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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile tsrail 

Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 tari
hinde imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 
ile elderinin tasdikma dair kanun tasarısı gö
rüşüldü ve kanun kabul edildi. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nei mad
desinin 3, 16, 43, 61 nci fıkralarının değiştiril
mesine ve mezkûr kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi üzerinde görüşüldü, 
kanun kabul edildi. 

Ersü Vehbi'nin, Umuru Belediyeye mütaal-
lik ahkâmı cezaiye hakkında 16 Şubat 1340 ta
rih ve 486 numaralı Kanunun bâzı maddeleri
ni muaddil 1608 sayılı Kanun teklifi görüşüldü. 

Birleşime son verildi. 

üaşkan 
Ataklı Mucip 

Divan Kâtibi 
Celbi Emanullah 

Divan Kâtibi 
özkaya Mehmet Şükran 

» > • • • < « .^. 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — özkaya Mehmet Şükran 

DÎVAN KÂTİPLERİ: Çelebi Emanullah, Özgür Selâhajttin 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, oturumu açı- yorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Umuru Belediyeye mütaallik ahkâmı 
cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini muadil 1608 sa
yılı Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sa
yılı Kanunun üçüncü maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi 

Bu kanun sözcüsü arkadaşımız Ersu Veh
bi'ye tasarı hakkında söz veriyorum, buyurun 
efendim. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, müsaade ederse
niz ek ikinci maddeyi okuyorum. 

EK MADDE 2. — 1608 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde kayıtlı cezayı müstelzim hu
susları oizzat gördükleri takdirde il merkezi 
olan yerlerdeki belediye başkanları ile bulun
duğu takdirde başkan muavinleri, şube müdür
leri re'sen 25 liraya kadar hafif para cezası ter
tibine ve 4 güne kadar ticaret ve sanat icrasın
dan mene diğer yerlerdeki belediye baskınları 

ile bulunduğu takdirde başkan muavinleri re'-
sen 10 liraya kadar hafif para cezası tertibine 
ve bir gün ticaret ve sanat icrasından mene yet
kilidirler. Bu suretle verilen cezalar katî olup 
aleyhine adlî ve idari mercilerine başvurulamaz. 

Daha evvelki karar da büyük şehirlerde be
lediye başkanlarına yetki verilmesi kabul edil
mişti. Bunlar da Ankara, istanbul ve îzm'r gi
bi büyük şehirler idi. Küçük yerlerdeki beledi
ye başkanlarının da 10 liraya kadar para ceza
sı vermesi yetkisi yerinde bırakılmıştır. Diğer
leri eski kanunda olduğu gibi, 25 lira olarak 
kalmıştır. Ve 4 güne kadar kapatma karan ve
rebilecektir. 

En mühim unsur belediye görevlerinin ce
za kararları aleyhinde müracaat edilememesi 
meselesidir. Esnaf ve sanatkârların kullanabi
lecekleri taktikleri önlemek için kararların aley
hinde idari ve adlî kazaya bir itiraz vâki olma-. 
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ması için konulmuştur. Kapatma cezası 4 günü 
aşmamaktadır. 

Eğer itiraz hakkı tanınacak olursa ileride 
bu kanun işlemiyecektir. Bunu arz ediyorum. 

Huzurunuzda İçişleri Bakanlığı Temsilcisi, 
Belediye Reis Muavini, istanbul Belediyesini 
tem silen bir arkadaşımız vardır. Suallerinize 
muhatabolacaklardır. 

BAŞKAN — Kuytak Fikret. 
KUYTAK FİKRET — Efendini, maddenin 

okunmasını ve arkadaşımızın da izahatını din
ledik. Verilen cezalar katî olduğundan bahsile, 
aleyhinde idari ve kazai mercilere baş vurula-
mıyacağından bahsedilmektedir. Fakat (bu ka
naatimce doğru bir iş değildir, haklı ile haksı
zın ayırt edilebilmesi için verilen cezalar hakkında 
idari ve adlî kaza mercilerine müracaat edilme
si yerinde bir iş olur kanaatindeyim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSt OR
HAN ERGÜ — Efendim, daha evvelce 1608 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmiştir. Müsaade 
ederseniz bu maddeyi aynen okuyayım; (bu 
suretle verilen cezalar katî olup 'aleyhinde idari 
ve kazai mercilere müracaat olunamaz) denmiş
tir. Biz kapatma cezası verdiğimiz zaman esasen 
b(u hüküm de mevcut bulunmaktadır. 

KUYTAK FİKRET — Ben diyorum ki, bir 
belediye ceza kessin, ama cezaya tâbi tutulan 
şahıs idari veya kazai bir mercie müracaat ede
bilmelidir. Buna hakkı olmalıdır. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSÎLÎ OR
HAN ERGÜ — Esnafa ve tacire ceza kesme sa
lâhiyeti, 1608 sayılı Kanuna göre Belediye En
cümenlerine verilmiştir. Bir de, eski kanunda, 
Belediye Reislerine verilen bir hak vardır. Bu
na yıldırım veya şimşek ceza şekli, denir. 

Bir belediye reisi, reis muavini veya şube 
müdürleri veya belediye erkânının verdikleri 
cezalara itiraz hakkı tanınacak olursa, cezayı 
alan şahıs derhal itirazını yapar, komisyona 
baş vurur, cezayı kaldırtma yoluna gidebilir. 
itiraz hakkı tanımak, cezayı ortadan 'kaldırmak 
demektir. Bu ceza, ânında verilecek !bir cezadır. 
Bu bakımdan tesirli olabilir. 

KUYTAK FİKRET — Bu antidemokratik 
olacak. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSİLİ OR
HAN ERGÜ — Antidemokratik olması bakımın
dan heyetlere tanınan bir haftalık yetkiyi çı-
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kardık. Büyük belediyelerimiz için verecekleri 
cezayı dört güne, diğerleri için de bir güne in
dirdik... 

BAŞKAN — Efendim, mademki ceza veriyo
ruz, verelim, diğer taraftan da ıkanun yolunu 
açık bırakalım, itirazı varsa alâkalı mercilere 
yapsın. 

ORHAN ERGÜ — Cezalara karşı itiraz yol
ları bakidir. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim, beledi
yelerin durumlarını ve yapmakta olduğu mua
meleleri iyi büirim ve Sultani mektebeliğimden 
bugüne kadar bu belediyelere karşı yakın il
gim devam etmektedir. Ne yapayım ki, elimden 
bir §ey gelmez. Belediyeyi muhakkak otoriter 
liir duruma getirmek lâzımdır, bu şarttır. An
tidemokratiktir veya değildir. Belediye hizmet
leri umumi hizmettir. Belediye müfettişi kal
kacak, nizamlara aykırı hareket eden bir esna
fın kapısını mühürl'iyecek. Belki bu adam haklı 
olabilir, itiraz hakkı tanınırsa ıgelecek ilgili 
mercie müracaat edecek, icalbederse yanlış olan 
karar düzeltme yoluna gidilecek. Bu arada, iti
raz eden, işe bir rüşvet karıştırması da yapa
cak. Cezanın müessiriyeti kalmıyaeak. 

ORHAN ERGÜ — Bu verilecek cezaları Be
lediye zabıta memurları değil, belediye reisleri 
verecek. Verecekleri ceza da gayet mahduttur. 
istanbul'un 13 şubesi vardır. Koskoca Emin
önü kazasının bir tek şube müdürü vardır. Bu 
zata bütün yetkileri veriyoruz. 

BAŞKAN — Şube müdürlerinden kastiniz 
nedir? 

ORHAN ERGÜ — Efendim, meselâ Anka
ra 'da üç şube müdürü vardır. Yenimahalle, 
Çankaya ve Altındağ kazalarında birer -müdür 
vazife görmektedirler. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
cezanın verilmesine taraftarım. Fakat Avru
pa'da olduğu gibi bizde de müracaat mercileri
nin kapalı kalmamasını teminen netice alınma
sına intizaren o verilen cezanın muadili bir mik
tar paranın depozito mukabilinde alınması ye
rinde olur kanaatindeyim. Avrupa'da Belediye 
memuru ceza yazar, suçsuz olduğunuzu iddia 
ettiğiniz zaman cezayı kesmez, sizden bir mik
tar depozito* parası alır. Suçsuz olduğu anlaşı
lırsa parasını geri alır. 

ORHAN ERGÜ — İki ceza verilme usulü 
,, vardır. Normali 1608 sayılı Kanunun 1 nei 
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maddesine girmektedir. Ceza nasıl verilir? Zâ- , 
bı'ta memuru bir suçu mahallinde görürse zabıt 
tutar. Cezayı verir. îki gün ^müddeti vardır, \ 
itiraz hakkı tanınmıştır. Encümene girer. En- i 
cünıenden karar çıkar. Parayı verir. Bu sefer 
itiraz eden şahıs mahkemeye gider. Vakit ge
çer. Cezanın müessiriyeti kalmaz. Mahkeme bir 
karar verir. İtirazı reddederse verilen 20 lira, 
30 lira alınır. Bizdeki tatbikat budur. 

KUYTAK FİKRET — Belediye başkan, mu- I 
avin ve şuibe müdürlerine yetki verdik.... 

ORHAN ERGÜ — Şu kanunla kendilerine | 
yetki verilen bir belediye reisi, iki reis muavini I 
ve üç şuibe müdürü ki, ceman altı kişinin vere- | 
ceği cezanın miktarını tahmin buyurursunuz. 
Günde 50 kişiye ceza veremez. 50 - 100 bin nü
fuslu şehirlerdeki ilgili görevliler diyoruz. (Ya
nındaki arkadaşını göstererek, binbaşım Hal 
müdürüdür) İlgililere bu yetki verilmesi için 
bu hüküm konulmuştur. Ankara'da 6 kişi ile 
(hükmün nasıl yürüyeceğini takdirlerinize bıra
kıyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — Evvelâ bu kanun 
mahiyeti itibariyle antidemokratik kanun gibi 
geldi bendenize, ama bilahara şahısların hüvi
yetleri tahakkuk edince şüphem zail oldu. An
cak, belediye reisi veya salâhiyet verecekleri 
kimseler vermelidir. Her halde bunu tahdidet-
mek uygun olur. Herkese salâhiyet vermek sui
istimallere yol açabilir. Onlara salâhiyet ver
mek lâzımdır. Eğer bir itiraz hakkı bırakırsak, 
ceza kesilen şahıs itiraz mercii olan makam ta
rafından haklı görülebilecek, kapatılan dük
kânı, kesilen ceza için şahit gösterebilecektir. 
Böyle bir durumda cezayı koyan yetkili kimse 
haksız duruma düşecektir. Ben görevlilerin tah-
didedilmesine taraftarım. ^ 

ORHAN ERGÜ — Belediye reisi ve görevli 
iktisat müdürü, hal müdürü şeklinde tasrih mi 
etmeli? 

KUYTAK FİKRET — Belediye zabıta me
murlarına teşmil edilmemeli. 

ORHAN ERGÜ — Belediye reisine, şube 
müdürlerine yetki verilmeli. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. f 

Maddeyi aynen veya tadil şekli ile reyinize 
koyacağım. 
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ERSÜ VEHBİ — Efendim, -müsaade eder

seniz tadil teklifinin aleyhinde konuşacağım. 
İstanbul, İzmir ve Ankara gibi birinci smıf be
lediye teşkilâtı bulunan yerler için bu hüküm 
cari olabilir. Fakat diğer yerler için bu kanu
nun işliyeceğini ben pek tahmin etmiyorum. 
Re'sen yetki verdiğimiz şahıs belediye reisi, mu
avini veya şube müdürüdür. Bu zevat bürosun
da birçok işler görecektir. Bu işler dolayısiyle 
günün ekseri saatini orada geçiren bu zevat 
kalkıp da ceza kesecek vakit bulacak mıdır? 
Belediye reisinin elinde iktisat müdürü, hal 
müdürü ve muavini, zabıta müdürü gibi takiple 
görevli elemanlar vardır. Bu kadroyu genişlet
memiz lâzımdır. Aksi takdirde iki milyonluk 
bir şehrin belediye işlerini bir veya birkaç kişi 
kontrol edemez ve esasen iyi bir netice ele alın
maz. 

KUYTAK FİKRET — Yetkili kılınacakla
rın tasrihinde çok büyük fayda vardır. Belediye 
memurları geldi, denecek, şikâyetleri önleme 
yoluna gidilecektir. Gazetelere zaman zaman 
intikal eder, biliyorsunuz. Birçok şahıslar ken
dilerine memur süsü vererek para topluyorlar. 
Bu gibi mahzurları önlemek lâzım. Talhdidedil-
mesi, iktisat müdürü, hal müdürü, zabıta mü
dürü gibi, zikredilmesi doğru olur. 

BAŞKAN — Bir aleyhte, bir lehte konuşul
du. Şimdi değişikliği okuyorum. Sulbe müdür
lerinden sonra, « . . ve belediye başkanlarının 
bizzat yetki verdikleri müdürler seviyesindeki 
ilgili görevliler re'sen . . » madde devam ediyor. 

Maddeyi bu değişik şekliyle reylerinize arz 
ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'MADDE 2. —2575 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. •— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is'tiyen 
var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini İçişle
ri Bakanı yürütür. 
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(BAŞKAN — Madde lıakkmda söz istiyen 

var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. ! 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

2 — Karavelioğlu KâmiVin, Kaçakçılığın i 
meni ve takibine dair olan Kanunun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/99), -

(BAŞKAN — Kaçakçılığın meni hakkındaki * 
kanun teklifinin tümü kabul edilmiş, fakat 21 ı 
nci maddede anlaşmazlık olduğu için geri 'bı
rakılmıştı. Şimdi o maddeyi müzakereye 'başlı
yoruz. 

Kuytak Fikret arkadaşımıza 21 nci madde i 
(hakkında söz veriyorum. 

KUYTAK FİKRET — Hepinizin malûmu | 
olduğu üzere yurda kaçak olarak giren mal
lar müsadere edildiğinde bâzı teşekküllere ve
riliyordu. Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığında 
görevli Albay Rumi arkadaşımız depolarda 16 
senelik malzeme bulunduğunu görmüş ve bize 
intikal ettirmiştir. Bu malların satışı mevzuu- | 
'balhsolduğu zaman kendi yetkisini kullanmak | 
suretiyle, Ankara'da, İzmir'de ve hattâ Mersin | 
'böligelerinde bâzı şehirlerde eşya satış yerleri 
açtı, kaçakçılardan müsadere edilen malları ı 
zamanında satmaya haşladı. 

Ancak bu yapılan 'hususların kanuniyet 
kesbetmesi için Gümrük Kanununda değişiklik 
yapılmakla (bunun burada halledilmesi lâzım
dır. Bunun için teklif hazırlandı, huzurunuza 
geldi. 

21 nci maddenin tadili teklifi görüşülür
ken, 'bir anlaşmazlık oldu. OBu hususta anlaş

maya varmak için, Vekâlet temsilcisi ile ikti
sat Komisyonunda müzakereler yapıldı. Yeni 
'bir madde ile huzurunuza gelinmiştir. Şimdi < 
arkadaşım okuyacak. 

İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD
NAN BAŞER — Huzurunuza getirilmiş olan 
kanun tasarısı, 1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu
nun 21 nci maddesi »gümrüklerde yakalanan 
vergiye tâbi kaçak eşyanın müsadere ve satışı 
'hakkında idi. Gümrükler temsilcisi arkadaşla 
birlikte; giriş gümrüğüne tâbi kaçak eşya ile, 
yur t dışına eşya kaçıranlardan müsadere edi
len eşyanın tasfiyesi hakkındaki eşyayı da al- ! 
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mak üzere maddeye ^yeni bir şekil verdik, mü
saade ederseniz aynen okuyayım. 

MADDE 21. — «Gümrüklerce tutulan res
me tâ'bi' veya çıkış kaçağı eşyanın sahip veya 
nâkilleri o eşyanın zaptını mütaakıp kıymetiy-
le beralber Gümrük Resmine ve sair tâbi oldu
ğu resimlere çıkış kaçağı FOB kıymetine mu
adil bir meblâğı depozito ederek veya muteber 
ve kanuni faizi de kapsar banka mektubunu 
teminat olarak vererek kendisine teslimini is-
tiyebüir. 

Bu talep eşyanın suç delili olarak muhafa
zası 'gerekip gerekmiyeceği ve 'benzerleri ka
çak eşyanın sürümünü kolaylaştıracak neviden 
olup olmadığı hususları nazarı dikkate alına
rak mahallî en büyük mülkiye âmirinin tetkik 
ve kararîyle Gümrük İdaresi tarafından is'af 
veya reddolunur.»1 

Burada Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tes-
ibit edilecek esaslar dairesinde deniliyordu. 
Memleketin hücra köşelerinden gelen malın in
celenmesi çok uzun zamanı aldığından /bunu 
maJhallî makamlara bırakalım dedik. Diğer ka
çak eşyanın durumu mahallî otori'tel'erce, ma
hallî makamlarca tesbit edilerek, diğer 'benzer
leri maddelerin sürümünü temin edecek kaçak 
eşyanın tesbiti suretiyle Bakanlığa bildirile
cek, muta'bık kalınarak yeni şekle göre hare
ket edilecektir. 

KUR. ADB. RUMİ AHİSKALI — Kısa bir 
mâruzâtım var. Bakanlığın tekliflerine göre, 
malhallin en 'büyük mülkiye âmiri deniyor. Bu, 
bölgenin en büyük âmiri olmalı. Mahallî güm
rük 'bölgesinde nalhiye müdürü bulunabilir. Bü 
müdürler çoğu zaman (bir onbaşıdır, vekâleten 
tâyin edilmiştir, onlar 'bakarlar. 

Bu sebeple maddede değişiklik yapılmalı. 
Mahallî gümrüğün bağlı olduğu en büyük vi
lâyet veya kaza mülkiye âmiri olarak değişti
rirsek dalha uygun olur, kanaatindeyim. 

ADNAN BAŞER — Doğrudur, nahiye mü
dürü bâzan vekâleten İdare edilebilir. Bakan
lığın sözcüsü ne derse... 

HAYDAR TUNÇKANAT — Mahallin en 
büyük mülki âmirlerinden kaşit valilerdir. 

ADNAN BAŞER — Bu tâbiri Bakanlık is
tedi... 

YURDAKULER MUZAFFER — Mahallin 
en büyük mülkiye âmiri dendiğine göre başka 
mülkiye âmiri yoktur... 
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GÜMRÜK VE İNHISARLAR TEMSILCISI 

NURİ ERGÜDEN — Bu maddeyi huzurunuza 
getirirken okuyacağını 1918 sayılı Kaçakçılık 
Kanununun üçüncü maddesi göz önünde tutul
muştur. 1918 sayılı Kanunun üçüncü maddesine 
göre bütün zabıta efradı ve memurları kaçakçı
lığı men ile mükelleftir. Yani bütün Devlet me-

• Jkanizması aşağı - yukarı bu işle tavzif edilmiş
tir. Arz ettiğim gibi ben şahsi konuşuyorum. 
Rumi Beyin belki bir tecrübesi vardır, ona teıti-
nadediıyorlar. Mahallin en büyük mülkiye âmiri 
meselesinde haklı olabilirler. Ancak, müsadere 
edilen ve zaptı tutulan maddeler için, zaptı nıü-
taakıp karar verilecektir.. Vilâyette olursa vali, 
kazada olursa kaymakam yetkili olur. Bendeni
zin görüşü bu. Eğer nailıiyede ise, o zaman maihai-
lin en büyük mülkiye âmiri validir, ama, zaptı 
mütaakıp karan orada nahiye müdürü verecek
tir. 

Faraza olay Edirne'de geçerse vali karar ve
rebilir. Hudut yakındır.- Ama, Cenup hududu
muzda bunun tatbiki güçtür. Vilâyet içerdedir. 
Nahiye ve kaza hududa yakındır. Hudutlarda 
kararı nahiye müdürü verecektir. Bununla bera
ber, bendeniz de Sayın Albayımın nahiye mü
dürlerine bırakmama teklifine iştirak ediyorum. 
Karar Yüksek Koımitenizinjdir. 

KUYTAK FİKRET — Orada söylenmesi is
tenen husus başka, burada söylenmesi istenen 
husus başkadır. Mahallin en büyük mülkiye 
âmiri denince doğrudan doğruya valinin tanın
ması lâzımdır. Eğer kaymakamı da dâhil etmek 
istiyorsanız onun da sarahaten zikredilmesi lâ
zımdır. 

G Ü M R Ü K V E İ N H I S A R L A R , BAKANLIĞI 
TEMSİCİSI NURİ ERGÜDEN — Vali veya 
kaymaikanıl arın şeklinde yazılmasını arzu ediyo
ruz. 

KUYTAK FİKRET — Mahallin en büyük 
mülkiye âmirleri denince vali veya kaymakam 
denmesi daha muvafık olur. 

ADNAN BAŞER - - Maddeyi şu şekilde tas
hih ettik «nazıarı dikkate alınarak dedikten son
ra» vali veya kaymakamların tetkik ve kararı 
ile... diye tashih ettik. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil şekliyle reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Şimdi ikinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Aynı kanunun 24 ncü madde

si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 24. — 23 ncü maddenin 3 ncü bendine 

ve 48 nci maddeye göre teslim alınan her çeşit 
kaçak eşya, alât ve taşıma vasıtaları, hakların
daki müsadere kararı kesinleştikten sonra, Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca tesıbit edilecek usule 
göre ve uygun görülecek yerlere gönderilerek 
satılır. Bir defada satılacak eşyanın CİF değer
leri toplamı 1 000 lirayı geçtiği hallerde gazete 
ile ilân mecburidir. Satılmaları, benzeri kaçak 
eşyanın sürümünü kolaylaştıracak neviden olan 
eşya yok edilir. Ancak, bunların resmî daireler 
ve müesseseler veya kamuya yararlı dernekler 
tarafından istendikleri, takdirde, satılmamak 
kaydiyle bedelsiz olarak verilmesi caizdir. 

Çabuk bozulmak veya telef olmak tehlikesine 
mâruz bulunan veya saklanması masraf ve kül
feti veya tehlikeyi müstelzim olan kaçak eşya, 
alât ve taşıma vasıtaları, müsadere kararlarının 
kesinleşmesi beklenmeksizin Gümrük Dairesince 
sahibine bildirildikten sonra Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca tesıbit edilecek usul dairesinde sa
tılır. 

Bu maddeye göre verilen ve satılan eşya, alât 
ve taşıma vasıtaları için gümrükçe vergi, resim, 
ücret ve masraf namları ile başka hiçbir para 
aranmaz. 

ADNAN BAŞER — 13 ncü satırdaki «ancak» 
kelimesinden evvel : «...hangi eşyanın bu nevi
den olduğu Gümrük ve Tekel Bakanlığınca za
man zaman tesıbit olunur.»'tâbirinin sokulmasını 
arzu ediyorlar. Diğer tarafı aynen kalabilir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI MÜ
MESSİLİ NURİ ERGÜDEN — Bendeniz geçen 
celsede arz etmiştim. Bakanlığımız, 24 ncü mad
denin aynen muhafaza edilmesinin isabetli ola
cağı kanaatindedir. Bu itibarla başka bir mâru
zâtımız yoktur. 

Eğer bendenize, bir tatbikatçı olarak, Vekâ
letin görüşü haricinde, izin verirseniz, kendi şah
si görüşlerimi arz edeceğim. 

Satılmaları ile benzeri kaçaik eşyanın ekserisi 
% 50 bedelle kurumlara verilmekte idi... 

RUMİ AHÎSKALI — Vekâlet makamını 24 
neü maddeye muhalefet etmişti. Çünkü Vekâ
lete ayrı bir külfet olacaktı. Bundan evvelki sa
tışlar, gümrüklerdeki hareketler anormal olmuş
tur. Bu işler, muazzam bir çetenin elinde kal-
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mıştı. Kaçak eşyanın, satışı tevali edip gitmişti. 
Dolayısiyle kaçakçılık devam edip gitmiştir. j 

Kanun muvacehesinde gümrükler emniyet ; 
tedbirlerini alır, tutulanlar için kanuni yollara 
tevessül olunur, vazifenin yerine getirildiği ka
naati ile, sürüme sebebolacaık neviden oliinlar i 
hariç tutulur, karar verilir. Şimdi düşünelim', j 
Bir eşyanın sürüme sebebolacağmı nasıl anlıya- j 
caklar? Maddeten buna imkân var mı? i 

Binaenaleyh, benzeri kaçak eşyanın sürümü- I 
nü temin meselesi nihayet vekâletin anlayışına ı 
kalıyor. Bâzı maddelerde isabet olabilir. Ama, ! 
hepsi için bu mümkün olmıyabilir. i 

iBıı bakımdan bu kısmın kaldırılması hakkın- 1 
daki beyefendinin şahsi fikirlerine iştirak ediyo- i 
ruz. Bu hususta ayrıca bizimle beraber çalışan i 
Hami Saltuğ Bey de izahat vereceklerdir. i 

'HAMI SALTUĞ —.Efendim, kaçak eşyaya j 
ait tanzim edilen liste muhteviyatını biz de ka- j 
bul ediyoruz. Bundan evvel mevcut komisyon- j 
ca verilen karar neticesinde bir liste çıkarılmış- j 
tır. Memleketin şiddetli ihtiyacı olan maddeler j 
zaman zaman kaçakçılık yoliyle yurda sokulmak- i 
ta, ihtiyaç azaldıkça da zaman zaman getirilme-
inektedir. Hepimizin bildiği gibi bir zaman oto- j 
mobil lâstiği bu listenin içinde idi. Lâstik ithali j 
yapıldıktan sonra bu listeden çıkarılmış oldu. ] 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bu listeyi daha re- i 
alist olarak yapabilir. 

Hazinenin % 50 hisse almaması meselesine ge- ı 
linçe; Hazinenin buradaki kaybı hakkında, bu- s 
nun malî portesi hakkında bir fikre sahip deği- i 
lim. Bizim gayemiz kaçakçılığın önlenmesidir. I 
Kaçakçılık Kanununun tatbikatı mevzuubahistir. I 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sual sormak jstiyen var mı? 
KUR. ALB. RUMl AHlSKALI — Bu mad

de aynen kabul edildiği takdirde, satılmaları ben- j 
zeri kaçak eşyanın sürümünü kolaylaştıracak ne- j 
viden olan eşya yok edilir; deniyor. «Bu eşyanın j 
nev'i zaman zaman tâyin edilir,» kaydının ilâve- ! 
sini arz ediyorum. i 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI MÜ- j 
MESSİLÎ NURİ ERGÜDEN — İzninizle şu mâ- j 
ruzatta bulunacağım. 

Efendim, arz ettiğim gibi, bu kaçakçılığın | 
tamamiyle men'i, kanun ne kadar tatbik edilirse j 
edilsin, mümkün değildir. Ancak, azaltılabilir, j 
Bu itibarla kaçakçılığın önlenmesinden anladı-
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ğım, azaltılması şeklidir. Çünkü bu iktisadi bir 
mevzudur. Gelir sağlıyan bir madde elbet ka
çakçılığa konu olabilir, olacaktır, iktisadi du
rum düzelirse kaçakçılık da azalır. Bence, bun
ların satılmasında hiçbir mahzur yoktur. Bu çe
şit maddelerin satılması kaçakçılığı çoğaltmaz. 
Tatbikat mâruzâtımı takviye eder, kanaatindeyim. 
Bu takdirde böyle kabul edilecek olursa Hazine 
yüzde elliden mahrum kalacaktır. 

AKSOYOĞLU REPET — Gümrük Kanunu-
nun tümü hakkında aleyhte bir mütalâa yoktur.. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR BAKANLIĞI 
TEMSİLCİSİ NURİ ERGÜDEN — Sayın Ba
kan huzurunuza geldi ve madde hakkında müta
lâasını bildirdi. Maddenin eski şekli ile kalması
nı arz etmiştir. Kaçak eşyanın nakli, satışı güç
tür. Şahsan meşgul oldular, ekseriyetle küçük 
yerlerde yapılıyor ve alıcısı da mahduttur,, bu
nun misalleri vardır. Gümrük eşyasında olduğu 
gibi kaçak eşyada bir kıstas yoktur.. Gümrük Ver
gisi karşısında satılan bir şeyin kıymeti yüz lira 
ise ve bunun alıcısı da 25 lira vermiş ise, son alı
cısı olan bu şahsa bu malı 25 liraya vermek mec
buriyeti vardır. Bu itibarla, durumları normal 
mevzuat dâhilinde yüzde elli hlv değerle, yani 
100 liralık bir malı 50 liraya Çocuk Esirgemeye 
vermekle bu mallar temizlenebilir. Diğer taraf
tan teşkilâtı da bu satış şaibesinden vikaye edi
yoruz. 

Bu iş normal işliyor. Biz Bakanlık olarak se
nelerce bu işin tatbikatında bir sıkıntı görmedik. 
Bu bakımdan madde kalsın istiyoruz. 

AKSOYOĞLU REFET — Ama eşya, depo
larda bir hayli artmış durumda. 

NURÎ ERGÜDEN — Kaçak eşya değil, Güm
rükte artan eşyadır. Bir yanlışlık olacak. 

AKSOYOĞLU REFET — Gümrüklerde bir 
hayli kaçak eşyanın birikmiş olduğu ifade edili
yor. 

NURİ ERGÜDEN — Bendeniz tasavvur et
miyorum efendim. Bendeniz tatbikatçıyım. Lis
teler işleniyor. Ama gümrüklerde senelerce bek-
liyen sahipsiz eşya bulunmaktadır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Rumi 
Bey, tatbikatçı olarak bu husustaki fikirlerini 
anlatsın. 

BAŞKAN — Buyurun Rumi Bey. 
.- RUMÎ AHlSKALI — Efendim, Gümrükler
de bir müsaderesi kesinleşmiş mal vardır, bir de 
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müsaderesi kesinleşmemiş mal vardır. Müsadere
si kesinleşmemiş. eşyanın halen muhakemesi de
vam etmektedir. Müsaaderesi kesinleşmiş mallar 
listeler halinde Bakanlığa bildirilir. Bu mallar 
için Kızılaya ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, tek
lifler yapıyoruz. Onlar hangileri taleplerine uy
gunsa onları alıyorlar. Fakat mahkemeleri de
vam eden mallar arasında 15 senelik eşya vardır. 
Buradaki her iki bent de satışını istihdaf ediyor. 
Mahkemeleri ne kadar uzun sürerse sürsün, bu 
çürümeye terk edilmiş ve bozulan şeylerin muha
fazası da külfetli olduğundan satılmasını istiyo
ruz. Bizim asıl satmak istediğimiz müsaderesi ke
sinleşmiş olkı eşyalardır. Kanun 'bunların nere
ye verileceğini tâyin .etmiş. Hayır cemiyetleri
ne verilecek diyor. Bunları hayır cemiyetleri ku
ruluş gayelerine uygun kullanmıyorlar. Satışa 
çıkarıyorlar ve satıyorlar. Bu şekilde satıldığı
na göre, biz de bunu doğrudan doğruya biz sat
mak suretiyle halledelim diyoruz. Sürümünü, 
benzerini tâyin etmek bugünkü şartlar altında 
zor olur. Bu bentin çıkarılmasını hepsinin birden 
satılmasını teklif ediyorum. Daha iyi olur. 1 - 1,5 
ay iki .arkadaş istanbul'da bu eşyaları tetkik et
tik. 10 - 15 milyon liralık istanbul Gümrüğünde 
eşya var. Bunların içinde her şey var. Altın kap
lamalı saatler v. s... Bunlar çürümeye terkedilmiş 
durumdadır. Satılması daha iyi olur. 

BAŞKAN — Bu madde çıksın diyorsunuz. 
RUMÎ AHİSKALI — Benim şahsi kanaatim 

olarak, çıksın diyorum. 
BAŞKAN — Bu hususta başka söz istiyen 

var mı? 
MADANOĞLU CEMAL — Benim aııL-dığı-

ma göre, esas müdir fikir; depolar içerisinde
ki yığınlar derhal dağıtılmalıdır. Bu dağıtım 
sonunda Hazinenin ziyan etmemesidir, malların 
heba olmamasıdır. 

Bunların içerisinde şu veya bu mallar var
dır; bunlar kaçakçılığı teşvik eder. Ederse et
sin temizliydim, hepsi birden gitsin. Buna Ba
kanlık ne der? Bu fikre iştirak ediyor mu? He
yeti umu*niyesi satılsın, birden hepsi gitsin. Ka
çakçılığı artırıyoruz deniyor, bir defa da bun 
lar elden çıkarsa ne çıkar. 

ALBAY EUMÎ AHİSKALI — Mesele bu de
ğildir. Bu fikre bakanlık iştirak etmiyor. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR BAKANLIĞI 
TEMSİLCİSİ NURİ ERGÜPEN — Bendeniz 
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şahsi kanaatimi arz edeyim, bakanlığın adına 
değil. 

Doğrudur efendim bu fikir. Satılsın, yine ya
kalayabiliriz. Mucip sebep lâyihasında Hazine 
menfaati düşünülüyor. Şahsi kanaatim badur, 
bakanlığın değil. 

ALBAY RUMİ AHİSKALI — Muhalefet; 
satışda karşılanan müşkilâttır.. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu kaçakçılığın 
sürümünü kolaylaştıracak eşya imha edilmedi
ği takdirde, piyasaya sürülecektir. Kaçakçıların 
bu yolda bâzı taktiklere başvurdukları görül
müştür. Bu eşya piyasaya sürülünce kaçakçılar 
çeteleri vasıtasiyle bu eşyadan yurda sokacak
lar ve hattâ bu eşyayı piyasadan kaldırarak 
bir müddet sonra yurda soktukları kaçak eşya 
ile birlikte piyasaya süreceklerdir. Kaçak ola
rak yurda soktukları eşyayı ucuza aldıkları ve 
Gümrük ödemedikleri için ucuz fiyatla piyasa
ya sürecekler ve bunun neticesi olarak Gümrü
ğün satışa çıkardığı eşya da çok düşük bir fi
yatla satılabilecektir. Bunlara bir kâr haddi de 
tanınacağına göre hâttâ bu kaçak mallarını yük
sek bir fiyatla da satabileceklerdir. Bu suretle 
kaçak malların sürümü artmış olacaktır. 

Onun için ben, bu eşyaların Kızılay ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu gibi müesseselere veril
mesine taraftarım. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, ben, Güney hu
dut bölgesinde bulundum. Buralarda nıarlesef 
kaçakçılık çoktur. Kaçak mallar trende ve kam
yonda yakalandığı zaman, kaçakçı ya bir muha
cirden yahut ta her hangi birinden almış gibi 
fatura göstermektedir. Eğer gümrük böyle bir 
satışa müsaade ederse, bu malı alana şu ka
dar, şu fiyatla diye bir fatura verecektir. On
dan sonra elinde bu fatura bulunan şahıs, hu
dutlardan kaçak olarak giren eşyayı aynı fa
turayı göstermek suretiyle piyasaya arz etmek 
imkânını bulacaktır. Güney bölgesinde eskiden 
yapılan usul bu idi. Şimdi nasıldır bilmiyo
rum. 

RUMÎ AHİSKALI — Efendim, eşyalar açık 
artırma ile satıldığı için, hakiki değerinden aşa
ğı satılmadığı gibi bâzı zamanlarda hakiki fi
yatının üstünde de satılıyor. 3 aydır bu satış
lar devam ediyor. Bu satışların tetkikinden an
lıyoruz ki. ucuza giden mal yoktur. Bu satışla
rın mazbut yapılması şarttır, Bu hususta ucuz 
gitme meselesi yoktur. 
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İkincisi bu kanunda, «Tesbit edilecek usul 

dairesinde satılır.», diyor. Fikrimiz budıi'. Bu 
mallar Güney bölgesine gitmiyecektir. Biz bu 
malların yalnız İstanbul'da satılmasını derpiş 
ettik ve bunu uygun mütalâa ettiler. Yalnız İs
tanbul'da satılacaktır. Güney bölgesinde satılmı-
yaeaktır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR BAKANLIĞI 
TEMSİLCİSİ NURİ ERGÜDEN — Buyurduk
ları varittir. Beyefendi çok esaslı bir noktaya 
temas ettiler. Bendeniz daima Bakanlığın görü
şü olarak maruzatta bulundum. Tekrar ediyo
rum; «kaçak eşya ve benzerleri» tâbiri vardır. 
Albayımın söyledikleri bir hakikattir. Mahke
meler hhe daima yazı yazarlar, bu eşyalar ka
çak mıdır diye. Biz de cevap veririz; kaçak 
olup olmadığı, normal yollardan gelip gelmedi
ği ancak yargılama ile meydana çıkacaktır, di 
ye. Ve bilemeyiz deriz. Ama Yüksek Heyetiniz 
kanunu kabul ettiği için biraz Hazineyi düşünü
yoruz. Kanun tamamen bu ş^Kİlde meriyette ka
lırsa Hazinenin menfaati kalmıyacaktır. İstiyo
ruz ki, bir ucu elimizde kalsın, Hazinenin men
faati olsun. 

HAMİ ALTUK — Fıkranın kalmasında fay
da vardır. Hazine zarar edecek. 
„ Heyetinize bir misal arz edeyim. Cenupta 

eski otomobil lâstiğinden Suriye'de imal edilen 
çarıklar kaçak olarak piyasaya sürülmektedir. 
Bu fıkrayı kaldırdığımız takdirde bunları ta-
kibetmek imkânını bulamıyacağız. Bunun gibi 
birçok mahzurları olacaktır. Vekâletin kaçak 
eşyanın sürümünü takdir edecek hakkı kullan
ması lâzımdır. Onun için bu fıkranın kalmasın-
da fayda vardır. 
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', TUNÇKANAT HAYDAR — Vaziyet tavaz-
I zuh etmiştir. Bu fıkra dâhil olmak üzerte mad

denin oya konmasını teklif ediyorum. 
KÜÇÜK SAMİ — Her ay Gümrük vs Te

kel Bakanlığı - bu madde kabul edildiği takdir-
I de - bir liste çıkaracaktır. Bu ay çakmak yok

tur; çakmaklar bu listeye dâhil olacaktır. Ge
lecek ay suni ipek azdır, o listeye dâhil olacak
tır. Yine bir umum müdürlük kurmak zo/unda 
kalacağız galiba. 

MADANOĞLU CEMAL — Meselâ bir jene
ratör kaçak gelecek, müsadere edilecek; Ka
dınlar Birliğine verilecek. Onlar da kullanamı-

] yacaklar. Niçin resmî bir daireye verilmiyor? 
I MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Veriliyor 

efendim. «Resmî daireler ve kamu yararına der-
' n eki er.» diyoruz. 

BAŞKAN — Durum anlaşılmıştır. Rumi Al
bayımın teklif ettiği şekli ile maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meri'dir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Babanlar Kurulu memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Hayırlı olsun. 

Oturumu kapatıyorum. 
Kapanma saati : 16,10 




