıca satışa çıkarıyoruz. 
Yani bütün eşyalar bunlara verilmemiştir Bü
tün eşyaları, bugünkü mevzuata göre satışa çı
karılıyor. Fakat bu hususta, biraz evvel de arz 
ettiği gibi, bir kıstas yoktur. Gümrük Vergisine 
tâbi olan eşya misullû, en az şu kadar karşılığın
da satışa katılırlar. Bu verilmezse satış yoktur 
Burada satış doğrudan doğruya takdire bıra
kılmıştır. Öyle olur ki, bazan % 50 sine bile 
eşya satılır. Yani yağmurdan kaçarken doluya 
tutulmak mümkündür. Bazan da" % 50 ye bile 
talip çıkmayabilir, efendim. Hattâ, yaptığımız 
tarife üzerinden, CİF değerinin % 25 fffi bul-
masa bile eşya sattırırız. Bunlar vâkıadı/. 

Sonra, şu da var ki, bu eşyalar arasında, ka
nuna göre kaçak eşya denilecek neviden olan
larını sattırmayız. Biz kaçak eşyadan, yeni ka
çakçılığa zemin hazırlıyacakları satmaktan ka
çınıyoruz. Çünkü kaçak eşyadan satılacak kı
sımlar piyasaya dağılınca diğer kaçakçıların 
o neviden getirecekleri malı maskelemeye, güm
rük satışından alınmış gibi piyasaya sürmeleri
ne sebebolmaktadır. Ama geri kalanın tasfiyesi 
de bir zarurettir. Bu da çok zor olmakta, men
şe faturalarıııdaki kayıtların yanlışlığı bâzı ih
tilâflara yol açmaktadır. Meselâ 1956 yılında 
Ankara Gümrüğündeki bir eşya kaydı gümüş 
olduğundan satışa çıkarılmış ve 4 bin liraya sa
tılmıştır. Alan adam bunu kuyumcuya götür
müş fakat gümüş olmadığı anlaşılınca gümrük
lere müracaat etmiştir. İhtilâf hâlâ devam et
mektedir. Sonra Gümrük kadroları çok dardır 
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ve bu satışları yapacak kifayette değildir. Ya
pılan satışlar daima cledikodulu olmaktadır: 
Bu itibarla biz bakanlık olarak bu kanuna gö
re kaçak eşyanın kurumlara kıymetinin % 50 si 
üzerinde vermekte fayda görmekteyiz. Bu şe
kilde ambarlar da kolaylıkla temizlenmiş olu
yor. Hem de bu ambarlar hırsızlar tarafından 
basılmakta ve eşyalar çalınmaktadır, ödenek 
yokluğundan gece bekçisi tutulamamaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir efendim. 

TUNOKANAT HAYDAR — Efendim, güm
rük sözcüsü, eşyaların korunamadığını, gece 
bekçisi olmadığını söylediler. Bu arada bâzı 
memurların da bu eşyaların çalışmasına katıl
dıkları söyleniyor ve bir arkadaşımız İstanbul 
gümrük depolarına gittiği zaman hayretler için
de kalmıştır. Kimse neyin nerede okluğunu bil
memektedir. Bunların içinde yıpranmış eşyalar 
da vardır. Sonra, bilhassa Güney'de kaçak eş
yalar açıktan açığa satılmakta, tavsiye edi1 inek
tedir. Halbuki bunların satışı hakikaten, zor
dur. Kurumlara listeler gönderilmekte ve bun
lar istediklerini almakta, gerisi yine depolar
da kalmaktadır. Bunların bâzıları ise tanıdık
lar vasıtasiyle bâzı kimselerin evlerine gitmek
te, hayır kurumlarına verilecek olan eşya
ların bâiM kimselerce lüks eşya olarak kullanıl
ması yoluna gidilmektedir. Bilhassa bu kanu
nun 21 nci maddesinin kabulü hususunda aynı 
fikirde olduğumu, diğer kısmın 10 ay sonm da 
olsa gelecek kanunda yer almasını teklif ederim. 
Bugün gümrüklerdeki satışların oradaki arka
daşımızın gayretiyle mümkün olduğunu, birik
miş malzemenin tasfiyesi için büyük hazırlık
lar yapılmış olduğunu, hattâ bunu yapmaması 
için tazyik dahi edildiğini biliyoruz. Buna rağ
men bu arkadaş yılmadan çalışmaktadır. İlk za
manlarda gösterilen mukavemetin yaptığı rek
lâm ve ilânlarla kırıldığını, son haftalardaki 
satışların 10 milyonu buduğunu görüyoruz. Bi
naenaleyh bunların bir an evvel tasfiyesi ve pa
raya tahvilini temin için şu kanunun kabulünü 
rica ederim. 

NURİ ERGÜDER (Gümrük ve Tekel Bakan
lığı mümessili) — Muhterem beyefendi bir söz 
söylediler, ben bundan meslektaş arkadaşları
mı tenzih ederim. Hakikaten bütün arkadaşlar 
feragatle çalışmaktadırlar. Hakikaten üstleri 
eskidir v* hudutlardaki askerler kadar feragat-
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la çalışmaktadırlar. Onların da hazırlığa katıl
dıkları haberleri her halde bir zühul olacak. 
Her halde yanlış haber, malûmat vermiş olacak
lar kendilerine. 

Yine arz ediyorum, bugüne kadar bu eşyala
rın satılmaması Hükümet kanaliyle olmuştur. 
Kanun resmen işletilmemiştir. O kadar ki, Ba
kanlığın çalışmalarına rağmen, otomobiller hak
kında Millî Korunma Kanunu kalktıktan son
ra, az biıı zaman evvel Ticaret Bakanlığından 
izin alınmış durum vardır, bunun için de sa
tışlar gecikmiştir. Şimdi satış yapılıyor. Fakat, 
10 seneden beri tutulmuş eşyaların satışları 
müstesna efendim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın ka
rıştırdığı husus şu : Bir kaçak eşya var, bir de 
gümrüklerde yakalanmış eşya var. Bunu şimdi 
kaldırıyoruz, ilgisi yok bunun. 

ERSÜ VEHBİ — Rumî Beyin izahatını ben
deniz de dinledim. Hakikaten idare müşkülâta 
mâruzdur. Ardiyeler ağzına kadar malla dolu
dur. Bunların beklemesinin zararı milletedir. 
Eğer Bakanlığın getireceği ana kanun yakın bir 
zamanda gelecekse mesele yok, bekliydim. Fa
kat Adnan Beyin dediği gibi, o kanunun gel
mesi uzun bir zamana mütevakkıftır. Binaen
aleyh bugünkü durumun 10 ay daha beklemeye 
tahammülü yoktur. Millet Malının heba olma
ması, işin bir de radyo ve gazetelerle ilân edil
miş bulunması dolayısiyle kanunun aynen kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşımızın söy
lediği 10 ay yanlıştır. Gümrük Vekâletiyle te
mas ettik, kanunun birincisi tamamen hazırdır. 
Diğerinin de üzerinde görüşülmekte, bugünler
de ikmal edileceği beyan olunmaktadır. Bina
enaleyh kısa bir müddet beklemek dâvayı kökün
den halledecektir. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim, sakıt 
iktidar binlerce kanun çıkarmış. Bizim de şu 
kısa devrede çıkardığımız kanunlar yüzü aştı. 
Bugün ihtiyati bir zaruretin de ifadesi olduğu
na göre, şu kanunu da çıkarıp işi halledelim, 
ana kanun gelince esasen bu kanun bizatihi or
tadan kalkacaktır. 

ADNAN BAŞER — Doğru efendim, bugün 
satışlar devam etmektedir. Kanun çıkarılmasın
da da bu sebeple fayda mülâhaza ediyoruz. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
durum anlaşılmıştır. 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi, kanunun tü

münü oylarınıza koyacağım; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz efendim. İktisat Komis
yonunun değiştirişini nazarı itibara alıyoruz. 
Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanunun 21 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 
MADDE 1. — Kaçakçılığın meni ve takibine 

dair 1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 21. —• Gümrüklerce tutulan vergiye 
tâbi eşyanın sahip veya nâkilleri, eşyanın zap
tını mütaakıp, kıymetiyle beraber Gümrük Ver
gisine tâbi olduğu vergi ve resimlere muadil bir 
meblâğı depozito ederek kendilerine teslimini 
isteyebilirler. 

Bu talep, eşyanın suç delili olarak muhafa
zası gerekip gerekmiyeceği ve benzerleri kaçak 
eşyanın sürümünü kolaylaştıracak neviden olup 
olmadığı hususları nazara alınarak Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dai
resinde tetkik ve intacolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeni. 
NURİ ERGÜDER — Efendim, müsaadenizle 

şunu arz edeyim; bizim tatbikatımızda, kanun, 
giriş kaçağını derpiş etmiş; çıkış kaçağı düşü
nülmemiştir. Bugün, takdir buyurursunuz ki çı
kış kaçağı giriş kaçağından daha,feci durumda
dır. Bu arada, bilhassa hayvan kaçakçıları, bi
ze başvurarak diyorlar ki, 21 nci maddeye gö
re, biz, depo suretiyle nakden para veremiyoruz, 
banka teminat mektubu verelim ve hayvanları 
mahkeme sonunda bize teslim ediniz. Bunu ida-
reten - kanundaki sarahate rağmen ve tamamen 
kanuni olmamakla beraber - zaman zaman yap
maktayız. Çıkışta buna lüzum yoktur. Fakat bu 
sefer idari bir tasarrufla mahkeme müsadere ka
rarı vermemiş de olsa beyanname vermedi diye 
biz buna kaçak muamelesi tatbik ediyoruz. Mah
keme karar verinceye kadar mal müsadere edil-
memişse bunu teminen ya meblâğ veya, yerine 
kaim olmak üzere, 'banka teminatı, alınmaktadır. 
Bu hususun da bu kanun içinde nazara alınma
sını ve kesin bir hükme bağlanmasını ben de ri
ca ediyorum. Bu teminatın hangi kıymet üze
rinden hesaplanacağı belli edilmelidir. 

BAŞKAN — Görüyoruz ki Tekel Bakanlığı 
ile komisyon bir arada çalışm'amış. Hükümet bir 
şey teklif etmiş, iktisat Komisyonu kendine gö-
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re bir şey yapmıştır. Şimdi biz burada bu ka
nunu genel olarak kabul ettik. Aradaki farkları 
kaldırmak için Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
da iştirakiyle maddeler bir defa daha incelensin, 
ondan sonra buraya gelsin. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, iktisat 
Komisyonunda acaba hakikaten gümrük temsil
cisi bulunmuş mu bulunmamış mı ve acaba 
başka kimse müzakereye katılmış mı? Buna gö
re teklif yapacağım. 

ADNAN BAŞER — Efendim^ bir teklifle 
gelmedik. Biz Rumi Beyin teklifini görüştük. 

NURÎ ERGÜDER — Efendim, önce de arz 
ettiğim gibi; prensip itibariyle, biz huzurununa 
kanun tasarısiyle, madde tadiliyle gelecektik. 
Fakat, Bakanlık olarak, bu etütle, kanun tasa
rısiyle huzurunuza gelmiş ve bunu kanun tasa
rısı olarak miitalâa etmiş değiliz. Biz, 21 nci 
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maddede huzurunuzda görüşülecek, 24 ncü mad
desi mevzuubaholmıyacak zannediyorduk. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kanunu Güm
rük ve Tekel Bakanlığı hazırlamış bulunuyor. 
Buradaki 21 nci maddeye esasen muhalif değil
dir. Fakat sadece çıkış kaçağına mâni olmak 
için sonra da tatbikatta görülen bir iki hususu 
da Heyeti Umumiyeye arz ediyor. Kanunun ko
misyonda görüşülüp çıkarılmasının geri çevril
mesi hususundaki teklifin reddini' teklif ederim. 

ATAKLI MUCİP — Her iki maddenin de 
komisyona verilmesini, orada görüşülüp karara 
bağlandıktan sonra geri getirilmesini teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Komisyona 
verilmiştir. 

Oturumu kapatıyorum. 
Kapanma saati : 17,10 
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Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli memurlar 
hakkında yapılacak soruşturma usulüne mütedair 45 sayılı Kamı* 
nun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Küçük 
Sami'nin, Millî Saraylarda Tahkik Heyetleri teşkiline ve 45 sayılı 

Kanunun 13 ncü maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Sosyal İşler ve İktisat komisyonları raporları . 

( 1 / 1 3 3 , 2 / 1 2 2 ) 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruşturma 
usulüne mütedair 45 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı (1/133) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 11 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1333/2860 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 18 . 11 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Dev
rilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruşturma 
usulüne mütedair 45 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı» gerek
çesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. v 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Millî Birlik Komitesinin P. 14 sayılı Kararma ve 45 sayılı Kanun hükmüne tevfikan Adabt 
Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulmuş olan Tahkik Heyetleri, kendilerine intikal ede n 
yüksek dereceli memurlarla bunlar n şerikleri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin mühim bir kıs
mını neticelendirmiştir. Geri kalan tahkikatlar da mezkûr heyetler tarafından olgun bir vaziyeta 
getirilmiş olup bu tahkikat evrakının bakanlık veya müesseselere devri halinde bunların kendi tah
kik organları bu taihkikatları umftmi hükümlere göre normal olarak neticelendirmekte müşkilât 
çekmiyeceklerdir. 

Tahkik Heyetlerince bu kanunun yayımı tarihine kadar yapılmış olan tahkik muameleleri mu
teber ve 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (M) bendi hükmü mahfuz tutulmuştur. 

P. 14 sayılı Karara ve 45 sayılı Kanun hükmüne tevfikan kurulmuş olan Tahkik Heyetlerinin 
uzun bir müddetten beri faaliyette bulunması Devlet veya İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel idare
ler ile kuruluşunda Devlet hissesi bulunan her nevi ticari, sinai ve malî müesseselerde bir huzur-
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suzluk yarattığı ve bu huzursuzluğun hizmete tesir edecek bir mertebeye ulaştığı ve Tahkik He
yetlerinde vazife alan başkan ve üyelerle diğer vazifelilerin uzun zamandan beri esas görevlerin
den ayrıl'mış bulunmaları ve sırf bu tahkik işleriyle uğraşmaları yüzünden normal bakanlık ve 
müesseselerdeki hizmetlerin de aksadığı bir vâ^ıa olduğundan 45 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dır İmasının ve bu Tahkik Heyetleriyle Merkez Tahkik Heyetinin ellerinde bulunan tahkikat 
dosyalaıriyle sair evrak ve defterlerin ilgili bakanlık veya müesseselere, devir ve teslim olunmalı
nın artık bir zaruret olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Millî Saraylardaki demirbaş ve kıymetli eşya ve eserlerde bir noksanlık bulu
nup bulunmadığını tesbit etmek ve mevcutsa sorumluları hakkında tahkikat yapmak üzere Millî 
Birlik Komitesiııipı 29 . 7 . 1960 tarih ve 6 sayılı Kararma müsteniden Adalet B;ı-
kanLğmca teşkil edilmiş bulunan Tahkik Heyeti de vazifesine devam etmekte ve bu heyetin baş
kan ve üyeleriyle diğer hizmetlilerine' de bir yevmiye verilmesi zaruri bulunmakta olduğund m 
gerek Millî Saraylardaki Tahkik Heyeti ve gerekse P. 14 sayılı Karara müsteniden kurulmuş olan 
Tahkik Heyetlerinin başkan ve üyeleriyle diğer hizmetlilerine 87 sayılı Kanunla alınmış olan 
ödenekten yevmiye verilmesinin muvafık olacağı düşünülerek bu hususta kanuna hüküm konul
muş ve P. 14 sayılı Kararla kurulmuş olan Tahkik Heyetleri 18 . 7 .1960 tarihinde, Millî Saray
lardaki Tahkik Heyeti de 2 . 8 . 1960 tarihinde faaliyete geçmiş bulunduklarından tediye tari
hinin mebdei 1'8 . 7 . 1960 olarak gösterilmiştir. 

Diğer taraftan 7244 sayılı Kanunun 3 ncü Jmaddesi, memur ve hizmetlilerin deruhde ede
cekleri bilûmum munzam vazifeler dolayısiyle alacakları ücretlerle her ne nam ile olursa olsun ken
dilerine yapılacak bilcümle tediyelerin vasati aylık yekûnunun birinci derece maaş tutarının % 
60 mı geçemiyeceğini âmir bulunmaktadır. ,-> 

45 sayılı Kanuna tevfikan kurulmuş olan Tahkik Heyetleriyle Millî Saraylar Tahkik Heyetin
de vazife almış olan başkan ve üyelere kararnamede her ne kadar 40 - 50 lira ücret verileceği 
bildirilmiş ise de, birinci derece maaşlı olan bir hâkimin, hâkim ödeneği ve vergi kesintisi de na
zara alındığı takdirde alacağı para günde 10 liraya inhisar etmektedir. Daha dûn derecedeki ma
aş sahipleri de derecelerine göre biraz daha fazla ücrete müstahak olabileceklerse do hiçbir za-
!man kararnamede zikredilen 40 - 50 lira ücreti alamıyacaklardır. 

Tahkik Heyetlerinde vazife gören maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve ihtisas sahibi ela
manların durumları da böyle olduğu gibi bilhassa ikametgâhları dışındaki heyetlere dâhil edibn 
hâkim ve adalet müfettişlerinin yukarda işaret edilen, ele geçecek yevmiye miktarlariyle bulun
dukları yerde iskân ve iaşe masraflarını karşılamaları da mümkün bulunmamaktadır. 

Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanmdaki vazifelilere ücret verilmesine dair 
olan 30 sayılı Kanunun hazırlanmasında bu dlıet nazardan kaçmış bulunduğundan bilâhara 54 
sayılı Kanunla bu heyetlerde vazife almış olanlara verilecek ücretlerde 7244 sayılı Kanun an 
3 ncü maddesi hükmünün uygulanmıyaeağı belirtilmiş ve bu hükmün Yüksek Soruşturma Kuru-
lununVfaaliyete geçtiği 23 . 7 . 1960 tarihinden muteber olacağı gösterilmiştir. 

Tasarıda bu husus da nazara alınarak 54 saydı Kanunun metnine uygun hüküm konulmuştur. 
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Sosyal îşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 25.11.1960 
Sosyal îşler Komisyonu 

Esas No: 1/133 
Karar No: 57 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli memur
lar arasında yapılacak soruşturma usulüne mütedair 45 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı» tetkik ve müzakere olundu : 

Yapılan incelemede Hükümetin gerekçesinde izah olunan hususlar komisyonumuzca da uygun 
görülerek tasarı aynen kabul edilmiştir. 

İktisat komisyonuna gönderilmek üzere başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Gürsoytrak Suphi özgüne§ Mehmet Yıldız Ahmet 

Küçük Sami'nin, Millî Saraylarda Tahkik Heyetleri teşkiline ve 45 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/122) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Millî Saraylarda Tahkik Heyetleri teşkiline ve 45sayılı Kanunun 13 ncü maddesine iki fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifini ve gerekçesini ilişik olara sunuyorum. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 
Millî Birlik Komitesi Âzası 

Küçük Sami 

Ö B E K Ç E 

Millî Saraylardaki demirbaş ve kıymetli eşya ve eserlerde bir noksanlık bulunup bulunmadığını 
tesbit ettirmek ve mevcutsa sorumluları hakkında soruşturma ve kovuşturma yaptırmak hususunda 
Millî Birlik Komitesinin, 29 . 7 . 1960 gün ve 6 sayılı Kararı ile Adalet Bakanına verilmiş olan yetki 
üzerine İstanbul'da bir heyet teşkil edilmiş olup, halen bu heyet faaliyetine devam etmektedir. 

Kurulmuş olan bu heyetin hukuki bünyesi, görev ve yetkilerini gösterir işjbu kanun tasarısı ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruşturma 
usulüne mütedair olan 45 sayılı Kanun hükümlerinin bu heyetlere de tatbiki muvafık görülmüş ve 
lüzumlu bâzı değişiklikler nazara alınıp tasarı bu esasa göre hazırlanmıştır. 

Yine 45 sayılı Kanunun geçici maddesi Millî Birlik Komitesinin P. 14 sayılı Kararma müsteni
den kurulmuş bulunan Tahkik Heyetlerince yapılan muameleleri muteber addetmiş olmakla bu heyet
lerde vazife almış bulunanlara teşekkül tarihi olan 18 . 7 . 1960 tarihinden ve Millî Saraylar Tahkik 
Heyetinde vazife almış bulunanlara da teşekkül tarihi olan 2 . 8 . 1960 'gününden itibaren ücret ve
rilmesinin muvafık olacağı düşünülmüş ve kanuna bu hususta hüküm konulmuştur. 

( S, Sayısı : 158 ) 
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Diğer taraftan 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, memur ve hizmetlilerin deruhde edecekleri» 

bilûmum munzam vazifeler dolayısiyle alacakları ücretlerle her ne nam ile olursa olsun kendilerine 
yapılacak bilcümle tediyelerin vasati aylık yekûnunun birinci derece maaş tutarının % 60 mı geçe-
miyeceğini âmir bulunmaktadır. 

45 sayılı Kanuna tevfikan kurulmuş olan Tahkik Heyetlerinde vazife.almış bulunan başkan ve 
üyelere kararnamede her ne kadar 40 - 50 lira ücret verileceği bildirilmişse de 1 nci derece maaşlı 
olan bir hâkimin, hâkim ödeneği ve vergi kesintisi de nazara alındığı takdirde alacağı para günde 
10 liraya münhasır bulunmaktadır. Daha dun derecedeki maaş sahipleri de derecelerine göre biraz 
daha fazla ücrete müstahak olabileceklerse de hiçbir zaman kararnamede zikredilen 40 - 50 lira üc
reti alamıyacaklardır. 

Tahkik Heyetlerinde vazife gören Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve ihtisas sahibi eleman
ların durumları da böyle olduğu gibi, bilhassa taşradan bu heyetlere dâhil edilen hâkim ve adalet 
müfettişlerinin yukarda işaret edilen ele geçecek yevmiye miktarları ile Ankara'da iskân ve ia§e mas
raflarını karşılamaları mümkün değildir. 

Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanındaki vazifelilere ücret verilmesine dair olan 
30 sayılı Kanunun hazırlanmasında bu cihet nazardan kaçmış bulunduğundan bilâhara 54 sayılı Ka
nunla bu heyetlerde vazife almış olanlara verilecek ücretlerde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmünün uygulanmıyaeağı belirtilmiş ve bu hükmün Yüksek Soruşturma Kurulunun faaliyete geç
tiği 23 . 7 . 1960 tarihinden muteber olacağı gösterilmiştir. 

Tasarıda bu husus da nazara alınarak 54 sayılı Kanunun metnine uygun olarak hüküm konulmuş
tur. 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 22.1i. 1960 
Sosyal îşler Komisyonu 

Esas No: 2/122 
Karar No: 53 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Küçük Sami'nin, Millî Saraylarda Tahkik Heyetleri teşkiline ve 
45 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi» Hükümet temsilcileri
nin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu: 

Millî Birlik Komitesinin 29 Temmuz 1960 tarihli ve 6 numaralı Kararı üzerine Millî Saraylardaki 
demirbaş ve kıymetli eşyalarda bir noksan bulunup bulunmadığını tesbit etmek maksadiyle 2 Ağus
tos 1960 tarihinde kurulmuş bulunan ve hali faaliyette olan Tahkik Heyetinin vazife, salâhiyet, ku
ruluş ve yevmiye meselesini hukuki bir esasa bağlamak gayesini güden kanun teklifinin, gerekçesin
de izah olunan hususlar yerinde görülerek teklifin kanunlaşması uygun görüldü. 

Ancak, 4 Ekim 1960 tarihinde meriyete girmiş bulunan ve 30 Eylül 1960 tarihinden sonra vuku-
bulacak ihbar ve şikâyetler hakkında 45 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmıyacağmı hükme bağ-
lıyan 88 sayılı Kanun dolayısiyle Millî Saraylarda 30 Eylül 1960 tarihinden sonra vâki olacak ihbar 
ve şikâyetlerin incelenmesi ve icabında merkez tahkik heyetinin vazif elendirilebilmesi veya yeni tahkik 
heyetlerinin kurulması imkânsız hale geldiğinden bu hususu bertaraf etmek için kanun teklifinin 
ikinci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin ilâvesi uygun görüldü: (Bu heyetler haklımda 
88 numaralı Kanun hükümleri tatbik olunmaz.) 

Teklifin diğer kısımları aynen kabul edilmiştir. 
İktisat Komisyonuna gönderilmek üzere Başkan1 :ğa saygı ile arz olunur. 

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Crürsoytrak Suphi özgüneş Mehmet Yıldız Ahmet 
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KÜÇÜK SAMİ'NİN TEKLİFİ 

Millî Saraylarda Tahkik Heyetleri teşkiline ve 
45 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine iki fıkra 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Mîllî Saraylardakİ demirbaş 
ve kıymetli eşya ve eserlerde Ibiy noksanlık bu
lunup 'bulunmadığını tesbit ettirmeye ve mev
cutsa sorumluları hakkında soruşturma yaptır
maya Adalet Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan 
tetkikat.ve soruşturmayı yaptırmak üzere Ada
let Bakanı lüzum gördüğü yerlerde bilgilerin
den istifade edilebilecek şahıslardan teşekkül et
mek üzere yeteri kadar tahkik heyetleri kurabilir. 

Bu heyetler 45 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, ve 
11 nci maddeleri ile geçici birinci maddesi ha-
ricolmak üzere mezkûr kanunun diğer maddeleri 
hükümleri dairesinde kurulur ve çalışır. 

MADDE 3. — Sorumlulukları görülenlerden 
Memurin muhakematı Kasununa tâbi bulunan
lar hakkında Memurin muhakematı Kanununun 
hükümleri tatbik edilmez. 

Muhakeme mercileri hakkındaki hükümler 
mahfuzdur. 

MADDE 4. — Millî Birlik Komitesinin 6 nu
maralı kararına tevfikan Adalet Bakanlığınca 
kurulmuş olan Tahkik Heyetinin yaptığı tahkik 
muameleleri muteberdir. 

MADDE 5. — 45 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Bu kanun mucibince hizmet mukabili verile
cek her türlü ücretler hakkında 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Millî Birlik Komitesinin P. 14 sayılı kararına 
müsteniden evvelce kurulmuş ve faaliyet göster
miş olup da vazifelerini 45 sayılı Kanuna tevfi
kan teşekkül eden heyetlere devretmiş bulunan 
Tahkik heyetlerinde vazife görmüş olanlara 
18 , 7 . 1960 (P. 14 : 13 . 7 . 1900) tarihinden, 
Millî Saraylar Tahkik Heyetinde vazife almış 
olanlara da 2.8.1960, Karar (No:6) 29.7.1960 
tarihinden muteber olmak üzere bu kanun daire
sinde ücret verilir. 

5 -^ 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

Millî Saraylarda Tahkik Heyetleri teşkiline ve 
45 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine iki fıkra 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Teklif sahibinin birinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — (Birinci maddede yazılı olan 
tetkikat ve soruşturmayı yaptırmak üzere Ada
let Bakanı lüzum gördüğü yerlerde bilgilerin
den istifade edilebilecek şahıslardan teşekkül et
mek üzere yeteri kadar tahkik heyetleri kurabilir. 

Bu heyetler 45 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, ve 
11 nei maddeleri ile geçici birinci maddesi ha-
ricolmak üzere mezkur kanunun diğer maddeleri 
hükümleri dairesinde kurulur, ve çalışır. Bu he
yetler hakkında 88 numaralı Kanun hükümleri 
tatbik olunmaz. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklif sahibinin dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklif sahibinin beşinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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— 6 
TeMf 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Sosyal îşler Ko. 

MADDE 6. — Teklif sahibinin altıncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklif sahibinin yedinci mad
desi aynen kabul edilmiştirf 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

İktisat Komisyonu 
Esas No. : 1/133,2/122 

Karar No : 117 

30 . 11 . 1960 

Millî (Birlik Komitesi Başkanlığına 

Küçük Sami'nin, Millî Saraylarda Tahkik Heyeti teşkiline ve 45 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ile devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek 
dereceli memurlar 'hakkında yapılacak soruşturma usulüne mütedair 45 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın 18 . 11 . 1960 tarihli ve 71-1333/2860 sayılı 'tezkeresiyle gönderilen 
kanun tasarısı Sosyal îşler Komisyonu raporlariyle'birlikte komisyonumuza'havale edilmiş olmak
la tevhiden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının şevkini mucip se'bepler gerekçesinde etrafiyle arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. 
Tasarının kanuniyeft iktisa'b ettiği takdirde teklifin tedvinine lüzum olmadığı kanaatine varılarak 
45 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına mütaallik kanun tasarısının sevkını mucip se'bepler 
yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Hükümetin teklifi veçlhile tasarı aynen 

' ka!bul edilmiştir. 
Millî Birlik Komitesinin tasvibine, arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu Başkam 
ve Sözcü 

Kuytak Fikret 
Üye 

Aksoyoğlu Refet 
Üye 

Karavelioğlu Kâmil 
Üye 

Karaman Suphi 

Üye 
özkaya M. Şükran 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek 
dereceli memurlar hakkında yapılacak soruştur
ma usulüne mütedair 45 sayılı Kanunun yürür

lükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 45 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 45 sayılı Kanuna tevfikan ku
rulmuş olan Tahkik Heyetlerince bu kanunun 
yayımı tarihine kadar yapılmış olan tahkik 
muameleleri muteber olup 113 sayılı Af Kanu
nunun 3 neü maddesinin (M) bendi hükmü mah
fuzdur. 

MADDE 3. — Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte, Merkez Tahkik Heyeti ile Tahkik He
yetlerinde bulunan dosyalar, aidoldûlkları ba
kanlık veya müesseselere tevdi olunur. Mezkûr 
dosyalara, ait tahkikat ilgili kanun hükümle
rine tevfikan sonuçlandırılır. 

Evvelce men'i muhakeme karan verilmiş olan 
dosyalarla sair evrak ve defterler de aynı ma
kamlara tevdi ve teslim olunur. 

MADDE 4. — Gerek Millî Birlik Komitesi
nin P. 14 sayılı Kararına ve 45 sayılı Kanun hük
müne göre 'kurulmuş olan Tahkik Heyetleri 
ile Merkez Tahkik Heyetince, gerekse 6 sayılı 
Millî Birlik Komitesi Kararına müsteniden 
millî saraylardaki demirbaş ve kıymetli eşya 
ve eserlerde bir noksaıiık bulunup bulunma
dığını tesbitf ve mevcutsa sorumluları hakkın
da tahkikat yapmak üzere Adalet Bakanlığınca 
teşkil edilmiş olan Tahkik Heyetlerinde vazife 
almış olanlara 18 . 7 . 19*60 tarihinden muteber 
olmak üzere 87 sayılı Kanunla alınmış olan 
ödenekten ücret verilir, Millî Saraylar Tahkik 
Heyetinde vazifeli olanlara verilecek ücret 
miktarı Bakanlar Kurulunca tâyin ve takdir 
olunur. Bütün bu heyetlere verilecek ücretler 

hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü uygulanmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

18 .11 . 1960 

Devlet Bakanı ve 
Başıb. Yardımcısı 

F. Özdilek 

Devlet Bakanı ve 
Millî ğitim B. V. 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Ataman 

Dışişleri Bakanı ve 
Ba. - Ya. ve Turz. B. V. 

S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
B. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkvn, 

Ulaştırma Bakanı 
S. TJlay 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopcu 

Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı îmar ve îskân Bakanı 
F. Yavuz 

ı>-e-<{ 
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Karavelioğlu Kâmil'in, Kaçakçılığın meni ve takibine dair olan 
Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

teklifi ve iktisat Komisyonu raporu (2/99) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair olan Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
hazırlamış olduğum kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaade Duyurulmasını arz ederim. 
20.10.1960 

T. M. B. Komitesi Üyesi 
Karavelioğlu Kâmil 

GEREKÇE 

1. Mesele : 
1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla değişik 24 ncü maddesindeki : « kaçak eşya, 

alet ve taşıma vasıtaları hakkında müsadere kararı katîleştikten sonra, başkalarına satılma
mak kaydiyle Kızılay veya Çocuk Esirgeme kurumlarına CİF kıymetlerinin yüzde ellisi karşı
lığında verilir.» hükmüne istinaden bu kabîl eşya, gümrükçe bu kurumların gaye ve ihtiyaçları na
zarı dikkate alınmaksızın tanzim edilmiş listelerle evvelâ bu kurumlara bildirilmektedir. 

Kuruluş gayeleri ve faaliyetleri, statülerinde belirtilmiş bu kurumların ihtiyaçlarına elverişli 
eşyayı, bir Devlet dairesinin evvelâ seçip bildirmesi yerine - faaliyet konuları dışında olsa dahi -
her türlü eşya arasında bu seçim hakkını kullanma yetkisinin kurumlara verilmesinden dolayı mü
him aksaklıklar doğduğu ve kanundaki ( başkalarına satılmamak kaydiyle....) verileceği belir
tilen bu kabîl eşyanın türlü yollarla - piyango v. s. gibi - fiilen satışının yapıldığı ve kanun hükmü
nün böylece de devamlı şekilde ihlâl edildiği müşahede edilmiştir. 

Âmmenin tam ve mutlak itimadını her an muhafaza etmek suretiyle ancak yaşıyabilecek bu ha
yır kurumlarının, bu kabîl eşyayı alıp bilâhara kısmen tevzi ve daha ziyade piyangoya koymak su
retiyle elden çıkarma yolunda yaptığı muameleleıde bâzı tercihler yapıldığı dedikodularına hiçbir 
zaman muhatabolmaması ve buralarda çahşanların bu çeşit eşyalar sebebiyle ve en hafif şekil
de olsun zan altında kalmamaları değişmez ve fedakârlık edilemez bir prensibolarak görülmek
tedir. Bu kabîl eşyayı almak ve bilâhara doğrudan doğruya kullanamadıklarını elden çıkarmak 
muameleleri dolayısiyle bu kurumlar hakkında bâzı söylentilerin doğmasına sebebolunduğu ve 
bu halin kurumların asıl gayelerine çok zarar verici olduğu görülmüştür. 

Diğer taraftan 1918 sayılı Kanunun muaddel 24 ncü maddesinde müsaderesi kesinleşmemiş ve 
fakat çabuk bozulmak veya telef olmak tehlikesine mâruz veya saklanması masraflı, külfetli ve
ya tehlikeli eşyanın satışında da aynı kayıtlara bağlı bulunacağı esası kabul edilmiştir. Buna mu
kabil aynı kanunun 21 nci maddesinde aynı durumdaki eşyanın sahibine bildirildikten sonra ar
tırma ile satışına mesağ verilmiştir. 

21 ve 24 ncü madde hükümlerinin her hangi bir iltibasa mahal vermiyecek şekilde ıslahı 
- mevcut tereddütleri bertaraf etmek bakımından - gerekli görülmüştür. 
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2. Meseleye tesiri olan olaylar : 
a) Kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtalannın Kızılay ve' Çocuk Esirgeme Kurumlarına veril

mesi veya satılması veya imhası hakkındaki talimatın (REF : 2) 3 ncü ve 4 ncü maddeleri gere
ğince; ve kanuna bağlı kalınarak Gümrük İdaresince her hangi , bir seçme ayırımı yapılmadan; mü
sadere karan kesinleşmiş eşya listelen Bakanlık kanalı ile bu kurumlara sevk edilmekte ve 15 
gün zarfında alınacak cevaba göre eşya CİF kıy netinin % 50 si karşılığında Kurumlara teslim 
edilmektedir. Böylece bu iki Kurumun asıl gayübrine uygun ve doğrudan doğruya kullanabile
cekleri eşya dışında kalan ve kıymetlendirmek üzere ister istemez âhara intikal ettireceği eşya 
da verilmiş ve alınmış olmaktadır. 

Kanunlaki (. . . . başkalanna satılmamak kaydiyle . . . .) şartı ister istemez zorlanmakta ve ih
lâl edilmektedir. 

b) Müsadere kararı kesinleşmeden kanunen satışa arz edilebilecek eşya içinde 21 nci madde
ye göre sahibine haber vermek mecburiyetine mukabil 24 ncü maddenin ( . . . . . . yukardaki kayıtlar 
dairesinde satılır . . . .) yolundaki 3 ncü fıkrasındaki ibare gereğince yapılacak muameleler tatbi-
katçılan tereddüde sevk etmekte bulunmuştur. 

3. İncelemeler : 
a) Evvelâ kanun hükümlerini ele almak ve incelemek ve bunun sonunda neticeye varmak isa

betli olacaktır. 

(1) 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla değişik 24 ncü maddesi : 
«23 ncü maddenin 3 ncü bendine ve 48 nci maddeye göre teslim alman karar eşya, alet 
ve taşıma vasıtaları hakkındaki müsadere kararı katileştikten sonra, başkalarına satıl
mamak kaydiyle Kızılay veya Çocuk Esirgeme Kurumlarına CİF kıymetlerinin yüzde 
ellisi karşılığında verilir. 
CİF kıymetler eşyanın bulunduğu hale göre alâkalı idarelerce zaptı mütaakıp takdir edi
lir. Bu kurumların işine elvermiyen veya CİF değerinin yüzde ellisi ödenmek istenmi-
yen eşyadan, benzerleri kaçak eşyanın sürümünü kolaylaştıracak neviden olduğu Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca zaman zaman tesbit olunur. 
Bu neviler dışında kalan eşya bulundukhi'i yerlerde veya idarelerce münasip görülecek 
yerlere gönderilecek Gümrük ve Tekel "Vekâletince tesbit edilecek usul dairesinde satı
lır. Çabuk bozulmak veya telef olmak tehlikesine mâruz bulunan veya saklanması mas
raf ve külfeti veya tehlikeyi müstelzim olan kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtaları mü
sadere kararlarının katîleşmesi beklenmeksizin yukardaki kayıtlar dairesinde satılır. 
Bu suretle satılmıyan eşya imha edilir. 
İmha edilecek eşya, resmî daire ve müesseseler veya diğer hayır cemiyet teşekkülleri ta
rafından satılmamak kaydiyle istenirse bedelsiz olarak kendilerine verilir. 
Bu maddeye göre verilen' ve satılan eşya, alet ve taşıma vasıtalan için gümrükçe vergi, 
resim, ücret ve masraf namlariyle başka hiçbir para aranmaz.» şeklindedir. 
(2) 1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi : 
«Gümrüklerce tutulan resme tâbi eşyanın sahip ve veya nâkilleri o eşyanın zaptını mü
taakıp kıymetiyle beraber Gümrük Resmine ve sair tâbi olduğu resimlere muadil bir 
meblâğı depozito ederek kendisine teslimini isteyebilirler. Bu suretle istenilmiyen eşya, 
bozulur mevaddan ise veya muhafazası zor ve masraflı olursa, Gümrük İdaresince sahibi
ne bildirildikten sonra Ticaret Odası ve bulunmıyan yerlerde belediye encümeni âza
sından bir zatın huzurunda artırma ile satılır.» şeklindedir. 

b) Maddelerin tetkikinde görüldüğü üzere ;müsaderesi kesinleşen eşya içinde bir ayır-
detme ve gayelerine uygunluk ve doğrudan doğruya kullanabilme imkânları araştırılmadan ad
ları geçen kurumlara teklif yapılmaktadır. Kurumlar ise, kullanmadan ziyade paraya çevrilebil-
me gayesiyle eşyaya talibolmaktadırlar. Tatbikatta Çocuk Esirgeme Kurumunun prezervatiflere 
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dahi tâlibolduğunu ve aldığını zikredersek cereyan eden muamelelerin ana gayeden ne derece uzak
laştığını en kısa ve en kesin olarak belirtmiş oluruz. 

Bu sebeple, müsaderesi kesinleşmiş eşyanın 'tamamının bu kurumlara bildirilmesi yerine ga
yelerine uygun ve hemen kullanılabilecek olanların bu listelerde toplanması ve (REF : 2) deki 
talimatname hükümleri dairesinde bu kurumlara intikal ettirilmesi gerekli görülmektedir. Ancak, 
bu şartlar altında kanundaki ( ... başkalarına satılmamak ...) kaydının samimiyetle muhafaza 
edilebilmesi imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Buna mukabil bu kurumların gayelerine uygun çalışmalarını kolaylaştırmak ve yardımcı al
mak bakımından 24 ncü maddenin 6846 sayılı Kanunla tadilinden evvelki (yani 3777 sayılı Ka
nunla muaddel halindeki) nispete dönülmesi ve 'böylece bu kurumlara teklif edilecek eşyanın 
CİF bedellerinin % 50 si ,yerine % 25 i karşılığında verilmesi daha isabetli ve kurumların gaye
lerine daha müessir bir yardım olacaktır. 

Bu suretle tamamı kurumlara verilmiyecek eşyanın Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit 
edilmiş (REF : 2) usul dairesinde ve mevcut kanun hükmü çerçevesinde (REF : 1) satışına de
vam olunmalıdır. Kurumlara teklif edilecek eşyanın tâyini ve listelerin kontrolü ve sorumluluğu 
başmüdürlüklere bağlı idarelerde başmüdürlüklere ve müstakil müdürlüklerde müdürlere ait bu
lunması için selâmeti bakımından gerekli görülmekte olup (REF : 2) de evvelce derpiş edilmemiş 
bir boşluk doğmakta ve bunun ikmali icabettiği görülmektedir. 

Diğer taraftan, değişik 24 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının sonunda müsadere kararının katîleş* 
mesi beklenmeksizin satılacak bâzı eşyanın ( yukardaki kayıtlar dairesinde ...) satılacağı ka
yıtlıdır. Bu atıf pek belirli olmadığından tatbikatçıların bunu bazan aynı fıkraya matuf ve bazan 
da bütün madde içinde mütalâa etme yoluna gittikleri ve tereddütler doğduğu görülmüştür. Va~ 
kaa bu husustaki talimatın (REF : 2) 11 nci maddesi nazarı dikkate alındığında böylece bir tered
düde mahal olamıyacağı, yerinde olarak, ileri sürülebilir. Bununla beraber maddeye kesin ifade 
Vermek bakımından mevcut ibarenin (... müsadere kararlarının katîleşmesi beklenmeksizin Güm
rük idaresince sahibine bildirildikten sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit edilecek usul da
iresinde satılır.) şeklinde tadilinin faydalı ve isabetli olacağı görülmektedir. Esasen, süratle elden 
çıkarılması gereken bu kabil eşyanın kurumlara teklif edilmesine zaman itibariyle maddeten im
kân bulunmamaktadır. Bunların (REF : 2) nin 11 nci maddesi dâhilinde derhâl tasfiyeleri icab-
edecektir. 

Bu fıkraya, kaçak zanniyle yakalanmış ve gümrüğe teslim edilmiş eşya sahiplerinin - ileride 
telâfisi imkânsız - zararlara uğramalarını bertaraf etmek gayesiyle satıştan evvel gümrüğün bir 
bildirme yapma mecburiyeti konulmuştur. Bilhassa Cenup hudutlarımızda canlı hayvan kaçakçılı
ğı ihbar ve iddialarında ve bunların satışından mütevellit uygunsuzlukları ve şikâyetleri peşinen 
bertaraf etmesi bakımından bu garantinin ele alınması icabettiği görülmüştür. 

1918 sayılı Kanunun 21 nci ve 24 ncü maddelerinin birlikte mütalâasında aynı maksatla iki 
yere hüküm konulduğu görülmektedir. 

Vakaa 21 nci madde kaçak eşya sahip veya nâkiline depozito mukabili eşyasının teslimini isti-
yebilme imkânını vermektedir. Ancak, böyle bir talep bulunmadığı halde gümrüğün satmaya mec
bur olduğu eşya burada 24 ncü maddeye nazaran daha dar bir çerçeve içinde de alınmıştır. 24 ncü 
maddede meselâ saklanması tehlikeyi müstelzim eşyanın da müsadere kararı kesinleşmeden satışı
na mesağ verildiği halde 21 nci madde içinde bu derpiş edilmemiştir. 

Diğer taraftan 24 ncü maddede ve buna müstenit talimatın (REF : 2) 8 nci maddesinde yer 
verilmediği halde aynı mahiyetteki eşyanın satışında 21 nci madde gereğince ticaret odasından 
ve bulunmadığı yerlerde belediye daimî encümeninden bir zatın satışta huzuru şart kılınmış bu
lunmaktadır. Her iki madde bu bakımdan da ayrılık göstermektedir. Aslında ise mevzu, müsade
resi kesinleşmeden bâzı eşyanın satışından ibarettir. Bu hususta ve aynı kanun içinde böyle bir 
ayrılığın muhafazasına devamın isabetsizliği izahtan varestedir. 
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Bu sebeple 21 nci maddenin ikinci bendinin tamamen kaldırılması ve istenilen muamelenin 24 

ncü madde hükmü içinde yürütülmesine imkân bulunduğu ve buradaki ibarenin daha şümullü 
olduğu görülmektedir. 

Burada 21 nci maddenin ilk fıkrası üzerinde de durmak isteriz. Bu maddede sahip veya nâkil
lere depozito mukabili eşyanın teslimini istemek hakkı (istiyetoilir) olarak ifade edilmiştir. Yani 
idarenin her müracaat sahibine mutlak müspet bir cevap vermesi mevzuubahsolamaz. Takdir 
hakkı idarede bulunmakla beraber alâkalıların müracaatı üzerine mahkemelerden karar alınarak 
bu madde gereğince muamele yapmaya gümrüklerin mecbur bırakılmaları tatbikatta görülmek
tedir. 

Mahkeme kararının yerine getirilmesi bakımından idarenin bazan suç delili olarak bulunduğu 
hal ve şekli ile muhafazası gerekli olan eşyayı ve bazan da kaçak eşyanın sürümünü^ kolaylaştı
racak neviden olan eşyayı mahkeme henüz devam etmekte iken depozito mukabilinde teslim etme
ye mecbur kaldığı görülmektedir. Değişik 24 ncü madde ile kaçak eşyanın sürümünü kolaylaş
tıracak eşyanın tâyini yetkisi Gümrük ve Tekel Bakanlığına verildiği ve bu hususta tesbit edil
diği (REF : 2) halde Bakanlığın bu kanuni yetki ve tasarrufunun zaman zaman böylece ihlâl 
edildiği de anlaşılmıştır. 

Bu sebeple 21 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesi düşünülmüş ve faydalı görülmüştür. 
«Bu talep, eşyanın suç delili olarak muhafazası gerekip gerekmiyeceği ve benzerleri kaçak 

eşyanın sürümünü kolaylaştıracak neviden olup olmadığı hususları nazarı dikkate alınarak Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca tesbit edilecek usul dairesinde gümrük idarelerince tetkik ve intac-
olunur.» 

Kanunun 21 nci maddesine bu fıkranın ilâvesinden sonra bu tetkikat ve karar almanın muay
yen hallerde müdürlere, başmüdürlere ve Bakanlığa ait alacağı da bu husustaki talimatta 
(REF : 2) belirtilir. 

e) Kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtalarının Kızılay ve Çocuk Esirgeme kurumlarına veril
mesi veya satılması veya imhası hakkında talimatın (REF : 2) 3 ncü maddesinin tetkiki - 1918 
sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin tadili teklifimizle hemahenkli hale getirilmesi bakımından -
gerekli görülmüştür. 

Madde : 3 
«Her idare her ayın sonuncu günü postaya verilmek üzere müsadere kararı katîleşen eşya, 

alet ve vasıtaların karar defterlerinden naklen dört nüsha listesini tanzim ederek bunlardan üç 
nüshasını Gümrükler Umum Müdürlüğü (Gümrük işleri) adresine muntazaman gönderecekler
dir.» 

Yukarda aynen alman maddenin kanunda yapılmasını teklif ettiğimiz tadilât dairesinde ıslahı 
icabeder bulunacaktır. Bu listelere müsaderesi kesinleşmiş bütün eşyanın tamamının alınması 
yerine kurumların gayelerine uygun ve doğrudan doğruya kullanacakları eşyanın kaydedilmesi ve 
bunun da başmüdürlükler veya doğruca Bakanlığa bağlı müdürlüklerin kontrolü ve sorumluluğu 
altına alınması gerekli olacaktır. • 

4. Netice ve teklifler : 
a) inceleme bölümünde etraflıca ele alman ve izahına çalışılan sebeplerle 1918 sayılı Kanu

nun 21 ve 24 ncü maddelerinin alması icabeden şekli (EK : 1) de gösterilmiştir. 
b) Kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtalarının Kızılay ve Çocuk Esirgeme kurumlarına verilmesi 

veya satılması veya imhası hakkındaki talimatın (REF : 2) 3, 4 ve 5 nci maddelerinin alması 
icabeden şekli (EK : 2) de gösterilmiştir. 

Kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtalarının Kızılaya ve Çocuk Esirgeme kurumlarına verilmesi 
veya satılması veya imhası hakkındaki Talimatın (REF : 2) 3, 4 ve 5 nci maddelerinin alması 
icabeden yeni şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 
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Madde — 3. 
«Her idare her ayın sonuncu günü postaya verilmek üzere müsadere kararı katileşen eşya, abt 

ve vasıtaların kaçak defterinden naklen üç nüsha listesini tanzim ederek bunlardan iki nüshasına 
doğruca bağlı bulunduğu müdürlüğe veya başmüdürlüğe gönderecektir.» 

Madde — 4. 
«Başmüdürlük ve müdürlüklerde bu listeler tetkik edilerek Kızılay ve Çocuk Esirgeme kurumları

nın gayelerine elverişli görülen eşya ayırdedilip birer liste halinde doğruca Kızılay ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel merkezlerine gönderilir. 

Kurumlar bu listelerde yazılı eşyadan kendilerine verilmesini istediklerini, listelerin alınmasından 
itibaren en çok 15 gün içinde seçerek 'keyfiyeti listeler üzerinde işaret etmek ve ibunları mahallerin
de teslim alara'k salahiyetli mercileri göstermek suretiyle keyfiyeti bu listeyi göndermiş başmüdürlük 
veya müdürlüklere bildirirler. 

Kızılay ve Çocuk Esirgeme kurumlarının her ikisi tarafından istenilen eşya, alet ve vasıtaların bu 
iki, müesseseden hangisine verileceği Bakanlığa sorulur ve Bakanlıkla tâyin ve takdir olunur. 

On beş gün içinde Kızılay ve Çocuk Esirgeme kurumlarınca yukardaki fıkrada yazıldığı veçhile 
cevap verilmediği veya aLnacağı bildirildiği halde cevap tarihinden itibaren bir ay içinde parası ya
tırılmadığı veya parası yatırıldığı halde eşya teslim alınmadığı takdirde eşyanın bu kurumlar tarafın
dan alınmasından vazgeçilmiş sayılarak ona göre muamele yapılır» 

Madde — 5. 
«Gümrük başmüdürlükleri veya müdürlükleri K:zılay ve Çocuk Esirgeme kurumlarınca seçilen 

eşya, alet ve vasıtaları 4 ncü maddede belirtilen idarelerden gelmiş listeler üzerinde işaret ederek bu 
listelerin bir nüshasını alâkalı idareye gönderirler. 

Başmüdürlük veya müdürlüklerden geri çevrilmiş bu listeleri alan idareler mahallî Kızılay ve Ço
cuk Esirgeme kurumlarınca alınarak eşya, alet vt vasıtaları bu kurumların tesellüme salahiyetli 
kimselerine makbuz karşılığında teslim ederler.» 

İktisat Komisyonu raporu » 

* 38 .,11 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Karavelioğlu Kâmil'in 2/99 esas sayılı ve Kaçakçıbğın meni ve takibi hakkındaki Kanunun değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi incelendi. 

Teklif, genel olarak önce yukarda başlığı belirtilen 1918 sayılı Kanunun mübayenet ve diğc-r 
maddelerle tadahül taşıyan 21 nci maddesinin ıslahını, ikinci olarak haklarındaki müsadere karar
ları kesinleşen kaçak eşyadan Çocuk Esirgeme ve Kızılay kurumlarınca değil gümrüklerce tesbit 
olunacak kalemlerin bu kurumlara sif kıymetlerinin % 25 ile verilmesini derpiş etmektedir. 

Bu iki maddenin tadili teklifleri üzerinde aşağıda sırasıyle durulmuştur. 
A) 21 nci maddenin değiştirilmesi hakkındaki teklif. 
Yürürlükteki 21 nci madde hükmüne göre, gümrüklerce tutulan vergiye tâbi eşyanın sahip ve

ya nâkilleri, eşyan n zaptından sonra kıymetiyle Gümrük Vergi ve resimleri muadili miktarı depo 
ederek kendilerine teslimini istiyebilirler. Bu **uretle istenmiyen eşya bozulur çeşittense veya mu
hafazası zor ve masraflı oluyorsa gümrükçe sahibine bildirildikten sonra Ticaret Odası ve bulunmı-
yan yerlerde belediye encümeni üyelerinden bir kimsenin huzurunda artırma ile satılır. 

Diğer taraftan, 24 ncü maddeye nazaran Kızılay ve. Çocuk Esirgetme kurumlarınca çeşitli,sebep
lerle alınmıyan eşyadan, benzeri kaçak eşyanın sürümünü artıracak neviden olanları imha edilir. 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu 

Esas No. : 2/99 
Karar No. : 116 
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Diğerleri Bakanlıkça belirtilecek usule göre satılır. Çabuk bozulur, muhafazası zor, tehlikeli veya 
masraflı olan eşya, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit edilecek usule göre satılır, 

Mealleri yukarıda belirtilen mevzuubahis 21 ve 24 ncü maddeler aynı mahiyetteki eşyanın satışı 
hususunda başka başka esaslar getirmektedirler. Tatbikat, bunlardan 21 nei maddenin hiç uygulan
maması yolunda olmuştur. 

Bu sebeple, mezkûr maddenin teklif olunan değişik şekilde satışa yer verilmemiş, sadece vergiye 
tâbi eşyan n zaptından sonra tatbik edilecek esaslar tanzim olunmuştur. 

Komisyonumuz, teklifi aşağıdaki değişiklerle uygun bulmaktadır. 
1. Maddenin 1 nci fıkrasında Gümrük Resimlerinden ve sair Resimlerden bahsedilmektedir. 

Bunlar bulundukları yerlere göre (Vergi) veya (Vergi ve Resim) şeklinde değiştirilmişlerdir. 
2. Maddenin yine 1 nci fıkrasındaki (sahip veya mahalleri) ibaresindeki yanlışlık düzeltil

miştir. Doğru ibare (sahip veya nâkilleri) dir. 
3. Aynı fıkranın son tarafında bulunan (kendisine) kelimesi (kendilerine) şekilde düzel

tilmiştir. 
4. Maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen (Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit, edilecek usul 

dairesinde) ibaresindeki (usul) kelimesi daha yerinde olan (esaslar) olarak değiştirilmiştir. 
Zira, mesele hangi eşyanın geriverileceğinin belirtilmesine mütaalliktir. 

B) 24 ncü maddenin değiştirilmesi hakkındaki teklif bilindiği gibi, yürürlükteki şekline göre 
24 ncü maddeye nazaran, haklarındaki müsadere kararı kesinleşen eşyadan Kızılay ve Çocuk Esir
geme Kurumlarınca lüzum görülen kalemler CİF bedellerinin % 50 si mukabilinde verilmektedir. 
Bu kurumlarca alınmıyan eşya, kaçakçılığı teşvik eder mahiyette ise imha olunmakta ve çabuk bo
zulur, muhafazası zor veya külfetli veya tehlikeli bulunanlar müsadere kararı beklenmeksizin 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca belirtilecek esaslar dâhilinde satılmaktadır. 

Teklif, yeni olarak ve esas itibariyle kurumlara verilecek eşyanın gümrüklerce seçilmesi, be
delin Cif değerinin yarısı yerine % 25 inin tahsili noktaları etrafında özetlenebilir. 

Komisyonumuzca, gerek halihazır hükümler ve gerek teklifin esasları, aşağıda işaret olunacak 
bakımlardan mahzurlu görülmektedir. 

Devlet maliyesi usullerinin vazıh obuası prensibi mevcuttur. Gümrüklerce tutulan ve müsade
re kararı kesinleşen eşya, hukukan Devlet mamelekine intikal eylemiştir. Bu kabîl eşyanın satış 
bedelleri bittabi Devlet geliridir. Binaenaleyh, müsadefts edilen eşyanın, muhtemelen gerçek 
kıymetini ifade eylenıiyen CİF değerine göre ve bu bedelin bir kısmı üzerinden tahsisen adı zikre
dilen iki kuruma verilmesi yukardaki prensipe açıkça aykırıdır. 

Prensibin âmeli icabı şudur : Hayır kurumlarına Deçletçe malî yardımda bulunabilir ve esa
sen bulunulmaktadır. Genel bütçeye veya bütçelere gider kaydedilerek yardım yapılır. Gerek yar
dımın ve gerek kurumların alelûmum malî muamelâtının teftişi mer'i hükümler içinde icra olu
nur. Binnetice, hayır kurumlarına kamu yardımları net bir şekilde görülür, yasama organları ve 
idarece açıklık içinde murakabe edilebilir ve müsadere edilen eşyadan doğan gelirler de tamamen 
irad kaydolunduğundan mutlak vuzuha erişir. Ayrıca, ayın cinsinden yapılan yardımlar sebe
biyle karşılaşabilecek suiidare ve suiistimal ihtimallerinin bertaraf edileceği de nazara ahnmalı-
dır. 

Diğer taraftan, satış sırasında gerçek değerlere ulaşılabilmesi için, bir defada satılacak eşya
nın CİF kıymetleri toplamı (1 000) lirayı geçtiğinde gazete ile ilân mecburiyeti konulması ko
misyonumuzca, uygun görülmüştür. 

Millî Birlik Komitesinin • tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

İktisat Komisyonu Sözcü 
Başkanı Üye. Üye 

Kuytak Fikret . . Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
özkaya M. Şükran 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL'İN TEKLİFİ 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair,olan Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir .-

Madde 21. - . 
«Gümrüklerce tutulan resme tâbi eşyanın 

sahip veya mahalleri o eşyanın zaptını mütaa
kıp kıymetiyle beraber Gümrük Resmine ve sair 
tâbi olduğu resimlere muadil bir meblâğı depo
zito ederek kendisine teslimini istiyebilir. 

Bu talep, eşyanın suç delili olarak muhafa
zası gerekip gerekmiyeceği ve benzerleri kaçak 
eşyanın sürümünü kolaylaştıracak neviden olup 
olmadığı hususları nazarı dikkate alınarak Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca tesbit edilecek usul 
dairesinde Gümrük idarelerince tetkik ve intac-
olrarar.» 

MADDE 2. —• Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun 24 ncü (maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde — 24. 
«23 ncü maddenin 3 ncü bendine ve 48 nci 

maddeye göre teslim alman kaçak eşya, alet ve 
taşıma vasıtaları haklarındaki müsadere kararı 
katileştikten sonra, bu eşyadan gayeleri, ve faa
liyet sahaları itibariyle Kızılay ve Çocuk Esir
geme Kurumlarına elverişli görülenleri Gümrük 
idarelerince ay ı la rak bu 'kurumlara, CİF kıy
metlerinin yüzde yermi beşi karşılığında verilir. 

CİF kıymetler eşyanın bulunduğu hale göre 
alâkalı idarelerce zaptı mütaakıp takdir edilir. 
Bu kurumlara verilmiyen veya CİF değerinin 
yüzde yirmi beşi ödenmek istenmiyen eşyadan, 
benzerleri kaçak eşyanın sürümünü kolaylaştı
racak neviden olanları imha edilir. Hangi eşya
nın bu neviden olduğu Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca zaman zaman tesbit olunur-

Bu neviler dışında kalan eşya bulundukları 
yerlerde veya idarelerce münasip görülecek yer
lere gönderilecek Gümrük ve Tekel Bakanlığın
ca tesbit edilecek usul dairesinde satılır. Çabuk 
bozulmak veya telef olmak tehlikesine mânız 
bulunan veya saklanması masraf ve külfeti veya 
tehlikeyi müstelzim olan kaçak eşya, alet. ve ta-

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DE&İŞTİRİŞİ 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanunun 21 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmişti t*. 

Madde 21. —• Gümrüklerce tutulan vergiye 
tâbi eşyanın sahip veya nâkilleri, eşyanın zap
tını mütaakıp, kıymetiyle beraber Gümrük Ver
gisine tâbi olduğu vergi ve resimlere muadil bir 
meblâğı depozito ederek kendilerine teslimini 
istiyeibilirleı\ 

Bu talep, eşyanın suç delili olarak muhafa
zası gerekip gerekmiyeceği ve benzerleri kaçak 
eşyanın sürümünü kolaylaştıracak neviden olup 
olmadığı hususları nazara alınarak Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar daire
sinde tetkik ve intaç olunur. 

MADDE 2. —• Aynı kanunun 24 ncü maddesi 
aşağıda yazdı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 24. — 23 ncü maddenin 3 ncü bendine 
ve 48 nci maddeye göre teslim alman her çeşit 
kaçak eşya, alât ve taşıma vasıtaları, hakların
daki müsadere kararı kesinleştikten sonra, Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca tesbit edilecek usule 
göre ve uygun görülecek yerlere gönderilerek 
satılır. Bir defada satılacak eşyanın CİF değer
leri toplamı 1 000 lirayı geçtiği hallerde gazete 
ve ilân mecburidir. Satılmaları, benzeri kaça'k 
eşyanın sürümünü kolaylaştıracak neviden olan 
eşya yo'k edilir. Ancak, bunların resmî daireler 
ve müesseseler veya kamuya yararlı dernekler 
tarafından istendikleri takdirde, satılmamak 
kaydiyle bedelsiz olarak verilmesi cai'zdir. 

Çabuk bozulmak veya telef olmak tehlikesi
ne mâruz bulunan veya saklanması masraf ve 
külfeti veya tehlikeyi müstelzim olan kaçak eş
ya. alât ve taşıma vasıtaları, müsadere kararla
rının kesinleşmesi beklenmeksizin Gümrük 
Dairesince sahibine bildirildikten sonra Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca tesbit edilecek usul 
dairesinde satılır. 

Bu. maddeye göre verilen ve satılan eşya, alât 
ve taşıma vasıtaları için gümrükçe vergi, re- * 
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teklif 

sıma vasıtaları müsadere kararlarının katileşme-
si beklenmeksizin Gümrük idaresince sahibine 
'bildirildikten sonra Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca tesbit edilecek usul dairesinde satılır. 

Bu suretle saklanmıyan eşya imha edilir. 
İmha edilecelk eşya, resmî daire ve müessese

ler veya diğer hayır cemiyet teşekkülleri tara
fından satılmamak kaydiyle istenirse »bedelsiz 
olarak kendilerine verilir. 

Bu maddeye göre verilen ve satılan eşya, 
alet ve taşıma vasıtaları için Gümrükçe vergi 
resim, ücret ve masraf namlariyle başka hiçbir 
para aranmaz.» 

MADDE 3. 
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 4. —• Bu /kanunun hükümlerini ic-
rava Bakanlar Kurulu memurdur. 

İktisat Ko. 

sini, ücret ve masraf namları ile başka hiçbir 
para aranmaz. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü ımaddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

» © - « 
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