
D ö N E M ö C İ L T : 24 TOPLANTI : 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

39 ncu Birleşim 

15.5.1972 Pazartesi 

1 ^ > t 

İÇİNDEKİLER 

I 
I I 

III 
IV 
EL 

1. 

— GECEN TUTANAK ÖZETİ 
— GELEN KÂ JlTLAR 
— YOKLAMA 
— BAŞKANLIK DİVANININ GE-
KURULA SUNUŞLARI 
— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-

Sayfn 
658 
658 
659 

659 

gündeıin dışı demecine cevabı. 659 
2. — Bakanlar Kurulunun yeniden teş

kili için, Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 
Ferid Melen'in görevlendirildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/833) 659 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Halûk Baytilken'e dönü
şüne kadar; Ticaret Bakanı Naim Talû' 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/832) 659:660 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER . 660 

1. — Gümrük kanunu taasrısı ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların 

Sa/yfu 
memleket içinde bulamadıkları ilâçları dış 
memleketlerden getirtmeleri ve dış mem
leketlerden getirtecekleri ilâçlar için ya
pılacak işlemler hakkında ve Cumhuriyet 
Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 474 sayılı Kanuna ek Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölü
münün değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve 
Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 24 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 162 ve 
162 ye 1 nci ek) 660:704 

2. — Erişme Kontrollü Karayolları ka
nunu tasarısı ve 78 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/652) (S. Sayısı : 665) 704: 

713 
3. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler ku

ruluşu ve yargılama usulü Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet 
komisyonları raporları (1/587) (S. Sayı
sı : 562) 713:72-0 



m. Meclisi B : 89 15 . 5 . 1972 O : 1 

I _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çorum Milletvekili Kemal Demirer, Çorum 
ili Osmancık ilçesi Dodurga köyü camiinde 
9 Nisan 1972 günün sabah namazında Türkiye 
Kömür işletmeleri Müdürünün çıkardığı olayla 
ilgili gündem dışı demeçte bulundu. 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nm, idare Mu
hakemeleri kanun tasarısının havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan dörder üye alınmak sure
tiyle geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5289 sayılı Kanuna ve 1054 sayılı Di
yarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki 
Kanuna ek kanun tasarısı (1/627) (S. Sayısı : 
669) ile, 

24 . 5 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun adı ile basa madde
lerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kal
dırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili is
mail Hakkı Tekinel'in 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü madde-
delerinin değiştirilmesine dair kanım teklifi 

Tezkere 
1. — iller Bankasının 1971 yılı bilançosunun 

sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/831) 
(Kamu iktisadî Teşekkülleri Karma Komisyo
nuna) 

Raporlar 

2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 

(1/589, 2/617, 2/618, S. Sayısı : 508 ve 508'e 
1 nci ek) kabul olundu. 

Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Se
natosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 10 
arkadaşının, hastaların memleket içinde bula
madıkları ilâçları dış memleketlerden getirtme
leri ve dış memleketlerden getirtecekleri ilâç
lar için yapılacak işlemler hakkında ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin 87.11 tarife Na lu bölümünün 
değiştirilmesi hakkında kanun tekliflerinin 
(1/155, 2/43, 2/210, S. Sayısı 162 ve 162'ye 1 nci 
ek) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

15 . 5 . 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,30'da son 
verildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Uşak 

Fikret Turhangü Âdil Turan 
Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Savısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1972) 
(GÜNDEME) 

3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) (GÜNDEME) 

II _ GELEN KÂĞITLAE 

— 658 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Hüseyin Yanipınar (Tunceli), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 89 ncu Birleşimini anıyoram. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cinasla yoklama ya-
pılacalk'ı?. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
mak suretiyle yoklamaya kakılmalarını rica edi
yorum. 

IV. — BAŞKANLIK DtVAITININ 

1. — Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Ne
zih Devres'in, Dodurga'da vukua gelen olaylarla 
ilgili olarak Çorum Milletvekili Kemal Demîrer' 
in yapmış olduğu gündem dışı demecine cevabı, 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Nezih Davrea gündem dışı bir be
yanda bulunmak istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Çorum Milletvekili Sayın Kemal Demirer'in, 
12 Mayıs 1972 günü yapmış oldukları gündem 
dışı konuşma ile ilgili olarak bilgi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

'Sayın Demirer bu konuşmalarında, Bakanlı
ğıma bağlı Tibkiıye Kömür işletmeleri Kuru
munun Çorum ili içindeki Alpagut, Dodurga 
Linyit işletmesi Müdürünün çok üzücü ve her
hangi bir şekilde tensiibedeceğimiz bir olay ya
rattığını duyurmuşlardır. 

Aynı konu bana, da, Sayın Milletvekilinin 
Millet Meclisinde yaptığı konuşmadan evvel 
duyurulmuş ve ben olayı incelemek üzere der
hal Bakanlığıma bağlı tir, Türkiye Kömür İş
letmelerine bağlı ilki müfettiş görevlendirdim 
ve İşlenme Müdürü ile onun yanındaki bir mü
hendisi derhal Ankara'ya celbeittim. Onların ye
rine de iki tane mühendisimizi görevlendirdim 
ve bunlar vazifelerine başlamış bulunmaktadır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 

Adalet Bakanlığı da olayı kendi yönünden 
iki almış ve gerekli tetkikata başlamıştır. 

Üzerinde hassasiyetle durduğum bu konu
nun bugünkü durumu karşısında, yani adalet 
cihazı konuyu ele almış olduğu için, Yüce Miec-
ljse arz edebileceğim hususlar bunlardan iba
rettir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

2. — Bakanlar Kurıdunujı yeniden teşkili 
için, Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferit Me-
1en'in görevlendirildiğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/833) 

BAŞKAN — İki adet Cumhurbaşkanlığı tez-
^ r s s i var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Basşkanlığma 
Bakanlar Kurulunun yeniden tenkili için, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 
maddesi uyarınca, Cumhuriyet Senatosu üyesi 
Ferit Melen'i Barbakan olarak görevlendirdim. 

Atanacak bakanların ayrıca bildirileceğini 
arz ederim. 

Cevdet ıSunay 
Cumhurbaşkanı». 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış

işleri Bakanı Halûk Bayülken'e dönüşüne kadar, 
Ticaret Bakanı Navm Talû'nun vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi, (3/832) 

EİTEL KURULA SUNUŞLARI 

659 — 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ila yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Balkanı Halûk Bayülkıen'in dönüsüne kadar; 
Dîfişlert Bakanlığıma, Ticaret Bakanı Naim 

Talû'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu ara elerini. 

Cevdet Sumay 
Oumjhurbaskanı. 

BAŞKAN •— Bilgilerinize sunulur, 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEK 

1. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden getirt
meleri ve dış memleketlerden getirtecekleri ilâç
lar için yapılacak işlemler hakkında ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley' 
hı, 474 saydı Kanuna ekli Gıvmrıbk Giriş Tarife 
Cetvelinin 87,11 tarife No. lu bölümünün değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komis-y onlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 24 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1-/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 162 ve 162 ye 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme gsçiyonı?;. 
Geçen birleşimde müzakeresini yaptığımız 

Gümrük kamum tasarısının müzakeresine de
vam deleceğiz. 

43 nci maddeyi okutuyorum. 

D5EDÜN0Ü BöLtJM 

Hava (gemileri 
Denetleme1 

Madde 42. — 1. Yabancı memleketlerden 
Türkiıyetye gelen ve Türkiye'den yabancı mem-
leketlera gidecek olan hava gemileri yetkili 
Gümrük idaresi bulunan hava limanında (mey
dan) giümrük denetlemesine tabidir. 

2. 'Gelişte denetlemeden önce:, gidişte de
netlemeden SGCira Türkiye'de mecburi iniş ya
pan hava gemilerinin kapt-an pilotları Bakanlı
ğın emir ve talimatına uyarlar. 

3. özel bir izin ile gelen ve giden hava ge
milerinin kaptan piMları verilen, talimata gö
re. harfiCüsıt ederler. 

(1)162 ve 162 ye 1 nci ek S. Sayıl" basma-
yazı 39 ncu birleşim tutanağına eJdiâir. ' 

4. Hara gemilerinden gemi, yolcu ve yük 
için /tehlike teşkil etmedikçe eşya atılamas ve 
bu türlü haller ilk temas vs fırsatta gümrüğe 
bildirilir. 

Lüzumu halinde, gazete, dergi ve mektup 
paketleri ile sair eşyanın hava gemilerinden ye
re atılma şekli Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma 
bakanlıklarınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Daha evvel Genel Kurulumuzun alınış oldu
ğu karar gereğince, önerge verilmiş bulunan 
msıddeler üzerinde müzakere açıyoruz. O itibar
la, sayın üysler arasında söz isteyen olup olma
dığını sorma niş bulunduğumu bilgilerinize arz 
ederim. 

Yasaıklık 
Madde 43. — Pilot marifetiyle sevk ve ida

re edilmeyen hava gemileri ile, Hükümetin 
ösel izni olmadıkça, Türkiye'ye yabancı memle
ketlerden eşya getirilemez ve Türkiye iden ya
bancı memleketlere eşya götürülemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenüer... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Manifesto 

Madde 44. — Yabancı memleketlerden gelen 
hava gemilerinin kaptan pilotları veya acenta-
ları inecekleri gümrük bulunan ilk hava uma
nına çıkarılacak yükleri gösterir, mahreç güm
rük idaresi veya resmî makamca tasdik edilmiş, 
manifesto ila yolcu listesini Gümrük İdaresine 
verirler. 

Eğer hava gemisinin acentası varsa manifes
tonun, ayrıca bir Türkçe örneği de 24 saat için
de gümrüğe verilir. 

Hava gemisinde başka bir hava meydanına 
çıkarılacak yük varsa, kaptan pilotu veya 
acentası bunlara ait manifestoyu Gümrük ida
resine gösterir. 

Hava gemisi boş gelmiş veya Türkiye'ye çı
karılacak yük ve yolcusu yoksa, kaptan pilotu 

060 — 
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gelişinin sebeplerini yazılı olarak Gümrük İda
resine büdirir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Çıkış manifestosu 
Madde 45. — Yabancı m3mliek!eitlere gidî-

oek hava gemilerlain kaptan pilotları hareketle
rinden önce, o hava limanından alman yük için 
gümrüğe manifesto verirler. 

Muntazam seferli hava gemilerinin manifes
toları hareketlerinden iltiiıbaren 24 saat içerisin
de acentaları tarafından verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Transit 
Madde 46. — Yere inmekskin transit geçe

cek hava gemileri andlaşmalar uyarınca ve kar
şılıklı olarak hava gemilerine ait yukardaki 
maddelerde yazılı mükeltefiyeitlerden müstesna-
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo 
ram. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hava Kuvvetlerine mensup hava harb gemBa-

riyle götirilen ve götürülen eşya 
Madde 47. — Türk Hava Kuvvetlerine men

sup hava harb gemileriyle, Hükümetin izni üze
rine gelen yabancı devletlerin hava harb gemi
leri gümrük denetlemesine tabi değildir. 

Ancak bu harb gemileriyle yabancı memle
ketlerden eşya getirildiği veya Türkiye'den ya
bancı memleketlere eşya götürüldüğü takdirde, 
bunlar gümrüğe bildirilir. 

Türk Hava Kuvvevitler'lne mensup hava 
harb gemileriyle getirilen komutan ve diğer mü
rettebata ait eşyanın bir listesi bunların komu
tanları tarafından tanzim ve tasdik edilerek 
geminin iniş limanına en yakın Gümrük İdare
sine, gelişi mütaakıp en geç 24 saat içerisinde 
verilir ve bu eşyanın gümrük muayene ve iş
lemine tabi tultulması temin edilir. 

Hava harb gemileri komutanları çıkışta da 
aynı şekilde hareket ederler. 

Yukarda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait 
hükümlere riayetsizlik halinde ilgililer hakkın
da kanunî kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Müşterek hükümler 
'Görevli memurların yolculuğa 

Madde 48. — Kara, deniz ve hava işletme
leri, bu kanuna göre denetleme icabı, birlikte 
seyahatle görevli gümrük ve gümrük muhafaza 
memurlarını gidişte ve dönüşte ücreiisiz taşıma
ya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Manifessto şekli 
Madde 49. — Manifestolarda eşyanın olnsi, 

kablarımn adedi, nevi, markası, numarası ve 
gayri salı ağırlığı ile konişmento veya yük se
netlerinin numaraları ve milletlerarası andlar.-
malar ve gelenekler de gözönünde tutulmak su
retiyle Bakanlığın tespit edeceği diğer bilgiler 
gösterilir. 

Manifesto örnekleri, yakardaki esaslar da
hilinde ve gerektiğinde daha basitleştirilerek 
Bakanlıkça hasırlanır ve gümrük işlemlerinde 
bunlar kullanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

işletmelere ait mükellefiyetler 
Maddie 50. — Türkiye ile yabancı memle

ketler arasındaki muntazam yük ve yolcu ser
visleri yapan kara (Demiryolları dahil), deniz 
e hava işletmeleri; bu kanun hükümlerine gö

re gerekli gümrük denetlemeleri ve işlemlerini 
yapmak ve kolaylaştırmak üzere yolcu salonla
rı, depo, sundurma ve antrepolar ile görevli 
gümrük ve muhafaza memurlarının çalışmaları
na elverişli bürolar ve göaötleme kulübelerini 
yapmaya ve buralarını döşemeye, telefon, tek
nik cihaz ve aletleri ve buraların aydınlatma 
ısıtma gibi ihtiyaçlarını parasız olarak temin 
etmeye ve gümrük kapılarında gümrük denet
lemesine tabi kimselerle diğerlerinin ihtilâtını 
önlemeye matuf her türlü tesislerin temini hu
suslarında Bakanlık tarafından yapılan istek
leri aynı suretle yerine getirmeye mecburdur
lar. 
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Bu yerleri özel kanunlarına göre işletmekte 
bulunan kara, deniz ve hava yolları işletmeleri
nin yukardaki hükümlere göre gümrük denet
leme ve işlemlerinin sakil ve usulleri ve sair 
mükellefiyetleri G'ümriiık ve Tekel ve Ulaştırma 
Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları 
tüzükle tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge var
dır, önergeyi okutuyorum. Yalnız daha önce 
madde üzerinde söz isteyen sayın üye varsa ön
celikle bu söz hakkını istimal edelim. 

Söz isteyen sayın üye?.. Yok. O halde öner
geyi okutuyorum. 

Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük Ka
nunu tasarısının 50 nci maddesi ilk fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 50. — Türkiye ile yabancı memleket
ler arasında muntazam yük ve yolcu seferleri 
yapan kara, (demiryolu dahil) deniz ve hava 
işletmeleri; bu kanun hükümlerine göre ge
rekli gümrük denetlemeleri ve işlemlerini 
yapmak ve kolaylaştırmak üzere yolcu salonla
rı, depo, sundurma ve antrepolar ile, görevli 
gümrük ve gümrük muhafaza memurlarının ça
lışmalarına elverişli bürolar ve gözetleme kulü
belerini, buraların aydınlatma, ısıtma ve temiz
lik gibi ihtiyaçlarını, döşenlerini, telefon, tek
nik cihaz ve aletlerini parasız olarak temin et
meye ve gümrük kapılarında gümrük denetle
mesine tabi kimselerle diğerlerinin ihtilâtmı ön
lemeye matuf her türlü tesislerin temini husus
larında Bakanlık tarafından yapılan istekleri 
aynı şekilde yerine getirmeye mecburdurlar. 

Bize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyor mu efendim?.. 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyor. Okunmuş bulunan önergeyi tasvip
lerinize sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul et
meyenler. . Önerge kabul edilmiştir. 

Önerge* ile aldığı şekle göre maddeyi yeni
den okutuyorum. 

işletmelere ait mükellefiyetler. 
Madde 50. — Türkiye ile yabancı memle

ketler arasında muntazam yük ve yolcu sefer
leri yapan kara, (demiryolu dâhil) deniz ve ha
va işletmeleri; bu kanun hükümlerine göre ge
rekli gümrük denetlemeleri ve işlemlerini yap
mak ve kolaylaştırmak üzere yolcu salonları, 
depo, sundurma ve antrepolar ile, görevli güm
rük ve gümrük muhafaza memurlarının çalış
malarına elverişli bürolar ve gözetleme kulübe
lerini, buraların aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi ihtiyaçlarını, döşenlerini, telefon teknik ci
haz ve aletlerini parasız olarak temin etmeye ve 
gümrük kapılarında gümrük denetlemesine tabi 
kimselerle diğerlerinin ihtilâfını önlemeye ma
tuf her türlü tesislerin temini hususlarında Ba
kanlık tarafından yapılan istekleri aynı şekilde 
yerine getirmeye mecburdurlar. 

Bu yerleri özel kanunlarına göre işletmekte 
bulunan kara, deniz ve hava yolları işletmeleri
nin yukardaki hükümlere göre gümrük denet
leme ve işlemlerinin şekil ve usulleri ve sair 
mükellefiyetleri Gümrük ve Tekel ve Ulaştır
ma bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları 
tüzükle tespit olunur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, kabul edilen 
önergede «döşen» diye bir kelime geçti, «döşe
melerini» olacak efendim, yanlış yazılmış. 

BAŞKAN — Peki efendim. Kabul etmiş ol
duğunuz önerge ile maddenin almış bulunduğu 
yeni şekli okuttum. Yalnız önerge ile değiştiri
len 1 nci fıkradaki «döşenlerini» kelimesinin 
yanlışlıkla bu şekilde yazıldığını, bir maddî 
hata olduğunu, bunun «döşemelerini» şeklinde 
düzeltilmesi gerektiğini komisyon beyan ediyor. 
Bu düzeltme ile birlikte maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KİTAP 
Gümrük rejimleri 

BİRİNCİ AYIRIM 
Sundurma rejimi 

Sundurma 
Madde 51. — Yabancı memleketlerden kara 

(Demiryolları dahil), deniz ve hava taşıtları ile 
Türkiye'ye getirilen eşya, eğer orada sundurma 
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ve antrepoculuk hizmetleri kanunen tekeline ve
rilmiş bir işletme varsa, bu işletmelerin sorum
luluğu altındaki «sundurma» lara, gümrüğün 
denetimi altında konulur. 

Kırık veya tamire muhtaç kablar ile dağı
nık eşya sundurmalarda, gümrük ve işletme ida
relerinin müşterek kilidi altında ayrı bir yerde 
muhafaza altına alınır ve durum tutanaklarla 
ıtospit olunur. 

İşletme idareleri, en çok üç gün içinde, sun
durmalarına alman eşyanın manifestolarmdaki 
bilgilere uygun olarak tanzim edecekleri sun
durma giriş listesinin iki nüshasını ilgili güm
rüğe vermeye mecburdurlar. 

Sundurmaların şekil ve nitelikleri Bakanlık
ça tâyin ve tespit edilir. 

işletme idaresi bulunmayan yerlere gelen eş
ya, ancak gümrük sundurmalarına veya güm
rükçe müsaade edilen yerlere çıkarılabilir. 

Yukardaki fıkralar gereğince gümrük denet
lemesi altına konmuş eşyanın aşağıdaki madde
lerde yazılı rejimlerden birisine göre işleme tabi 
tutulmasını, bunların sahipleri veya temsilcileri 
veya nakilleri usulüne uygun bir beyanname ile 
gümrüktün isteyebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yok. Bu itibarla maddeyi aynen tasvip
lerinize sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sür© 
Madde 52. — YukarıM maddede gösterilen 

yerlere konulan eşya bir gümrük rejimi 'beya
nında bulunulmak üzere buralarda, ancak iki ay 
ve rejim beyanından itibaren de iki ay kalabilir. 
Bu süreler içinde çekilmeyen eşya tasfiye olunur. 

Ancak, bir defada getirilemeyen komple te
sislerin sahipleri, mümessilleri veya nâkilleri ta
rafından gümrüğe müracaatla ve tevsik edilmek 
şartıyle, sundurmada bekleme süresi son parti
nin getirilişinden itibaren işlemeye başlar. îük par
tinin gelişi tarihinden itibaren eşyanın sundur
ma süresi bir yılı aşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyoın, «mümessilleri 
veya nakilleri» deniyor. «Nakilleri» 'doğru mu 
efendim? «Vekilleri» falan değil, değil mi?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — «Nakilleri» sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Nâkilleri» sayın Balkan. 

BAŞKAN — «Nâikilleri», tamam yani nak
ledenleri», tamam. 

Madde üzerinde değiştirge önergesi yoktur. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum: Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edümiştir. 

Vaigon ve döniz üstü işlemler ve antrepolara 
alınacak eşya 

Madde 53. — Hacımları ve ağırlıkları veya 
cinsleri itibariyle, Bakanlıkça tayin ve tespit 
edilecek, bazı eşya sundurmaya alınmaksızın ve 
saihibinin sorumluluğu altında «deniz üstü» veya 
«vagon üstü» işleme tabi tutulabilir ve bu işlem
lerde 52 nci maddedeki sundurma süresi tatbik 
olunur. 

2. — Türkiye'ye gelen eşyanın, sahipleri veya 
mümessilleri veya nâkilleri; usulüne uygun bir 
beyanname ile ve kendi sorumlulukları altlında. 
bunların doğruca antrepoya alınmasını gümrük
ten istiyebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirige öner
gesi verilmiştir, o itibarla müzakere açıyorum. 

iSöz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. Veril
miş bulunan önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük Ka

nunu tasarısının 53 ncü maddesi 1 nci fıkrasın
da, 

«VaJgom üstü» ibaresinden sonra « veya kam
yon üstü» ibaresinin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyor mu efendim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan önergeye katılıyor. Önergeyi tas
viplerinize sunuyorum: Kalbul edenler... Kaibul 
etmeyenler. Önerge kabul edilmiştir. 

Önergenin getirmiş olduğu bu değişiklikle 
birlikte maddeyi tasviplerinize sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde bu de
ğişikliğiyle kabul edilmiştir. 
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İKİNCİ AYIRIM 

Giriş rejimi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

(Beyan ve şekilleri ve bilgi alma 
Yazılı beyan 

Madde 54. — Türkiye'ye kesin olarak gire
cek eşyamımıı cinsi, nevi niteliği, tatbikatı ko-
lavlıMıraicak surette Gümrük Giriş Tarife Cet
velinim tertip ve tavsiflerine uygun olarak $ös-
>t eril en, giriş beyannamesi ile yetkili gümrüğe 
bayanı, mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edece
ği! bülgiler ile beyamıfo. tevsikine yarıyan belce
lerin mahiyet ve adedleri ve hatnigilerimin beyan
nameye ekeleneceği ve sair hususlar Bakanlık
ça tayin ve tespit olunur. 

Beyannamemin, eşyanın Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelindeki numarası gösterilerek ve buna göre 
vergi tahakkukları da yapılmış olarak verilme
sini ve muayeneden önce bu tahakkuka göre 
vergilerin ödenmesini istemeye Bakamdık yelfcküi-
dir. Bu halde 59 ncu maddenin son fıkrası hük
mü işlemez. 

65 noi maddedeki esaslar dairesinde, satıcı ile 
hiçbir münaisebe'ti bulunmayan müsltakil alıcılar
la, satıcı ile münasebetleri dolayısıyle bu kanuna 
göre müstakil bir alıcı durumunda olmayan mü
kelleflerin ayrı tablolarda beyanda bulunma
maları mecburidir. Bu beyanın şekli ve istenile
cek bilgi ve belgeler Bakanlıkça tayin ve tespit 
edilir. 

Bu kanunun tatbikatında müstakil bir alıcı 
addedilmeyen ithalâtçıların durumları ve hak
larında uygulanacak işlemler, zaman zaman Ba
kanlıktan gümrüklere ve ilgililere tebliğ- olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 
önerge yok. Maddeyi tasviplerimize sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sözle beyan 
Madde 55. — Aşağıda yazılı olan hallerde 

beyan sözle yapılır ve buna konu olan eşyanın 
gümrük işlemlerinde tahakkuk varakası kulla
nılır. 

1. Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlile
rinin vergiden muaf olan veya vergiye tabi olup 
da ticarî mahiyet ve miktarda bulunmadığına 

ve bu maksatla taşınabilecek miktarda ve kendi 
ihtiyaçlarına mahsus olan eşyası, 

2. Bu kanunun 7 nci maddesinin 4, 5 ve 6 
ncı fıkralarında, 8 nci maddesinin 8, 9, 10, 11 
ve 12 nci fıkralarında ve 12 nci maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkralarında sözü edilen eşya, 

3. Hava gemisi ile getirilen Gümrük Vergi
sinden muaf eşya ile ticarî olmayan veya zatî 
mahiyette bulunan eşya, 

Bu maddenin uygulanmasında gümrük me
murları, beyanlarını kanun hükümlerine uygun 
olarak yapabilmelerini kolaylaştırmak gayesiyle, 
mükelleflere önceden bilgi verirler. 

Açık olarak beyanda bulunmayan veya bu
lunamayan veya kablarmın açılıp bakılmasını 
isteyenlerin eşyası muayene edilir. Lüzumu ha
linde yolcuların gümrüklerde yazılı olarak be
yanda bulunmalarını istemeye ve buna ait usul
leri koymaya bakanlık yetkilidir. 

Yolcuların gümrük işlemleri hakkında ön
ceden bilgi edinmeleri Bakanlıkça yapılan ya
yınlarla temin olunur. 

Tahakkuk varakalarının şekil, adedi ve ihti
va edeceği bilgiler ile kullanma tarzı ve sair hu
suslar Bakanlıkça tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

özel beyan 

Madda 56. — Aşağıda yazılı hallerde yetkili 
makamlardan yazılacak mektuplar beyanname 
addolunur ve eşyanın gümrük işlemleri bunlarla 
yürütülür. 

1. Cumhurbaşkanına ait, 10 ncu maddenin 
1 nci fıkrasındaki eşya için umumî kâtiplikten 
yazılacak mektuplar, 

2. Diplomatik muaflık ve imtiyazlardan 
faydalananların ancak kendi adlarına veya elçilik 
adına gelecek eşya için, karşılıklı olmak şartıy-
le, misyon şeflerinden veya muaflık hakkı ta
nınmış heyet başkanlarından yazılan mektuplar 
ile kurye çantalarına ait kurye mektupları, (bu 
mektupların şekil, ihtiva edeceği bilgiler ve gö
receği işlemler Dışişleri ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tescil 
Madde 57. — Giriş beyannameleri incelene

rek 54 ncü maddede belirtilen bilgileri ihtiva et
tiği takdirde kabul ve tescil edilir. Ancak şeklî 
noksanlıkları tamamlanmak üzere geriverilir. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üze
rine sıra numarası, tarih ve resmî mühür konul
ması suretiyle tamam olur. 

135 nci maddenin 1 nci fıkrasında sözü ge
çen giriş beyanameleri de bu madde hükmüne 
göre tescil olı^"-* 

55, 56 ve 136 nci maddelerde sözü edilen ve 
beyanname hükmünde olan tahakkuk varakası 
ve mektuplar da maddelerinde gösterilen şart
lara uyduğu takdirde ve gerektiğinde noksan-
lan tamamlattırılarak derhal özel defterlerine 
kayıt ve üzerlerine sıra numarası, tarih ve resmî 
mühür konularak tescil edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Önerge yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Beyannamede kalem 
Madde 58. — Giriş beyannamelerinde, beyana 

terettübedecek vergi ve ceza bakımından her 
kalem ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksik 
veya fazlası diğer kalemin fazla veya eksiğiyle 
mahsubedi1*0 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ve andlaş-
malara dahil ahdî tarife cetvellerinde ayrı tarife 
pozisyonu veya tâli pozisyon altında toplanan 
ve bir vergi haddine tabi olan eşya bir kalem 
sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Beyannamelerde düzeltme 

Madde 59. — Kazıntı ve silintili beyanname
ler gümrükçe kabul edilmez. 

Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizile
rek doğrusu yazılır. Düzeltmeler ve ilâvelerin 
yanma beyanname sahibi tarafından imza konu
lur ve tescil esnasında bunlar resmî mühürle mü
hürlenir. 

Beyanameler tescillerinden sonra düzeltil
mezler. Ancak, muayeneye havalesinden önce 
olmak şartıyle, mükellefler bu beyanlarını eşya
nın cins, nev'i ve niteliği, kab adediyle marka 
ve numaraları aynen kalmak üzere, yalnız ağır
lık, aded, ölçü veyahut kıymet yönlerinden dü

zeltebilirler ve bu düzeltmeler, idare âmirinin iz
ni ile yapılır ve beyan sanibi ile müştereken im
zalanarak resmî mühürle mühürlenir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beyanın bağlayıcı olduğu 
Madde 60. — Gümrük İdaresince tescil edil

miş olan beyanname taallûk ettiği eşyanın ver-
£İ, resim ve para cezalanndan dolayı taahhüt 
mahiyetinde olarak mükellefi bağlar ve vergi
lerin tahakkukuna esas tutulur. 

Gümrük İdaresi, beyanın doğruluğunu dene
mek üzere eşyayı kısmen veya tamamen muaye
ne edebilir. Bu takdirde beyanname muhtevası 
eşyanın vergilerinin tahakkuku muayene netice
sine göre yapılır. (65 nci maddedeki kıymete 
ilişkin hükümler saklıdır.) 

Ancak, kısmî muayenelerde idarenin ve mü
kellefin bütün kablan muayene ettirmek hakkı 
saklıdır. 

Eşyava ait vergilerin tahakkuku ve diğer 
gümrük işlemlerinin, muayene edilmeden beya
na göre yapılmasına idare amirlerince müsaade 
edilebilmesi hususunda usuller koymaya Bakan
lık yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum : Kabul edenler.,. Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beyannamenin takibi 

Madde 61. — Giriş beyannameleri tescil ta
rihinden itibaren, ihtilâf olmadığı halde sebep
siz yere iki ay içinde takip ve gümrük işlemleri 
bitirilmediği takdirde, muhtevası eşyanın mua
yenesi cihetine gidilir. Muayenede mal sahipleri 
veya gümrük komisyoncularının da bulunma-
lan kendilerine yazı ile bildirilir ve tayin edilen 
günde gelmedikleri takdirde muayene re'sen ya
pılır. 

Muayene neticesinde gümrüklerce alman pa
ra cezasını veya diğer ceza takiplerini gerek
tirir hallere raslanmadığında, keyfiyet tutanak
la tespit, eşyaya tasfiyeye ait hükümler tatbik 
ve beyannameler iptal edilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre yapılacak muaye
ne sonunda, gümrüklerce alınan para cezasını 
veya diğer ceza takiplerini gerektiren hallerde 
usulüne göre kovuşturma yapılır. 
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ihtilaflı olan işlerde, yetkili mercilerce ihti
lâfın halline değin, bu madde hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Giriş beyannamesi verilmiş eşyada rejim 
değişikliği 

Madde 62, — Gümrükçe giriş beyannamesi 
tescil edildikten sonra yabancı bir memlekete 
çıkarılması veya yetkili başka bir gümrüğe gön
derilmesi istenilen eşyanın muayenesi neticesin
de cezayı gerektirir bir hal görülmediği takdir
de bu istek kabul olunur. Şu kadar ki, yetkili 
bir başka gümrüğe gönderilmesi istenilen eşya
nın yurda ithaline mani bir hali bulunmaması 
şarttır. 

Bunlardan yurt dışına gönderilmek istenilen
lerin vergileri peşin olarak tahsil edilmişse bun
lar iade edilir. Muayene neticesi para cezasını 
gerektirdiği takdirde isteğin kabulü cezanın 
ödenmesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum : Kabul edenler., Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eşyanın beyandan önce muayenesi 

Madde 63. — Beyanlarını yukarıki madde
ler hükümlerine göre yapabilmek üzere mükel
leflerin, gümrüğün denetlemesi altındaki eşya
sını tartmalarına, muayene etmelerine ve ticarî 
mahiyet taşımayacak değerde numune almaları
na izin verilir. 

Bu hususta kullanılacak belgeler ve uygula
nacak işlemler bakanlıkça tayin ve tespit edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TariSe Y?. fiyat hakkında bilgi isiteme 

Madde 64. —- Elindeki belgelere ve numune
ye g'ire 1:oyanlarını tarifeyle uygun olarak ya-
pam?iyacak durumda olan mükellefler bu hu
susta ve normal fiyat unsurları hakkında Güm
rükler Genel Müdürlüğünden bilgi isleyebilir. 

Gümrükler G-snel Müdürlüğü bu fiyat un
surları ve tarife hususundaki mütalaasını, mü
racaatın msc-nedi olan numune ve belgelerin in-
celenmssi suretiyle hem bilgi isteyene ve hsm 
de ilgili gümrüğe en kısa zamanda bildirir. Bu 

şekildeki bildirişler, kanun ve tarife cetveli ile 
izahnaıme hükümleri pıösönünde tutularak işle
me talbi tutulur. 

B.*ŞKAN — Değiştirge önergem, yok. Tas
viplerinim sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
'etmeyenler.. Madde kalbul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eşyanın tevsiki ve muayene 
Eşyanın laynıati 

Madde 65. — 1. i-hal eşyasının Gümrük 
Vergisine iasats olan kıymeti Gıümrük Vergisi 
ödeme mükallefiyeiîinin başladığı tarihteki nor
mal fiyatıdır. 

2. Normal fiyat, müstakil bir alıcı ile müs
takil. bir satıcının tam ve senhsat rekalbsıt şart
lan içinde uyuşacağı farz olunan fiyattır. 

Bu fiyat tespit olunurken : 
a)' Eyyama alıcıya Türkiye'de giriş liman 

veya m:?.f milinde teslim edildiği; 
b) Eşyanın satışına ve Türkiye'de giriş li

man veya mahallimde teslimine müteallik mas
rafların satıcıya ait bulunduğu, dolayısıyle fi
yata dalhil edildiği; 

e) Türkiye'de ödenmesi gereken vergi ve 
resimlerin alıcıya aidolduğu, dolayısiyle eşya
nın f'yatıma ckıhil edilmediği, 

Farz olunur. 
d) (ib) fıkrasında belirtilen başlıca mas

raflar şunlardır: 
Nakil vıe sigorta masrafları, komisyonlar, 

tellaliye, eşyanın Türkiye'ye sokulması için 
yurt dışında tanzimi gerelken belgelere ait mas
raflar, yurit dışında ödenmesi icabedan vergi ve 
resimler, (Muaf tutulmuş veya geliverilecek 
voya gsrivorilmiş olanlar hariç) ambalaj bedel
leri, (Hususî gümrük rejimlerine tabi olanlar 
hariç) ambalaj masrafları (işçilik, malzeme ve
ya diğer masraflar), yüklem'3 masrafları, 

3. MüsitaMl bir alıcı ile müstakil bir satıcı 
arasında tam ve serbest reflaaJbet şaftları altın
da yapılan satış anlaşmasında; 

a) Alıcı tarafından fiilen yapılacak yegâ
ne ödeme münhasıran eşyanın bedelidir. 

b) Uyuşulan fiyat, satıcı veya satıcı ile iş 
ortağı gerçek veya tüzel bir k'ışiyle alıcı veya 
alıcı ile iş ortağı gerçek veya tüzel bir k''~i ara
sında, bizatihi satıştan doğan münasebetler dı
şında akde müstenit bulunsun veya bulunma-
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sm ticarî malî veya sair t ir ilcinin tesiri altın
da olmayacaktır. 

- c) Eşyanın ilerde satışından, temlikinden 
veya kullanılmasından doğacak nemanın her
hangi bir kısmından satıcı veya satıcının orta
ğı gerdek veya tüzel bir kişi doğrudan doğru
ya veya dolayısıyle faydalanamaz. 

iki şahıstan her biri diğerinin ticaretinde 
herhangi bir menfaat rabıtasına sahibolursa ve
ya her ikfoin'im herhangi bir ticarette müşterek 
bir menfaat rabıtası bulunursa veya üçüncü bir 
şahsın bunlardan her bininin ticaretinde bir 
mienfaait rafııtan mevcuıdolursa, bu menfaat ra
bıtaları doğrudan doğruya veya dolayısıyle 
de olsa, bu şahsılar iş ortağı addolunur. 

4. Kıymeti tespit edilecek eşya : 
Patenti alınmış bir usulle imal edilmişse ve-

ya tescil edilmiş bir resim veya model mevzuu 
ise veya yabancı bir fabrika veya ticarethane
nin alâmeti farikasını taşıyorsa veya ithalden 
sonra tamamlayıcı bir işçiliğe tabi tutulup böy
le bir alâmeti farika ile satışa arz edilecekse, 
işbu eşyanın normal fiyatına, patentin, tescil 
edilmiş resim veya modelin veya fabrika veya 
ticarethanenin alâmeti farikasını kullanma hak
kı kıymete dahil edilir. 

Eformal fiyatı teşkil eden unsurlar ve bunla
ra müsteniden kıymetin tayini, icabında, katıl
dığımız milletlerarası andlaşmalara göre kurul
muş teşekkülün yetkili organlarından çıikmış 
tavsiyeler de nazarı dikkate alınarak Bakanlık
ça tespit ve yayınlanır ve tatbikata esas tutu
lur. 

5. Katî satış akdine müsteniden yurda it
hal edilecek eşyanın Gümrük Vergisi, bu akde 
uygun alarak beyan olunan ve gümrükçe ilk na
zarda şüpheli görülmeyecek kabul ê düen fiyat 
üzerinden tahakkuk ettirilir. 

Şu kadar ki, satış akdinin yukarda/ki fıkra
larda yazılı şartlara uygun olarak yapılmamış 
bulunması halinde Gümrük Vergisi, mezkûr 
fıkralara göre tespit olunacak kıymet üzerin
den hesaplanır. 

6. Eşyanın Gümrük Vergisine esas olacak 
kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburi
dir ve bu beyan mükellefi bağlar ve tahakkuka 
esas tutulur. Fatura ve diğer belgelerde yazılı 
yabancı paralar vergi ödeme mükellefiyetinin 
başladığı tarihte Bakanlıkça o ay içerisinde 

tatbik edilmek üzere (Cari resmî kambiyo satış 
kurları esas alınarak) yayınlanmış bulunan 
kurlara göre Türk parasına çevrilir. 

7. Gümrük Vergisinin tahakkukuna esas 
olan eşya kıymetlerinin tespitinde bir liradan 
aşağı olan kesirler liraya tamamlanır. 

8. Vergiden muaf veya sıklet esası üzerin
den vergiye tabi eşya da dahil olmak üzere bi
lûmum eşya kıymetlerinin yukardaki esaslara 
göre gümrüğe beyanı mecburidir. 

9. Gümrük Vergisi eşyanın kıymeti üzerin
den alınan hallerde eşyanın fatura ve benzeri 
diğer belgelerde yapılan denetlemesi neticesin
le fatura ve diğer belgelerde gösterilmemiş 
olan kıymetler de normal fiyata eklenir. 

Fatura ve diğer benzeri belgelerine nazaran 
nuayenede noksan çıkan eşya kıymetleri, eşya
nın telef veya ziyamdan veya noksan gönderil
diğinin sabit olmasından veya çalınmasından 
ileri geldiği anlaşılmak şartryle vergiye esas 
kıymetten düşülür. 

10. Kanunun 140 ncı maddesine göre satışa 
çıkarılacak eşyanın Gümrük Vergisine esas ola
cak kıymeti, zaman, mahal ve miktar itibariy
le uygun olduğu takdirde mevcut vesikalarına 
göre tespit edilir. Herhangi bir belge mevcudol-
madığı veya mevcut belgeleri eşyanın halihazır 
kıymetini ifade etmediği takdirde, aynı veya 
benzeri eşyanın bulunduğu hal ve vaziyeti dik
kate alınarak ve gerekirse yetkili mercilerin 
mütalaasına da müracaat edilerek gü nrükçe 
tesbit olunacak ClF değerine göre hesaplanır. 

11. Mükellef, mümessil ve komisyoncu gilbi 
ilgililerin 179 ncu maddeye göre, gerekli def
terleri ve belgeleri göstermekten ve vermekten 
çekinmeleri halinde eşyanın Gümrük Vergisine 
esas olan kıymeti, benzeri eşya fiyatları gözö-
nünde tutularak gümrük idarelerince re'sen ta
yin ve tespit olunur ve tahakkuk buna göre ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değiştirge 
önergesi var. Bu itibarla müzakere açıyoruz. 
Söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. önergeyi 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük ka

nunu tasarısının 65 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Rize 
S. ZeM Köseoğlu 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Beyanın tevsiki ve muayene 
Eşyanın kıymeti 

Madde 65. — 1. ithal eşyasının Gümrük 
Vergisine esas olan kıymeti Gümrük Vergisi 
ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki nor
mal fiyatıdır. 

2. Normal fiyat, birbirinden müstakil bir 
alıcı ile bir satıcının tam ve serbest rekabet 
şartları içinde uyuştuğu farz olunan fiyattır. 

Bu fiyat tespit olunurken: 
a) Eşyanın alıoıya Türkiye'de giriş liman 

veya mahallinde teslim edildiği; 
b) Eşyanın satışına ve Türkiye'de giriş li

man veya mahallinde teslimine mütaallik bü
tün masrafların satıcıya ait bulunduğu, dola
yısıyle normal fiyata dahil olduğu; 

c) Türkiye'de ödenmesi gereken vergi ve 
resimlerin alıcıya aidolduğu, dolayısıyle eşya
nın normal fiyatına dahil bulunmadığı; farz olu
nur. 

3. 2 No. lu fıkranın (b) bendinde bahsi ge
çen masraflar şunlardır: 

Nakliye ve sigorta; komisyonlar; tellaliye; 
eşyanın Türkiye'ye ithali için yurt dışında tan
zimi gereken belgelere ait masraflar (konsolos
luk harçları dahil); yurt dışında ödenmesi 
ilcabeden vergi ve resimler (Muafiyet sebebiyle 
alınmayan vergilerle, geri verilmiş ya da veri
lecek vergiler hariç); ambalaj bedelleri (vergi
lendirme yönünden ayrı sayılanlar hariç); 
ambalaj masrafları (işçilik, malzeme veya di
ğer masraflar); yükleme masrafları; 

4. Birbirinden müstakil bir alıcı ile bir 
satıcı arasında tam ve serbest rekabet şartları 
altında yapılan satış anlaşmasında; 

a) Eşya fiyatının ödenmesi alıcının yegâ
ne fiillî edasını teşkil eder. 

b) Uyuşulan fiyat, satıcı veya satıcı ile 
iş ortağı gerçek veya tüzel bir kişi ile alıcı ve
ya alıcı ile işortağı gerçek veya tüzel bir kişi 
arasında, bizatihi satıştan doğan ilişkiler dı
şında akde müstenit bulunsun veya bulunma
sın ticarî, malî veya sair bir ilginin tesiri altın
da olmayacaktır. 

c) Eşyanın ilerde satışından, temlikinden 
veya kullanılmasından doğacak nemanın her
hangi bir kısmından satıcı veya satıcının orta-
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ğı gerçek veya tüzel bir kişi doğrudan doğru
ya veya dolayısıyle faydalanamaz. 

d) İki şahıstan her biri diğerinin ticaretin
de herhangi bir menfaat rabıtasına sahibolursa 
veya her ikisinin herhangi bir ticarette müş
terek bir menfaat rabıtası bulunursa veya üçün
cü bir şahsın bunlardan her birinin ticaretinde 
bir menfaat rabitası mevcudolursa, bu men
faat rabıtaları doğrudan doğruya veya dolayı
sıyla da olsa, bu şahıslar işortağı addolunur. 

e) Kıymeti tespit edilecek eşya: 
Bir ihtira beratına veya tescil edilmiş bir 

resim yahut bir modele göre imal edildiği; 
Yabancı bir imalât veya ticaret markası al

tında ithal edildiği; 

Yabancı bir imalât veya ticaret markası al
tında satışa arz edilmek, temlik edilmek veya 
kullanılmak üzere ithal edildiği veya ithalden 
sonra tamamlayıcı bir işçiliğe tabi tutularak 
böyle bir alâmeti farika ile satışa arz edilmek, 
temlik edilmek veya kullanılmak üzere ithal 
edildiği; 

takdirde, 
Bu eşyanın normal fiyatına, patentin, tescil 

edilmiş resim veya modelin veya fabrika veya 
ticarethanenin alâmeti farikasını kullanma hak
kı dahil edilir. 

5. Katî satış akdine müsteniden yurda it
hal edilecek eşyanın Gümrük Vergisi, bu ak
de uygun olarak beyan olunan ve Gümrükçe ilk 
nazarda şüpheli görünmeyerek kabul edilen fi
yat üzerinden tahakkuk ettirilir. 

Şu kadar k', satış akdinin yukardaki fık
ralarda yazılı şartlara uygun olarak yapılma
mış bulunması halinde Gümrük Vergisi, mez
kûr fıkralara göre tespit olunacak kıymet üze
rinden hesaplanır. 

6. Eşyanın Gümrük Vergisine esas olacak 
kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburi
dir. Fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı 
paralar vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı 
tarihte mer'i kurlara göre Türk parasına çevri
lir. Bu kurlar, carî resmî kambiyo kurları 
esas alınarak Bakanlıkça tespit edilir ve ya
yınlanır. 

7. Gümrük Vergisinin tahakkukuna esas 
olan eşya kıymeitnin tespitinde bir liradan 

I aşağı olan kesirler liraya tamamlanır. 
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8. Vergiden muaf olan veya ağırlık esası 
üzerinden vergiye tabi tutulan eşya da dahil ol
mak üzere bilûmum eşya kıymetlerinin yukar-
daki esaslara göre Gümrüğe beyanı mecburidir. 

9. Gümrük Vergisi eşyanın kıymeti üzerin
den alman hallerde eşyanın fatura ve benzeri 
diğer belgelerle yapılan denetletmesi neticesin
de fatura ve diğer belgelerinde gösterilmemiş 
olan kıymetler de normal fiyata eklenir. 

Fatura ve diğer benzeri belgelerine nazaran 
gümrük muayenesinde noksan çıkan eşya kıy
metleri, eşyanm telef veya ziyamdan veya 
noksan gönderildiğinin saibit olmasından veya 
çalınmasından ileri geldiği anlaşılmak şartıyle 
vergiye esas kıymetten düşülür. 

10. Kanunun 140 ncı maddesine göre satı
şa çıkarılacak eşyanm Gümrük Vergisine esas 
olacak kıymeti, zaman, yer ve miktar itibariy
le uygun olduğu takdirde mevcut belgelerine 
göre tespit edilir. Herhangi bir belge bulunma
dığı veya mevcut belgeleri eşyanın hali hazır 
'kıymetini ifade etmediği takdirde, aynı veya 
(benzeri eşyanın bulunduğu hal ve durumu dik
kate alınarak ve gerekirse yetkililerin mütalaa
sına da başvurularak gümrükçe tespit olunacak 
CİF değerine göre hesaplanır. 

11. Mükellef, mümessil ve komisyoncu gi
bi ilgililerin 179 ncu maddeye göre, gerekli 
defterleri ve belgeleri göstermekten ve vermek
ten çekinmeleri, halinde eşyanın Gümrük Ver
gisine esas olan kıymeti, benzeri eşya fiyatları 
gözönünde tutularak Gümrük idarelerince re'-
sen tayin ve tespit olunur ve tahakkuk buna 
göre yapılır. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) —• Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi Genel Kurulun tasvi

bine sunuyorum1: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Okunmuş bulunan 65 nci madde üzerinde 
başka değişiklik önergesi yoktur. 

Kabul edilmiş olan önergeye göre 65 nci 
maddenin yeni ve değişik şeklini tasviplerinize 
(sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen-
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ler... Madde bu değişik şekliyle kabul edilmiş
tir. 

Eşyanm ağırlığı ve kabları 
Madde 66. — 1. Gümrük Giriş Tarife Cet

velinde Gümrük Vergisinin eşyanm saf veya 
gayri saf ağırlığı üzerinden alınacağı yazılı olan 
hallerde: 

a) Gayra saf ağırlık tabiri, eşyanm bütün 
ambalâjlanyle birlikte olan ağırlığını ifade 
eder. 

Gayri saf ağırlığı üzerinden vergfjye tabi eş
ya ambalajsız geldiği takdirde bulunduğu halde
ki ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur. 

Başka başka vergi hadlerine ve aynı za
manda gayri saf ağırlıkları üzerinden Gümrük 
Vergisine tabi eşya bir ambalaj içinde geldiği 
takdirde, eşya, saf ağırlıkları üzerinden tartılır 
ve ambalaj ağırlığı saf ağırlıklarına mütenasi-
ben taksim edi'mek suretiyle ilave olunur. 

Gayri saf ağırlıkları üzerinden vergiye tabi 
olan ile diğer ölçüler üzerinden vergiye tabi 
bulunan veya vergiden muaf olan eşya bir 
ambalaj içinde geldiği takdirde, gayri saf ağır
lık üzerinden vergiye tabi eşyanm Gümrük Ver
gisi sâf ağırlığı üzerinden hesaplanır ve tahak
kuk eden vergi miktarına % 20 ilâve edilir. 

b) Saf ağırlık tâbiri, eşyanm bütün amba
lajlan çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığını ifa
de eder. 

c) Ağaç ve kerestelerin ağırlıkları üzerin
den vergiye tabi tutulmaları halinde ve döküm 
halinde ithal edilen mayilerin makbul sebepler
den dolayı ağırlıkları tayin edilemediği takdir
de Gümrük idaresi mezkûr eşyanm metereküp 
ve hektolitre miktarlarını aşağıda yazılı esasla
ra göre kiloya çevirmeye ve Gümrük Vergisini 
buna göre tahakkuk ettirmeye yetkilidir. 

Meşe ve Ceviz ağaç ve kerestelerinin her 
metrekülbü 700 Kg. bunun dışmda kalan ağaç 
ve kerestelerin her metrekübü 500 Kg. mayile
rin beher hektolitresi 90 Kg. 

2. Aşağıda yazılı hallerde eşyanm ambala
jı ayrı olarak beyan edilir ve mahiyetlerine gö
re tarifede yer aldıkları pozisyonları üzerinden 
vergiye tabi tutulur. 

a) Eşyanın mutat ve alelade maddelerden 
olmayan veya lüzumundan başka bir şekilde 
yapılan ambalajlar, 

b) Taallûk ettikleri eşyanm faturasında 
kıymeti ayrı gösterilen ve aynı zamanda müs-
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takil bir ticaret eşyası mahiyetini arz eden 
ambalajlar, 

c) Gümrük Vergisinden kaçınma maksa-
diyle ambalaj olarak getirilen eşya, 

Şu kadar k:. yukardaki fıkralar hükümleri
ne göre kendi tarifeleri üzerinden Giimrük Ver
gisine tabi ambalaj maddelerinin vergisi, için
deki eşyanın Gümrük Vergisinden az olduğu ve
ya bu vergiye eşit bulunduğu takdirde ambalaj 
maddelerinin Gümrük Vergisi eşyanın tabi ol
duğu vergi hadleri üzerinden ve eşya ile birlik
te tahakkuk ettirilir. 

d) Ağırlık üzerinden Gümrük Vergisine 
tabi eşyanın mûtat ambalajları mahiyetinde 
olmayan kutu, kılıf ve muhafazalarının Güm
rük vergileri, içindeki eşyanın vergfeinden da
ha yüksek bulunduğu takdirde, bunlar aidoldu-
ğu tarife numarasına göre vergiye tabi tutulur. 

Kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın, kılıf, 
kutu ve mahfazaları başlıbaşına bir ticaret eş
yası mahiyetini arz etmek ve ayrıca kıymetleri 
eşyanın kıymetine dahil bulunmak şartıyle baş
kaca Gümrük Vergisine tabi tutulmaz. 

3. Ağırlıklın üzerinden Gümrük Vergisine 
tabi eşyadan muayene edilenlere ait Gümrük 
vergileri tahakkukları hakkında aşağıdaki 
esaslar dairesinde işlem yapılır. 

a) Eşyanın mûtat ve alelade maddelerden 
da beyana nazaran fazlalıklar görülürse aynı 
cins ve neviden eşyanın tartılmamış kablarma 
bu fazlalığın ortalamasına göre mıütenasilben 
ilâveler yapılır, beyanname sahibi bu suretle 
zam yapılmasını kabul etmez veya gümrükçe 
lüzum görülürse diğer kablar da tartılır. 

b) Tartılan kablarda beyana göre eksiklik 
görülürse ve bu eksiklik eşyanın tabiatından 
veya telef ve ziyamdan veya noksan gönderil
diğinin sabit olmasından veya çalınmasından 
ileri geldiği anlaşılırsa bulunan miktar üzerin
den Gümrük Vergisi alınır. Ancak, bu ahvalde 
idarenin ve mükellefin bütün kabları muayene 
ettirmek hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eşya menşeinin tayin ve tespiti 
Madde 67. — Andlaşmalardan faydalanacak 

eşyanın âkıd memleket menşeli olduğunu veya 
o memlekette gördüğü tahavvül ve ameliyeler 
dolayısıyle öyle sayılmak lâzımgeldiğini bildirir 
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yetkili makamlardan verilmiş menşe şehadetna-
mesinin gümrüğe verilmesi şarttır. Bu şehadet-
namelerin tâyin olunacak mercilerce tasdik edil
mesini şart koşmaya Bakanlık yetkilidir. 

Eşyanın üçüncü bir memlekette gördüğü ta
havvül ve ameliye dolayısıyle o memleket men
şeli sayılabilmesıi için bu tahavvül ve ameliyeler 
neticesinde kıymetinin % 50 nisbetinde artmış 
olması lâzımdır. 

Ancak : 
1. CİF kıymeti Bakanlıkça tayin edilen ve 

taşıdıkları marka ve alâmetler itibariyle men
şei gümrüklerce tespit edilebilen eşya, 

2. Üzerlerinde imal edildikleri fabrika 
marka ve alâmetleri bulunan ve ticarî mahiyet
te olmayan eşya, 

Menşe şehadetnamesinden müstesnadır. 
BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad

deyi tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eşyanın fizikî muayenesi ve kimyevî tahlili 
Madde 68. — Gümrükçe muayeneye tabi tu

tulan eşyanın Gümrük Vergisinin tahakkuk et
tirilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygu
lanmasında fizikî muayeneye veya kimyevî tah
lile lüzum görülen hallerde, alınacak numuneleri 
ve numune alınması mümkün olmadığı tadirde 
esas eşya üzerinde gümrük lâboratuvarlarında 
ve buralarda yapılamayan hallerde Bakanlıkça 
resmî lâboratuvarlarda yaptırılacak tetkik ve 
tahlil neticeleri tahakkukta esas tutulur. Hariç
te yaptırılacak tahlil ücretleri mükellefince pe
şinen ödenir. 

Tahlilden arta kalan numuneler tahlil neti
celerinin tebliğinden itibaren bir ay içinde sa
hipleri tarafından müracaat edilerek alınmadı
ğı takdirde, gümrüğe terk edilmiş sayılır. 

Kimyevî tahlillerde kullanılacak tahlil me
totları Bakanlıkça tespit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muayenede bulunacaklar 
Madde 69. — Giriş işlemlerine konu teşkil 

eden eşyanın muayenesi, beyan sahiplerinin ve
ya temsilcilerinin veya gümrük komisyoncusu
nun huzuru ile yapılır. 

Posta ile gelen ve gümrük işlemi tahakkuk 
varakası ile yapılan eşyanın muayenesinde, bu 
idareden bir memurun bulunması kâfidir. 
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Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlileri- I 
nin beraberlerinde getirip bıraktıkları veya 
kendilerinden evvel veya sonra gelen eşyanın 
muayenesi, sahibinin veya yazılı olarak bildire
ceği bir kimsenin huzuru ile yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme ve ikinci muayene 
Madde 70. — Kontrol maksadıyle Bakanlık 1 

müfettişleri, müfettiş muavinleri, kontrolörler 
ve gümrük idare âmirleri muayenesi yapılmış 
ve işlemleri tamamlanmış giriş, çıkış, transit 
ve aktarma eşyasının «ikinci muayenesini» her 
zaman yapabilirler. Keza, sözü edilenler güm
rük işlemlerinin her safhasında gözetim ve de
netlemeye yetkilidirler. 

Bu muayenelerde ilgili memurlarla birlikte 
gümrük komisyoncusunun bulunması şarttır. 
Lüzum görüldüğü takdirde mal sahibi veya 
temsilcisinin de hazır bulunmaları istenebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Muayene mahallî ve muayene edilmeyecek eşya 

Madde 71. — Eşyanın muayenesi gümrüğün 
daimî denetimi altında bulunan sundurma, 
antrepo veya gümrükçe müsaade edilen ve 
sundurma kabul olunan yerlerde yapılır. 

Ancak bunlar dışındaki yerlerde de Bakan
lığın müsaadesi ile muayene yapılabilir. 

8 nci maddenin 4 ncü fıkrasına giren eşya
dan Millî Savunma Bakanlığınca gizliliği önce
den Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildirilecek 
eşya ile 9 ncu maddenin 1, 2, 3 ve 10 ncu mad
denin 1 nci fıkralarında yazılı eşya muayene 
edilmez. 

Kurye çantalarının Gümrük işlemleri Millî 
Savunma, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakan
lıklarınca tespit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Vergilerin tahakkuk, ödenmesi, ertelenmesi ve 

eşyanın teslimi 
Eşyanın karşılık ve teminat hükmünde olduğu 

Madde 72. — Gümrüğün denetlemesi altın
daki yerlerde bulunan eşya, birinci derecede bu | 
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eşyaya mütaallik Gümrük Vergisi ve gümrük
lerce alınan başka vergilerle para cezalarından 
dolayı, karşılık ve teminat hükmündedir. 

Bu malların bedeli Gümrük Vergisi ve di
ğer vergileri karşılamazsa kalan vergiler 
aranmaz. Ancak malın bedeli ile karşılanmı-
yan para cezaları için gümrüklerce mükellefin 
başka mallarına başvurularak kovuşturma ya
pılır. 

Üçüncü şahısların alacakları ve aldıracak
ları haciz tedbirleriyle sair tedbirler, ancak eş
yanın yurda gelmiş olması ve sahipleri ile cins 
ve miktarlarının açıklanması şartıyle sundurma 
ve antrepoculuğu yapan ilgili idare ve müesse
selere tebliğ edilir ve bu idare ve müesseselerce 
gümrüğe de bilgi verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yoktur. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vergilerin ödenmesi 
Madde 73. — 1. Gümrükten alman vergi

ler: 
a) Gümrük veznesine «alındı» karşılığın

da Türk parası ile peşin olarak ödenir. 
b) Bakanlığın tespit edeceği esaslar daire

sinde banka çekleri de bu ödemede kabul olu
nur (bu takdirde mükellefler ancak çek muh
teviyatının gümrükçe tahsiliyle vergiler borcun
dan kurtulmuş olurlar) 

c) Cinsleri, özellikleri Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarınca tayin ve tespit olu
nan teminatlı borç senetlerini ve banka mek
tuplarını da üç ay vade ile ve bu ödemelerin 
20 000 liradan yukarı olanlarını da kabul etme
ye Bakanlık yetkilidir. 

d) Mükelleflerin veya gümrük komisyon
cularının gümrük nezdinde açtıracakları carî 
hesaplardan mahsuben ödemeler yapılmasını 
kabule ve işlemlerde uyulacak usulleri bir yö
netmelikle tayın ve tespite Bakanlık yetkilidir. 

2. Türkiye'ye geçici olarak sokulacak ve
ya Türkiye'den transit edilecek olan eşyanın 
vergi ve resimlerinin teminata bağlanması ge
rektiği hallerde, bunu Türk parası ile temin 
edemeyenlerin Bakanlıkça tespit edilecek ya
bancı paralarla karşılamaları kabul olunur. Bu 
takdirde, resmî alış kuru üzerinden hesapla
narak «emaneti ayniye makbuzu» mukabilinde 
alınacak bu paralar, her türlü kambiyo kısın-
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tılan dışında, aynî emanet olarak gümrükte 
saklanır ve eşyanın süresi zarfında yurt dışı 
edilmesinde sahibine geriverilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Erteleme 
Madde 74. — Memleketin iktisadî faaliyeti

ne veya fevkalâde ihtiyaçlarına yarıyan eşya
nın vergilerini, teminata bağlamak şarayle, en 
çok altı ay süre ile ertelemeye Gümrük ve Te
kel Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muayene ve tahakkuktan sorumluluk 
Madde 75. — Muayene memurları, yaptık

ları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerin
den, duruma göre tek başına veya müteselsdlen 
sorumludurlar. 

Muayene şefleri imza ettikleri beyanname
lerin muayene hariç, her türlü işlemlerinden 
sorumludurlar. Denetleme veya her ne suretle 
olursa olsun muayeneye iştirak ettikleri takdir
de şeflerin bu sorumluluğu muayeneyi de kap
sar. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi 
kontrol edenler de aynı şekilde sorumludurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muayene hizmeti ve masraflar 
Madde 76. — Gümrük idaresince muayene

sine lüzum görülecek eşyanın muayene yerleri
ne getirilmesi ve buralardan tekrar kaldırılma
sı, kab ve ambalajlarının açılıp kapanması eş
yadan numune alınması, numune kablarınm te
mini ve bunların gümrük laboratuvarlarına sıh
hî muayene ve sair denetleme kurul mercileri
ne şevkleri gibi işlerin gerektireceği hizmetle^ 
rin yapılması ve bunlardan doğan masraflar 
mal sahibine aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Eşyanın teslimi 
Madde 77. — Gümrük Vergisi ve diğer ver

gileri tahakkuk ettirilip 73 ncü madde gereğin
ce ödenmeden veya teminata bağlanmadan ve 
gümrüğün izni olmadan, eşya gümrük denet
lemesinden serbest bırakılamaz ve sahibine tes
lim edilemez. 

Mahiyet ve hususiyetleri icabı derhal sahip
lerine veya iş ve konu ile ilgili müesseselere tev
dii lâzımgelen eşyanın, muayeneden sonra ve 
vergi ve resimleri temin ve garanti edilerek ka-
tî vergi tahakkukları yapılmadan teslimine 
Bakanlıkça tespit olunacak esaslar dairesinde 
izin verilebilir. 

İhtilaflı hallerde vergi tahakkuklarının ke
sinleşmesinden önce farklarım da teminata 
bağlayarak eşyanın teslimini istiyen mükellef
lerin bu istekleri kabul olunur. Şu kadar ki, 
vergiler tahakkukunun kesinleşmesinden önce 
eşyanın teslimi mahzurlu görülen hallerde bu 
hüküm uygulanmaz. 

Para cezasını gerektiren hallerde, cezaya 
ait para da teminata bağlanır. 

Mükelleflerin eşyasına 53 ncü maddenin 1 
numaralı fıkrası hükümlerinin uygulanması is
tekleri, gümrük vergileri beyanına nazaran 
% 10 fazlasiyle ve depozito suretiyle yatırılmak 
şartıyle kabul olunur. Ancak, bu işlem, gerek
tiğinde yukarıki fıkralar hükümlerinin uygu
lanmasını önlemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İtiraz sebepleri ve mercileri 

İtiraz sebepleri 
Madde 78. — Mükellefler Gümrük Vergisi 

tahakkuklarına karşı aşağıda yazılı sebeplerle 
itiraz edebilirler: 

1. Eşyanın vergi tahakkukuna esas tutu
lan teknik mahiyet ve niteliklerinin tayin ve 
tesbitinde, isabetsizlik bulunması (Kanunun 
83 ncü maddesi gereğince ikinci tahlili yapıl
mışsa bu fıkra hükmü uygulanmaz.) 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde 
hata edilmesi, 

3. Kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıy
metinin yanlış tâyin ve tespit olunması, 
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4. Milletlerarası andlaşmaların yanlış tat
bik edilmiş veya hiç itibara alınmamış bulun
ması, 

5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilme
miş veya yanlış tatbik edilmiş alması, 

6. Ağırlık esaslarının uygulanmasında ha
ta edilmesi, 

7. Eşyanın menşeinin yanlış tespit olun-
anâsi, 

'Şu kadar ki: 
Muayene sonucuna göre vergi tahakkukun

da ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul 
olunduğu hallerde, mükellefin bu maddenin 
3 ve 7 nci fıkralarında gösterilen sebeplerle iti
raz hakları yoktur. 

Keza, verginin tahakkukuna beyan esas tu
tulduğu ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi 
kabul edildiği ve ancak, 60 nci maddenin son 
fıkrasına göre muayene edilmeden gümrük iş
lemlerinin yapılmış olduğu hallerde, mükellef
lerin bu maddenin 1, 3, 6 ve 7 nci fıkralarında 
gösterilen sebeplerle de itiraz hakları yoktur. 

Bu gibi hallerde, beyannamenin 54 ncü 
maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasına göre 
tanzim edilmiş olmasındaki fark nazarı dikkate 
alınmaz ve mükelleflerin bu sayılan sebeplerle 
yapacakları itirazlar mercilerince kabul olun
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesj yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tahakkukun tebliği ve itiraz süresi 
Madde 79. — Muayene memurları, yaptık

ları tahakkukları mükellefe veya temsilcisine 
veya gümrük komisyoncusuna bildirerek beyan
name ve sair tahakkuk kâğıtları üzerinde imza 
alırlar. Bu suretle tahakkuka bilgi edinmek
ten, beyanname ve tahakkuk kâğıdını imzala
maktan çekinenlere yazılı tebligat yapılır, iti
raz, ancak bu fıkrada yazılı imza veya yazılı 
tebliğ tarihinden itibaren onfbeş gün içinde ya
pılabilir. 

Bu süre içinde itiraza uğramayan vergiler 
ile itirazları olmadığını beyanname ve sair ta
hakkuk kâğıdı üzerinde yazı ile beyan edenle
rin vergileri Kanunun 87 nci maddesi hükmü 
saktı kalmak üzere itiraz yollarına gitmek ba-
köniüdfan kesinleşmiş olur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yoktur. Maddiyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edönffier... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

80 nci maddeyi okutuyorum. 
İtirasr mercileri 

Madde 80. — 78 nci maddenin 1, 2, 3 ve 6 
nci fıkralarında yâzîlr sebeplerle yapılacak iti
razlar, 81 nci madİfeye göre sırasıyle gümrük 
müdürlükleri, güıniriÖÖeT b^ınüMrlüMeri, Güm
rükler Genel Müdürlüğü ve hakem kurulunca 
karara bağlanır. 

Hakem kurulu, ticaret, tarım ve sanayi iş
lerinde ve ğümjrük' tarifesîirde ihtisasları olan 
kimseler arasiridİ Gttnırüfeve Tekel ve Sanayi 
ve Ticaret bakanlıklarınca iki sene için seçilen 
ve müşterek karaföame ile yeminli olarak ta
yin edilen üç komiser hakemden kurulur. (Ko
miser hâkemler bu hizaöetİeri süresince güm
rükle ilgili başka bîr görev ve işle meşgul ola
mazlar.) 

Bunlara, Türkiye. Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâ
ası alınarak Gümrük ve Tekel ve Sanayi ve Ti
caret bakanlıklarınca tanzim edilecek listeye 
dahil bulunan ve ihtisas şubelerine göre zümre
lere ayrılan kimseler arasından, her ihtilâf 
için, taraflarca seçilen birer eksper hakem ka
tılır. 

Taraflardan biri süresi içinde eksper hakem 
seçmezse müracaat üzerine, o mahallin sulh hâ
kimi secimi yapar. 

Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları ko
miser hakem ve eksper hakem olamazlar. 

Hakemlere verilecek ücret Gümrük ve Tekel 
ve Sanayi ve Ticaret bakanlıklarınca tespit 
olunur. 

İhtilâf, idare aleyhine karara bağlandığı 
ve kesinleştiği takdirde, itiraz edenden alınan 
ücret, itiraz sahibine Bakanlık Bütçesinden iade 
olunur. 

Alınan bu ücretin hakemlere dağıtımı ile 
hakem kurulunun büro ve personel masrafları
nın payı ve çıÖîpîa* v$uÜefT Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odalaılt ve Ticaret Borsaları 
Birliğinden mütalâa alümiâk suretiyle Gümrük 
ve Tekel ve S&itayİ; ve' Ticaret bakanlıklarınca 
hazırlantıcak bir yb^^feriökle tespit ve tayin 
olunur. 
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BAŞKAN — maddedeki maddî hatanın tas
hihi ile ilgili bir önerge vardır, okutuyorum. 
Yalnız, söz isteyen arkadaşımız varsa, madde 
üzerinde, kendilerine söz verebilirim. Var mı 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük ka

nunu tasarısının 80 nci maddesinde zikri geçen 
(Sanayii ve Ticaret Bakanlığı) ibareleri yerine 
(Ticaret Bakanlığı) ibarelerinin konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

IS. Zeki Köseoğlu 
Rize Milletvekilli 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
iSayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyorlar 
mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (ıSakarya) — Katılıyoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılmaktadırlar, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen bu önerge muvacehe- / 
sinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

81 nci maddeyi okutuyorum. 
itirazın incelenmesi 

Madde 81. — 1. itirazlar bir dilekçe ile ta
hakkuku yapan idare kanalı ile bağlı bulundu
ğu gümrük müdürlüğüne yapılır ve müdürlük
çe bir ay içinde incelenerek karara bağlanır. 

Müdürlükçe itiraz yerinde görülmezse mü
talaası ile birlikte belge ve numuneler, beyan 
olunan normal fiyat ile vergi miktarı Bakanlık
ça tespit edilecek değere kadar olan anlaşmaz
lıklar için, bağlı bulundukları gümrükler baş
müdürlüklerine, bu miktardan fazla olan kıy
met ve vergiler için de Gümrükler Genel Mü
dürlüğüne gönderilir. Bu itirazlar başmüdlür-
lükleree iki ay, Genel Müdürlükçe üç ay için
de incelenir ve bir karara bağlanır. 

Başmüidürlüklerce veya Genel Müdürlükçe 
itiraz yerinde görülürse tahakkukun buna göre 
yapılması gümrüğe tebliğ olunur. Ayrı bir 
uygulama kararma varılmış ise bu karar da il
gili gümrük vasitasıyle itiraz sahibine tebliğ 
edilir, itiraz sahibi bu karar karşısında bildi
riş tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili 

gümrüğe müracaat ederek itirazında ısrar eder
se veya itiraz yerinde görülmezse seçilen hake
min adı ve adresi itiraz dilekçesinde gösterilir 
ve hakem ücretinin ve kararlara yapıştırılacak 
pul bedellerinin yatırıldığına ait «alındı» ile 
anlaşmazlık konusu olan eşyaya ait belgeler 
eklenir. Gerekli hallerde eşyanın numunesi ve
ya kendisi gümrüğe verilir. 

2. Hakem kuruluna intikal ettirilen ihtilâf 
önce tarafların eksper hakemlerıince incelenir. 

Bunların oybirliğiyle verecekleri kararlar, 
komiser hakemlerce tetkik ve iştirak edildiği 
takdirde tescil olunur. 

Eksper hakemlerin oybirliğiyle verdikleri 
kararlara komiser hakemlerce iştirak edilmedi
ği veya eksper hakemlerin oybirliğiyle karara 
varmadığı veya her hangi bir sebeple onbeş gün 
içinde karar ittihaz edilmediği hallerde, ihti
lâflar, komiser ve eksper hakemlerin müştere
ken teşkil edeceği hakem kurulu tarafından in
celenir ve çoğunlukla en geç bir ay içerisinde 
karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Tereddüdü
mü mucilbolan bir husus var, müsaade ederse
niz arz edeyim efendim. 

Madde metninde «bağlı bulunduğu gümrük» 
ve «ilgili gümrük» tâbirleri kullanılmaktadır. 
Tereddüdümün izalesi bakımından Sayın Ko
misyon, «bağlı bulunduğu gümrük» ve «ilgili 
gümrük» tabirlerinin neyi kapsadığı hakkında 
bir izahatta bulunabilirler mi acaba? 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, Komisyon bu 
ifadenizi dinledi; kanunun tümü tekrar tasvip-
lerineze sunulduğunda Komisyonun maruzatı
nız hakkında açıklama yapma yetkisi saki 
Takdir edeceğiniz veçhile maddeyi oya sundum; 
kabul edildi, üzerinde tekrar müzakere açamam 
efendim. 

Sayın Komisyonun bu hususta seöyleyeceg' 
bir şey var mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (ıSakarya) — «ilgili gümrük» ten kasıt, 
muamele gördüğü yer. Nereye muhatapsa, ora
sı manasında. 

BAŞKAN — Şimdi 82 nci maddeyi okutaca
ğım. Ayrıca, gerek Hükümetin, gerek Koanis-
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yonun, tereddüt zail olamadığı takdirde, tümü 
üzerindeki müzakere sırasında ek bilgi verme 
olanakları olacaktır. 

82 nci maddeyi okutuyorum. 
Yetki ve kararın şümulü 

Madde 82. — Eksper hakemler ve hakem 
kurulu tarife tatbikatından doğan ihtilâflarda, 
eşyanın yalnız teknik niteliği ile bu niteliğe gö
re tarifedeki yerini belirtmeye yetkili olup, iç
tihadı mahiyette karar ve yorum yoluna gide
mezler. 

Hakem kurulu incelemeleri sırasında, ihti
lâf konusu eşya veya numunelerin herhangi bir 
şekilde tahlilini yaptıramazlar. 

Oerek eksper hakemlerin, gerek hakem ku
rulunun kararlarında mucip sebepler gösterilir 
ve bu kararlar verildikleri hâdiselere maksur-
dur. 

Bu kararlara karşı taraflar Danıştaya mü
racaat edebilirler. 

Ancak, bu kanunun 19 ncu maddesine da
yanılarak yürürlüğe konulmuş kararlara konu 
teşkil eden eşya hakkındaki hakem kurulu ka
rarı üzerine açılan davada, eşya; Danıştaym 
nihaî kararına değin yediemine teslim edile
bilir. 

Ancak, açılacak bu kabil davalar, diğer da
valara tercjihan ve takdimen rüyet edilerek en 
geç altı ay içinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

83 ncü maddeyi okutuyorum. 
Tahlile itiraz 

Madde 83. — Mükellefler 68 nci madde ge
reğince yapılan tahlile onbeş gün içinde ve eş
ya veya numunesi henüz gümrük elinde iken 
itiraz ile ikinci tahlili istiyefbilirler. 

Birinci tahlil sonuçları beyan sahip veya 
temsilcisine veya gümrük komisyoncularına 79 
ncu maddede yazılı usule göre bildirilir. Bu 
bildiriş, tarihi itiraz için başlangıç sayılır. 

İkinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı güm
rük lâboratuvarlarında başka bir kimyager ta
rafından ve birinci tahlili yapan kimyagerlerle 
itiraz edenin müşahidolarak bulundurulabile
ceği bir kimyager huzuru üe yapılır. Birinci 
tahlilin yapıldığı lâboratuvarda üç veya daha 

fazla gümrük kimyageri yok ise ikinci tahlil üç 
veya daha fazla kimyager bulunmak şartiyle 
en yakın gümrükte, aksi takdirde istanbul 
Gümrük Lâboratuvarında yapılır. Bu takdirde 
ikinci tahlilde birinci tahlili yapan kimyagerin 
huzuru aranmaz. 

ikinci tahlil istiyenlerden, haklı çıktıkları 
takdirde geri verilmek üzere Bakanlıkça tespit 
edilecek miktarda tahlil masrafı alınır. 

ikinci tahlil sonucu eşyanın teknik mahiyet 
ve niteliklerinin tayin ve tespiti bakımından 
kesindir. Şu kadar ki, bu ikinci tahlile karşı 
Devlet veya üniversitelere ait yetkili bir lâbo-
ratuvardan da istifade edilmek şartiyle idare
nin tahkikat yapabilme hakkı saklıdır. 

İkinci tahlil sonucu beklenmeden eşyasını 
gümrükten çekmek isteyenlerin dilekleri birin
ci tahlile göre tespit edilecek vergilerin ve var
sa cezanın depozito suretiyle yatırılması veya 
teminata bağlanması suretiyle kabul olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

84 ncü maddeyi okutuyorum. 
idarî itiraz yolu 

Madde 84. — Mükellefler, 78 nci maddenin 
4, 5 ve 7 nci fıkralarında yazılı sebeplerden 
biriyle onbeş gün içinde tahakkuku yapan ida
renin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne 
itirazda bulunabilirler. 

Bu merciin bir ay zarfında vereceği karar
lara karşı onbeş gün içinde Bakanlıkça tespit 
edilecek normal fiyata kadar olan miktarlar 
için bağlı bulundukları gümrükler başmüdür
lüklerine ve bu miktardan yukarı değerde 
olanlar için Gümrükler Genel Müdürlüğüne iti-

*raz olunabilir. 
Bu itirazlar başmüdürlüklerde iki ay, Güm

rükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde kara
ra bağlanır. Bu karara karşı mükellefler Da
nıştaya müracaat edebilirler. 

Mükelleflere 79 ncu madde gereğince yapı
lacak tebligat yukarda yazılı itiraz süreleri için 
başlangıç sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

85 nci maddeyi okutuyorum. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Verginin geriverilmesi ve istenmesi 
Geriverme 

Madde 85. — 1. Kanuna göre Gümrük 
Vergisinden muaf olduğu halde yanlışlıkla alın
dığı anlaşılan vergiler, eşyanın fiilî ithalini ta-
kiibeden malî yıldan itibaren bir yıl içinde geli
verilir. 

2. Vergileri ödenerek gümrük denetimin
den çıikmış olan eşya sonradan yurt dışına çıka
rılsa bile alınmış vergileri geriverilmez. 

Ancak : 

a) Eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı 
çıkmasından dolayı iade veya imha edilmek is
tenmesi halinde, keyfiyet giriş işlemini yapmış 
olan gümrüğe önceden yazı ile bildirilmek ve 
yapılacak muayenede yurda sokulan eşya oldu
ğu bu gümrükçe anlaşılmak ve memleketten 
tekrar çıkarılmasından itibaren en geç 6 ay 
içinde geldiği memleket gümrük hattından geç
tiği tevsik edilmek veya Gümrük idaresinin izin 
ve gözetimi altında imha edilmek şartiyle alın
mış vergiler geriverilir. 

Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilme
sinden itibaren en geç iki ay içinde yapılmadı 
ve bu süre içinde gümrüğe teslim edilmesi ve 
varsa para cezasının ödenmiş olması lâzımdır. 
Bu süre uzatılamaz. 

b) Vergi nispetlerinin arttığı mahalline 
geç tebliğ edilmesi sebebiyle eski tarife üzerin
den vergi ödemiş olan mükellefler gümrükçe 
farkın ödenmesi hakkında yapılan tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde eşyayı olduğu gi
bi tekrar memleketten çıkarmak veya gümrü
ğün denetimindeki bir yere koymak şartiyle 
ödenmiş vergileri geri isteyebilirler. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge var. 
Bu itibarla, madde üzerinde müzakere açıyorum. 
85 nci madde üzerinde s'öz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

Değiştirge önergesini okutuyorum. 
Başkanlığa 

Müzakeresi yapılmakta olan yeni Gümrük 
Kanunu tasarısının 85 nci maddesi (2/a) fıkra
sı 1 nci bendindeki - geldiği memleket - ibaresi 
yerin3,-Yabancı bir memlekeıt-ilbaresinin konul
masını ve aynı maddemin (2/a) fıkrası 2 nci ben

di sonundaki - bu süre uzatılamaz - cümlesinin 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Rize Milletvekili 
Zeki Köseoğlu 

Gerekçe: 
85 nci maddeyle vergi iadesinde birtakım 

şartlar derpiş olunmaktadır. Bu şartlar meya-
nıda bulunan «Malın 6 ay içinde geldiği memle
ket gümrük halttmdaın geçmiş olması» şartı, 
evvelki tatbikatın gösterdiği üzere bazı haksız 
durumlara sebebiyet vermektedir. Bir çok za
man, eşyanmı geldiği memleket gümrük hattın
dan geçtiğinin tevsiki 6 ay içinde mümkün ola
mamakta, bazen eşya yolda yanarak veya baş
ka şekillerde mahvolmakta, böylece mükellefler 
bu şartı, elleriınıde olmayan sebeplerden yerine 
getirememiş oldukları halde, vergi iadesine gi
dilememektedir. Oysa, gümrük yönünden önem
li olan malın memleketimizden çıkarılarak ve ya
bancı bir memlekete götürülmesi olduğundan, 
madde metnindeki «Geldiği memleket» ibaresi
nin, « Yabancı bir memleket» olarak değiştiril
mesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan aynı maddenin 2/a fıkrası, 
2 nci bendi sonundaki «Bu süre uzatılamaz» hük
münün de, çok rijit bir hüküm olması ve mücbir 
s&bepler ve fevkalâde haller doğabileceği na
zara alınarak kaldırılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor. Önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Önergenin getirdiği bu değişiklikle birlikte 
85 nci maddeyi tasviplerimize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. ı 

86 nci maddeyi, okutuyorum. 
Hiç alınmamış veya n'oksan alınmış vergilerin 

istenmesi 
Madde 86. — 1. Kanuna göre alınması ge

reken Gümrük Vergisi ödenmeden veya eksik 
ödenerek yur̂ da sokulan eşyadan-, bu suretle hiç 
alınmamış veya noksan alınmış olan vergiler 
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eşyanın fiilî ithal tarihinden itibaren bir yıl 
içimde ilgili gümrüğünce yazı ile bildirilerek 
mükelleflerinden istenir. 

Yukardaki fıkra hükmü, Gümrük Vergisi 
ila birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte olan 
bütün vergileri de kapsar. 

Mükellefler bu isteklere karşı on beş gün 
içinde 80 ve 84 ncü maddeler gereğince itiraz 
haklarını kullanabilirler. 

Bu vergiler, tahakkukun kesinleştiği tarihi 
takibedem günden itibaren bir ay içinde ödenir. 

2. Yukardaki fıkrada yazılı haller ceza uy
gulamasını gerektirdiği takdirde, ayrıca,, ceza da 
hükmolunur. 

3. Bâr beyannameye veya bir tahakkuk va
rakasına aidolup da 10 lirayı geçmiyen Gümrük 
Vergisi noksanları ile sahibinin şahsi istihlâkine 
mahsus olduğu anlaşılan eşyaya ait 100 lirayı 
geçmiyeiîi Gümrük Vergisi noksanları istenmez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta 
terettübedelicfck ceza ve tazmin takipleri, 10 li
rayı geçmiyen haller haricolmak üzere bu hük
mün dışındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 
Fazla alınmış vergilerin geriverilmesi 

Madde 87. — 1. Kanuna göre fazla alındı
ğı anlaşılan Gümrük Vergisi eşyanın fiilî ithal 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde geriverilir. 
Mükellefler ancak maddi hesap hatası sebebiyle 
fazla alınmış verginin geriverilmesini aynı süre 
içinde istiyöbilirler. 

Bu fıkra hükmü Gümrük Vergisi ile birlikte 
gümrüklerce tahsil edilmekte olan bütün vergi
leri kapsar. 

Şu kadar ki, 60 ncı maddenin son fıkrası ile 
65 nci maddenin 6 hcı fıkrası hükümlerine göre 
işlem yapıldığı hallerde yukardaki fıkralara isti
naden vergiler geri verilmez. 

2. Bir beyannameye veya tahakKuk varaka
sına aidolup tutarı 10 lirayı geçmiyen Gümrük 
Vergisi fazlalıkları geriverilmez. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

88 nci maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 

Zaımanıaşımı 
Vergilerin ve para cezalarının kovalanması ve 

zamanaşımı 

Madde 88. — Ödenmiyen Gümrük Vergisi 
ve diğer vergilerle gerek bunlara mütaallik, ge
rekse bu kanuna göre karara bağlanmış para 
cezaları, Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hak
kındaki Kanun hükümlerine göre Gümrük ida
resince kovuşturulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

89 ncu maddeyi okutuyorum. 
Ceza takipleri halinde zamanaşımı 

Madde 89. — Gümrük vergileri alacakları 
ceza uygulanmasını gerektiren bir fiile ilişkin 
olduğu ve suçun zamanaşımı daha uzun bulun
duğu takdirde, bu alacaklarda Türk Ceza Kanu
nunun dava ve ceza zamanaşımları hakkındaki 
süreler içerisinde kovuşturulup tahsil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

90 ncı. maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Özel gümrük rejimleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Transit rejimi 

Tarif 

Madde 90. — Yabancı bir memleketten başka 
hir yaJbaneı memlekete gitmek üzere Türkiye' 
den geçen yolcu ile eşya ve taşıtlar Türkiye'de 
transit halinde sayılır. 

Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, ka
raya çıkarılması ve bir süre kalması transit ha
lini değiştirmez. 

Transit olarak geçen eşya, taşıt ve yolcular
dan, bu geçişler dolayısıyle yapılan denetlemenin 
icabettirdiği masraflarla ifa edilen hizmetlerin 
karşılığı ücretler hariç olmak üzere, hiçbir vergi 
ve resim alınmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde değ'ft irge öner
gesi yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

91 nci maddeyi okutuyorum. 
Beyan ve işlemleri . 

Madde 91. — Demir veya Hava Yollan ile 
gelen ve taşıtlardan çıkarılmaksızm transit geçi
rilecek olan eşya, şüphe hal müstesna olmak üze
re sınırdaki çıkış gümrüğüne kadar muayene 
'edilmeksizin ve manifesto ile kurşun mühür al
tında sevk edilir. 

Sundurma ve antrepoya konulmaksızın yal
nız taşıt değiştirilerek yine demir veya hava yolu 
ile yapılacak sevkıyatta da yukarıki fıkra hük
mü uygulanır. 

Sundurma ve antrepoya konulduktan sorara 
transit beyannamesi ile beyan olunur. Eşya lü
zumu halinde muayene edilerek bu beyanname
lerin bir nüshası ile birlikte çıkış gümrüğüne 
gönderilir. 

Transilt geçirilecek eşyanın sınırdan girişin
den veya sundurma veya antrepodan çıkışından 
itibaren kat'edeceği mesafeye göreı gümrükçe 
tespit edilecek süre içinde sınır dışı edilmesi lâ
zımdır. Zorlayıcı sebepler işletmelerce, gecikti-
rilmeksiizin gümrüğe yazılı olarak bildirilir. 

Transit geçecek yolcuların beraberlerinde 
bulunan gümrük vergilerine tabi eşya hakkında 
yapılacak işlem Bakanlıkça tâyin ve tespit olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

92 nci .maddeyi okutuyorum. 
Muayene ve teminat 

Madde 92. — Demiryolları ile yapılacak 
milletlerarası transit ile 28 nci maddenin son fık
rası hükmü gereğimde aynı mahiyette telâkki ve 
işleme tabi tutulacak transit işlemleri hariç, baş
ka kara taşıtları ile yapılacak âdi transit işlem
işimde eşyanın vergileri teminata bağlanır. 

Âdi tranîi'te, beyannamesi verilmiş eşyanın 
muayene ve t^;:iti giriş eşyasındaki esaslara gö-
rj yapılır. Gümrük muayenesinde mal sahibi ve-
yr gümrük komisyoncusu yerine nakliyesi bulu
nabilir. ilgililerce eşya nevinin en yüksek tari
fesi üzerinden vergileri teminata bağlanmak is-
'tcn^'li 'i/rJkdirde, İm ijisk kalbul clı-nur ve güm-
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rükçe yalnız eşya nev'inin beyana uygunluğu
nun tetkikiyle yetinilir. 

Ayrıca, teminattan başka memur tefriki ve
ya teminat yerine memur ikamesi usulü Ba
kanlıkça tayin ve te'spit olunur. 

Çıkış gümrüğünce yapılacak denetlemeyi 
kolaylaştırmak üzere kaklara veya taşıtlara kur
şun mühür veya damga vurulabilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir değiş
tirge önergesi var. O itibarla madde üzerinde 
müzakere açıyorum. Söz isteyen sayın üye var 
mı? Yok. Değiştirge önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük Ka

nunu tasarısının 92 nci maddesinin ilk fıkrasın
dan sınra, 

«Yolculara ait eşya ve taşıtların diğer bir 
Gümrüğe naklinde teminat alınmasına Bakanlık 
yetkilidir.» 

Fıkrasının ilâve edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN —• Değiştirge önergesine sayın 
Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya)—Katılıyoruz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Kaltılıyoruz sayın Başkan. 

BAŞKAN —- Değiştirge önergesine sayın 
Komisyon ve sayın Hükümet katılıyorlar. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
'etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Önergenin getirdiği bu ilâve ile birlikte 92 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Katul etmeyenler.... 92 nci madde bu değişikli
ği ile birlikte kabul edilmiştir. 

Diğer gümrüğe eşya şevki 

Madde 93. — Bir gümrükten diğer bir güm
rüğe, işlemi gideceği gümrükte yapılmak üzere, 
kara ve hava nakil vasıtalarıyle sevk olu'nan 
eşyaya 91 ve 92 nci maddeler1 hükümleri daire
sinde milletlerarası veya adi transit usulleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madds üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Telef olan eşya 
Madde 94. — Türkiye sınırları içinde zorla

yıcı sebeplerden dolayı telef olan transit eşyası 
için vergi aranmaz. 

Zorlayıci sebepler yüzünden ileri gelen telef 
ve ziyalar mahkeme ilâmı ile ispat edilir. Suç
üstü şeklindeki hırsızlıklar halinde hazırlık tah
kikatı üzerine Cumhuriyet savcılığınca; telef ve 
zıya herkesçe bilinen ve duyulan başka türlü ha
diseler yüzünden olmuşsa, o jterin en büyük 
idare âmiri tarafından verilecek belgeler kabul 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ ÎBÖLÜM 
Aktarma rejimi 

Tarif 
Madde 95. — yabancı bir ülkeden, deniz, 

hava, demir veya karayolları ile bir Türk lima
nına çıkarılan eşyanın, o limanda giriş vergileri 
ödenmeksizin veya muaflık işlemi yapılmaksızın 
denizden yabancı veya bir Türk limanına şev
ki aktarma sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyan ve işlemler 
Madde 96. — Türk limanlarında vasıta değiş

tirerek deniz yolu ile yabancı bir limana doğruca 
aktarma edilecek eşyanın, gümrüğe manifestosu 
verilir. Eğer bu eşya sa'hipleri tarafından gon-
derüiyorsa veya sundurma veyahut antrepodan 
çıkarılarak sevk ediliyorsa 107 nci madde hük
müne uygun iki nüsha aktarma beyannamesi ile 
beyan olunur. Bu eşya, lüzum görüldüğü takdir
de, giriş eşyasındaki esaslara göre, muayeneye 
tabi tutulur. Bu muayenede mal sahibi veya güm
rük komisyoncusu yerine nakliyeci bulunabilir. 
Ancak tekel maddeleri ile Türkiye'ye girmesi 
yasak veya yüksek vergiye tabi eşyanın, 60 rü
sum tondan küçük gemilerle yapılacak aktarma
larımda eşya behemehal muayene edileceği gibi 
bir limana çıkarıldığı ispat edildiği takdirde geli
verilmek üzere kaptan veya sahibinden vergiler 
karşılığı teminat da istenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Denetleme 
Madde 97. — İçinide aktarma eşyası bulunan 

gayrimuntazam sef erli yabancı ve Türk gemileri
nin ambar kapakları ve bu kabil eşya konmuş 
sair yerleri, şüphe halinde, Türkiye karasuların
da gümrükçe mühür altına alınabilir, icabı hale 
göre memur da eşlik ettirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk limanına aktarma 
Madde 98. — Bir Türk limanına aktarma an

cak, oradaki gümrük idaresinin eşyamın gümrük 
işlemlerini yapmaya yetkisi bulunmak şartıyle 
96 ncı maddedeki usul ve hükümlere göre yapıla
bilir 

BAŞKAN — Madde üzerimde değişiklik öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yolcu eşyasının şevki 
Madde 99. — Yolcunun beraberinde bulunmı-

yan eşyasının, deniz, hava, demir ve karayolu ile 
Türkiye'den transitinde veya bir limandan deniz 
yolu ile aktarmasında veya her hangi bir suret 
ve vasıta ile giriş işlemi yapılmak üziere diğer bir 
gümrüğe şevkinde kanunun bundan evvelki bö
lümleri hükümleri uygulanır. 

Ancak, sundurma ve antrepolardan çıkarıla
rak gönderilecek yolcu eşyası şekli, adedi ve 
ihtiva edeceği bilgiler Bakanlıkça tayin ve tesbit 
edilecek gönderme belgtesi (irsaliye) ile sevk 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Antrepo rejimi 

Antrepoya konulabilecek eşya 
Mdde 100. — Türkiye'ye girmesi ve Türkiye' 

den transit geçirilmesi yasak olmayan yabancı 
memleket eşyası, antrepoya alınır ve bu rejimin
den faydalanır. 

ihra'ceddlecek millî.mahsul ve mamuller da
hilî vergilerden muaf iyet bakımından, antrepoya 
alınabilir ve bu rejimden istifade ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
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(Genel antrepo 
Madde 101. — özel kanunlarına göre antrepo 

tekelini elinde tutan işletmeler, kendi bölgelle-
lerinde ve Türk Hava yolları işletmesi gümrük
lü hava liman ve meydanlarımla, lüzumlu genel 
antrepoları açarlar ve işletirler. 

Başka yerlerde ve^TürkHava Yolları işletme-
siiîi!in açamadığı hava liman ve meydanlarında, 
gienel ve aşiağıdaki maddede gösterilen özel antre
polar, Bakanlıkça veya izin vereceği gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından açılır ve işletilir. 

Genel antrepolar içinde, özel kaJbineler açıl
masına, yıkama, temizleme ve teşhir yerleri tesi
sime fein vermeye Bakanlık yetkilidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon idaresinin sorumlu
luğa. ve gümrüğün denetlemesi altındaki yabancı 
kolilere mahsus kapalı yerler de, g'enel antrepo 
sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi öyİarnııza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... JKabul edilmişti. 

Özel antrepolar 
Madde 102. — Her türlü gümrük işlemini yap

maya yetkili gümrük idarelerinin bulunduğu yer
lerde özel antrepolar açılabilir. 

'Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulun
dukları eşya için tehlikeli olan veya muhafaza
ları hususi tertip ve tesislere lüzum gösteren mad
deler, ancak, kendi tabiatlarına uygun olarak 
tesis olunan bu yerlere konulabilir. Aynı zaman
da, buralara konu ile ilgili sair eşyanın alınma
sına, Bakanlık izin verebilir. 

Bu nevi eşya Bakanlıkça tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Pikitif antrepo 

Madde 103. — Gümrüğün dehelfclenıesi altın
da bulunmak şartıyle, mal sahipleri veya temsil
cileri tarafından temin ve tesis edilmiş olan 
mahal ve depolara yükte ağır ve hacimli eşya 
veya uygun g'örülecek sair maddelerin konul
masına ithal bakımından herhanigi bir sakınca 
bulunmadığı takdirde izin vermeye Bakanlık 
yetkili olup, bu yerler fiktif anrepo telâkki edi
lir. 

Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve ser
giler de fiktif antrepo sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teminat 
Madde 104. — Bakanlık genel ve özel antrepo 

açma ve işletme izini vereceği gerçek ve tüzel 
kişilerden, bu kanuna göre aranacak vergi ve 
ceza haklarını korumak üzere münasip göreceği 
miktarda teminat istiyejbilir. 

Ancak, fuar ve sergiler hariç, fiktif antrepo 
açi'lmasında ve buraya eşya konulmasında temi
nat aranması merburidir. Şu kadar ki, eşyaya 
aiıt teminat alıımmış olsa bile, gümrük giriş işlem
lerine başlanmadan ve bu işlemler biltirilmeden 
ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve gümrü
ğün yazılı izni olmadan, eşya buralardan kısmen 
veya tamamen çıkarılamaz. Aksine harekette ida
ri takipler ve kaçakçılık mevzuatına göre kovuş
turma yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gemi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Antrepo yapıları 
Madde 105. — Antrepo olarak kullanılacak 

yerlerde, gümrükçe, aşağıdaki nitelikler ve şart
lar aranır: 

1. Eşyanın iyi muhafazasına elverişli olmak, 
2. Özel antrepo yapılarında, tahsis edile

cekleri maddelerin özelliklerine göre, ayrıca lü
zumlu teknik tesisler bulunmak, 

3. Lüzumu gümrükçe kabul edilen giriş ve 
çıkış kapılarından başka, insan girip çıkmasına 
ve eşya çıkarılmasına elverişli menfezleri kapatıl
mış olmak, 

4. Umumî ulasjtırma vasıtalarına yakın ve 
eşyanın girip çıkmasında gözetilmesine elverişli 
olmak, 

5. Eşyanın antrepo içinde taşınması, istifi, 
tartılması, ölçülmesi, girişte ve çıkışta yükleme 
ve boşaltma gibi hizmetler için fennî tesis ve 
cihazları bulunmaJk, 

Antrepo işletmeleri buralardaki eşyanın em
niyeti ve hizmetlerin çabuk görülmesi bakımla
rından, Bakanlıkça zamanla lüzum görülecek 

. tesis ve tadilleri yapmaya ve ileri tekniğin gerek
tirdiği cihazları teımine mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyeın'ler... Kabul edilmiştir. 
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Antrepolarda görevli gümrük memurlarının 
ücretleri 

Madde 106. — Her nevi antrepo sahip ve 
işletmeleri, bu yerlerde görevlendirilecek gümrük 
ve gümrük muihaf aza memurlarına, Devletçe öde
necek maaş, ücret, tahsisat ve sairenin gayri-
safi tutarlarını ilgili gümrük veznesine aydan 
aya peşin olark öderler. 

BAŞKAN — Madde ürerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyan ve eşyanın antrepoya alıınması 
Madde 107. — Antrepolara konacak eşya, 

sahip veya temsilcileri veya nâkilleri tarafından, 
52 nci maddede yazılı süre içinde veya 53 ncü 
maddenin 2 No.lu fıkrasına göre, Bakanlıkça 
tespit olunacak esaslar dairesinde gümrüğe be
yan olunur. 

Eşya, antrepolara gümrüğün denetlemesi al
tında alınır. Şüphe edilen veya ilgililer tarafın
dan lüzum gösterilen kablar muayene memuru 
huzuru ile açılıp yoklanır. 

Kırık veya tamire muhtaç kablar ile, dağınık 
eşya antrepolarda gümrük ve antrepo işletme
sinin müşterek kilidi altında ayrı bir yerde mu
hafaza altına alınır ve durum tutanakla tespit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. KaJbul 
edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Antrepolarda yapıla/bilecek işler . 

Madde 108. — Genel ve özel antrepolarda, 
gümrük denetlemesi altında, kab tamiri ve yeni
lenmesi, eşyamın havalandırılması, kalburlanma
sı gibi iyi muhafazası bakımından lüzumlu veya 
yeni çeşitler yapılmasu karıştırılması, büyük 
kaJblardan küçük kablara boşaltılması ve nu
mune çıkarılması gibi ticarî icaplara uygun 
ameliyelere gümrükçe izin verilebilir. 

Transit geçirilecek eşyanın memşelerine ba
kılmaksızın birbirleriyle veya millî eşya ile ka
rıştırılmasına Bakanlıkça müsaade olunabilir. 

Ancak, birinci fıkrada yazılı işlemler giriş 
eşyasında, eşyanın tarife cetvelindeki tatbik 
yerini değiştirecek mahiyette olmaksızın ve muh
telif resme tabi eşya bir kab içine konulmaksı-
zm yapılabilir. 

Bu hususlara aykırı hareketlerde, duruma 
göre, bu kanun veya kaçakçılık mevzuatı hüküm
lerine göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. KaJbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sorumluluk 

Madde 109. — işletmeler, sundurma ve antre
polara konulan eşyanın, buraya alınışlarında 
gümrükçe miktarları tespit edilmiş ise bu mik
tarlarından, tespit edilmemiş ise belgelerinde 
yazılı miktarları üzerinden gümrüğe karşı sorum
ludur. 

Şu kadar ki, eşyanın tabiatından ileri gelen 
kayıplarla fireler ve gümrüğün denetlemesi al
tında yapılan ameliyelerden ileri gelen eksiklikler 
ile sundurma ve antrepo işletmelerinin kusur ve 
hatalarından ileri gelmediği, gümrüğe ispat edi
len telef, kayıplar ve çalınmalar için vergiler 
aranmaz. Eşya gümrüklenmiş kıymeti üzerinden 
sigorta ettirilmiş ise, noksan çıkan eşyanın ver
gileri sigorta ettirenden veya lehine ettirilenler
den alınır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı sebepler dışında 
kalan eksiklikler kalbul edilmez. Bunların vergi 
ve cezaları tutarı bir meblâğ, antrepo ve sundur
ma işletmesinden tazminat olarak alınır. 

Tabiatları icabı, antrepolarda ve antrepolar 
arası nakliyatta veya antrepodan diğer bir 
gümrüğe şevkte, fire veren eşya ile antrepolarda 
yapılmasına izin verilen manipülasyonlardan 
dolayı noksanlaşan maddeler için bir fire tespiti
ne Bakanlık yetkilidir. Ancak, fiktif antrepolara 
konulan eşyada, her ne suretle olursa olsun vu-
kubulan kayıplar ve fireler kabul olunmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. KaJbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrüğün denetleme hakkı 
Madde 110. — Sundurma ve antrepoların 

giriş ve çıkış kapıları ve eşyanın girip çıkması
na mahsus boru ve tertipleri gümrük idaresince 
de kilit ve mühür altında bulundurulur. Bakan
lık, Devlet işletmelerine ait sundurma ve antre
polarda bu tedbirlerden vazgeçebilir. 

Bakanlığın müfettiş muavinleri ile ilgili güm
rük amirleri ve yetkili kılacakları memurları 
sundurma ve antrepolarda gümrük haklarını ko-
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ruma ve suiistimalleri önleyecek tedbirleri alma
ya ve bu işlenmelerin kayıtlarını ve belgelerini 
tetkik ve teftiş etmeye ve her zamam sundurma 
ve antrepolardaki eşyayı yoklamaya yetkilidir
ler. Sundurma ve antrepo işletmeleri de bu 
kayıtları ve belgeleri ve eşyayı bunlara göster
meye, sundurma ve antrepoları açmaya ve ya
pılacak yoklamaları kolaylaştırmaya mecbur
durlar. 

Sundurma ve antrepo işletmelerince tutu
lacak giriş çıkış kayılt ve muhasebeleri, gümrük 
denetlemesini temin edecek şekil ve usullere uy
gun olması lâzımdır. 

Gümrüklerce yukarıki fıkralara göre alınan 
tedlbirler ve yapılan denetlemeler, sundurma ve 
antrepo işlenmelerinin bu kanuna göre olan so
rumluluğuna iştirak sayılmaz ve bu sorumlulu
ğu azaltmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge öner
gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

Denetleme neticeleri 
Madde 111. — Sundurma ve antrepo mevcut

ları her yıl gümrüğün denetlemesi altında sayı
larak kayıtlarla karşılaştırılır. Eşyası sayılma
yacak: kadar çok olan büyük sundurma ve ant
repolarda yoklamalar, gümrükçe belirtilecek usu
le göre, en çok beş yıl içerisinde tamam olmak 
üzere kısım kısım yapılabilir. 

Yapılan denetleme ve yoklama sonunda nok 
san çıkan eşya hakkında kaçakçılık takibatı ya
pılmasını gerektirir haller müstesna, kanunun 
109 ncu maddesi hükümleri uygulanır. 

Ancak, fiktif antrepoda çıkan noksanlıklar
da, duruma göre 104 ncü maddenin 2 nci fıkrası 
da uygulanır. 

Fazla çıkan eşya hakkında, kaçakçılık takiba
tı yapılmasını giereMtârir haller müstesna, kayda 
alınarak, 140 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, fiktif antrepolardaki fazlalık 
orijinal ambalajlı eşyadan ise ve giriş sırasında 
kasden beyan edilmemiş olduğu anlaşılırsa, ka
çakçılık takibatı da yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum. KaJbul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Süre 
Madde 112. — Genel ve özel antrepolarda 

eşya, en çok beş yıl kalabilir. Bakanlık makbul 
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sebepler dolayısııyle, eşyanın iyi bir halde bulu-
ması şartıyle bu süreyi bir yıl daha uzatabilece
ği gibi, bu sürelerle antrepoda kalması mahzurlu 
olan eşya için bu süreyi kısaltabilir. 

Genel antrepo sayılan posta, telgraf ve tele
fon idaresinin sorumluluğu altındaki mahallerde, 
eşyanın bekleme süresi bağlı bulunduğumuz 
milletlerarası andlaşmalar hükümlerine tabi
dir. 

Bu süreler sonunda eşya yaibancı memleketle
re çıkarılmazsa vergilerinin ödenerek yurda so
kulması lâzımdır. Süresi dolduğu halde kaldırıl-
mıyan eşyanın çekilmesi sahiplerinin adresleri
ne yazı ile ve adresleri bilinmiyorsa ilân suretiy
le tebliğ edilir. 

Bu tebliğden itibaren bir ay içinde kaldırıl-
mııyan eşya hakkında 140 ncı madde hükümleri 
uygulanır. 

2. Fiktif antrepolarda eşyanın kalabileceği 
süre, iki yılı geçmemek üzere Bakanlıkça tespit 
olunur. Bu süre içinde kaldırılmıyan eşyanın 
vergileri teminatlardan maihsuJbedilir. Bu kabil 
olmazsa Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hak
kındaki Kanım hükümlerine göre işlem yapılır. 

3. Yolcu beraberinde gelen eşyanın gümrük 
salonları ile antrepolarda kaılaibileceği süre üç 
aydır. Bu süre içinde kaldırılmıyan eşya hak
kında 140 ncı madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Madde
yi tasviplerinize sunuyorum. KaJbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Anitrepolararası nakil 
Madde 113. — Eşyanın bir antrepodan başka 

antrepoya kaldırılması ve genel antrepoda açıl
mış özel kabiıneler arasında yer değiştirilmesi 
gümrükçe tespit olunacak usul dairesinde yapılır. 

Ancak, antrepo değiştiren eşyanın Kanunun 
112 nci -maddesinde yazılı süreleri, bunların ilk 
antrepoya girdiği tarihten hesaplanır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Antrepodaki eşyanm devri 
Madde; 114. — Antrepolarda sahipleri adına 

kaydı yürütülen eşyanın başkasına devri, dev
reden ve devralan tarafından, antrepo işletme
sine ve gümrüğe yazılı olarak bildirilir. 

Eşyayı ait vergiler ve cezalar hakkındaki te
minat şartlarına uygunluk giderildiği takdirde 
gümrükçe, bu devre müsaade edilir. 
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BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletmeler ve eşya sahibi münasebeti 
Madde 115, — İşletmeler ile eşya sahipleri 

arasında ardiyecilik münasebetlerinde genel hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gümrüğün sundurma ve antrepolarından 
alınacak ücret 

Madde 116. -— Gümrükçe işletilen sundurma
larla antrepolara konacak eşyadan alınacak ar
diye, hamallık ve açıcılık gibi hizmetler karşı
lığı ücretler, mahallî rayice uygun olarak Ba
kanlıkça tespit edilir ve yayınlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Antrepolarda özellik gösteren faaliyet 
Madde 117. — Serbest liman ve bölge kanu

nu hükümleri saklı kalmak üzere sınaî faaliyet
lerle rafineri, kimya ve montaj sanayii gibi özel
lik taşıyan faaliyetlerin cereyan ettiği özel an
trepolar ve benzeri yerlerde yapılacak işler ve 
gümrükçe uygulanacak usuller, Bakanlıkça ta
yin ve tespit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici kabul ve geçici muaflık rejimi 
Geçici olarak giren eşya 

Madde 118. — Ham veya yarı mamul mad
deleri dışardan getirilerek memleket içinde baş
kaca maddeler katılmış olsun olmasın tamamla
yıcı veya değerlendirici az veya çok bir işçilik 
gördükten ve yarı mamul veya mamul hale ge
tirildikten sonra en geç iki yıl içinde tekrar çı
karılacak eşyanın vergileri, Bakanlıkça kabul 
ve tespit edilecek esas ve şartlar dairesinde, te
minata bağlanır. 

Bu hükümden faydalanabilecek eşya ile bun
ların görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti ve 
fire nispetleri Maliye, Sanayi ve Ticaret/Güm
rük ve Tekel ve Dış Ekonomik ilişkiler bakan
lıklarınca müştereken tespit olunur. 

Ayrıca yurda katî olarak sokulan ham, yari 
mamul vâ mamul maddelerin yurtta başkaca 
maddeler katılsın katılmasın, tamamlayıcı veya 
değerlendirici 'bir işçilik görerek yarı mamul 
veya mamul halde ihraçlarında bu eşyanın ma
liyetine giren Gümrük Vergisi ile gümrüklerce 
alınan sair vergi, resim ve harçların toplamına 
karşılık vasatî bir verginin reddine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde değiştirge 
önergesi var; müzakere açıyorum. Söz isteyen 
sayın üye? Yok. Madde ile ilgili önergeyi oku
tuyorum. 

Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük ka
nunu tasarısının 118 nci maddesinde zikri ge
çen (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) yerine (Sa
nayi ve Teknoloji), (Dış Ekonomik İlişkiler Ba
kanlığı) yerine (Ticaret Bakanlığı) ibareleri
nin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum, Kabul 
edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

önergenin getirdiği bu değişiklik ile birlik
te 118 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici muaflık 
MaJdde 119. — Aşağıda yazılı maksatlarla 

memlekete geçici olarak girecek yabancı eşya
nın vergileri, Bakanlıkça kabul ve tespit edile
cek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağla
nır. 

1. Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek 
veya benzeri bir işçilik görmek üzere gelen ve 
altı ay içerisinde çıkarılacak olan eşya, 

2. Altı ay içinde tekrar çıkarılmak üzere 
sergi, panayır ve pazarlar, koşu ve müsabaka
lar, konferanslar ve törenler için getirilen eşya 
ile tiyatro ve sirk heyetlerinin getirdikleri sah
ne ve temsil eşyası, takımları ve hayvanları, 

3. Bir yıl içinde yurt dışına çıkarılmak 
şartiyle yabancı filim ve televizyon müessesele
rinin yurdumuzdaki faaliyetleri için getirecek
leri filim çekme makinaları ile alet ve malzeme
leri, dekor ve aıksesuvarları ve boş filimleri, 
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4. a) İRÎemleket eşyasiının ihracında amiba-
laj maddesi olarak kullanılmak üzere gelen eş
ya, (Bu hükümden faydalanacak ambalaj mad
delerinin çeşitleri ve hangi eşyanın çıkışında 
kullanılacağı ve ne kadar süre içerisinde çıka
rılacağı, görebileceği işçilik ve fireleri Sanayi 
ve Ticaret, Gümrük ve Tekel ve Dış Ekonomik 
ilişkiler Bakaıflıklarınca müştereken tespit edi
lir.) 

b) Ticarî olan veya olmayan eşya naklin
de kullanılmak üzere dolu veya boş olarak ge
len liftler, tüpler, masura, bobin ve sair zarf
lar ile makaralar, (Bunlardan gerek dolu ve ge
rekse boş gelenlerin ne kadar süre yurt içinde 
kalabileceği Bakanlıkça tespit olunur.) 

c) Sanayide kullanılacak olup memleket 
dahilinde yapılmıamasından dolayı imalâtçıya 
bir külfet tahmil edeceği Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca kabul ve tespit edilecek kalıplar, 
(En g"eç altı ay zarfında yurt dışına çıkarılmak 
kaydıyle.) 

5. Milletlerarası andlaşmalarla kabul etti
ğimiz hükümler saklı kalmak şartiyle, siparişe 
mahsus olmak üzere getirilen her çeşit numu
nelik ve modellik eşya, (Altı ay içinde çıkarıl
mak ve yabancı fabrika ve sanat sahipleriyle 
bunların gezici ticaret memurları tarafından 
getirilmek ve karşılıklı olmak şartiyle.) 

6. Tecrübe ve muayene edilmek için gelen 
ve en geç altı ay içerisinde çıkarılan eşya, (Ba
kanlığın izni ile.) 

7. a) Büyük inşaat, tesisat ve fennî araş
tırmalarla batık gemilerin çıkarılması işlerinde 
kullanıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıkarı
lacak olan ve memlekette bulunmayan veya te
mini büyük külfeti gerektiren fennî vasıta ve 
taşıtlar ile bunların takımları, (Bu eşyanın çe
şitleri ve yurt içinde kalabileceği süreler Bayın
dırlık ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca' tes
pit olunur.) 

b) Balık avcılığında kullanılmak üzere ha
risten getirilecek balıkçı gemileri ile bunların 
içinde bulunan balık avına mahsus lüzumlu teç
hizat ve malzeme, (Bunların mahiyetleri ve yurt 
içinde kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel, 
Sanayi ve Ticaret, Ulaştırma, Dış Ekonomik 
ilişkiler Bakanlıklarınca tespit olunur.) 

c) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanması, 
temizlenmesi ve tamiri için milletlerarası usul

lere göre getirilen ve patent icabı satılmayan 
tulumbalar ve sair fennî vasıtalar, (Bunların 
mahiyetleri ve yurt içinde kalabileceği süreler 
Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca 
tespit olur ur.) 

8. Hükümetin izni ile memleketimizde ka
zılar ve araştırmalar yapan şahıs veya heyetle
rin bu maksatlar için getirecekleri eşya, (Bun
ların çeşitleri ve tekrar çıkış süreler Millî Eği
tim ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tespit 
olunur.) 

9. idarî veya adlî kaza için delil olarak ge
tirilen ve tahkikat veya muhakeme sonunda çı
karılacak olan eşya, 

10. Türkiye'de geçici bir zaman oturmak 
üzere gelenlerin kendilerine mahsus olan kanıp-
lama eşyası, (Bunların çeşitleri ve miktarları 
seyahatin maksadına göre ve devam süresine 
uygun olmak ve bir yıl içinde iade edilmek şar
tiyle.) 

11. Yabancı memleketlerde oturan fen ve 
sanat sahipleriyle işçilerin sanatlarını icra için 
Türkiye'ye gelişlerinde beraberlerinde getirdik
leri veya kendilerinden en çok bir ay önce veya 
bir ay sonra kendi adlarına veya Türkiye'de il
gili olduğu müessese adma gönderilen ve bir yıl 
içerisinde çıkarılan, kendilerine mahsus cihaz 
ve aletleriyle takımları, 

12. Yapılan andlaşmalara göre geçici ola
rak Türkiye'ye giren muharrik ve müteharrik 
demiryolu vasıtaları ile sınır nakliyatında kul
lanılan taşıtlar, (Gümrük ve Ulaştırma bakan
lıklarınca tespit edilecek esaslar dahilinde ve te
minat aranılmaksızm.) 

13. Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre için 
çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için ge
len yabancıların beraberlerinde veya kendile
rinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra ge
tirdikleri veya getirecekleri, 

. a) Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ile ka
labilir. Bu süre sonunda ikametin azalması ha
linde bu kanunun 10 ncıı maddesinin 4 ncü fık
rası hükmü uygulanır. 

b) Otomobil ve motosikletler Türkiye'de 
iki yıl kalabilir. 

Bu süre Bakanlıkça en çok üç' yıl daha uza
tılabilir. (Kanunun 12 nci maddesi hükmünden 
faydalanamayacak olan bu taşıtların özel bir 
trafik plakası taşımak ve memlekette kaldığı 
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süre içerisinde İçişleri ve Gümrük ve Tekel ba
kanlıklarınca müştereken tespit edilecek esas
lar dairesinde kullanılmak şartlariyle.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi var; o itibarla müzakere açıyorum. Söz 
isteyen sayın üye?.. Yok, Değiştirge önergesini 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük Ka

nunu tasarısının 119 ncu maddesinin muhtelif 
yerlerinde zikri geçen (Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı) yerine, (Sanayi ve Teknoloji) ve (Dış 
Ekonomik ilişkiler Bakanlığı) yerine (Ticaret 
Bakanlığı) ibarelerinin konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergenin getirdiği değişiklikle birlikte 119 
ncu maddeyi tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyan 
Madde 120. — Türkiye'ye geçici olarak so

kulacak eşya 54 ncü maddenin birinci fıkrasın
daki esaslar dahilinde geçici kabul giriş beyan-
namesiyle gümrüğe beyan olunur. Bu beyanna
menin şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile 
beyanın tevsikine yarayacak belgelerin mahiyet 
ve adetler» ve hangilerinin beyannameye ekle
neceği ve sair hususlar Bakanlıkça tayin ve tes
pit olunur. 

Bu kanunun 12 nci maddesinde geçen trip
tik ve gümrük giriş karneleri veya benzeri bel
geler de geçici kabul giriş beyannamesi sayılır. 

Sınırı sık sık geçecek taşıtlar için muayyen 
bir devreye mahsus pasavanlar kullanılır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.' 

Muayene ve teminat 

Madde 121. — Girişte Gümrük idaresi tara
fından, beyanlar incelenerek teminata bağlan
ması gereken vergilerle eşyanın ayniyetlerini 
denetlemeye yarayacak nitelikleri tespit olunur. 
ilgililer eşya nev'inin en yüksek tarifesi üzerin
den teminat vermeyi isterse o yolda işlem yapı
lır. Kullanılmış çuval ve kanaviçeler Bakanlık

ça ayniyat ve nitelik tespitinden istisna edile
bilir. Bu takdirde Bakanlıkça bunlar için ayrı 
esaslar konulur. 

BAŞKAN — Değiştirge Önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekrar çıkarma 
Madde 122. — Eşyanın tekrar çıkarılmasın

dan vazgeçilerek süresi içinde antrepoya veya 
gümrükçe izin verilen yerlere konulması eaiz ve 
tekrar çıkış hükmündedir. 

Kaçakçılık kovuşturmasınr gerektirir haller 
saklı olmak üzere süresi içinde zorlayıcı sebep
ler dışında yurt dışı edilmeyen eşyaya ait temi
nat irat kaydedilir. Miktar itibariyle çıkan nok
sanlıkların da vergileri teminatından mahsııbe-
dilir. 

Çıkış gümrüğünde yapılan muayenesinde 
cinsi ve nev'i itibariyle beyannamesine aykırı 
bulunan eşya hakkında kaçakçılık kovuşturması 
yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Çıkış rejimi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çıkış işlemleri 
Beyanname ve tescil 

Madde 123. •—- Türkiye'den kesin olarak çı
karılacak eşyanın yetkili gümrüğe beyanname 
ile bildirilmesi mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği 
bilgiler ile beyanın tevsikine yarayan belgelerin 
mahiyet ve adetleri ve hangilerinin beyanname-' 
ye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tayin 
ve tespit olunur. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üze
rine sıra numarası, tarih ve resmî mühür kon
ması ile tamam olur. 

135 nci maddenin 2 nci fıkrasında sözü ge
çen çıkış beyannameleri de bu madde hükmüne 
göre tescil olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Sözle beyan ve özel beyan 
Madde 124. — Aşağıdaki eşya gümrüğe ağız

dan veya Bakanlıkça tâyin ve tespit edilecek 
şekilde beyan olunur : 

1. Yolcu ve turistlerin beraberlerindeki zat 
eşyası, devamlı görevle veya yerleşmek üzere 
'yabancı memleketlere giden Türk memur ve va
tandaşlarının ve Türkiye'deki devamlı görevleri 
ve işleri sona eren yabancıların beraberlerinde 
götürecekleri veya gidişlerinden iki ay evvel 
veya altı ay sonra gönderilecek zat ve ev eşya
sı, fen ve sanat sahiplerinin ve işçilerin sanatla
rım icra için beraberlerinde götürdükleri alet
leri ile takımları ve ticarî kıymeti olmayan nu
muneler, 

2. Nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraber
lerinde götürecekleri zat eşyası, 

3. Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına 
verilecek kumanya ve yakıtlar, 

4. Kara sınırı bölgesinde köy ve kasabalar 
ile pazarlardan sınırın diğer tarafındaki halkın 
kendi ihtiyaçları için alıp götürecekleri eşya ve 
hayvanlar ve Türkiye sınır bölgesi ahalisinin sı
nırın diğer taraf bölgesindeki köy, kasaba ve 
pazarlara satmak üzere birlikte götürdükleri 
kendi eşya ve hayvanları, (Bunların cins, nev'i 
ve miktarları Bakanlıkça tâyin ve tespit edilir.) 

5. içinde ölü veya ölünün kül veya kemik
leri bulunan tabut, vazo ve sair kablar ile çe
lenk ve çiçekler, 

6. Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki 
yabancı devletlerin misyon şefleri ile diploma
tik muaflıklardan faydalanan ve meslekten 
olan elçilik ve konsolosluk mensuplarına, delege 
ve heyetlere ait zat ve ev eşyası ve taşıtları, 
(Bunlar için kurye mektupları ve misyon şefle-
rince verilmiş mektuplar aranır.) 

7. Ticarî mahiyet arz etmeyen yerli mamul 
ve mahsullerden hediyelik eşya, 

8. Ticarî reklam maksadıyle gönderilecek 
ve gönderildikleri yerlerde parasız olarak dağı
tılacak matbu ilân, katalog, broşür, takvimler 
ve emsali matbua, 

9. Türkiye'de vefat eden yabancıların mem
leketlerindeki kanunî mirasçılarına intikal eden 
zat ve ev eşyası, 

10. Turistlerin beraberlerinde götürecekle
ri veya gidişlerinden önce veya sonra göndere
cekleri eşya, 

| Yukardaki fıkralar dışında kalan gayri ti-
İ carî eşyanın ihracına ait usuller giriş hükümle-
] rine uygun olarak Bakanlıkça tespit edilir. 
j BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas-
j viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çıkış eşyasının kıymeti 

Madde 125, — Eşyanın çıkışı anında beyan 
j edilecek kıymeti, müstakil bir alıcı ile müstakil 
j bir satıcı arasmda tam ve serbest rekabet şart-
I lan altında takarrür etmiş olan, çıkış mahallin-
I deki ihraç fiyatıdır. 

Eşyanın beyannamesi Türkiye'den son çıkış 
mahallinde verilmemiş ise, buraya kadar olan 
nakliye masrafları da, fiyata dâhil edilir. 

Ancak ihracata ait her türlü vergi, resim ve 
harçlar ile ihracatçıya geriverilecek dahilî ver
gi ve resimler ve ihracata mütaallik her türlü 
yardımlar bu fiyata dahil değildir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyannamenin tescili şartları 

Madde 126.— Ticarî mahiyette olup beyan
name ile çıkış işlemi yapılması gereken eşyaya 
ait beyannamelerin, gümrükçe kabul ve tescili 
için, müteakip maddelerde yazılı olduğu üzere, 
eşyanın tamamının muayeneye hazır bulundu
rulması VÖ deniz, kara ve hava nakil vasıtaları
nın Bakanlıkça tayin edilecek süre içinde gele-

i ceğinin tevsik edilmesi şarttır. Ancak, standar-
dizasyon kontrolları haricolarak gümrükçe yap-

I tırılacak tahlil ve ekspertizi icabettiren haller-
| de nâkil vasıtalarının gelişinden evvel beyanna-
I me tesciline ffümrük idare amirince izin verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler^. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muayeneye arz ve muayene yeri 

Madde 127. — Çıkış eşyasının tamamının, 
çıkış işlemini yapmaya yetkili gümrüğe veya 
gümrükçe gösterilen bir mahalle, sundurma ve 
antrepoculuğu tekeli altında bulunduran yer
lerde de bu müesseselerin ihtiyaç nispetinde te
min ve gerekli vasıtalarla teçhiz edecekleri sun
durmalara mal sahipleri veya komisyoncuları 
tarafından getirilmesi ve burada gümrüğün mu
ayenesine arz edilmesi mecburidir. 

m — 
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Ancak; döküm halindeki eşyanın deniz üs
tünde vapura veya vagon ve diğer taşıtlara yük-
letilirken muayenesinin yapılmasına gümrükçe 
izin verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sundurma süresi 
Madde 128. — Çıkış eşyası, sundurmalarda 

bir ay kalabilir. Zorlayıcı veya gümrükçe kabul 
edilebilecek makbul sebepler tahtında, gümrük 
idare amirlerince bu süre bir defaya mahsus 
olmak üzere en çok üç aya kadar uzatılabilir. 

Bu sürenin sonunda ihracedilmeyen veya kal
dırılmayan çıkış eşyası kanunun 140 ncı mad
desi hükmüne göre tasfiye olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Noksan ihraç ve beyannamede düzeltme 

Madde 129. — Beyan edilen eşyanın tama
mının ihracı şarttır. Zorlayıcı sebepler altında 
fiilî ihracatta bir noksanlık olduğu takdirde va
sıtanın hareketini takibeden ilk iş günü içinde 
keyfiyetin yazılı olarak gümrük idare amirine 
bildirilmesi mecburidir. Beyanname fiilen ih-
racedilen miktar üzerinden kapatılır. Geri ka
lan partinin ihracında ise kanunun 123 ncü 
maddesi gereğince yeniden bir beyanname ve
rilmesi mecburidir, 

Cins, nevi ve birim fiyattı hariç beyanname
ler de düzeltme yapılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muayene 
Madde 130. — Çıkış eşyası 69 ncu maddede 

sözü edilenler huzurunda, gümrükçe muayene 
edilerek beyanların sıhhati denetlenir. 

Bu denetleme sırasında eşyanın cins, nev'i 
ve niteliğinin tayininde gümrük lâboratuvarla-
rmdan istifade edilebileceği gibi, ekspertiz üc
retinin ihracatçı tarafından ödenmesi suretiyle 
mahallî ticaret ve sanayi odalarının mütehassıs 
elemanlarından da faydalanabiliniz 

Ancak, muayeneye başlanılabilmesi için eş
yanın taıriamınm muayeneye arz edilmiş olması 
lâzımdır. Döküm halinde yapılacak ihracatla, 
başka başka yerlerden veya kısım kısım gel

mekte olduğu tevsik edilen eşyanın ihracında 
muayenenin bunlara göre yapılmasına gümrük 
idare amiri izin verebilir. 

Girişte muayeneden istisna edilen eşya, bu 
hükümlere muvazi olarak çıkışta da muayeneye 
tabi değildir. 

İcabında, çıkış eşyasının cins ve mahiyetine 
ve ihracatın özelliğine göre, Bakanlık yukarıki 
maddeler hükümlerine bağlı kalmaksızın ihra
catın daha kolay yapılmasını sağlayacak hüküm
ler koyar. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler,,. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Geçici çıkış ve geri gelen eşya 
Geçici çıkış 

Madde 131. — Geri getirilmek üzere ihrace-
dilecek eşya, ihracın maksadı, gideceği memle
kette göreceği işçiliğin mahiyeti, ayniyetini tes-
bite yarayacak alâmetleri ve kanunun 125 nci 
maddesi gereğince kıymeti de gösterilmek şar-
tiyle geçici çıkış beyannamesi ile gümrüğe be
yan olunur. 

Bu beyannamenin şekli, adedi, ihtiva edece
ği bilgiler ile, beyanın tevsikine yarayacak bel
gelerin mahiyet ve adetleri ve hangilerinin be
yannameye ekleneceği ve yönetmelikte gösteri
lecek sair hususlar Bakanlıkça tayin ve tespit 
olunur. 

Yabancı memleketlere seyahat eden ve ika
metgâhı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancı
ların kendilerine ait taşıtlar ile sınıra yakın 
bölgelerde komşu memleketlere eşya ve yolcu 
naklinde kullanılan diğer taşıtlar için, gümrük 
idaresince tespit veya bu hususlarda milletlera
rası mahiyette olarak kabul edilmiş triptik, 
gümrük geçiş karnesi ve benzeri belgeler veya 
pasavanlar beyanname olarak kullanılır. 

Gümrüklerce lüzum görülürse eşyanın üzeri
ne sabit damgalar vurulur veya kurşun mühür 
takılır, 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge yok
tur. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edeilmiştir. 

— 687 — 
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Geri gelen eşya 
Madde 132. — 1. Yabancı memleketlere çı

karıldıktan sonra aslî nitelikleri değişmeksizin 
geri getirilen, aşağıda yazılı memleket eşyası ve 
millîleşmiş eşya ayniyetleri gümrüğe ispat ve 
tevsik edilmek şartıyîe vergiye tabi değildir. 

a) Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Tür
kiye'nin bir yerinden başka bir yerine sevk için 
yabancı topraktan transit geçirilerek üç ay için
de geri getirilen eşya, 

b) Gittiği memleketin gümrük sınırından 
dışarı çıkarılmayan veya bu memlekette geçici 
kabul veya muaflık usulüne tabi tutularak çı
kışından itibaren iki yıl içinde geri getirilen eş
ya, 

c) Gittiği memleketin gümrük sınırından 
geçtikten sonra satılmamak veya alıcısı tarafın
dan iade edilmek yüzünden iki yıl içinde geri 
getirilen eşya, 

d) Yerli mahsul ve mamullerin çıkışında 
ambalaj maddesi olarak kullanılıp, bir yıl için
de dolu veya boş getirilen kablar, örtüler ve sar
gılar ile ^öç eşyası naklinde kullanılmış liftler, 

e) Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'
de mukim Türk veya yabancıların Türkiye'den 
çıkışlarından itibaren en geç iki yıl içinde geri 
gelen her türlü taşıtları ve bunların yedek ve 
yenileme parçaları ile hayvanları ve bunların 
binek ve koşum takımları, römork ve rulötlar, 
seyahat esnasında kullanılmaya mahsus mutfak 
ve yatak eşyası ve kamping, av, kayak ve sair 
spor alet ve takımları ve taşıtlara takılmış rad
yo, televizyon ve ses kayıt cihazları ve pikap
ları (Motorlu taşıtların mûtat depolarında bu
lunan akaryakıt ve yağlardan vergi alınmaz.) 

f) Türkiye Cumhuriyeti elçilik ve konsolos
luklarından geri getirilen her türlü eşya, 

g) Altı ay içinde geri getirilen yük ve yol
cu taşıtları ve hayvanları, 

h) Sürekli veya geçici olarak yabancı mem^ 
leketlere gidenlerin götürdükleri ev eşyası üç 
sene zarfında geri getirilmek ve çıkışında ayni
yeti tespit edilmiş olmak kaydıyle, 

2. Temizlenmek, boyanmak, tamir, tadil, 
izabe, tasfiye ve elektrolize edilmek veya baş
kaca bir ameliye görmek veya aslî bir kısım ve
ya cihaz itâve edilmek gibi maksatlarla çıkarıl
dıktan sonra ihracatçısı tarafından tekrar ithal 
edilmek üzere bir yıl içinde geri getirilen eşya 
hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 
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a) Yukarda yazılı ameliyeler dolay isiyle 
eşyanın bünyesinde ve niteliğinde bir değişik
lik yapılmadan geri gelen eşyadan, işçiliğin ya
pıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve üc
retler ile dönüş için ödenen navlun ve sigorta 
bedelleri tutarı esas alınarak geri getirilen eş
yanın intibak ittiği giriş tarife cetvelindeki po
zisyonundaki nispet üzerinden vergi alınır. 

b) Gördüğü ameliye dolayısıyle eşyanın 
i bünyesi ve niteliği değiştiği takdirde giriş ta-
ı rife cetvelinde intibak ettiği tarife pozisyonu 

üzerinden vergiye tabidir. Bu eşyanın kıymeti 
kanunun 65 nci maddesine göre tâyin ve tespit 
edilir^ 

c) Eşyaya aslî bir kısım veya cihaz ilâve 
edilirse bunlar da ayrıca intibak ettiği giriş ta
rife cetvelinin pozisyonu üzerinden vergiye ta
bidir, 

d) izabe suretiyle yabancı maddelerden te
mizlenmek veya elektrolize edilmek gibi mak
satlarla geçici olarak yabancı memleketlere görî-
derilen maden cevherlerinden elde edilen ve 
milletlerarası teamüllere göre mamul sayılma
yan ve imalâtta ilk madde olarak kullanılan 
külçe ve kütük halindeki saf gümüş, kurşun, 
demir, bakır ve sair madenlerden vergi alın
maz. (Memleket dahilinde bu gibi ameliyelerin 
yapılmasının mümkün olmadığının Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca kabulü şartıyîe.) 

Satış suretiyle kesin olarak ihracedilen ma
den cevherlerinin satış anlaşmasına göre terki
binde bulunan ve izabe sonunda iade edileceği 
kabul edilen külce ve kütük halindeki saf al
tın, platin ve gümüşten de vergi alınmaz. 

Bu ihracatın kontrolü hususunda Sanayi ve 
Ticaret, Dış Ekonomik ilişkiler* Enerji ve Tabiî 
Kaynakla", Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca 
ortaklaşa düzenlenecek yönetmelik hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir önerge 
bulunduğu, için madde üzerinde müzâkere açı
yorum. Sor: isteyen sayın üye var mı?.. Yok. il
gili önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük Ka

nunu tasarısının 132 nci maddesi 2. (d) fıkra-. 
smda zikri geçen (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) 



M. Meclisi B : 89 15 . 5 . 1972 O : 1 

yerine, (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) ibare
sinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Bize 
S. Zeki Köseıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan oradaki Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı 
da şimdi mevcudolmadığına göre onun da de
ğiştirilmesi lâzım gelmez mi acaba? 

BAŞKAN — Önergeye bakayım bir dakika 
efendim, önergede hepsi yoksa düzeltelim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı denilmektedir. Bir de 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı var, bunun da 
Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmesi lâzım. 

Efendim, bu, Dahilî Nizamnamenin 109 ncu 
maddesi gereğince maddî hata niteliğindedir; 
sayın üyenin teklifini bu haliyle kabul ediyo
ruz. önerge, muhtevasında belirtilen hatanın 
da düzeltilmesi mahiyetindedir. Bundan sonra 
müzakere edilecek maddelerde olsun, bundan 
evvel görüşülmüş olan maddelerde olsun bu r̂ t«-
zeltmenin yapılması aslında tümü üzerindeki 
oylama sırasında mümkün; amp şimdi bu öner
geyi işleme koyduğumuz için bu önergeyi ve 
sayın üyenin teklif ettiği maddî hatanın düzel
tilmesi niteliğindeki talebi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Maddenin metninde bulunan Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanlığı teriminin Ticaret Bakanlığı 
şeklinde düzeltilmesi kaydıjrle ve önergede ge
tirilen değişiklikle birlikte maddeyi tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ AYIRIM 
Posta rejimi 

Denetleme hakkı 
Madde 133. — Posta yolu ile Türkiye'ye ge

len veya Türkiye'den gönderilen veyahut mah
recine veya Türkiye'ye iade edilen eşya ve kü
çük koliler gümrüğün denetlemesine ve muaye
nesine tabidir. 

İçinde eşya bulunmayan mektuplar bu hük
mün dışındadır. 

Yabancı memleketlerden gelen bilûmum pos
ta çantaları ve koliler ilk giriş kapısından itiba
ren gümrük denetlemesi altında posta telgraf 

ve telefon idarelerine sevk edilir ve burada 
gümrük muayenesine tabi tutulur. 

Yabancı memleketlere gönderilecek posta 
çantaları ve koliler de gümrük denetlemesine 
tabi olup, çıkış kapısında bunların daha evvel 
gümrükçe muayene ve denetlemeye tabi tutul
duğunu gösteren gümrüğe ait mühürlerin ve 
sah' işaretlerin bulunup bulunmadığı ve sağ
lamlığı çıkış kapısındaki gümrükçe tespit edil
dikten sonra çıkışına müsaade edilir. 

Bu denetlemenin şekli ve şümulü Gümrük ve 
Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarınca tayin ve 
tespit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eşyanın konulacağı yerler 
Madde 134. — Posta yolu ile Türkiye'ye ge

len eşya 101 nci maddenin son fıkrası hükmü
ne göre genel antrepo sayılan yerlere gümrüğün 
denetiminde Posta, Telgraf ve Telefon idaresi
nin sorumluluğuna bırakılır. 

Posta yolu ile Türkiye'den yabancı memle
ketlere gönderilecek eşya da, yine gümrüğün 
denetlemesi ve Posta, Telgraf ve Telefon İda
resinin sorumluluğu altındaki sundurmalara ko
nulur ve eşya burada ancak bir ay bekletilebi
lir. Bu sürenin geçmesi üzerine eşya 140 ncı 
madde hükümleri dairesinde tasfiye edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ticarî mahiyetteki eşyanın beyanı 
Madde 135. — Posta yolu ile Türkiye'ye ge

len ve Türkiye'den yabancı memleketlere gön
derilecek ve genel hükümlere göre isleme tabi 
tutulacak olan ticarî mahiyetteki eşya : 

1. Girişte, 54 ncü madde hükümlerine uyu
larak düzenlenmiş giriş beyannamesiyle, 

2. Çıkışta, 123 ncü madde hükümlerine uyu
larak düzenlenmiş çıkış beyannamesiyle, 

Gümrüğe beyan edilir. 
Gazete, kitap, risale ve mevkut mecmualar 

için tahakkuk varakası kullanılır. 
Bu beyanname ve tahakkuk varakalarının 

işlemlerinde kanunun mahsus hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi-yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Ticarî mahiyette olmayan eşyanın beyanı 
Madde 136. — Posta yolu ile Türkiye'ye ge

len veya Türkiye'den dış ülkelere giden ticarî 
mahiyeti olmayan hediyelik, numunelik ve ben
zeri eşya için deklârasyon anduanlar beyanna
me hükmündedir. Gelen eşyanın deklârasyon 
anduanlarmda yazılı kıymetleri gümrükçe uy
gun görüldüğü takdirde aynen kabul olunur. 
Uygun görülmeyenler ile deklârasyon anduan
larmda kıymeti yazılı olmayanlar için gümrük
çe, 65 nci madde hükümleri dairesinde, emsal
lerine göre tespit edilecek kıymetleri vergi ta
hakkukuna esas tutulur. 

Giriş ve geçici çıkış işlemlerinde tahakkuk 
varakaları kullanılır. 

Ticarî maksatlar dışında gelen ve giden ga
zete, kitap, risale ve mevkut mecmualar bu hük
mün dışındadır. 

Bu suretle gelen eşyanın muayene edilme
den vergileri tahakkuklarının ve diğer gümrük 
işlemlerinin deklârasyon anduanlara müsteni-, 
den yapılabilmesi hususunda usuller koymaya 
Bakanlık yetkilidir. 

Vergilerin tahsil şekli Bakanlıkça tespit olu
nur, 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin mükellefiyeti 
Madde 137. — Postanelerde gümrük işlem

leri için lüzumlu ölçü aletleri ve tahlil ve teknik 
cihaz ve maddeleri, buralarda görevli gümrük 
memurlarının çalışmalarına elverişli gümrük 
büroları ve bunların mefruşatı, telefonu, aydın
latma ve ısıtma ihtiyaçları Posta, Telgraf ve 
Telefon idaresince parasız temin edilir. 

Posta idarelerindeki gümrük denetleme ve 
muayene işleri dolayısıyle gümrük memurları
nın kanunun 163 ncü maddesine göre tespit edi
len saatler dışında yaptıkları mesainin ücreti 
164 ncü madde hükümleri gereğince Posta, Tel
graf ve Telefon idaresince ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ALTINCI AYIRIM 
Sınır rejimi 
Sınır ticareti 

Madde 138. — Sınır ticaretine ve münase
betlerine ait gümrük denetleme ve işlemleri, 

coğrafî durum ve bölge ihtiyaçları gözönünde 
tutularak Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili 
bakanlıklar tarafından müştereken elverişli ve 
kolay usullere bağlanır. 

'Sınır ticaretinin çevresi andlaşmalarla tayin 
edilmemiş ise on kilometre derinliği geçemez. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ AYIRIM 

Denizden kurtarılan eşya rejimi 
Kazaya uğrayan gemiler ve eşya 

Madde 139. — Zorlayıcı sebeplerle Türkiye 
karasularında yabancı eşyasını atan, karaya 
çıkaran veya başka bir taşıta aktarma eden ve 
bu eşyayı toplayan gemi kaptanları ile sair kim
seler keyfiyeti hadisenin vukubulduğıı mahalle 
en yakın gümrük veya mülkî idare amirlerine 
veya varacakları ilk gümrük idaresine bildirme
ye mecburdurlar. 

Sahip veya nâkilleri tarafımdan muhafaza al
tına alınmayan veya sahip ve nâkilleri meydan
da olmayan ve açıkta nezareit altında tultulması 
mahzurlu görülen bu gibi eşyayı gümrük ida
resi, bütlün masrafları sahip ve nâkillerine aiıdol-
mak üzere, sundurmaya kaldırabilir. Bu eşya
nın sundurmada bekleme süresi üç aydır. Nakil 
masraflarını kurtarmayacak veya mahallî vası
talarla nakli mümkün olmayacak eşya hakkın
da kanunun 140 ncı maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ AYIRIM 
Eşyanın satış ve tasfiyesi rejimi 

Tasfiye edilecek eşya 

Madde 140, — Aşağıda yazılı eşya Bakanlı
ğın tayin ve tespit edeceği esaslar dairesinde, 
gümrük idareleri tarafından cins, nev'i, mik
tar, nitelik ve kıymetleri tespit edilerek ilân 
olunduktan sonra açık artırma yoluyle satılır : 

1. Giriş ve çıkış eşyasının, antrepo ve sun
durmalarda ve gümrük denetlemesi altında bu
lunan yerlerde, bu kanunda yazılı sürelerden 
fazla kalmış olan eşya, 

2. 111 nci maddeye göre yapılacak yokla
ma neticesinde sundurma ve antrepolarda fazla 
çıkan eşya, 
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3. 139 ncu maddenin ikinci fıkrasına göre 
sahip veya nakilleri tarafından kaldırılmayan 
eşya, 

4. Sahip veya nâkilleri veya namına gelen
ler tarafından gümrüğe terkedilen veya 68 nci 
maddeye göre terk edilmiş sayılan eşya, 

5. 61 nci maddedeki süre içinde giriş işle
mi takip ve intacettirilmediğinden dolayı tasfi
ye edilecek eşya, 

Ancak çabuk bozulmak, akmak ve sızmak 
tehlikesine maruz bulunan veya saklanması kül
fet veya tehlikeli veya masraflı olan eşya, sü
relerini doldurmadan önce satılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Satış işlemleri 
Madde 141. — Satışı yapılacak eşyanın kıy

meti cinsi, nev'i, miktar ve nitelikleri 65 nci 
maddenin 10 ncu fıkrası ve 68 nci madde hü
kümleri de gözönünde bulundurularak muaye
ne kurullarınca tespit edilir ve vergi tahakku
ku kanunî vergi haddi ve nispetleri üzerinden 
yapılır. 

v Buna göre hazırlanan satış kâğıtları özel bir 
deftere tarih ve sıra numarası altında kayıt ve 
tescil olunur. 

Satışa çıkanlacak eşyanın sahip veya nakil
leri, ilân olunan ilk satış gününden evvel, yazılı 
olarak satışın durdurulmasını isteyebilirler. Bu 
istek ancak, eşyanın gümrük işlemlerini bir ay 
içinde yaptırıp kaldırmak şartiyle ve bir defa
ya mahsus olmak üzere kabul olunabilir. Veri
len süre içind3 de kaldırılmayan eşyanın satı
şına devam olunur. Satışa çıkarılan'eşyanın sa
tış bedeli, bu eşyaya ait vergileri karşılaması lâ
zımdır. 

Gümrük Giriş Tarife Cetveline göre vergiden 
muaf eşyanın satış bedelinin. 65 nci maddenin 
10 ncu fıkrası gereğince tespit edilecek kıymeti, 
çıkış eşyasında da 125 nci maddedeki kıymetin 
en az yarısını karşılaması icabeder. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili bir önerge var; 
madde üzerinde müzakere açıyorum. Sos iste
yen sayın üye var mı?.. Yok. Önergeyi okutu
yorum. 

Başkanlığa 

Müzakeresi yapılmakta olan yeni Gümrük 
Kanunu tasarısının 141 nci maddesi ilk fıkra

sında zikri geçen (Muayene kurullarınca) iba
resi yerine (Gümrükçe) ibaresinin konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet teklife 
katılıyor. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Önergenin getirdiği değişiklikle birlikte 141 
nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sair tasfiye şekilleri 

Madde 142. — Sundurma ve antrepo süresi
ni dolduran eşyadan; 

1. Yürürlükte bulunan malî, ticarî, iktisadî 
ve sair takyit ve tahdit rejimlerine göre, ithal 
imkânı olmayanlar, 

2. Giriş müsaadesi olmaksızın memlekete 
getirilenler, 

3. Satış bedelleri, eşyanın mahiyet ve duru
muna göre, terettübettiği vergileri veya 65 nci 
maddenin 10 ncu fıkrası gereğince tespit edilen 
kıymeti karşılamayanlar, 

Satış bedelleri CİF kıymetlerini bulmak ve 
tayin edilen süre içinde ihracedilmek şartlariyle 
satılır. 

Bu suretle alıcısı çıkmayan veya ihraç kay
dı ile satıldığı halde süresi içerisinde memleket
ten çıkarılmayan eşya, ihtiyaçlarında kullanıl
mak üzere resmî dairelere (iktisadî Devlet Te
şekkülleri dâhil) veya satılmamak ve her ne ad 
altında olursa olsun menfaat karşılığında baş
kalarına devir edilmemek şartları ile kamuya 
yararlı derneklerin genel merkezlerine parasız 
verilir ve bu eşya için her ne nam ve suretle 
olursa olsun ardiye ücreti aranmaz. 

Üzerlerinde sahte menşe alâmetleri bulunan 
eşyanın bu alâmetleri tasfiyeden önce yok edi
lir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Tekele tabi ve yasak eşya 
Madde 143, — Yukarıki maddeler hükmüne 

talbi eşyadan memlekete girmesi veya memle
kette yapılması veya satışı tekel altında bulu
nanları tekel idarelerince takdir edilecek bedel 
karşılığında, bu idarelere verilir. Tekel idarele-

— 691 — 



M, Meclisi B : 89 

rince alınmayan bu türlü maddeler ile girmesi, 
kullanılması ve satışı yasak olan eşya Türkiye'
den çıkarılmak şartiyle satılır. 

BAŞKAN —- Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasfiye edilemeyen eşya 
Madde 144. — Bu kanunun 140, 141, 142 ve 

143 ncü maddelerine göre elden çıkarılamayan 
eşya Bakanlıkça tespit olunacak usuller daire
sinde yok edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Satış bedelinin dağıtılma şekli 
Maddo 145. — Bu kanunun 140 141, 142 ve 

143 ncü maddeleri gereğince satılan eşyanın be
delleri alacaklılar arasında aşağıdaki sıraya 
göre dağıtılır : 

1. Kanunla belirli bekleme süreleri içinde
ki devreye isabet eden hamallık, yükleme, am
barlama, ardiye ve sair hizmet karşılığı alacak
lar veya yapılmış masraflar, 

2. Gümrük Vergisi, 
3. Kanunda belirli bekleme sürelerini aşmış 

devredeki hamallık, yükleme, ambarlama, ardi
ye ve sair hizmet karşılığı alacaklar veya yapıl
mış masraflar, 

4. Belediye hissesi ve Rıhtım Resmi, 
5. istihsal Vergisi, iskele Resmi ve sair ver

gi ve resimler, 
6. Satış için yapılmış ilân ve sair masraf

lar, 
7. Para cezaları, 
Satış bedeli aynı sıra içindeki alacakların 

tamamını karşılamazsa garame suretiyle dağı
tılır. 

Yukardaki sıraya göre karşılanmayan-para 
cezaları ayrıca kovuşturulur 

Satış bedelinin alacaklılara dağıtıldıktan 
sonra kalan miktarı, gümrüğe terk edilen veya 
terk hükmünde sayılan eşyaya ait bedel ile bu 
bakiye para, 100 lira ve bundan aşağı ise, irat 
kaydolunur. Diğerleri ise emanete alınır, Bu pa
ralar emanet hesabına alındığı malî yılı takibe-
den beş yıl içinde sahiplerince alınmazsa irada 
geçirilir. 

Ancak, satıştan arta kalıp da sahipleri adı
na emanete alınan ve reddedilecek olan para, eş-
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yanın transfer edilmiş veya edilecek olan Güm
rük Vergisine tsas tutulan kıymetini tecavüz 
edemez. Aksi halde, aradaki fark da irat kaydo
lunur. Bu fıkra hükmü bedelsiz giriş müsaadesi 
olan ile her hangi bir giriş müsaadesi olmayarak 
getirilen eşyaya da uygulanır. 

Ancak müsaadesiz eşya getirenler için 156 
ncı maddedeki ceza hükümleri ayrıca tatbik edi
lir, 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tas\riplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

Cezaî hükümler ve işlemler 

BİRİNCİ AYIRIM 

Cezaî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin cezalar 

Girişte beyan ve muayene arasındaki fark 
Madde 146. — Kesin veya geçici olarak yur

da sokulacak veya fiktif antrepolara konulacak 
eşya için yapılan beyan ile muayene ve denet
leme neticesinde : 

1. Eşyanın tarife tatbikatına müessir cins, 
nev'i veya niteliğinde veya vergiye esas olan 
sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık gö
rüldüğü ve beyana göre hesaplanan vergi ile 
muayene neticesine göre alınması gereken vergi 
arasındaki fark % 5'i aştığı takdirde vergiden 
ayrı olarak bu farkın üç katına kadar para ce
zası alınır. 

2. Kıymeti üzerinden Gümrük Vergisine ta
bi eşyanın beyan olunan kıymeti yapılan mua
yene ve denetleme neticesinde tespit edilen kıy
mete nazaran noksan bulunduğu takdirde bu 
noksanlığa ait Gümrük Vergisinden başka bu 
vergi farkının üç misli para cezası alınır. 

Ancak, satış birimine göre miktar itibariyle 
% 5'i geçmeyen bir fark ile maddî hesap hata
sından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu 
farklara ait Gümrük Vergisinden başka bu ver
ginin bir katı da para cezası alınır. 

Yukardaki fıkralara göre hükmolımacak pa
ra cezası, ancak vergi tahakkukunun kesinleş
mesinden sonr^ı karara bağlanır, bu para ceza
larının zaman aşımı vergi tahakkukunun kesin
leşmesini müteakip başlar. Şu kadar ki, tespit 
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edilecek vergi farkları 50 lirayı geçmediği tak
dirde cezaya hükmolunmaz. 

BAŞKAN —- Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çıkışta beyan ve muayene arasındaki fark 
Madde 147. — Çıkış beyannamesinde eşya

nın beyanı ile muayene neticesinde cins, nev'i 
miktar veya kıymet bakımından mübayenet bu
lunduğu ve bu fazlalık % 10'u aştığı takdirde 
kaçakçılık fiilleri haricindeki hallerde 156 ncı 
madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN"— Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Resmî daireler, özel idareler ve belediyelerin 

durumu 
Madde 148 — Genel ve katma bütçeli resmî-

Devlet daireleri ile özel idareler ve belediyeler 
için kanunun 146 ncı maddesi hükmü uygulan
maz, 156 ncı maddeye göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici kabul ve geçici muaflık hükümlerinin 
ihlâli 

Madde 149. — Kanunun 118 ve 119 ncu mad
delerinin hükümlerini menfaat kastı ile kötüye 
kullananlardan eşyaya terettübeden vergiler 
alınmakla beraber bu vergilerin iki katı ayrıca 
para cezası ve eşyanın ithali yasak veya tahdit 
ve takyide tabi ise Gümrük vergilerinden başka 
gümrüklenmiş değeri kadar para cezası alınır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir deği- • 
siklik önergesi var. Madde üzerinde müzakere 
açıyorum Söz isteyen sayın üye var mı?,. Yok. 

Değişiklik önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük Ka
nunu tasarısının 149 ncu maddesi metnindeki, 

«Hükümlerini menfaat katı ile kötüye kul
lananlardan» ibaresi yerine, 

«Hükümlerine aykırı hareket edenlerden» 
ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılıyor. Komis
yon?.. Katılıyor. 
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Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler,. Önsrge kabul edil
miştir. 

Önergenin getirdiği bu değişiklikle birlikte 
149 ncu maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Bu değişik
likle birlikte 149 ncu madde kabul edilmiştir. 
Ceza koyan çeşitli kanunlara ilişkin hükümler 

Madde 150. — 146 ile 149 ncu maddelerde 
ceza tayin edilen fiiller hakkında kaçakçılık ve 
sair ceza koyan kanunlara göre takibat yapılıp 
bu kanunda tayin edilen cezalardan daha ağır 
bir ceza ile kesin olarak mahkûm edilenler hak
kında aynı zamanda bu bölümdeki cezalar ve
rilmez. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Mad
deyi bu haliyle tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kanunun ihlâlinden doğan cezalar 
Muaf eşyanın gümrük işlemi yaptırılmaksızm 

yurda sokulması 

Madde 151. — Gümrük Vergisinden muaf 
eşyayı kanunun 16 ncı maddesi gereğince tayin 
olunan kapı ve yollardan başka yerlerden izin
siz ithal veya buna teşebbüs edenlerden ClF 
değerinin onda biri ve eşyanın cins ve miktarı 
tayin olunmayan hallerde (100) liradan aşağı 
ve (1 000) liradan yukarı olmamak üzere para 
cezası alınır. 

Gümrük Vergisinden muaf olarak ithali lâ-
zımgelen eşyay: gümrük işlemlerini yaptırmak-
sızın yurda sokan veya buna teşebbüs edenler 
hakkında da yukarıki fıkra hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Mad
deyi bu haliyle tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sahte menşeli eşyaya ait hükümlerin ihlâli 
Madde 152. — Kanunun 23 ncü maddesiyle, 

konulmuş kısıntı veya yasaklara aykırı hareket 
edenlerden, hususî cezaî hükümlere göre taki
bat yapılma hakkı saklı kalmak üzere, (500) 
liradan (5 000) liraya kadar para cezası alınır 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Deniz nakliyatına ait hükümlerin ihlâli 
Madd? 153. — Kanunun 32, 35, 38 ve 40 ncı 

maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden 
(100) rüsum tonilatodan yukarı gemilerin kap
tan veya acentalarından, harekaitleri kaçakçılık 
mahiyetini tazammun etmediği hallerde (500) 
liradan (1 000) liraya kadar para cezası alınır. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul et
meyenler.... Kabul edilmiştir. 

Girişte manifesto hükümlerinin ihlâli 
Madde 154. — Giriş manifestosunda yazılı 

miktardan eksik çıkan kaJbların mahrecinden 
yüklenimeimiş veya yanlışlıkla başka bir yere 
çıkarılmış veya kaza ve avarya neticesinde zayi 
'olmuş veya çalınmış bulunduğu gümrükçe tâ
yin edilecek süre içinde ispat olunmadığı tak
dirde, bu nîoksah kablara ait eşyadan girdiği 
tarife numarasına velya bu tarife numarası tes
pit edilemıiyorsa, cins ve nev'ine göre tarifede 
dâhil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi po
zisyonuna göre hesaplanacalk Gümrük Vergisi 
kadar para cezası alınır. 

Yukarıki fıkraya göre ceza tespiti mümkün 
olmazsa her kalb için (200) liradan (2 000) li
raya kadar para cezası alınır. 

Döküm halinde nakledilen eşyamın giriş 
manifestosuna yazılı miktarına göre % 2 yi aşan 
eksik ve fazlalıkların birinci fıkrada gösterilen 
sebeplerden ileri geldiği, gümrükçe tayin edilen 
sürede ispat olunmazsa, bu eksik ve fazlalılklar 
için gümrükçe âhnacak vergi kadar para cezası 
alınır. 

Giriş manifestosunda eşyanın cinsi yanlış be
yan edilmiş olur ve kablann nevileri ve dış 
alâmetleri de manifestoya uygun bulunmazsa 
kâb başına (200) liraya kadar para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya sa
hip veya acenta veya kaptanlardan alınır. Bun
lar hükmolunan cezadam müteselsilen sorumlu
durlar. 

Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ticarî 
mahiyetteki eşya manifestoya kaydettirilmemiş 
(bulunduğu taikdirde, sahiplerinden (100) liradan 
(5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik tek
lifi yok. Yalnız burada «taşıt acenlta» terimi 
geçmektedir. Bu ticarî bir terim midir? Bir yan
lışlık olmaisın. Matbu metinde yok. Şimdi bu 
şekilde tamam mı oluyor 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili)— Evet, 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunan bu 
şekliyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul eltomey enler... Kabul edilmiştir. 

Çıkışta manifesto hükümlerinin ihlâli 
Madde 155. — Çıkış manifestosu vermeden 

Türkiye'den eşya çıkaran veya çıkarmaya teşeb
büs edenler veya verdikleri manifestoda eşya
nın açık bir surette belli olan cins veya kab 
adedini ve miktarımı yanlış ve eksik veya faz
la bildiren veya Gümrük İdaresinden müsaade 
almadan boş olarak ayrılan kara, deniz ve ha
va nakil vasıtaları kaptan veya sahip veya 
acentalanndan (200) liradan1 (5 000) liraya ka
dar para cezası alımır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya taşıt 
sahip veya acenta veya kaptanlarından alınır. 
Bunlar hükmolunan cezalardan müteselsilen so
rumludurlar. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Maddeyi 
tasviplerin'izie sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun ve emirlere aykırı hareket 

Madde 156. — Bu kanunla konmuş hüküm
lere (Kanunda aiyrı bir ceza tâyin edilmiş haller 
saklı kalmak üzere) ve bu kanuna uygun olarak 
veya bu kanunla tannımış yetkilere müsteniden 
çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere veya ilân edi
len emirlere veya yapılan tebliğlere aykırı ha
reket edenlerden, fiilin mâhiyetine göre (100) 
liradan (5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Madde
yi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muaf olan poslta maddeleriyle gelen eşya 
Madde 157. — Gümrük Vergisinden muaf 

olan muhabere evrakı, gazete, mecmua ve sair 
paketler arasında gelen vergiye tabi eşya için 
namına gelenlerden vergimin üç misli para ceza
sı alınır. 

Ancak, gümdüğe terk edilen eşya için ceza 
aranmaz. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Madde
yi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Ceza kararları, itiraz mercileri, öezaaun tahsili 

ve dağıtımı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Ceza kararları 

Ceza kararları ve itiraz 
Madde 168. — Bu kanunda yazılı para ceza

larına ilgili gümrük idaresi amirince karar veri
lir. Bu kararlar, aleyhine karar verilmiş olanla
ra yazı ile tebliğ olunur. 

Kararlar mucip sebepli olarak yazılır. Bun
lardan ilgililer aleyhine olanlara telbliğ tarihin
den itibaren onbeş ğün içerisinde itiraz olunabi
lir. 

Bu itirazlar hükmolunah ceza miktarı Ba
kanlıkça tespit edilecek değere kadar olanlar 
için bağılı bulundukları gümrükler başraıüdür-
lüklerinee iki ay, bu miktardan fazla değerler 
için de Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay 
içinde karara bağlanır. 

Mükellef lehine verilen kararlar ise re'sen 
Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde 
karara bağlanıp tebliğe verilir. Aksi takdirde 
karar kesinleşmiş olur. 

Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrükler Ge-
nel Müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, 
tebliğleri tarihinden itibaren onbeş gün içerisin
de, yetkili mahkemeye müracaatla itiraz oluna
bilir. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Madde
yi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Kasıt aranmayacağı 
Madde 159. — Bu kanuna göre Gümrük İda

re Amirlerince para cezalarının verilmesinde 
ve bu cezaların idari itiraz mercilerince hükme 
bağlanmasında para cezasını gerektiren eylem
de bulunanların kasıtlı olup olmadıkları aran
maz. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cezada indirim 
Madde 160. — Bu kanuna göre Gümrük 

idare Amirlerince verilmiş para cezalarına kar
şı yetkili mahkemeye itiraz yoluna gidilmeden 
kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş 
gün içjerisinde ilgili tarafından ödendiği veya 
ödeneceği yazılı olarak gümrüğe bildirildiği ve 
ceza takdir edildiği tarihten itibaren üç ay için
de ödendiği hallerde ilgililerin itirazı düşer, 

fakat hükmJolunmuş para cezası üçte bir noksa
nı ile tahsil edilir. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Madde
yi tasviplerinize arzediyorum. Kabul edenler... 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Para teezıaLaTiıırın İdağıtı/nıı 
146 ncı madde para cezasının dağıtımı 

Madde 161. — Kanunun 146 ncı maddesine 
göre alınan para cezaları: 

1. Hizmet mahal ve şartlan ve şahsî gay
retleri itibariyle külfet ve zahmete katlanan 
amir ve memurlara, 

2. Muayene ve tahlilden önce cezayı gerek
tiren durumun meydana çıkarılmasına hizmet 
eden muhbirlere, 

3. Cezayı gerektiren durumu muayene, tah
lil, denetleme veya inceleme ile meydana çıka
ranlara, 

4. Bakanlık merkez ve taşra mensuplarının 
ve ailelerimin genel menfaatlerine sarf edilmek 
üzere, 

Bakanlıkça bir talimatla tespit ve tayin edi
lecek usul ve esaslar dairesinde dağıtılır. 

BAŞKAN — Maddenin matlap kısmında; 
«146 ncı madde para cezasının dağıtımı»... Ka
nun tekniğine uygun bir matlap değil. Bir de
ğişiklik düşünimedi her hailde Komisyon yahut 
Hükümet.. Para cezalarının dağıtımı diyor, ay
rıca 146 ncı madde, para cezasının dağıtımı. 

GtfMRtİK VB TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Efendim, diğer maddeler
deki cezalar dağılmayacak, yalnız 146 ncı mad
dedeki ceza dağıtılacağı için bu yazılmış. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
teklifi yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Gümrüklerin sınıfları, gümrük komisyoncuları, 

son hükümler 

BİRİNCİ AYIRIM 
Gümrüklerin sınıfları ve çalışma zamanları 

Gümrüklerin sınıfları 
.Madde 162. — Gümrükler yetkilerine göre 

üç sınıfa ayrılır. 
1. Birinci sınıf gümrükler; her türlü giriş, 

çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemlerini, 
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2. ikinci sınıf gümrükler; lâJboratuvar tah
liline ihtiyaç göstermeyen eşyamın giriş, çıkışı 
transit ve aktarma işlemlerini, 

3. Üçüncü sınıf gümrükler; yalnız yolcu 
ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça 
tespit edilen eşyanın giriş, çıkış, traınısit ve ak
tarma işlemlerini, 

Görmeye yetkilidir. 
Bakanlıkça gümrüklerin sınıflarının tesbi-

tinde mahallin iktisadî ve ticarî durum ve ih
tiyaçları giözonünde tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden. 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma zaimamları ve kıyafet 
Madde 163. — Her gümrükte günlük kanu

nî çalışma saatleri, iklim, mevsim ve mahallin 
iktisadî, ticarî durum ve ihtiyaçları nazara alı
narak, Bakanlıkça düzenlenir. 

Gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük 
alıp verme işleri yapılan veya taşıtlarım geliş 
ve gidişleri normal çalışma saatine uymayan 
karayolları kapılarında ve demiryolu istasyon
larında, deniz ve hava limanlarında gümrük ida
releri, 17 nci madde hükmü saklı olmak üzere, 
deJvamlı surette aiçık bulundurulur. Buralarda 
görevli memurların muayyen çalışma saatleri 
nöbetleşe aralarında düzenlenir. 

Gümrüklerde muayene ve denetleme ile gö
revli memurlarla kolcular, resmî sıfatlarını 
belirtmek üzere, Bakanlıkça tespit ve temin 
edilecek alâmetleri veya üniformayı gftrev sıra
sında taşımaya mecburdurlar. 

Gümrük binalarına kanunî çalışma saatle
rinde, Gümrük Bayrağı çekilir. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Madde
yi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Ücreti 
Madde 164. — Yolcuların ve nakil vasıtala

rının giriş ve çıkışlarına ait işlem müstesna, yük 
alıp vermek ile her türlü gümrük işlemlerinin 
normal çalışma saati içinde yapılması lâzımdır. 

Ancak, bu saatler dışında veya tatil zaman
larında iş yapılması yazılı olarak istenildiği 
takdirde bu istek, işin yapılacağı gümrük ami
rince yerinde görülürse, gerekli tedbirler alına
rak ve ücret verilmek şartiyle kabul edilir. 

Bu şekilde kanunî çalışma saatleri dışında 
iş görecek memurların çalışma ücretleri iş sa-

I hiplerince ödenir. Bu memurlar ayrıca kanunî 
yolluğa müstehak iseler bu dahi i§ sahiplerince 
verilir. 

Memurlar (Gümrüklerdeki sorumlu sayman
lar dahil) bu suretle kendilerine verilecek işleri 
yapmakla görevlidirler. 

Başmüdür, müdür veya vekilleri normal me
sai dışı çalışmaları tanzim ve kontrol ederler. 
Buralar ve devamlı surette vazife görenler 105 
nci maddenin son fıkrası hükmünden yararla
nırlar. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma ücreti dağıtımı 

Madde 165. — Yukardaki maddeye göre 
çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı 
ve bumun tahsil ve dağıtım şekli Bakanlıkça 
tespit olunur. 

Ancak, emanete alınan bu ücretlerden % 20 
si Ba&anlık adına merkezdeki hesaba aktarılır 
ve geri kalanı da hak sahiplerine ödenir. 

Bu suretle fazla çalışma ücretlerinden, mer
kezde toplammıış olan paralar Bakanlıkça tes
pit edilecek usullere göre, yukardaki madde ile 
kanunî çalışma saatleri dışındaki mesaiyi tan
zim ve kontrol ile mükellef tutulan âmirlerle 
daimî surette vazife gören ve çalışmalarında 
üstün gayretleri görülen gümrük ve gümrük 
muhafaza memurlarına dağıtılır. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Maddeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul ©demler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ AYIRIM 

Gümrük komisyoncuları, yardımcıları ve 
mükellefiyetleri' 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları 
Gümrük işlemlerini takibedebilecek şahıslar 

Madde 166. — Eşyanın giriş, çıkış, transit ve 
aktarma gümrük işlemleri sahipleri veya bunla
rın tayin edecekleri ve kanunun tatbikatında 
vekilleri sayılan gümrük komisyoncuları tara
fından takip ve intacolunur. Ancak : 

1. Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer 
kamu tüzel kişilerinin memurları, özel hukuk 

I tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili mü-
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dtirleri ve temsil yetkisi olanlar, idare ve mües
seselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini, 

2. Kara, Deniz ve Hava Yollan işletmeleri 
ve nakilleri taşıdıkları eşyanın transit ve aktar
ma işlemlerini, 

3. Sahipleri veya tayin edecekleri kimseler, 
zat ve ev eşyasına ait gümrük işlemlerini takip 
ve intacedebilirler. 

Şu kadar ki, bulunduğu mahalde en az üç 
gümrük komisyoncusu olmayan gümrüklerde 
iş takibi serbesttir. 

En az yirmi gümrük komisyoncusu bulunan 
mahallerde tüzükleri Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca tasdik edilmek suretiyle, bütün komis
yoncuların üye olacakları bir (Gümrük Komis
yoncuları Derneği) kurulur. Bu derneklere ko
misyoncu yardımcıları da kaydolunur. 

BAŞKAN — Bir değişiklik teklifi yok. Mad
deyi bu haliyle tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gümrük komisyoncusu olabilme şartları 

Madde İ67. — Gümrük komisyonculuğu ya
pabilecek şahısların aşağıdaki şartları haiz ol
maları lâzımdır : 

1. Türk olmak, 
2. Yirmi bir yaşını bitirmiş olmak ve asker

liğini yapmış veya askerlikle İlişiği bulunma
mak, 

3. Lise mezunu veya o derecede tahsil gör
müş olmak, 

4. Hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırı
cılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cü
rüm tasnii, iftira, irtikâp, irtişa, ihtilas ve 
kaçakçılık cürümlarinden birinden dolayı hapis 
cezası veya o derece cezayı gerektiren bir suçtan 
mahkûm veya memurluktan cezaen çıkarılmış 
olmamak, 

5. Bulaşık hastalıklardan salim olmak, 

6. Gümrük mevzuatı üzerinde ve gümrüğe 
ilişkin iktisadî, ticariî ve malî konularda yeter 
bilgisi olduğu imtihanla sabit olmak. 

Gümrükten en az onbeş yıl çalışıp da bunun 
üç yılını başmemurluk veya aynı dereceye mu
adil memurlukta veya muayene memurluğunda 
geçirenlerden gümrük tatbikat kursundan me
zun olanlarla, keza gümrükte ön yıl çalışmış ve 
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daha yüksek görevlerde bulunmuş olanlar tahsil 
ve imtihan kaydına tabi değildir. 

Gümrüklerde vazifeli memur ve âmirlerden, 
yaş haddiyle emekli olanlar hariç gümrük ko
misyonculuğuna geçmek isteyenler, son memu
riyet mahallî ile vazife ifa etmiş oldukları diğer 
gümrük başmüdürlüğü ya da müstakil müdür-
lüklerdeki hizmetlerinden ayrılmalarının üzerin
den iki yıl süre geçmedikçe bu yerlerde güm
rük komisyonculuğu yapamazlar. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük komisyoncuları yardımcıları 
Madde 168. — Gümrük komisyonları aldık

ları işlerin kendilerini veya müvekkillerini ilzam 
edecek mahiyette hukukî tasarruflar nevinden 
olmayan safhalarını takibettirmek üzere bir ve
ya birkaç yardımcı kullanabilirler. Bu yardım
cıların yapacakları işler Bakanlıkça tespit edi
lir. 

Yardımcıların da en az ortaokul veya mua
dili okullardan mezun olmaları ve komisyoncu
lar hakkındaki diğer şartları haiz bulunmaları 
ve imtihan geçirmeleri lâzımdır. Ancak bunların 
tabi tutulacakları imtihanın konularının seçil
mesinde görecekleri işler gözönünde tutulur. 

Gümrükte en az onbeş sene hizmet ederek 
cezaen ayrılmamış bulunan gümrük memurları 
ve kolcularla yaş haddi ile emekliye ayrılmış 
olan gümrük memurları ve kolcular imtihan ve 
tahsil kaydına tabi olmadan gümrük komisyon
cuları yardımcısı olabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değişiklik 
teklifi yok. Bu haliyle tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

imtihan 

Madde 169. — 167 ve 168 nci maddelere gö
re ve yılda bir defa yapılacak olan imtihanların 
konuları Bakanlıkça tespit ve zamanı bir ay ev
velinden ilân edilir. 

İmtihan kurulu Bakanlıkça seçilir. 
BAŞKAN — Değişiklik teklfi yok. Tasvip

lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon ve yardımcılarına verilecek belgeler 

Madde 170. — Gümrük komisyonculanyle 
yardımcıları; Gümrükler Genel Müdürlüğünce 
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tescil edilir ve kendilerine fotoğraflı özel bir 
kimlik belgesi verilir. 

Bu belgelerin, istenildikçe, ilgili ve görevli 
amir ve memurlara gösterilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma yeri 

Madde 171. — Gümrük komisyoncuları ça
lışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, oranın en 
büyük gümrük amirine yazı ile bildirirler. Bir
den fazla komisyoncu müştereken çalıştıkları 
takdirde de, bu durumları hakkında aynı şekil
de bilgi verirler. 

Çalışma merkezleri gümrük işlerinden dolayı 
kendilerine yapılacak tebliğler için kanunî ika
metgâh ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün 
bağlı olduğu başmüdürlük ve başmüdürlük bu
lunmayan yerlerde müdürlük bölgesi daimî iş 
çevresi sayılır. 

Müştereken çalışan gümrük komisyoncula
rından, ancak, beyanname üzerine imzasını koy
muş olanlar, buna ait işlemi takibedebilirler ve 
gümrüğe karşı sorumlu olurlar. 

Gümrük komisyoncuları maiyetlerine giren 
ve yanlarından ayrılan yardımcılarını Gümrük 
idaresine, en geç bir hafta içinde yazı ile bildi
rirler. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kaburedilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet ve cezalar 
Mükellefiyet 

Madde 172. — Gümrük komisyoncuları, ka
nunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticarî 
veya kanunî defterlerini, işlerine dair yazdık
ları ve aldıkları mektup ve telgraflarla tanzim 
ettikleri fatura ve makbuzları ve masraflarına 
mütaallik belgelerin asıl veya örneklerini beş 
yıl saklamaya, bunları Bakanlık müfettişlerine, 
müfettiş muavinlerine, kontrolörlere ve yetkili 
gümrük amir ve memurlarına göstermeye ve 
bunların tetkik ve teftişlerine müsaade ve ge
rektiğinde yazılı istek üzerine bunları tevdi 
etmeye mecburdurlar. 
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Defterlerinde ödenen ve alman masraf ve 

ücretlerle taallûk ettikleri gümrük beyanname
lerinin numara ve tarihlerini de gösterirler. 

BAŞKAN — Değişiklik teklitfi yok. Maddeyi 
bu haliyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cezalar 
Madde 173. — Bu kanuna ve gümrüklerde 

tatbik edilen mevzuata aykırı hareketleri görü
len komisyoncu veya yardımcıları lüzumlu hal
lerde Bakanlık müfettişi, müfettiş muavini, 
kontrolör, başmüdür ve başmüdürlük teşkilâtı 
olmayan yerlerde müdürlerce muvakkaten işten 
menedilip, karneleri alınarak gümrüklerde iş 
takibetmelerine müsaade olunmaz. Ve keyfiyet 
derhal Bakanlığa bildirilir. 

Bunlar hakkında yapılacak tahkikat netice
sine göre inzibatî ceza mahiyetinde karnelerinin 
en çok bir seneye kadar muvakkat olarak veya 
daimî geri alınmasına Bakanlık inzibat Komis
yonunca karar verilir. 

Komiser veya eksper hakemlikle meşgul ol
dukları anlaşılan gümrük komisyoncusu veya 
yardımcılarının karneleri Bakanlık inzibat Ko
misyonunca geri alınır. Ve 156 ncı maddeye 
göre cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir değişiklik 
önergesi var. Bu itibarla 173 ncü madde üze
rinde müzakere açıyorum. 

Söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. ilgili 
önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan yeni Gümrük 

kanunu tasarısının 173 ncü maddesinin 2 nci ve 
3 ncü bentlerindeki (Bakanlık inzibat Komis
yonunca) ibareleri yerine (Bakanlık Disiplin 
Kurullarınca) ibarelerinin konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Bize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyor, önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

önergenin getirdiği bu değişiklikle birlikte 
173 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Bu değişik
likle birlikte 173 ncü madde kabul edilmiştir. 

174 ncü maddeyi okutuyorum. 
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Son hükümler, kaldırılan hükümler 

Yürürlük 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 
Sair vergilerden muafiyet ve itiraz yolları 
Madde 174. — Bu kanun ve Gümrük Giriş 

Tarife Cetveli ile Gümrük Vergisinden muaf 
olan eşya aynı zamanda gümrüklerde tahsil olu
nan her türlü vergi ve resimlerden (Tekel resim
leri dahil) de muaftır. 

Eşyadan Gümrük Vergisi ile birlikte, güm
rüklerce alman diğer vergi ve resimlerin tahak
kuk ve tahsil tarzları ve itiraz yollan, noksan
lıkların istenmesi ve fazla alınan vergilerin ge-
rilverilnıesi hakkında bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek
lifi yoktur. 

Maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

175 noi maddeyi okutuyorum. 
Süre değişimi 

Madde 175. — Aksine sarahat bulunmadık
ça bu kanunla tayin edilmiş sürelere ilişkin hü
kümlerin uygulanmasında sürelerinin bitimin
den evvel başvurulmak şartiyle zorlayıcı sebep
ler ve beklemeyen haller nazara alınarak duru
ma göre burada Başkanlıkça süre değişimi yapı
labilir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek
lifi yoktur. 

Maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

176 ncı maddeyi okutuyorum. 
Faizler 

Madde 176. — Bu kanuna göre : 
1. Eşyanın, yurda ithali sırasında tahakkuk 

öttirilip tahsili gereken vergileri için, na'kitten 
gayri şekilde teminat, taahhütname veya temi
natlı borç senedi verildiği takdirde bunların 
kabulü tarihinden itibaren; 

2. Yurda muvakkat ve muayyen bir süre 
kalmak üzere vergileri nakifeten gayri şekilde te
minat veya taahhüde bağlanarak giren eşya, 
süresi içinde zorlayıcı sebepler olmamasına rağ-

. men yurt dışı edilmediği veya antrepo veya güm
rükçe* müsaade olunan mahallere konulmadığı 
takdirde, buna terettübeden vergilere ilâveten 
teminat veya taahhüdün verildiği tarihten iti
baren, 

3. Eşyanın vergileri ve resimleri ertelendi
ğinde erteleme tarihinden itibaren, 

Başlamak üzere, geçen süreye ait, kanunî fa
iz de tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek
lifi yoktur. 

Maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. 
i Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
i mistir. 

177 nci maddeyi okutuyorum. 
| Kabul edilecek teminat ve değerlenmesi 
I Madde 177. — Gümrük işlemleri doiayısiyle 

idarece kabul edilebilecek teminat ve bunların 
değerlendirilmesi hakkında Âmme Alacakları-

j nm Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümleri 
j uygulanır. 
i Ancak, resmî daire ve belediyelerle, Türki

ye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri 
garanti mektuplarını teminat olarak kabule Ba-

I kanlık yetkilidir. 

Bu kanuna göre memur tefriki icabettiği hal-
j lerde bu memurun Harcırah Kanununa göre yol-
I luk ve yevmiyeleri ile Bakanlıkça tespit edi

lecek miktar üzerinden yapılacak kaza ve ölüm 
! sigorta masrafları eşya sahibi veya nakliyecisi 

tarafından ödenir. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek

lifi yoktur. 

Maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

178 nci maddeyi okutuyorum. 

Belgelerin bastırılması ve dağıtılması 
Madde 178. — Bu kanunda sözü edilen her 

türlü beyanname ile manifestolar ve tahakkuk 
varakaları Bakanlıkça tespit edilecek usul ve 
esaslar dairesinde temin edilerek karşılığı mu
kabilinde alâkalılara dağıtılır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek
lifi yoktur. 

Maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-

I mistir. 
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179 ncu maddeyi okutuyorum. 
Defter ve belgelerin ibrazı mecburiyeti 

Madde 179. — ilgililer gerek bu kanuna, ge
rekse sair kanunlardaki hükümlere göre yapı
lacak her türlü gümrük denetlemesinin her saf
hasındaki icrası ve ifası sırasında Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı müfettiş ve müfettiş muavin
leri ile kontrolör ve gümrük amir ve memurla
rının talebedecekleri bilûmum ticarî kanunî def
ter ve belgeleri göstermeye ve tevdi etmeye mec
burdurlar. Vergi tahakkukuna ve ceza takip
lerine ait hükümler saklı kalmak kaydiyle bu 
mecburiyetlere uymayanlar hakkında ayrıca 
156 nci madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek
lifi yoktur. 

Maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ediL 
mistir. 

180 nci maddeyi okutuyorum. 
Bakanlık görevleri 

Madde 180. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
bu kanuna müsteniden Bakanlar Kurulu kararı 
alınması lüzumlu olan hal ve icapları tayin, tes
pit, takiple ve gereğine tevessül etmekle, mü
kellef ve vazifelidir. 

Taraf olduğumuz Milletlerarası anlaşmalara 
istinaden bu teşekküllerin yetkili organlarından 
çıkmış tavsiye kararlarını, kabul ve uygulamaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik tek
lifi var. Bu itibarla madde üzerinde müzakere 
açıyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı? Yok. 

Değişiklik teklifini, önergeyi okutuyorum. 
Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük ka
nunu tasarısının 180 nci maddesi 2 nci fıkrası
nın; 

«Taraf olduğumuz Milletlerarası anlaşmala
ra istinaden bu teşekküllerin yetkili organla
rından çıkmış tavsiye kararlarından malî yü
kümlülük doğurmayan ve mevzuat değişikliği
ni icabettirineyenleri kabul ve uygulamaya Ba
kanlık, malî yükümlülük doğurmamakla bera
ber mevzuat değişikliğini icabettirenleri kabul 
ve uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Konnis-
. yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılıyoruz, efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor, önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kalbul edilmiştir. 

önergenin getirdiği bu değişiklikle -birilikte 
180 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

181 nci maddeyi okultuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kaldırılan hükümler, geçici maddeler ve 
yürürlük 

Kaldırılan hükümler 
Madde 181. — Özel kanunlardaki istisna ve 

muafiyet hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda 
yazılı kanunlar ve diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri kaldınlmiiştır. 

1. 2 . 5 . 1949 tarihli 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun, (Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanu
nunun 113, 117 ve 118 nci maddeleri ile aynı 
kanunun 7 . 6 . 1926 tarihli 906 sayılı Kanunla 
değiştirilen 112 ve 116 nci maddeleri ve 
30 . 11 . 1960 tarihli 146 sayılı ve 14 . 5 . 1964 
tarihli 474 sayılı kanunlar yürürlükte kalmak 
üzere), 

2. 26 . 2 . 1954 tarihli 6290 sayılı Kanun, 
3. 18 . 6 . 1952 tarihli 5964 sayılı, Gümrük 

Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük 
Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan 
tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden de muafiyetine dair Kanu
nun 1 nci maddesinin 1 nci bendi, 

4. 20 . 5 . 1955 tarihli 6593 sayılı, Ecnebî 
devletlere Ankara'da sefarethane ve konsolos
hane inşa etımek üzere meocanen arsa tahsisi 
hakkımdaki Kanunun 3 noü maddesi, 

5. 16 . 5 . 1960 tarihli 7479 sayılı Muayyen 
maksatlarla bağış yolu ile gelecek eşyanın vergi 
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ve mimlerinden ve belediye hissesinden mua-
fen ithali hakkında Kanun, 

6. 12 . 10 . 1960 tarihli 100 sayılı Hazineye 
yardım maksadiyle ve bağış yolu ile gelmiş ve 
gelecek olan eşya ve kıymetlerinin vergiden it
hali hakkımdaki Kanun, 

7. 25 . 7 . 1953 tarihli 6180 sayılı, Devlet 
daireleri tarafından Gümrük Vergi ve resimle
rinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerlerin
de kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Güm
rük Vergi ve Resmine talbi tutulmayacağına da
ir Kanun, 

8. 9 . 3 . 1971 tarihli 1379 sayılı Kanun. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek

lifi yoktur. 
Bu haliyle maddeyi tasviplerinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmişler. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici maddeler 

Geçici Madde 1. — 50 nci maddenin son fık
rasında bahsi geçen tüzüğün hazırlanmasına ka
dar 3/3953 sayılı 25 . 3 . 1946 günlü Kararna
me ile yürürlüğe konulmuş tüzük hükümlerinin 
tatbikine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek
lifi yoktur. 

Bu haliyle maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okultuyorum. 
Geçici Madde 2. — Halen yürürlükte bulu

nan kanunların, 1499 sayılı Tarife Kanunu ile 
ek ve tadillerine ve 6290 sayılı Kanunla deği
şik 5383 sayılı Kanun ve tadillerine vaki atıf 
hükümleri bu kanuna yapılmış sayılır ve bu 
hükümlerde bir eşya tarife numaraları gösteril
mek suretiyle zikre diimişse atıf hükmü, o eşya
nın yeni tarifedeki yeri tespit olunarak eskisi 
gibi tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek
lifi yoktur. 

Bu haliyle maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad-
ıde kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 3. — 8 nci maddenin 4 ve 13 

ncü, 11 nci maddenin 2 nci fıkraları şümulüne 
giren ve bu kanunun kaîbulünden evvel getirilip 
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Gümrük vergileri tahakkuk ettirilmemiş olan 
veya tahakkuk ettirilmiş olup da vergileri er
telenen eşyanın vergileri alınmaz ve bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten üç ay öncesine 
kadar, ilgililerince, herhangi bir sebeple, ta
hakkuk ve tahsil zamanaşımına uğratılmış bu
lunan vergi ve resimler, bulundukları safha ne 
olursa olsun, bir defaya mahsus olmak üzere 
bunlara sebebiyet veren memurlardan is'tenmez. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek
lifi yoktur. 

Bu haliyle maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul Gidilmiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okultuyorum. 
Geçici Madde 4. — 6290 sayılı Kanunla deği

şik 5383 sayılı Gümrük Kanununun yürürlüğü 
zamanında başlayıp da bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte henüz sonuçlandırılmamış olan 
işlemler hakkında, süreye müteallik hükümler 
hariç, mükellefin lehine olan hükümler uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek
lifi yoktur. 

Maddeyi bu haliyle tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 5 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 5. — Gümrük komisyoncusu 

ve komisyoncu yardımcısı olabilmek için bu ka
nun ile konmuş olan kayıt ve şartlar bu kanun
dan önce komisyoncu ve komisyoncu yardımcı
sı imtihanını kazanmış bulunanlar için uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik tek
lifi yoktur. 

Maddeyi bu haliyle tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

182 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 

Madde 182. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, burada bir 
hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Buradaki hükme göre tüzük 
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ve yönetmelikler hazırlanacaktır. Onun için 
buradaki mühletin üç ay değil, altı ay olmasını 
taMcsdiyoruz. 

BAŞKAN — Bir teklifiniz var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR ((Sakarya) — Efendim, esasen, üç ay ve 
6 ay deniyordu, bir yanlışlık olmuş sadece üç 
ay alınmış. Onun için sadece altı ay olarak ya
zılmasını talebediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon olarak siz de altı ay 
olmasını mı istiyorsunuz? Bu hususta teklifiniz 
var mı? 

GEÇİDİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (ıSakarya) — Altı ay olmasını istiyoruz. 
Şu anda yazılı bir teklifimiz yok. 

BAŞKAN — Şu anda yazılı teklifiniz yoksa 
istemiyoruz. 

182 nci maddede yazılı olan üç ayın, altı ay 
olarak düzeltilmıeısi suretiyle maddeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Bu değişikliği ile kabul edilmiştir. 

188 ncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme yetkisi 

Madde 183. — Bu kanunun hükümleri Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik tek
lifi yok. Maddeyi tasviplerimize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici bir madde ilâvesine müteallik, izmir 
Milletvekili Sayın Burhanettin Aısııtay'ın bir 
talebi var. Bilindiği üzere, bu kanunun müzake
resinde takibe'jttiğimiz prosedürde, bir süre ta
yin ettik. O süre içinde verilen teklifleri nazarı 
itibara alıyoruz. Bu süreden sonra verilmiş bir 
önerge olduğundan, bir geçici madde eklenme
sine müteallik bulunan bu önergeyi işleme koy
muyorum. 

Kanunun tümü üzerinde son söz talebedil-
raiştir. Sayın Sabahattin Savcı ve Sayın Hasan 
Tosyalı söz istemişlerdir. 

Sayın Tosyalı, lehinde mi, aleyhinde mi ko
nuşacaksınız? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lehin
de. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, lehinde mi, aley
hinde mi? 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Le
hinde, Saym Başkanım. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Savcı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 

lehinde istemiştim. 

BAŞKAN — ilk önerge onun efendim. Size 
de, oyunuzun rengini açıklamak için imkân ve
receğiz. 

iSayın Savcı, buyurun. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa

ym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir müddetten beri müzakeresini yapmış bu

lunduğumuz Gümrük Kanunu tasarısı nihayet 
Yüce Meclisimizin tasvibine iarz edilmiş bulunu
yor. 

Kanaatimce Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
üzerinde durduğu olumlu işlerinden biri, belki 
de birincisi budur. 

Birkaç yıldan beri müzakeresi ve kanunlaş
ması düşünülen bu güzel çalışmanın bugün Yü
ce Heyetinizce neticesi alınmış bulunmaktadır. 

Uluslararası ekonomik ve sosyal münasebet
lerin bugün kazanmış olduğu önem, hakikaten 
gümrüğü bir vergi toplama müessesesi olmanın 
çok ötesinde bir vasıta haline geîtirmüş olması
dır. Şunu ifade etmek isterim ki; Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının gün geçtikçe gelişen verim
li çalışmalarını bugün müşahade etmiş bulun-
ımakfcayız. Bilindiği üzere gümrüklerimiz, Tür
kiye'ye girecek yabancı eşyanın ithal, ihraç ve 
transit maddelerini sonuçlandıran, yolcular ve 
turistler bakımından memleketimize gelenlerin 
ilk karşılayıcısı ve gidenlerin de son uğurlayı
cısı durumunda vazife gören bir kuruluştur. Bu 
kuruluş, aynı zamanda Hazineye gelir sağlayan 
bir kaynak olmakla beraber, turizmin gelişip 
yerleşmesi ve plan hedeflerine ulaşması için de 
kendine düşen gayret ve mesaiyi yapmaktadır. 
Diğer taraftan, uluslararası ticaretin ve millî 
menfaatlerin sağlanması hususunda da yine mü
şahade ediyoruz ki, Gümrük işbirliği Konseyi, 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması, Böl
gesel işbirliği Teşşilâtı ve Ortak Pazar gibi bey
nelmilel kuruluşlarla da ilişkiler kurmuş ve 
bunu devam ettirmiş bulunmaktadır. Bu günün 
ihtiyaçlarına cevap verecek olan Gümrük Ka
nununun belki zaman geçjtikçe, ileride daha bir
takım noksanlıklarına tesadüf etmiş olacağız. 
Fakat, bendeniz o kanaatteyim ki, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının hassas ve verimli çalışma
ları neticesinde bir müddetten beri gündemi-
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mizde bulunan bu tasarı bugün kabul edilmiş 
olmakla çok isabetli bir ndfcice ve memleketimiz 
için, memleketimizin ekonomik ve ticarî haya
tı için faydalı bir kanun tasarısı haline gelmiş 
bulunmaktadır. Bu vesileyle sözlerimi burada 
bitirirken; 

Gümrük Kanununun ve bununla ilgiLli teklif
leri veren arkadaşlarımızın, hazırlayıcısı ola
rak bu sahada uzun yıllardan beri bundan önce 
de çalışmış Sayın Giiımrük ve Tekel Bakanları
nın da emeklerini gözönüne alacak olursak; bu
nu şükranla karşılamak bizler için ifa edilmesi 
gereken bir görev sayılır. Bu bakımdan, halen 
teşkilâtın başında bulunan çalışkan ve dinamik 
Bakanın maiyeti ile beraber emek verdikleri 
kanun tasarısının, memlekötıimizde,, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtına ve milleıtimize 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Oyunuzun rengini belirtmek üzere Sayın 

Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; bir memleke
tin medenî bir devlet olduğunu gösteren âmil
lerden birisi de Gümrük Kanunudur, iyi bir 
gümrük kanunu, iyi bir gümrük teşkilâtı ve 
tatmin edilmiş gümrük personeli, memleketi
mizi medenî gösterdiği kadar en az Gelir Ver
gisi kadar da gelir getirir. 

Kanun, çok güzel hazırlanmıştır. Başta Sa
yın Bakan olmak üzere bu kanunda katkısı 
olanları tebrik ederim. Ancak, kanunda ol
masını ve bundan sonraki hamlede yer veril
mesini temenni ettiğim hususları da belirtmek 
istiyorum. 

Hudutlarda, sahillerde, meydanlarda çalı
şan gümrük personelimizin maddî ve mânevi 
tatmini maalesef hâlâ yapılmamış, yan ödeme
leri de hâlâ verilmemektedir. Bunun mutlaka 
temin edilmesi lâzım. 

Şimdi, bu kanunda olmasını temenni etti
ğim hususları beş madde halinde sırasıyle be
lirtiyorum. 

1. Türkiye kalkınacaJktır. Geri kalmıştır; 
fakat geri kalmışlığı yanında çok daha fazla ge
ri kalmış bölgeleri vardır. Bu geri kalmış böl
gelerimizde, öncelikle kalkındıracağımız böl
gelerde, gerek özel teşebbüsün ve gerekse Dev

let eliyle yapılacak sanayi tesislerinin bilûmum 
âlet ve edavatı ile bu maksatla gelecek olan 
makina ve diğer malzemenin ithalinde gümrük 
indirimi yapılması lâzımken kanunda buna yer 
verilmemiştir. 

Devlet Planlama Teşkilâtının, geri kalmış 
bölge ilân etmesi, öncelikle kalkındıracağız de
mesi kâfi değil. Bunu, bu bölgelerdeki sana
yii teşvik için gümrük indirimlerine kanunda 
yer verilmiş olması lâzımgelirken maalesef bu
na yer verilmemiştir. 

2. Türkiye, ziraî kalkınma çabası içinde
dir. Sanayi kalkınmamızın temeli ziraî kalkın
madır. Bugün, ziraî kalkınmamızı gerçekleş
tirecek husus, ziraî alet, traktör, makina, su 
motorları, fennî gübre, ziraî ilâçlardır. Mem
leketimizde ziraî ilâçların yapımı kâfi değil. 
Köylümüzün, çiftçimizin alamayacağı kadar pa
halı, verimi geliştiremeyecek kadar azdır. 
Bunların piyasada bol olması, köylünün eline 
ucuz geçmesi, ziraî istihsalin kolay ve maliye
tinin ucuz olması için bu makinalarm, gübre
nin, ilâçların ucuz olması lâzım. Bu da ancak, 
ithallerinde gümrük indirimi yapmakla müm
künken, maalesef buna da yer verilmemiş ol
duğunu görüyoruz. 

3. Dışarıda çalışan yüzbinlerce işçimizin, 
yurda dönüşte memleketimizin gerek küçük sa
nayi ve gerekse büyük sanayie katkılarını te
min edecek şekilde «beraberlerinde getirecekle
ri veya gönderecekleri âlet, edavat, vasıtadan 
Gümrük Vergisi alınmaz» şeklinde belirli bir 
madde bulunması lâzımken kanunda buna da 
yer verilmemiştir. 

İşçilerimizin paralarını, orada çar - çur et
meleri yerine bu nevi maikinaların alınmasında 
kullanmalarını teşvik edici bir madde tedvin 
edilmemiştir. 

4. Hastahaneierimizin, doktorlarımızın kul
landıkları ve Türkiye'de imali mümkün olma
yan, ithal edildiği için fazla Gümrük Vergisi 
olduğundan temin edilmesi artık gayrimıümikün 
hale gelmiş olan sıhhî âlet ve edavat için güm
rük indirimi yapılması lâzımgelirken buna da 
yer verilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; artık;, Anadolu'
nun şu veya bu kasabasında bir röntgen ciha
zını bir doktorun almasına, oraya götürmesine 
imkân kalmamıştır. Çünkü, satınalınması çok 
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pahalıya mal olan ve gümrüğü ise ondan paha
lı olan bu nevi sıhhî malzemenin temini de 
dimkansız hale gelmiştir. Halkımızın sıhhatini 
koruyacak, hastahane ve doktorların ihtiyacı 
olan âlet ve edevat ile bilhassa sakat vatandaş
larımızın sakatlıklarını giderecek şekildeki 
alet- ve vasıtaların gümrük indirimine tabi tu
tulmaları lâzımgelirdi; bu da yok. 

5. Bir memleketin kalkınmasını mutlak su
rette yüksek okul ve üniversitelerinde teknik 
sahada okuyan gençler sağlar. Bugün, yüksek 
teknik okullarda ve teknik üniversitelerimizin 
laboratuvarlarında onların Avrupai manada ye
tişmelerini sağlayacak veya daha iyi yetişmele
rini temin edecek olan ders araç ve gereçleriy
le laiboratuvar malzemesi, maalesef yok dene
cek kadar azdır. Bu şartlar altında yetişen bir 
talebe, hiçbir yapıcı iş yapamaz. Buralarda 
noksan olan, getirtilmesi güç olan, gelirken 
gümrüğü çok fazla olan ders araç ve gereçle
rinin gümrük indirimine tabi olmasını çok te
menni ederdik, maalesef bu husus da temin 
edilmemiştir. 

Bu bakımdan, kanunun yukarda zikretti
ğim hususları noksan olmakla beraber diğer kı
sımları tamamdır. Arz ettiğim hususların ye
rine getirilmesini bundan sonraki hükümetle
rin ve milletvekili arkadaşlarımın takdirine 
terk ederim. 

Tümü tatmin edici olduğu için oyumu leh
te kullanacağımı saygılarımla arz ederken, ka
nunun memleketimize ve Gümrük Teşkilâtına 
hayırlı olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
* Kanunun tümünün ve maddelerinin müza

keresi bitmiş bulunuyor. Tümü açık oylarını
za sunulacaktır. Hayırlı olmasını dileriz. 

2. — Erişme Kontrollü Karayolları kanunu 
tasarısı ve 78 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/652) (8. Sayısı : 665) (1) > 

BAŞKAN — Gündemin, birinci görüşmesi 
yapılacak işler bölümünün 35 nci sırasında bu
lunan Erişme Kontrollü Karayolları kanunu ta
sarısının müzakeresine başlayacağız. 

Bununla ilgili bir önerge var, onu okutaca-

(1) 665 S. sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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ğım ve daha evvel Genel Kurulun almış bulun
duğu karar gereğince bir saatlik sürede görü
şülmesi iktiza eden bir tasarı olarak bu bir 
saatlik süreyi müzakerenin sonunda kullandıra
cağım. 

Hükümet ve Komisyon yerine alsın lütfen. 
önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemde, birinci görüşmesi yapılacak iş

ler arasında bulunan Erişme Kontrollü Kara
yolları kanunu tasarısının, Geçici Komisyon 
raporunda belirtildiği veçhile, vatandaşların 
can ve mal kaybına yol açan trafik kazalarının 
önlenmesi gilbi hayatî önem taşıması, ayrıca ge
rek zaman ve gerekse masraf tasarrufu ile mil
lî ekonomiye sağlayacağı yarar bakımından 
bir an evvel kanunlaşması için tasarının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini takdirlerinize 
arz ve teklif ederim. 

78 No. lu Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Kırklareli 
Beyti Arda 

BAŞKAN — önergede zikredilen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunu Genel Ku
rulun tasviplerine arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ekli raporun okunup okunmaması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okun
maması Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu tasviplerini

ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Erişme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı 
Erişme kontrollü karayolu: 
Madde 1. — Erişme kontrollü karayolu, özel

likle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler 
ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı 
yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların 
giremediği ancak izin verilen motorlu taşıtla
rın yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi 
tutulduğu karayoludur. Erişme kontrollü ka
rayolu belediye hudutları içinde de olabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Erişme kontrollü karayolu tesis ve kaldı- 1 
rılması : 

Madde 2. — Mevcut veya yeniden yapılacak 
karayolları üzerinde, Karayolları Genel Mü- ' 
dürlüğünün teklifi, Bayındırlık Bakanlığının 
onayı ile erişme kontrollü karayolu tesis edilir 
veya kaldırılır. 

Belediye sınırları içinden geçecek erişme 
kontrollü karayolları için ilgili belediyenin mü
talâası alınır. 

IBAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Erişme kontrollü karayollarına bağlantı : 
Madde 3. — Erişme kontrollü karayolları

na bağlantılar Karayolları Genel Müdürlüğünün 
uygun gördüğü yerlerde ve uygun gördüğü şe
killerde yapılır. Erişme kontrollü karayolu 
çevresinin bu bağlantı noktalarına ulaşımı top
layıcı yollarla veya noktaya ulaşan diğer yo^ 
lar vasıtasıyle sağlanır. Erişmle kontrollü kara
yoluna bitişik arazi sahipleri, kiracıları veya 
kullananların bu yola bitişik olmaları veya 
başka bir sebepten dolayı arazilerinden bitişik 

. karayoluna giriş, çıkı§ hakları yoktur. 
IBAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şehir geçitleri : 
Madde 4. — Erişme kontrollü karayolunun-

şehir geçişlerinde güzergâhının tayini ve kara
yolunun şehir ile bağlantı ve ilişkilerinin dü
zenlenmesi, imar ve iskân Bakanlığı, Karayol
ları Genel Müdürlüğü ve ilgili Belediye Baş
kanlığı tarafından birlikte kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı; yalnız 
maddeyle ilgili bulunmasını istirham edeceğim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarımı gerek şehir
lerden geçsn yüksek sürat yolları ve gerekse 
karayollarının şehir içinden geçişiyle kısa çı
kış - girişlerin mutlaka Karayolları tarafından 
yapılması lâzım. Şehirlerarası yollar yapılı
yor; şehir içindeki ve çıkışlarındaki yollar ya
pılmıyor ; kesik kalıyor. Şu madde bununla 
ilgilidir, hiç olmazsa (temenni babında konu
şuyorum) şehir içerisindeki yollar da mutlaka 
Karayollarının plân ve programına alınmalı, 
belediyelerin sırtından bu yük kaldırılmalıdır. 
Bunu temenni ediyorum. Belediyeler çok bü-
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yük ıstırap içindedir; şehir içinden geçen ka
rayollarının toz, toprak ve trafik bakımından 
zararları olmaktadır. Bunu ben Sayın Bayın
dırlık Bakanımızdan ve Sayın Karayolları Ge
nel Müdürümüzden rica ediyorum. Halkımızın 
bir derdini belirtiyorum, bunu yerine getirme
lerini istirham ediyorum; plân ve programla
rında bunu yapsınlar. Şehir içi yolları ve çı
kışları mutlaka karayolları tarafından yapılma
lıdır, arz ederim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Soru soracaksınız, buyurun 
efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim bi
liyorsunuz, İmar Kanununa göre şehir içinde
ki imar "planının tanzimi, belediye imar plân
larının tanzimi ve tasdiki formalitelere bağlı
dır; önce belediye meclisinden geçmesi gere
kir. Halbuki buradan verilen yetki doğrudan 
doğruya belediye reisinedir. Bu acaba bir güç
lük yaratacak mıdır? Yani normal prosedür 
yine takibediiecek midir? Bu, evvelemirde bu 
şekilde görüşülecek, danışılacak ona göre mi 
teklif edilecektir; yoksa belediye meclisinin ka
rarına lüzum olmaksızın bu anlaşma gereğince \ 
ne yapılması gerekiyorsa ona mı tevessül olu
nacaktır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —Peki efendim, başka soru so
racak arkadaş var mı efendim?. Yok. Cevabı 
bulunduğunuz yerden verecek misiniz efen
dim?.. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEYTİ 
ARDA (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşımızın sorusuna şu şekilde cevap vere
ceğim: «Belediye Başkanıyla birlikte kararlaş
tırılır» ifadesi, bir hükmî şahsiyet olduğu için 
bu maddeye konulmuştur. Belediye Başkanlı
ğı yetkisi, esasında imar iskân Bakanlığının 
yetkisini çiğnememekte; ama Karayolları Genel 
Müdürlüğü elemanlarıyle müşterek olarak ka
rarlaştırılıp imar ve iskân Bakanlığının tasdi
ki alınacaktır. Aynen şimdiki prosedür devam 
edecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-

TEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın 
ilhan Beyin sorusunu şöyle cevaplandırayım; 



M. Meclisi B : 89 15 . 5 . 1972 O : 1 
«Belediye başkanı mı bu işe muhaitabolacak?» 
dediler; gayet taMî belediye başkanlığı değil, 
belediye başkanı soruya muhatalbolacak; bele
diye meclisinden karar istihsal edilecektir. 
özel kanunundaki hüküm de budur. Bilmem 
tatmin edebildim mi? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan müsaade ederseniz zapta geçmesi bakımın
dan bir şey arz edeceğûm. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy denilmek isteni
yor ki, aslında belediye meclisi yetkisi alın
mıyor bununla... Buyurun sorun efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, şimdi, imar Kanununun 29 ncu maddesi
ne göre herhangi bir imar planının tadili, ev
velemirde belediye meclisi kararını ve bilahara 
da İmar ve islkâaı Bakanlığının tasdikini gerek
tiriyordu. Fakat, Yüce Heyete gelmiş olan, 
Millet Meclisinden geçitdkten sonra Senatoya 
giderek kabul edilen ve birkaç maddesi değiş
tirildiği için Karma Komisyona havale edilmiş 
bulunan imar Kanununun 29 ncu maddesinde 
bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre 
İmar ve iskân Bakanlığı, bu gibi ahvalde, ka
muyu ilgilendiren hallerde belediye meclisi ka
rarı alınmaksızın muamele yapmaya da yetki
lidir. Bu bakımdan bir sürtüşme olmayacak
tır haddizatında; fakat Bakanlıkla Komisyo
nun bu konuda görüşünü öğrenmek istedim. 
Hadd'izıalfcmda belediye meclisinin kararını alma
ya lüzum kalmayacaktır belki bâzı ahvalde. 
Bunun zapta geçirilmesini temin babında söz 
almıştım; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, ilâve ede- , 
ceğiniz bir şey var mı Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Hayır, 
yok efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 4 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka- ; 
bul edilmiştir. 

Şehir dışında karayolu çevresinde yerleş
me: 

Madde 5. — Erişme kontrollü karayolunun 
şehir dışı önemli kısımlarında yerleşme düzen
lenmesi imar ve iskân Bakanlığı ile Bayındır
lık Bakanlığınca tanzim edilecek tüzük ve imar 
ve iskân Bakanlığınca yapılacak yerleşme plan
ları ile sağlaiır. 

Tüzüğe ve yerleşme planına aykırı inşaat 
yapılamaz. Aykırılığı Karayolları teşkilâtınca 
tespit edilen yapılar genel zabıta nezaretinde 
Karayolları teşkilâtınca bertaraf edilir. 

BAŞKAN — 'Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan 
bir şey teklif etmek istiyorum; «karayollarmca 
tespit edilen» yerine «aykırılığı tespit edilen» 
demek kâfi gelir zannediyorum. Eğer Yüce Ko
misyon iltihak ederlerse böyle bir teklif verece
ğim. 

BAŞKAN — İlhan bey onu siz görüşün, arzu 
ederseniz bir önerge şeklinde de intikal ettirir
siniz. 

Buyurun sayın Abibas, sorunuzu rica edeyim. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, maddenin 2 nci paragrafında «Tüzüğe 
ve yerleşme planına aykırı inşaat yapılamaz. 
Aykırılığı karayolları teşkilâtınca tespit edi
len yapılar genel zabıta nezaretinde karayol
ları teşkilâtınca bertaraf edilir.» denilmekte
dir. 

Halen böyle yol güzergâhlarında yapıl
mış inşaatlar var, bu yapılan tüzük gereğin
ce bu yerler yasak bölge içinde kalırsa, bu 
adamların binalarına herhangi bir bedel ve
rilmeden mi yıkılacaktır; yoksa bedeli verile
rek mi bu evler yıktırılacaktır? Bu hususta 
sarahat yoktur; bunun izah edilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun sa
yın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKÎN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Sa
yın Başkan, sorulan sorunun cevabı tasarının 
diğer maddelerinde mevcuttur; tazminat hü
kümleri, istimlâk hükümleri ki, diğer madde
lerde bütün bu hükümler mevcuttur efendim. 

BAŞKAN — Peki efefndim, soru cevaplan
dırılmıştır. Buyurun sayın Doğan. 

MUİSA DOĞAN (Kars) — İSayın Başkan, 
bu türlü ahvalde, büyük şehirlerimizde zaten 
karayollarının güzergâhında büyük inkişaf 
olmuştur; büyük inkişaflar oluyor; /banka
lardan da büyük imkânlar görülebiliyor. İm
kânları kıt olan, bankalarla irtibatı olmayan 
şehirlerimiz ve kasabalarımızda bu durum 
büyük bir müşkülât haline geliyor. Adamın 
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evini yıkıyorsunuz, zaten takdiri fiyat, sayın 
Bakan malum; ne olacak ki nihayet, yani «ne 
ıöl nıe diril» gibi bir şeydir. Şimdi evi yıktık
tan sonra da deniyor ki; «ıSen' şartnameye uy
gun müsaade alacaksın sonra ev yapacaksın» 
Adamın iki defa evi yıkılmış, açıkta kalıyor. 
Yani, benim istirhamım, bu maddeye sayın 
Bakan ve sayın Komisyon açıklık verirlerse, 
az gelişmiş, imkânı az olan yerlerde bir şey 
düşünülelbilsin. Ben bizzat bunları müşahede 
ettim, gördüğüm birkaç kazanın halkı bura
ya taşınıp, gelip gitmektedirler. Bu hususu is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Maddede gördüğünüz eksik
liğin nasıl tamamlanacağını öğrenmek isti
yorsunuz; bir eksiklik görüyorsunuz ve bunu 
soruyorsunuz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Doğa,n'm sorusunu din
lediniz efendim; buyurun sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEYTİ 
ARDA (Kırkler3İi) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşımın sorusunu gayet iyi dinledim. 
Yalnız değerli arkadaşım bu ifadesinde tüm 
karayollarını ifade etmektedirler. Oto erişme 
kontrollü yollarda zaten bu, kendiliğinden 
halledilecektir. Bunlar yeni açılacak yollardır, 
eski yollar değildir. Kaldı ki, 4 şeritlidir ve 
ekseriya şehir içinden geçmeyecektir, şehir 
dışından geçecektir. Bu konuyla irtibatlı de
ğildir sordukları sual. Bu bakımdan k3ndile-
rüıi ikaz etmek istedim. 

BAŞKAN — 'Sayın Dcğan başka bir soru 
için buyurun. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Efendim, Sa
yın Komisyon Başkanına bir emsal de vere
bilirim; meselâ İğdır ilçesinde yemiden yollar 
açılıyor; yeniden yollar açılacak. Karayolları 
geçtiğimiz Sonbaharda kazıklar dikmiştir. 
Şimdi buralar belediye iskân sahası içerisin
dedir ve zaten adamın evinin bir kısmı gidi
yor, bir kısmı da imara girmiyor, imkânı da 
kıt. Bu, yeni kavşak yolları için ise ben bu so
rumdan vazgeçiyorum; sorumu geri alıyorum. 
fiSon trafik kanununa göre de yollar şehirle
rin dışına kaymaktadır, karayollarının pren
sibi bu. Şehir dışına çıkıyor. Meselâ Gerede'
de eskiden yel Gerede'nin içinden geçiyordu 
sonradan aynı kanuna uyularak şehrin dışına 

çıkıldı. Fakat, geri kalmış bölgelerimizde, 
bankaların ve imkânların kıt olduğu yerlerde 
durum ne olur? Büyük bir müşkülât çıkarır 
bu. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümetin veya Ko

misyonun ilâve edeceği bir şey var mı efen
dim? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Mü
saade ederseniz buradan arz edeyim. 

Sayın soru sahibinin temas ettiği konu ge
nellikle karayolları için varittir; 5539 sayılı 
Karayolları Kanununda bu mahzurlar, şehir 
içi geçitlerinde, çevre geçitlerinde mevcuttur; 
fakat bahis konusu olan kanunun 4 şeritli hız 
yolları, ekspres yolları, kanunudur. iSayın ar
kadaşımın söylediği maddî imkânları kıt 
olan yerlere bu yolların çok daha ileriki sene
lerde gideceği düşünülebilir. Benim tahminim 
50 -100 ssne sonra bile belki 4 şeritli yollar 
bu \ücra yerlere gelemeyecektir. 

İkincisi de, Anayasanın teminatı aHmda, 
38 nci maddeye göre, gayet tabiî yapılacak 
istimlâkler İstimlâk Kanunu hükümleri çerçe
vesinde olacaktır. 

Üçüncü bir nokta da, kavşak noktalarında 
söyledikleri mahzurlar bahis konusudur; bu 
da İstimlâk Kanunu çerçevesinde halledilecek
tir. 

Bilmiyorum kendilerini tatmin edebildim 
mi? 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederiz. Başka 
soru?.. 

İLHAN EEtSOY (Kütahya) — Müsaade 
ederseniz bendeniz bir sual arz edeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, ileride tatbikatta aksaklığa mahal ver
memek üzere açıklanmasını arzu ettiğim bir 
hususu, saym Komisyon Başkanı ve sayın Ba
kana tevcih etmek istiyorum. 

5 nci maddenin 2 nci fıkrasında «Tüzüğe ve 
yerleşme planına aykırı inşa'at yapılamaz. Ay
kırılığı Karayolları Teşkilâtınca tespit edilen 
yapılar genel zabıta nezaretinde Karayolları 
Teşkilâtınca bertaraf edilir.» hükmü getirili
yor. Burada, bahsedilen yerleşme planını İmar 
ve İskân Bakanlığı yapar, eleniyor. Halbuki 
belediye hudutları dışında yapılacak olan 
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yerleşme planlarının, tatbikatta bu yerleşme 
planlarına uymayan yapıların mahzurlarının 
ne şekilde izale edileceği tmar Kanununda 
ayrı tor maddede yer aldı; valilere, valiliklere 
yetkiler verildi. Şimdi, butadan tamamen sıyrıl
mak mı isteniyor; yoksa sadece ve sadece ka
rayolu güzergâhında kalan yapılar mı kaste
dilmek isteniyor? Bu hususu açıklarlarsa iki 
kanun arasında nakzedici hükümler bulun
maz ve tatbikatta tatbikatçılara zannediyo
rum ki, kolaylık göstermiş oluruz. Bu husus-
su, zapta geçmesi için rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Bu
yurun sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEYTİ 
ARDA (Kırklareli) — Değerli arkadaşımın 
sorusunu gayet iyi anladım. Söylediği konu, 
yalnız karayolu yapımı güzergâhı içinde o 
kanun geçerlidir; karayolu dışında ifade ge
çerli değildir, güzergâh dahilindedir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Baş
ka soru soracak arkadaş?.. Yok. 

5 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunlaştırma : 
Madde 6. — Erişme kontrollü karayolunun 

yapımı, gelişmesi ve çevresinin korunması 
ve düzenlenmesi için gereken genişlikte arazi 
şeridi kamulaştırılır ve bu maksatla yapılan 
kamulaştırmalarda 6830 sayılı Kanunun 23 
ncü maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 

Bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 

Maddede, «6830 sayılı Kanunun 23 ncü mad
desi uygulanmaz» deniyor; neden acaba? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEYTİ 
ARDA (Kırklareli) — ISaym Başkan, bu 
madde şunun için konulmuştur: «İstimlâk 
yapılan sahalarda 5 yıl içinde faaliyete geçil-
mezse iade edilir» der. Onum için bu madde 
konulmuştur. İstimlâk edilir; ama 6 ncı sene 
yapılır veya 7 nci sene yapılar. Onun için «bu 
madde uygulanmaz» diyerek maddeye kesin
lik kazandırmak için konulmuştur. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

6 ncı maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul" edilmiş

tir. 
Tazminat verilmesi : 
Madde 7. — Mevcut karayollarında erişme 

kontrolü tesis. edilmesi halinde bitişik arazi 
sahibinin karayoluna giriş ve çıkışı iptal edil
diği ve toplama yolu vasıtasıyle veya herhangi 
bir şekilde adı geçen karayolunda ulaşımı 
sağlanmadığı takdirde giriş, çıkış hakkının ip
talinden dolayı gayrimenkuldeki değer kaybı 
karşılığı tazminat olarak ödenir. 

Tazminat miktarının tayini için gayrimen
kulun yasak tatbik edilmeden evvel ve yasak 
tatbik edildikten sonraki rayiç değerlerinin 
farkı tespit edilir. 

Yeni yapılan erişme kontrollü karayolu 
dolayısıyle sınırına bitişik arazi sahiplerinin 
erişme kontrollü yol yapımına evvelki ulaşım 
düzeninin bozulması halinde toplama yolu 
yapılarak veya herhangi bir şekilde ulaşımı 
sağlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde gay
rimenkuldeki değer kaybı karşılığı tazminat 
olarak ödenir, 

Erişme kontrollü karayoluna bağlantısı 
yapılan mücavir gayrimenkul sahipleri ile 
•bu gayrimenkullerle ilgili diğer hak sahiple
rinin başkaca tazminat talebetmeye hakları 
yoktur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize suttıuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Ticarî tesisler kurulması ve faaliyetleri : 
Madde 8. — Erişme kontrollü karayolu 

işin ayrılmış ve istimlâk edilmiş saha içinde 
Karayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesi 
ile tesis olunacak tamirhane, benzin istasyo
nu, lokanta ve motel gibi yol ve yolculukla il
gili olanlar dışında ticaret tesisi kurulması ve 
işletilmesi her türlü ticaret yapılması ve ben
zeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır. 

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

edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 
Yeraltı, yer üstü PTT elektrik, su ve ben

zeri tesisat kurulması : 
Madde 9. — Yeni yapılan erişme kontrollü 

karayolu sınırları içinde her türlü PTT elekt-
708 — 
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rik, su ve benzeri tesisat yerleştirilmesi Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesine 
tabidir. Bu gibi tesisat yapılması için ilgililere 
kanunen tanınmış ıhaklar erişme kontrollü 
karayolu sınırlan içinde geçerli değildir. 

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

edenler... Etmeyenler..'. Kabul edilmiştir. 
Diğer yasak hareketler : , 
Madda 10. — Karayolları Genel Müdürlü

ğünden izin alınmaksızın erişme kontrollü ka
rayolu sınırları içinde ve sınırlarında herhangi 
bir toprak hareketi, inşaat ve tesisat yapılma
sı yasaktır. Karayolları inşaat ve tesislerine 
vaki müdahale ve zararlar zabıtaca bertaraf 
edilir ve bu işler için yapılan masraflar, sebe-
bolandan tahsil edilir. 

•BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 
HAYRETTİN NAKIBOĞLU (Kayseri) — 

Bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Nakiiboğlu. 
HAYRETTİN NAK1BOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan; 
10 ncu madde Komisyon tarafından değiş

tirilmiş, ama kanımca bir müphemiyet var; 
'hukuk yönünden de vazıh olmayan bir durum 
var. Bu aydınlanmamıştır. Şöyleki: 

10 ncu maddede deniyor ki; «... Karayol-
lan inşaat ve tesislerine vaki müdahale ve 
zararlar zabıtaca bertaraf edilir ve bu işler 
için yapılan masraflar, sebebolandan tahsil 
edilir» 

Malumuâlileri, zabıta, herhangi bir tasar
rufta doğrudan doğruya karar veren bir or
gan değildir. Yetkili kimseler veya organlar 
karar verir ve zabıta da bunu icra eder. 

Bu bakımdan sayın Komisyon ve sayın Ba
kan acaba benim tereddüdüm olan bu husus
larda ne düşünüyorlar, onu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Naki-
boğlu. 

Buyurun sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 

ÖZTEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Sa
yın Başkan; 

(Soru sahibi haklıdır. Yalnız, biraz evvel 
kabul ettiğiniz gibi, i5 nci maddede, erişme 
kontrollü yollar üzerinde yapılacak bu kabil' 
müdahaleler için bir tüzük hazırlanacağı ön
görülmüştür. Biz, kanun maddelerinde tatbi
katın ne şekilde olacağını, detayı ile göster
me güçlüğü dolayısıyle «Tüzük» tabirini 5 nci 
maddeye getirdik. Endişe ettikleri nokta, 5 
nci maddede bahsedilen tüzükte bütün tefer
ruatı ile (mevzu zabıtaya ne şekilde intikal 
edecek, zaptı kim tutacak) belirtilecektir. 

Arkadaşım çok haklıdır. Bir jandarma ka-
rakolundaki bir onbaşı kendi kendine bu işe 
ne müdahale edecek yetkide ve ne de nitelik
tedir. Bunların ne şekilde halledileceğini tü
zük teferruatı ile gösterecektir. 

Bilmem tatmin edebildim mi? 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Soru'Soracak başka üye var mı?.. Yok. 
10 ncu maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Duyurma : 
Madde 11. — Mevcut veya yeniden yapılan 

karayolları üzerinde, bu kanun hükümlerinin 
ne zaman uygulanacağı ve bu kanuna göre 
yasaklamaların ve kısıtlamalann ne olduğu 
Resmî Gazete ile ilân olunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Bir soru 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, maddede bir müphemiyet var. 
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gire

ceğine göre, burada hükümlerin uygulanıp 
uygulanmayacağı, ne zaman uygulanacağı, lq~ 

Burada inşaat ve tesislere vaki olacak bir 
müdahaleyi zabıta doğrudan doğruya takdir 
edemez. Bunu yetkili kimseler, meselâ Kara
yolları kontrolları veyahut da o kısma bakan 
yetkili memurlar takdir edecek ve müdahale
yi kendileri defetmeye çalışacaklar; eğer 
herhangi bir karşı koyma olursa zabıtadan 
yardım isteyecekler. Zabıtanın hukukî duru
mu ve fonksiyonu budur. O bakımdan madde
de bir zaıf vardır. Ayrıca bugün şu hali ile 
kabul edilirse zabıtanın lüzumsuz yere çekiş
melere girişeceğini de tahmin ediyorum. 
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sıtlamaların ne zaman yapılacağı Resmî • Ga
zetede ilân olunur deniyor. 

Bu hususta aydınlanmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 

ÖZTEKÎN (0. İSenatosu Adana Üyesi) — Ba
yın Başkan, soru sahibinin sorduğu konu ka
nun tasarısının gerekçesinde anlatılmıştır. 

Erişme kontrollü yollar özel bir statüye 
tabidir. Bunların 'hangi başlangıç ve münte-
balarda kullanılacağı evvelce vatandaşa bil
dirilecek bir program dahilinde olacak. Onun 
için yürürlük maddesi, «Neşri tarihinde» de
mesine rağmen tatbikat, (gayet tabiî karar
namelerle olacağı için) ileriki tarihlerde öngö
rülecektir. Derhal yürürlüğe girecek bir ka
nun değildir. 

Gerekçede de arz ettiğimiz gibi ilk olarak, 
istanbul - Bayrampaşa - Edirne, İstanbul - iz
mit arası, Pozantı - Tarsus yol ayrımı otoban 
yollar olarak, 4 şeritli yollar olarak düşünül
mektedir. 

Bu soru vesilesiyle bir noktayı da vuzuha 
.kavuşturmak isterim: Bu kanun bugünden 
yarına der!hal tatbik edilecek bir kanun da de
ğildir 

Bu kanunu getirmekten muradımız; şehir-
içi geçitlerinde bazı tedbirleri alabilmek ve 
bilâJhara de yol inşasında Karayollarına şim
diden bu yeni sistemin hazırlıkları imkânını 
verebilmektedir. 

Büyük maddî zaruretler doğuran bir ka
nundur, sayın soru sahibi arkadaşım endişe et
mesinler, hemen tatbik edilecek kadar hazır
lıklı değiliz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandınlmıştJr. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 

Sayın Başkan, bir soru da ben sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 

ISaym Başkan, «Kısıtlamaların ne olduğu Res
mî Gazete ile ilân olunur» deniyor. 

Her yerde Resmî Gazete okunmaz. Bu ba
kımdan, «mahallî gazetelerle de ilân edilir» 
denilirse daha iyi olur kanaatındayım. 

Arkadaşımız bir önerge hazırlıyor, Komis
yon katılırsa daha iyi olur. 
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BAŞKAN — Resmî Gazetenin dışında ma
halleli bir ilân düşünüyor musunuz, diye soru
yor saym arkadaşımız. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKÎN (C. İSenatosu Adana Üyesi) — Sa
yın Başkan, biliyorsunuz Hükümet kararları 
Resmî Gazetede ilân edilir; fakat bazıları da 
ilân edilmez, ilân mecburiyeti getirsin; bütün 
resmî merciler ve*dolayısıyle de kamuoyu mut
tali olsun diye bu 'husus kanun maddesinde 
tasrih edilmiştir. Yoksa Bakanlar Kurulu ka
rarlarının % 80 i Resmî Gazetede de ilân 
edilmez. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşenâr) — Baş
lık «Duyurma» olduğu için Sayın Baışlkanım... 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEıKiN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Gayet 
tabiî sayın arkadaşiım sorusunda haklı. Orada 
tatbik ediliriken bu duyurulacaktır. Karayolla
rı, istimlâk yaptığı yerleri de duyurur. 

Genel olarak kararaarme Resmî Gazetede, 
taJtfcıIk edilen bölgede de mahallî gazetede zaten 
ilân edilir. Tasrih etmeye hiç lüzum yok. 

isterseniz bu soru, «tüzükte gcsterıilmek» 
şeklinde tarafımızdan teikabbül edilsin. Böylece 
Itemenniniz yerine getirilmiş olur. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi tasviplerinize 
isunuyorum. Kabul edenler... Bitmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Cefalar : 
Madde 12. — Bu kanunla kısıtlanan, yasak

lanan işler ve harefkeıtleri yapan, yaptıranlar ile 
yola giren hayvan sahipleri 50 TL. sından 1 000 
TL. sına kadar hafif para cezası ve 5 günden 
30 güne kadar hafif hapis cezasına çarptırılır
lar. 

Bu davalar Sulh Ceza Mahkemelerinin göre
vi dahilinde olup acele hususlardandır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşjehir) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başlkan, değerli milletvekilleri; 

Kanunun tatbiki balkanımdan 12 nci madde 
önemlidir. Burada dikkati çeken bir husus var
dır: «Bu yasaklanan işler ve hareketleri yapan, 
yaptıranlar ile yola giren hayvan sahipleri 50 
TL. dan 1 000 TL. na kadar hafif para cezası 
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ve 5 günden 30 güne kadar hafif hapis cezasına 
çarptırılırlar» el eniyor. 

Buradaki «ve» kelime-si yüzünden hâkim 
mecburen hem para cezası hem de hapis cezası 
yetecektir. Hadisenin durumuna göre hâkime 
bir elastikiyet vermek için buradaki «ve» keli
mesinin «veya» olarak değiştirilmesi daha fay
dalı olur. Çünkü az bir suça hem hapis cezası 
hem de para cezası verilecektir. 
' Buradaki «ve» kelimesinin «veya» olarak 
değiştirilmesi için bir önerge verdim, iltifat 
'edilirse faydalı olur. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon her 2 cezanın 
birden tertibini mi düşündü, kastı o mudur, 
yoksa birinin veya diğerinin verilmesi gibi bir 
elastikiyet var mı? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (C. Senatosu Adana üyesi) — Sayın 
Başkan, bu konu, Adalet Bakanlığı ile mutaba
katımız sonunda teklif edilen şsıkMir. 

Biliyorsunuz bu otobanlar hız yolları olup, 
kenarı çitle bu kabil müdahalelere kapatılmış 
yollardır. Bunun üzerinden hayvan geçirenler 
bu çiti bir fizikî ameliye ile tutup öbür tarafa 
iteoelktir. Bunlar hız yollarıdır, bu yollar üze
rinde böyle ufak - tefek dikkatsizlikler büyük 
can kayıplarına mal olacaktır. Daha fecisi, hız 
yollarında meydana gelen bir kaza münferit de 
kalmıyor. Geriden gıelen 15 - 20 arabayı birbi
rinin içine sokuyor. 

Burada bar vatandaş yolun bir tarafından 
diğer tarafına zaten geçemeyecektir; çit var
dır, gayet sağlam bir sınır mevcuttur. Ycksa 
kenarı şimdiki karayolu gibi rahatça geçilen bir 
yol değildir. Bu, kasden yolun öbür tarafına 
geçme çabası olacaktır. Bunun cezai müeyyide
si ne kadar yüksek olursa - şahsî kanaatimi söy
lüyorum - bence o kadar isabetlidir. Bu dikkat
sizlik birçok vatandaşın hayatına malolacak ka
dar da vahim neticeler tevlideder. 

Bu tatbikat da, ileriki senelerde gayet tabiî 
dikkatlice yürütülür, iki değil, hatta üç misli 
de alsa belki bunu kasden yapan insan müsta
haktır. Biz maddenin değiştirilmesine taraftar 
değiliz, Adliye Vekâletinin de görüşü bu mer
kezdedir, münferit bir olay olmuyor. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, bir sorum var. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim? Yok. 

Buyurun Sayın Atbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, burada bir redaksiyon hatası vardır. «Bu 
kanunla kısıtlanan, yasakların işler ve hareket
leri yapan, yaptıranlar ile yola giren hayvan 
sahipleri..» deniyor. Halbuki «Yola giren hay
vanların sahipleri...» şeklinde düzeltilirse daha 
uygun olur kanaatindeyim. Komisyon ne buyu
rur? 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Doğan. 

MUiSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Sayın Balkandan «orum şu: 

Şimdi efendim, Anadolumuzun - bu yollar 
Anadolu'dan geçecek - bir çok yerlerine yapıla
cak olan asfalt yolların hepsinin etrafına çit 
çekmeye imkân yoktur. Avrupa'yı gören arka
daşlarımız da anlatıyorlar, Avrupa'nın da her 
yerinde yokmuş; fakat Avrupa'daki vatandaş 
- sorumu oraya getiriyorum - nizama, intizama 
alışmış, hayvanı da ona göre kontrol altına al
mıştır. 

Şimdi Konya yolunu düşünün, bir vatandaş 
bir köyden bir köye akşamın geç vakti kurttan 
kuştan kurtulmak için hayvanını getirecek. 5-10 
kilometre ötedeki geçide giremeyeceğine göre 
bunun durumu ne olacak? Yerinde olmayan bir 
şey. Bir taraftan vasıtalar birbirine girecek, 
bunu kabul ediyoruz ama, o kanunu bilnıiyen, 
intizama alışmamış vatandaşın ne günahı var ki, 
bu milyonlarca insan böyle hayvanı bir yerden 
bir yere geçirecek? Ben, müsaade ederseniz so
rumu şöyle bağlıyayım: 

Sayın Bayındırlık Bakanlığı ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü bu işten daha evvel köylerde, 
asfalt kenarında olan yerlerde halk eğitimi şek
linde bir usul düşünmezler mi? Aksi halde 
bunun önünü almaya imkân yok, yani bu ka
nun böyle çıkıyor, saygılıyız ama, bu zarara 
mâruz kalan vatandaş bize güler - (özür dile
rim) - nasıl olur ki, benim halimi bilmeden 
böyle bir şey getirdiniz diye. 

Benim anlayışım o, teşekkür ederim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, ben söz istemiştim ama... 

BAŞKAN — Evet, söz istemiştiniz doğru. 
Ben daha evvel söz istediğinizi biliyorum. 
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Bu konuda cevap verecek misiniz Sayın Ba
kan?.. Buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI BîUKADDİE ÖZ-
TEKİN (Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi) — 
Sayın Başkan, soru sahibi arkadaşını haklı. Yal
nız belki biz iyice meseleyi izah edemedik. Mi
sal diye ileri sürdükleri Konya yolu bir erişme 
kontrollü yol değildir. O, sıradan bir karayo
ludur. 

Erişme kontrollü yollar; iki şerit gidiş, iki 
şerit geliş olmak üzere otoban tâbir edilen hız 
yolu, ekspres yoludur. Bu yolların yapılacağı 
meskûn yerlerdeki, g-eçişlerde, üst geçit ve alt 
geçit olmak üzere gayet tabiî orada araziden 
faydalanılacak, yolu geçmek zaruretinde ola
cak topluluklar için gerekli kavşaklar yapıla
caktır. 

Yoksa, şimdiki alıştığımız gibi yolun bir 
ucundan bir ucuna sürüyle geçerse vatandaş 
- Türkiye'nin gerçeklerini biliyoruz - zorla o 
vatandaşı, o suçu işlemeye biz teşvik etmiş ola
cağız. Bu yolların bütün alt ve üst geçitleri ya
pılmadan zaten bu tedbirin alınmasına imkân 
yoktur. Yolu kapatın, vatandaşa da «geç kar
şıya», deyin.. Nasıl geçsin adam, helikopterle 
geçmeyecek... 

Üst geçit ve alt geçitler kavşak yerlerinde, 
bütün meskûn yerlerde yapılacaktır. Konu bu
dur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) Sayın 
Başkan, acaba bizdeki ceza miktarlarıyle Avru
pa 'daki ceza miktarları arasındaki fark nedir? 

Sayın Bakanın bu hususta bizi aydınlatıcı bil
gisi var mıdır? Lütfederlerse memnun olurum. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKÎN (Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi) — 
Sayın teknisyen arkadaşımın söylediğine gö
re, orada çok daha ağır müeyyideleri var, çün-^ 
kü hayatla oynanıyor. Basit bir ihmal olmuyor, 
çok büyük hayatî neticeleri var. Biraz evvel de 
arz etmiştim. v, 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, soru şeklinde mi 
ifade edeceksiniz?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vaz 
geçtim. 

BAŞKAN — Tatmin oldunuz. Peki teşekkür 
ederiz. 

Bir önerge var, önerge sahibi önergelerinde 
ısrar ediyorlar mı, okutayım mı efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Is
rar ediyorum. 

BAŞKAN — Çünkü soru şeklinde tevcih et
tiniz de onun için soruyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanım tasarısının 12 nci maddesi

nin 1 nci fıkrasındaki «Para cezası ve 5 günden 
30 güne kadar hafif hapis cezasına çarptırılır
lar» cümlesindeki «ve» nin «veya» olarak tadi
lini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi bura

daki «ve» nin «veya» şeklinde değiştirilmesi
ni, yani cezalardan yalnız para cezası veya yal
nız hapis cezasının verilmesini teklif ediyor. 
Hem hapis, hem para cezasının birlikte verilme
sini ağır buluyorlar, önergesinden anladığımız 
bu. 

önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katı
lıyor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEYTİ AR
DA (Kırklareli) — Katılmıyoruz Saym Başkan. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi) — 
Efendim, neticesi çok ağır, cezanın ağırlığı de
ğil, onun için katılamıyacağız. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunuyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi okunmuş bulunan şekliyle tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Erişme kontrollü karayolları tüzüğü : 
Madde 13. — Bu kanunun uygulanması ile 

ilgili tüzük, kanunun yayımı tarihinden itiba
ren 6 ay içinde Bayındırlık, imar ve iskân, İçiş
leri ve Ulaştırma bakanlıklarınca birlikte hazır
lanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. „ Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
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Madde 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde, leh ve aleyhinde söz isteyen 

sayın üye var mı efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEYTİ AR

DA (Kırklareli) — Sayın Başkan, bir konuyu 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEYTİ AR

DA (Kırklareli) — 9 ncu maddede «Yeraltı, 
yer üstü PTT» den sonra virgül konulmamıştır. 
Bu virgül dolayısıyle Senatodan geri dönebilir, 
sehven unutulmuştur, oraya bir virgül konul
masını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — 9 ncu maddenin, Komisyon Söz
cüsü tarafından izah edilen « . . PTT . . » den 
sonra virgül konması suretiyle düzeltilmesi hu
susunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tümünü işarî oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Hayırlı olmasını dileriz. 

Efendim, bir saatlik sürede görüşülecek iş
lerin müzakeresi bitmiş bulunuyor. 

3. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler kuruluşu 
ve yargılama usulü Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları 
(1/587) (S. Sayısı : 562) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemde bulunan 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Jnıruluşu ve yargılama usulü Kanunu
nun £azı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının, Anayasanın geçici 17 nci 
maddesi gereğince 6 ay içerisinde çıkarılması 
öngörülen tasarılardan bulunmasına ye halen 
bu sürenin geçmesine, ayrıca kanunu uygulama
da acilen ve önemli bir boşluğu dolduracak ol-

(1) 562 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 

masına binaen tasarının ivedilikle ve diğer iş
lere takdimen öneeliklo görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet hazır. 

Okunmuş bulunan öncelik ve ivedilik öner
gesini tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?. Yok. 

Raporun okunması hususunda bir talep var 
mı?.. Yok. 

Raporun okunmaması hususunu tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Okunmaması hususu kabul edilmiştir, 

Maddelere geçilmesi hususunu tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 
353 sayılı Askerî mahkemeler kuruluş ve yar
gılama usulü Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 353 sayılı Askerî mahkemeler 

kuruluşu ve yargılama usulü Kanununun 6, 8, 
10, 11, 34, 36, 40, 52, 70, 72. 74, 75, 80, 118, 131, 
136, 143, 146, 153, 160, 177, 217 ve 218 nci mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Nezdinde askerî mahkeme ku
rulan her kıt'a komutanı veya askerî kurum 
âmirinin refakatinde bir askerî savcı ile yeteri 
kadar askerî savcı, yardımcı olarak bulunur. 

Aynı komutanlık nezdinde birden fazla as
kerî mahkeme kurulduğu takdirde bir askerî 
savcılık teşkilâtı ile yetinilebilir. 

BAŞKAN —. Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
6 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı 

ve askerî kurum âmiri ~ 

Madde 8. — Nezdinde askerî mahkeme kuru
lan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri bir 
suçun işlendiğini öğrendiklerinde, refakatlerin-
deki askerî savcıya soruşturma açtırır ve ya
pılmakta olan soruşturma hakkında askerî sav
cıdan her zaman bilgi isteyebilirler. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a ko
mutanı veya askerî kurum âmirlerinin refakat-
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lerindeki a,dlî müşavirler, bu yetkilerinin kulla
nılmasında bu komutan ve askerî kurum âmir
lerinin yardımcısıdırlar ve kanun yollarına baş
vurmada adı geçen komutan ve askerî kurum 
âmirleri adına ilgili soruşturma ve dava dosya
larını incelemeye yetkilidirler. 

Adlî müşavirler, aynı samanda refakatlerin
de bulundukları, nezdinde askerî mahkeme ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum âmir
lerinin hukuk işlerinde de yardımcıdırlar. 

Kıta komutanının veya askerî kurum âmiri
nin kanunî ve şahsî engelleri yetkilerinin kulla
nılmasına imkân vermez ise bu yetkiler kanunî 
vekillerin: geçer. 

BAŞKAN — v8 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Asker kişiler 
Madde 10. — Bu kanunun uygulanmasında 

aşağıda yazılı olanlar asker kişi sayılırlar : 
A) Muvazzaf askerler : 
Subaylar, askerî memurlar, askerî öğrenci

ler, astsubaylar, erbaşlar ve erler, 
B) Yedek askerler (Askerî hizmette bulun

dukları sürece), -
C) Millî Savunma Bakanlığı veya Türk Si

lâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan 
sivil personel, 

D) Askerî işyerlerinde çalışan ve iş Kanu
nuna tabi bulunan işçiler, 

E) Rızası ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine ka
tılanlar. 

F) Askerî yargı organlarınca tutuklanmış 
veya hapsedilmiş veya askerî makamlarca mu
hafaza altına alınmış veya gözaltı edilmiş kişi
ler. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Asker olmayan kişilerin askerî mahkemelerde 
yargılanmaları 

Madde 11. — Askerî mahkemeler, asker ol
mayan kişilerin aşağıda yazılı suçlarına ilişkin 
davalarına bakarlar. 

A) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 
59, 63, 64, 81, 33, 94, 95, 100, 101, 102 nci madde

leri ile 148 nci maddelerinin (B) fıkrasında ya
zılı suçlar ile; 

B) Birinci askerî yasak bölgeler içinde ve
ya nöbet yerlerinde karakollarda kışla ve ka
rargâhlarda, askerî kurumlarda, yerleşme ve 
konaklama amacıyle kullanılan bina ve mahal
ler içinde askerlere fiilen taarruzda bulunan, 
söven, veya hakaret eden veyahut askerlik gö
revine ilişkin işleri yapmaya veya yapmamaya 
zorlamak için şiddet ve tehdide başvuranların 
Türk Ceza Kanununun bu fiillere ilişkin 188, 
190, 191, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 266, 267, 
268, 269, 271, 272 ve 273 ncü maddelerinde gös
terilen suçları; 

C) Nöbetçi, devriye, karakol, inzibat, as
kerî trafik, kolluk veya kurtarma ve yardım 
görevi yapan askerlere (umumî emniyet ve asa
yişi korumaya ilişkin önleyici ve adlî zabıta 
görevlerini ifa ettikleri sırada jandarma subay, 
astsubay, erbaş ve erler hariç) karşı bu görev
leri yaptıkları sırada işlenen yukardaki (B) fık
rasında yazılı suçlar : 

D) Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve 
tezyif suçları; 

E) Diğer kanunlar ile askerî mahkemeler
de yargılamaları öngörülen suçlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî savcının yetkisi, yetki ve görev 
uyuşmazlıkları 

Madde 34. — Nezdinde askerî mahkeme ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri
nin refakatindeki askerî savcının yetkisi, nez
dinde bulunduğu askerî mahkemenin yetkisi ile 
sınırlıdır. 

A) Askerî savcılar arasında çıkacak yetki 
uyuşmazlıkları aralarında halledilir. 

B) Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan 
kıta komutanları veya askerî kurum âmirleri ile 
askerî savcılar arasında çıkacak görev uyuş
mazlıkları aralarında halledilir. 

Her iki halde de uyuşamadıkları takdirde 
Millî Savunma Bakanlığına başvurulur. 

. BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Teftiş Kurulu 
Maddi 36. — Askerî mahkeme kalemleri ile 

askerî savcılıkları ve kalemlerini, adlî müşavir
lik hizmetlerini ve askerî ceza ve tutuk evlerini 
Millî Savunma Bakanı adına teftiş ve muraka
be etmek ve kanunun belirttiği hallerde soruş
turma yapmak üzere müfettiş sıfat ve yetkisini 
taşıyan bir başkanın yönetimi altında lüzumu 
kadar müfettişten kurulu bir askerî adalet tef
tiş kurulu kurulur. Bu kurulun kuruluşu, gö
rev, yetki ve hizmetlerini ne şekilde yürüteceği 
bir yönetmelik ile düzenlenir, 

BAŞKAN — Söz işeyen sayın üye var mı? 
Buyurun S^yıa Müderreoğlu. 

BAHA MÜBERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Ba~ıkan, t'af tiş kurulu üyelerinin sıfatları ne 
olacaktır? Geçenlerde çıkardığımız kanunda ol
duğu gibi müfettiş hâkim mi olacaktır, üst rüt
beli subaylardan mı olaoaikitır? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KOR ALT AN (Sivas) — Askerî hâkim mü
fettiş olacaktır, efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen
dim, burada belli değildir. Maddeye açıklık ge
tirmesi bakımından bir ilâve yapmak çerekıir. 
Müfettiş hâkim denmesinde bsn zannediyorum 
fayda var, beyle bir ilâveyi acalba düşünüyor
lar mı? 

BAŞKAN — Madde de «Askerî adalet tef
tiş kurulu kurulur» terimi geçiyor aına Sayın 
Müderrisoğlu, eğer bu terimi hâlâ muğlak bu
luyorsanız Komisyondan izahat rica edelim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Arz edeyim efen
dim; 

357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda as
kerî adalet teftiş kurulunun nasıl sedileceğlne 
dair hükümler mevcudolduğu için bu madde 
(metninde sadece «Askerî adalet teftiş kurulu 
kurulur.» şeklinde ifade edilmekle kuruluş şek
linin, dolayısiyle özel kanununda nasıl tayin 
edileceği mevcudolduğu için ayrıca buraya ilâ
vesine lüzum görülmemiştir. "~ 

Esasen 36 ncı madde sadece bir kelime deği
şikliğinden ibarettir, eski metinle arasında bir 
fark yoktur. Yani, 357 sayılı Kanunda askerî 
adlî teftiş kurulunun nasıl teşekkül edeceği 
izah edilmiş olduğundan burada onu tekrar zik-

| retmek tekerrür olacağı için tafsilât verilmemiş
tir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
36 ncı maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden 

dolayı hâkim ret istemlinin zamanı 
Madde 40. — Tarafsızlığını şüpheye düşüre

cek scibeplerden dolayı biir hâkimin reddi istemi, 
.maîıkamsu'erde iddianamenin ve Askerî Yargı-
tayda sözcü üye tarafından raporun okunması
na kadar ileri sürüleibilir. Y&ni çıkan sebepler
den dolayı duruşma bitinceye, Askerî Yargı-
tayda inceleme sona erinceye kaidar hâkimin, 
reddi isbeneıbilir. 

Savaşita, 37 nci maddede yazılı sebeplerin 
dışındaki bir sebebe dayanılarak hâkimin reddi 
istemimde bulunulaıiaaz.. 

BıÂŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı? 
Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum.- Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Tebliğ- usulleri 
Madde 52. — Asker kişilere yapılacak teb

liğler üst makam aracılığı ile ve ^giHden alına
cak bir belge karşılığı yapılır. Bu belgide teb
liğ ve tebellüğ edenin imzaları ile tebliğin yer 
ve zamanının gcs'terilmeısi lâzımdır. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta ko
mutanı veya askerî kurum âmirine gösterilecek 
evrak kendisine gönderilir. Bu gösterilme bir 
mehil başlangıcı olursa, gösterilen evrakın ko
nusu ile yer ve zamanını belirten bir belge imza
lanır. 

Asker kişilerden başkasına yapılması gere
ken tebliğler, bir alındı karşılığında asker kişi
ler tarafından yapılabilıir. 

•Tebligat kanunu hükümleri askerî mahke
melerde de uygulanır. 

ıSavaş halinde tebligat; basın veya her türlü 
yayın ve haberleşme aracı ile yapılabilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı? 
Buyurun Sayın Ba*er. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Son 
fıkrada «savaş hali» deniyor. «Savaş veya fev
kalâde hallerde» dense daha iyi olur ve ileride 
bir ihtilâf doğmaz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
I FİK KORALTAN (Sivas) — Savaş hali, de-
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yince fevkalâde hali de içme alıyor. Fevkalâde 
hal ile savaş hali Örfî İdare Kanununda birleş
miş oluyor. Bu sebeple biz burada fevkalâde hail 
yerine savaş hali dedik. Yani, fevkalâde hal
lerde mahkemelerin çalışması, savaş halindeki 
savaşma şekli ile birleştirilmiş -olduğu için Sı
kıyönetim kanununda, burada savaş ha l tâbiri 
maddeler arasındaki teselsülü bozmamak bakı
mından kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Daha fazla genişletilmesi lüzu
mu olmadığını beyan ediyorsunuz yani. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
©denler... Etmeyenler... Kabul edilmiştiir. 

Tutuklama isteme yetkisi 
Madde 70. — Samığm tutuklanmasmı askerî 

savcı doğrudan doğruya, yetkili askerî mahke
meden isteyebilir. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta ko
mutanı veya askerî kurum âmiri sanığım tutuk
lanmasını istediği takdirde bu istemini gerekçe-
ısi ile birlikte askerî savcıya bildirir. Askerî 
Bavcı, bu ismi yetkili askerî mahkemeye intikal 
eMirmiekle yükümlüdür.' 

Bu mahkeme ret veya kabul hakkında bir 
karar vermek* zorundadır. 

BAŞKAN — Söz isfteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenle;... Kabul edilmiştir. 

Tutuklunun sorguya çekilmesi 

Madde' 72. — Tutuklanmasına karar verilen 
sanık tutulduğunda derhal ve ndhayet, tutulma 
yerine en yakın askerî mahkemeye gönderilimesi 
için gerekli süre hariç kırksekiz saat içinde as
kerî mahkeme önüne çıkarılır. 

ikiden ziyade kişinin bir suçum icrasına iş
tiraki surletiyle toplu olarak işlenen suçlarda; 
sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut 
delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle 
birinci fıkra hükmünün urygulânamaması halin
de sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde 
yedi gün içinde yetkili mahkeme veya hâkim 
föriüne çıkarılır. 

Yukardaki fıkralarda yazılı süreler içinde 
sanık, askerî mahkeme önüne çıkarılma imkânı 
olmadığı takdirde en yakın Sulh Hâkimine gön
derilir. Bu süreler geçtikten sonra mahkeme ve
ya hâkim karan olmaksızın hürriyetinden yok
sun kılınmaz. 

Sanığa, sorgu sırasmda tutuklama sebebi 
ve İ3nadolunan suç bildirilir. Sorgu sırasında 
tutuklama müzakeresinin geri alındığı veya 
tutulan kimsenin tutuklama müzekkeresindeki 
kimse olmadığı anlaşılırsa tutulan bu kişi der
hal salıverilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok Tasviplernize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenle;:'... Kabul edilmiştir. 

Tutuklama kararı ile ret kararına itiraz 
Madde 74. — Tutuklama kararıma karşı sa

nık, askerî saıvcı ne nezdinde askerî mahkeme 
kurulan lafta komutamı veya askerî kurum amiri, 

Tutuklama isteminin reddine dair karara 
karşı askerî savcı ile-nezdinde askerî mahkeme 
kurulan kıta komutanı,veya askerî kurum âmiri, 

Yedi gün içinde itiraz edebilirler. 
Yukardaki fıkralarda yazılı itirazlar, tutuk

lama istemini inoeliyen aJskerî mahkemeye en ya
kın askerî mahkemeye yapılır. Bu mahkemenin 
verdiği karar kesindir. 

- Ancak, itirazı tetkik eden mahkeme, sanığın 
tutuklamasına karar verdiği takdirde; sanığın, 
yukarda belirtilen süre içinde itirazda bulunan 
nezdinde askerî mahkeme kurulan lata komuta
nı veya askerî kurum âmirinin nezdindeki aske
rî ma'hkeme hariç, em yakın askerî mahkemeye 
yukardaki süre içinde itiraz edebilir. Bu mahke
menin verdiği karar kesindir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın Üye var mı?.. 
Yok. Maddeyi ttasvipierinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tutukluluk halinin incelemlmesi 

Madde 75. — Askerî savcı tutuklamadan 
itibaren 30 gün içinde tutukluluk halinin de
vamına lüzum olup olmadığını doğrudan doğ
ruya inceler. Sanığın serbest bırakılmasını uy
gun bulmadığı takdirde yeni baştan ne zaman 
inceleme yapılacağını kararlaştırır. Bundan 
sonraki incelemelerin üç haftadan eksik ve 
iki aydan fazla olmıyan mehiller içinde yapıl
ması gerekir. 

Askerî savcının tutukluluk ' halinin ince
lenmesi için tâyin ettiği tarihte sanık da tu
tukluluk halinin incelenmesini isteyebilir. As
kerî savcı tutukluluk halinin devamını gerekli 
görürse, yazılı düşüncesi ile birlikte bu istiemi 
yetkili askerî mahkemeye gönderir. Bu istem 
hakkında askerî mahkemenin vereceği karara 
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karşı sanık, üç gün içinde hu mahkemeye en 
yakın askerî mahkemede itiraz edebilir. Askerî 
mahkemenin vereceği karar kesindir. 

Tutukluluk halinin devamına dair varilsn 
kararın tebliğinden itibaren mehil yeniden iş
lemeye başlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın Üye var mı?.. 
Yok. Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, çalışma süremiz bitmiş bulun
maktadır. Yalnız, kanunun müzakeresinin; biti
rilmeline kadar çalışmanın uzatılmasını isteyen 
bir teklif var. Sayın Tosyalı ve.sayın Başer'in 
şimdi gelmiş aynı mealde iki önergesi var. Mad
deler ilerde müzakereyi mucip olacak nitelikte 
ise bu önergelerin isleme konulmasında sakınca 
çıkabilir... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biter 
sayın Başkan... 

BAŞKAN — Kanunun müzakeresinin biti
rilmesine kadar çalışma süresinin uzatılmasını 
tasvipîerinüze sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmişltir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

80 nci maddeyi okultuyorum. 

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi 

Madde 80. — Yakalanan Mşi şerbet bıra
kılamaz ise hemen en yakın askerî inzibat 
karakoluna veya askerî makama teslim olu
nu;', veya yetkili askerî inzibat gelinceye ka
dar olay yerinde tutulur. 

Bu makam yakalanan kişiden askerî sav
cıyı. ve Cumhuriyet Savcısını haberdar eder. 

Yakalanan kişi derhal ve nihayet, tutul
ma yerine en yakın askerî mahkemeye gönde
rilmesi için gerekli süre hariç kırksekiz saat 
içinde askerî mahkeme önüne çıkarılır. 

ikiden ziyade kifinin bir suçun icra^ıa iş
tiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; 
sanık sayısının çokluğu veya sanıkların ya
hut delillerin durumu veya suçun (niteliği sebe
biyle birindi filer?, hükmünün uygulanmaması 
halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her 
halde yedi gün içinde yetkili hâkim veya mah
keme önüne çıkarılır. 

3 ve 4 ncü fıkralarda yazılı süreler içinde 
sanık, askerî mahkeme önüne çıkarılma im
kânı olmadığı takdirde en yakın sulh hâki

mine gönderilir. Bu süreler geçtikten sonra. 
mahkeme veya hâkim karan olmaksızın hür-
riyeltiıııden yoksun kılınmaz. 

Askerî mahkemJe veya sulh hâkimi, yaka
lanmayı gerektiren bir hal görmez veya ya
kalama sebepleri oritadan kalkmış bulunursa 
yakalanan kişinin serbest bırakılmasını emre
der. 

Aksi halde tutuklamaya ait hükümler uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez isteyen sa
yın üye...? Yok. Maddeyi tasviplerinizle sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

118 noi maddeyi okutuyorum. 
İddianamenin sanığa tebliği 

Madde 118. — İddianame sanığa davetiyle 
birilkte verilir. 

İddianamenin asker kişilere usulen tebliği 
sırasında kendilerinin savunma amaciyle bir 
istemleri varsa vaktinde bildirmeleri gereği de 
hatırlatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın Üye...? Yok. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Emmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

131 nci maddeyi okutuyorum. 

Tehir süresi ve duruşmanın tekrarı 

Madde 131. — Tehir olunan duruşmaya, zo-
runluk olmadıkça, sekiz günden fazla ara veril
mez. 

Tehir süresi sekiz günü geçtiği veya 130 ncu 
maddeye göre duruşma talik olunduğu veya
hut askerî mahkeme kurulu arasında kısmen 
veya tamamen değişiklik olduğu takdirde eski 
duruşma tutanaklarının okunması yolu ile du
ruşma tekrarlaınır._ 

Savaş halinde ikinci fıkra hükümleri uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın Üye..? Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

136 ncı maddeyi okutuyorum. 

Sanığın duruşmadan vareste tutulması 

Madde 1-36.-— Sanık veya vekâletnamesinde 
sarahat bulunması halinde müdafiin iste nü 
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/Üzerine, sanık duruşmada hazır bulunmak zo
runlusundan vareste tütulaibilir. 

Sanığın bu istemi hakkında askerî mahke
mece karar verilir. Bu takdirde sanık mahke
mece iddia hakkında sorguya çekilmemiş ise, 
davaya esas olan vakıalar üzerine, istinabe su
retiyle sorguya çekilir. 

Sanık talik veya tehiri takibeden günde 
duruşmaya gelmez ise, dava hakkında evvelce 
kendisi sorguya çekilmiş ve arllık huzuruna 
mahkemece lüzum görülmemiş olursa vareste 
isltemi olmasa dahi dava gıyabında bitirilebilir. 

Sanık, davanın görüldüğü askerî mahkeme
den uzakta bulunan bir mahalle heo.'haiîilg'i bir 
suçtan ötürü tutuklu bulunmakta veya cezası 
infaz edilmekte ise, duruşmadan vareste tutul
ma isteminde bulunmakla dahi, bulunduğu yer
deki mahkeme aracılığı ile sorgusu ve ağır' ce
zalı işlerde.esas hakkımdaki iddiadan sonra sa
vunması tespit olunur. 

Sorguya ait tutanak duruşma sırasınla 
okunur. 

Askerî Mahkemece sanığın bizzat hasır bu
lunmasına veya gecikmesinde .sakınca ftulunan 
hallerde zorla getirilmesine her zaman karar 
verileıbiiir. 

Sanık -bulunmaksızın duruşma yapılabilecek 
olan davalarda sanığiüi müdafi gönderme yet
kisi vardır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkanım, bir 
baskı hatasının tashihinden sonra maddeyi oya 
sunmanızı rica edeceğim. Burada maddenin bi
rinci cümlesinin sonundaki «bulunmak zorunlu
luğunda» kelimesi «'bulunmak zorunjuluğTin-
dan» olacaktır. 

BAŞKAN — Birinci fıkranın son cümleisin-
deki « bulunmak zorunluluğundan vareste tutu
labilir» şeklinde bir «n» harfinin ilâvesi suretiy
le gereken düzeltmeyi yaparak maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum.. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.. Mad
de ka'fcul edilmiştir. 

143 ncü maddeyi okutuyorum. 
Duruşmanın inzibatı 

Madde 143. — Duruşmanın inzibatını sağla
mak askerî mahkeme başkanına aittir. 

Duruşmanın inzibatini bozan her kişiyi, as
kerî mahkeme başkanı duruşma salonundan çı
kartır. 
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'Mahkemeye, mahkeme başkanı ve üyelarlın-
den herhangi birine askerî savcıya, tutamak 
yazarına ve görevlilere karşı uygun olmıyan 
söz ve davranışlarda bulunan kişi hakkında as
kerî mahkemece tutuklama kararı verilir ve 
bu kişi yirmidört saat içinde sorguya çekile
rek inzibati nitelikte olmak üzere bir aya ka
dar hafif hapis cefası ile cezalandırılır. Tu
tuklu veya hükümlüler hakkında bu ceza hüc
rede infaz olunur. Bu kararlar kesindir. 

Bir kimse a'skerî mahkemece duruşma sıra
sında bir suç islerse askerî mahkeme, elayı 
tespit eder ve bu hususta düzenliyeceği tuta
nağı yeilMli makama gönderir. 71 noi maddeye 
giren hallerde askerî mahkeme o kişinin tutuk
lanmasına da karar verebilir. Mahkeme, du
ruşmanın inzibatını bozan sözlü ve yazılı be
yanat ve davranışlar ile mahkemeye, mahkeme 
başkam ve üyelerden herhangi birine, as
kerî savcıya, tutanak yazarına ve görevlilere 
karşı uylgun olmayan söz ve davranışlar hak
kında yayın yasağı koyahilir; bu yasağa rağ
men yayında bulunanlara askerî mahkeme ta
rafından üç aydan altı aya kadar hapis ce
zası ile birlikte 1 000 liradan 3 000 liraya ka
dar ağır para cezası verilir. 

Savaş halinde: 
Duruşimanin inzibatıiu bozan sanıık ve mü

dafileri, o günkü duruşmanın tamamına çık
mamak üzere askerî malhkeme başkanı salon
dan çıkartır. 

Birden ziyade duruşmadan çıkarılan sanık 
ve niüdafijer bir daha aynı dava ile ilgili du
ruşmalara katılamazlar. 

Yukarda yazılı hallerde salondan çıkarılan 
sanık ve müdafiler, mahkemenin tayin edeceği 
süre içinde yazılı savunma verehllirler. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan; «Birden ziyade duruşmadan çıka
rılan sanık» diyor. Yani iki defa olursa bu hü
küm tatbik edilecek midir? Birden sonra gelen 
rakam ikidir çünkü. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Evet efendim, zaten 
tekerrürü kastediyor, ikinci defa işlerse ma
nasınadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, bir önarg-em vardı izah etmek için söz 
rica ediyorum. 

718 — 
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BAŞKAN — Biliyorum efendim, şimdi mu
ameleye koyacağım. 

Madde ile ilgili Sayın Tosyalı'nm bir öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 143'ün üçüncü fıkrasının başına aşa

ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
«Anayasanın ruh ve metnine karşı» 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet bu önergeye katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KOEALTAN (Sivas) — Maddenin manasını 
tamamen değiştirir. Bu yüzden de katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılmıyor. 
Sayın Tosyalı, önergenizi mücmelen izah 

etmek için buyurunuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
143 ncü madde gereğince; mahkeme esnasın

da bir sanık hâkime veya hâkimler kurulundan 
birisine hakaret ettiği zaman bir aya kadar ha
pis cezası veriyoruz, fakat aynı sanık Türkiye 
Cumhuriyetine, kanunlarına, Anayasasına, reji
mine, tarihine, harsına karşı durursa bir. ceza 
konulmuyor. Yalnız mahkeme heyetini koru
mak için ceza veriliyor. 

Halbuki, burada kastedilmek istenen şey sa
dece mahkemenin inzibatını bozmak, yalnız mah
keme heyetinin şahıslarına hakaret etmek de
mek değildir. Millî menfaatlerimize, Anayasa
nın özüne ve metnine, bütün kanunlarımıza, kül
türümüze küfür eden de mahkemenin inzibatını 
bozuyor demektir. 

Onlar için bir ceza verilmediği için bir öner
ge vererek buraya bu ibarenin ilâve edilmesini 
talebettim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önerge sahibinin izah etmiş bu

lundukları önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunmuş bulunan şekliyle tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

146 ncı maddeyi okutuyorum. 
Daruşmanm başlaması 

Madde 146. — Duruşmaya sanık, müdafi, 
tanık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. 

Bu işlemden sonra tanıklar ve birlirkişiler 
duruşma salonundan çıkartılırlar. Sanığın kim
liği tespit edildikten sonra askerî savcı tarafın
dan iddianame okunur. Bundan sonra 83 ncü 
madde gereğince sanığın sorgusu yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

153 ncü maddeyi okutuyorum. 
Delilin bir tanık olması 

Madde 153. — Bir vakıanın delili yalnız bir 
tanığın bilgi ve görgüsünden ibaret ise bu tanık 
duruşmada dinlenir. • 

Tanığın evvelce alınmış ifadesinin okunması 
sözlü tanıklık yerine geçmez. 

Savaş halinde yukardaki fıkralar hükmü uy
gulanmayabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

160 ncı maddeyi okutuyorum. 
Askerî savcı, davaya katılan, davacı ve sanığın 

iddia ve savunması 
Madde 160. — Delillerin ikamesi ve tartış

ması bittikten sonra söz davacıya ve davaya ka
tılana, onlardan sonra da iddiasını bildirmek 
üzere askerî savcıya ve daha sonra da sanığa 
verilir. 

Askerî savcı, sanığa, tanık ve müdafii de sav
cıya cevap vermek hakkına sahiptir. 

Duruşmayı yöneten askerî hâkimin müsaade
si ile davacıya da cevap verebilir. Son söz sa
nığındır. 

Sanık namına müdafi tarafından savunmada 
bulunulsa da savunmaya ekleyecek başka bir 
şey olup olmadığı sanığa sorulur. 

Savaş halinde sözlü savunma veya yazılı sa
vunmanın okunması süre bakımından mahkeme
ce kısıtlanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

177 nci maddeyi okutuyorum. 

Duruşma tutanağı ve kapsayacağı hususlar 

Madde 177. — Duruşma için bir tutanak dü
zenlenir. Bu tutanak duruşmayı yöneten askerî 
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hâkim ile tutanak kâtibi tarafından duruşmayı 
yöneten askerî hâkimin engeli varsa kuruldaki 
diğer askerî hâkim tarafından imzalanır. 

Çok sanıklı davalarda duruşma safahatı; 
mahkemenin uygun ve lüzum göreceği teknik 
araçlarla tespit olunabilir. Sonradan düzenle
necek duruşma tutanaklarından birer suret ön
ceden isteyen sanık ve müdaf iye verilir. 

Duruşma tutanağı : 
A) Duruşmanın yapıldığı yeri ve tarihini, 
B) Askerî mahkeme kurulunun, askerî sav

cının, tutanak kâtibinin ve varsa tercümanın ad 
ve soyadlarını, 

C) iddianamede nitelendirildiği gibi suçun 
ne olduğunu, 

D) Sanıkların, müdaf ilerin, davacıların ve 
dâvaya katılanların, vekillerinin ve kanunî mü
messillerinin ad ve soyadlarını, 

E) Duruşmanın açık mı veya gerekçesinin 
beyanı ile kapalı mı yapıldığını kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

217 nci maddeyi okutuyorum. 

Temyiz isteminin kabulü ve reddi 
Madde 217. — Askerî Yargıtay, temyiz di

lekçesinin veya beyanının süresinde verilme
diğini görürse temyiz istemini reddedor. 

Askerî Yargıtay, gösterilen temyiz sebep
lerini kabule değer görmezse reddine karar ve
rir. 

Askerî Yargıtay temyiz istemini kabule de
ğer gördüğü takdirde lüzum görür, temyiz di
lekçesinin veya beyanının ve - varsa temyiz 
lâyihasının birer benzerini karşı tarafa tebliğ 
eder, karşı taraf bir hafta sarfında yazı ile ce
vap verebilir. 

Karşı taraf sanık ise 197 nci madde hükmü
ne göre yapacağı beyan üzerine düzenlenen tu
tanak ile cevap verebilir. 

Savaş halinde; Askerî Yargıtay, dosyanın 
Askerî Yargıtay Başkanlığına intikalini mü-
taakıp en geç iki ay içinde karara bağlar. 

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

Kabul etmeeynler... Kabul edilmiştir. 

Madde 218. 
Ağır cezalı işlerde duruşma 

Madde 218. — Ağır cezalı işlere ilişkin hü
kümlerde Askerî Yargıtay incelemesini, sanı
ğın beyanı veya temyiz dilekçesindeki istemi 
üzerine veya dilerse kendiliğinden duruşmalı 
olarak yapar. Duruşma gününden sanığa ve
ya istemi üzerine müdafiine haber verilir. Sa
nık duruşmada hazır bulunabileceği gibi ve
kâletnameye sahip bir veya birkaç müdafi ile 
kendisini temsil ettirebilir. Şu kadar ki; 85 nci 
maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 

Sanık tutuklu ise duruşmada bulunmasını 
isteyemez. 

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

Kabul etmeeynler... Kabul edilmiştir. 
Çerçeve 1 nci maddeyi biraz önce okuttum. 

1 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Okunmuş ve kabul edilmiş bulunan maddele
riyle birlikte çerçeve 1 nci maddeyi tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeeynler... Kabul edilmiştir. 
Yürütme : 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeeynler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Kanunun tümünü işarî oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı olmasını dilerim. 
Çalışma süremiz bitmiş bulunduğundan 

17 . 5 . 1972 Çarşamba günü toplanacak olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,48 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan re 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksolcy 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü-
aün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seci 
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 neı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 

ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 2 
arkadaşımın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
töklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/0111, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 10(72) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
tçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971 
29 . 12 . 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 1970. 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 



4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rikleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 neü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve .359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. 'Sayıları : 361 ve 361 
© 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarımın disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de saıbotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan istiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci 'ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi" 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 1!36 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka^ıun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu (2/200.) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 



19. — tamir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

22. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 .4 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadırn'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu G-e-
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1961 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, i f e c i dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Def
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plânı komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 213 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
tçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 



8. — Edirne'nfcı Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar 'köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yanıa'nın ölüm cezalarına çarptırılmalar] 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'don 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması halikında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

110. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapora (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci efe) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

11. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

İS. — Zile ilçesinin îğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu. Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo 
nu rapora (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
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1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — îstaolbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
rıe Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 18'. 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

1'6. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmalar] hakkında kanun tasarısı ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine biı fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19, — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara- >, 
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı îl idaresi Kanununun 8 



nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve MİM Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak-
eıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Bsenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneş en kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51!1) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

X 26. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarmdaaı seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı G-eçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 , 4 .1972) 

27. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler kurulu
şu ve yargılama usulü Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/587) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . 1972) 

28. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde

ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 29. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

30. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gütı ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasıı-
nın değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl Kar-
gılı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanlbul Üyesi Melbrure Aksoley'in, 
15 . 1 . 1948 gün ve 4379 sayılı Maaş Kaaununa 
Ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5605 sayılı 
Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonla
rı raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sayısı : 
127 ve 127 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1970 ve 216 . 4 .1!9'72) 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/010) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 33. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve 67 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/582, 2/591) (S. Sa
yısı : 663) (Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1972) 

34. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve 66 No. lu Ge-
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cici Komisyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 664) I 
(Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1972) 

35. — Erişme Kontrollü Karayolları kanunu 
tasarısı ve 78 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/652) (S. Sayısı : 666) (Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1972) 

X 36. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em- | 
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal- I 
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. 
Sayısı : 472 ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 10 . 2 .1972 ve 5 . 5 .1972) | 

37. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ka
nunu tasarısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulu 
74 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı : 666) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1972) 

X 38. — Yaıtıilı böüıge dcularıınıdıa donar sonırLa-
ye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/473) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
8 .5 .1972) 

X 39. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/623) (S. ıSa-
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

«E» » • 

(Millet Meclisi 89 ncu Birleşim) 



'Dönem : 3 P A A 
'Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 3 Q Z 

353 sayılı Askerî Mahkemeler kuruluşu ve yargılama usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları raporları (1 /587) 

T. C. 
Başbakanlık 8.1.1972 

Kanunlay ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71/1363/176 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kuru, 
lunca 7 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «25 .10 . 1963 tarih ve 353 sayıh Askerî Mahkemeler 
^Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının genel 

GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, gerek 1488 sayılı Kanımla değiştirilen 138 nci maddesinde
ki değişikliğe uygun olar'ak ve gerekse sekiz yıllık uygulamadaki* tecrübelerden esinlenerek 353 
sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunumun 6, 8, 10, 11, 34, 36, 40, 52, 70, 
72, 74, 75, 80, 118, 131, 136, 143, 146, 153, 160, 177, 217 ve 218 nci maddeleri değiştirilmiştir. 

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının madde gerekçeleri 

Madde 6. — Türkiye' Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanunla değiştiriJİen 138 nci mad
desinin sıon fıkrasında; askerî savcıların nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya as
kerî kurum âmirinin refakatinde olacağı önerildiğinden, bu hususa açıklık vermek ve ikinci fıkra
daki savcılığın askerî savcılık olduğunu belirtmek amacı ile madde metninde gerekli değişiklik ya
pılmıştır. 

Madde 8. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 6 nci mad
desinde yapılan değişikliğe uygun olarak askerî saveılann n'ezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı ve askerî kurum âmirinin refakatinde olacaklarını belirtmek anıacı ile maddenin birinci 
fıkrasına açıklık verilmiş ve ilâve edilen fıkra ile adlî müşavirlerin, refakatinde bulundukları kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmirlerinin taraf oldukları hukukî ihtilâflarının çözümünde fiilen de
vam etmekte olan hizmetlerine kanuni bir dayanak sağlanmış ve bu amaçla madde metninde ge
rekli değişiklik yapılmıştır, 



— 2 — 

Madde 10. — 926 sayılı Türk Silâ hlı Kuvvetleri Personel Kanununun 21 nei maddesinde, as
kerî hâkimlerin subay sınıfına dâhili edildikleri açılkça belirtildiğinden; muvazzaf .askerler başlığı 
ile başlıyan -maddenin (A) fıkrasının subaylar kelimesinden sonra parantez içindeki (Askerî hâkim 
ve askerî savcı ile yardımcıları dâhil) kelimeleri kaldırılmış ve bu amaçla madde metninde gerek
li değişiklik yapılmıştır. 

Madde 11. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 138 nci mad
desinin ikinci fıkrasında, askerî mahkemelerin asker olmıyan kişilerin özel kanunda belirtilen aske
rî -suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda' gösterilen askerî ma
hallerde askerlere karşı işledikleri suçlara bakmakla görevli bulundukları hüküm altına alınmış
tır. 334, sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138/2 maddesine aykırı görüldüğünden Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 11 nci madde Anayasa değişikliğine uygun olarak ve askerî mahkemele
rin .asker olmıyan kişilerin hangi suçlarına ilişkin dâvalara bakacağı madde metninde sayılmak su
retiyle 11 nci madde yeniden i hya edilmiştir. 

Madde 34. — Nezdita.de disiplin malikcmc-si kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmirleri 
ile askerî savcılar arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını çözümliyecek bir merci, gerek 353 sayı
lı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda ve gerekse 477 sayılı Disiplin Mah
kemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulleri ve Disiplin Suç ve Cezaları hakkındaki Kanunda gösteril
mediğinden tatbikatta zorluklarla karşılaşılmakta ve bu da adaletin süratle tecellisini engellemek
tedir. Bu nedenle anılan makamlar arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümli-
yeceik bir merci tâyini zorunlu ve bu merciin de Millî Savunma Bakanlığı olması uygun görülerek 
maddeye bir fıkra eklenmiş ve bu amaçla da madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 36. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 140 nci mad
desinde yapılan değişiklikle; asker kişilerle ilgili eylem ve işlemlerinin yargı denetiminin, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesince yapılacağı ve böylelikle asker kişilerin bu mahkemeye tabi olacağı 
önerilmiştir. Hal böyle olunca askerî nitelikteki bâzı kurulların kuruluşu, görev, yetki ve hizmet
le ritai düzenliye n tüzüklerin de Danıştayca incelenme ve onaylanmasınan gerekli olmaması gereke
ceği her türlü izahtan varestedir. Kaldı ki, askerî yargının aııahiznıetini yürüten Aslkerî Adalet İş
leri Başkanlığının görev ve yetkileri yönetmelikle düzenlenirken daha dar bir hizmet alanına sa
hip ve icrai fonksiyonu bulunmıyan Askerî Adalet Teftiş Kurulunun görev ve yetkilerinin tüzükle 
düzenlenmesinin kabili izah olmadığı aşikârdır. Bu nedenle Askerî Adalet Teftiş Kurulunun görev 
ve yetkilerini, değişen ihtiyaçlara göre her zaman kolaylıkla değiştirilmesi olanağı bulunan bir yö
netin elikle, düzenlenmesi düşünülmüş ve bu amaçla madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 40. — Bilhassa çok sanıldı dâvalarda zaman kazanmak ve adaleti şaibe altında tutmak 
amacı ile tasarafsızlığıını şüpheye düşüren ve gerçek dışı olan birtakım sebeplere dayanılarak hâ
kimin reddi isteminde bulunulmaktadır. Bu mahzuru önlemek amacı ile savaşta, 37 nci maddede 
yazılı sebeplerin dışındaki bir sebebe dayanılarak hâkimin reddi isteminde bulunulamıyacağı esası 
getirilmiş ve bu amaçla madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır. 
, Madde 52. — Gerek usul kanunlarımızın ve gerekse 7201 sayılı Tebligat Kanununun öngör
düğü tebligat usulleri muğlâk ve zaman alıcı bir karektere sahiptir. Özelliklle eoik sanıklı dâva
larda bu hükümlere uyma zorunJİuğu olağanüstü hallerde görev yapan as'kerî yargı organlarına 
ait işlemlerin gecikmesine sebelbolnıaktadır. Bu nedenle adaletin tecellisinde sürat sağlamak ba
kımından sadece savaş haline münhasır olmak üzere tebligatın basın veya her türlü yayın ve 
haberieşımıe aracı ile yapıHabileceği esası getirilmiş ve ayrıca nezdinde askerî mahkeme kurulan 
kıta komutanı veya askerî kurum âmirlerine hüküm ve kararların tebliğini hüküm altına alan 
ikinci fıkranın ifade tarzında değişiklik yapılmış ve bu amaçlarla madde metni yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 70. — İşbu maddede, tutuklama, istem yetkisi hüküm altına alınmış ise de; nezdinde 
askerî mahkeme kurulan komutan, veya askerî kuramı âmirinin bu konudaki isteminin, askerî 
maihkemeye intikalini askerî savcının ihtiyarına bırakmış ve bunun da tatbikatta ihtilâflara se-
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ıbeıbiyet verdiği anlaşılmıştır. Bu itibarla; askerî savcının anılan 'istemi intikal ettirilmesinin, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınm 138 ııei maddesinde önjgörüleu «Askerlik hiameftileırinin gerek
leri» ilkesine ve 353 sayılı Kanunun sistematiğine uygun düşeceği düşünülmüş ve bu amaçla mad
de metninde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 72. — Yakalanan kişimin tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için ge
rekli süre hariç kırksekiz saat ve kanunun açıkça belli ettiği haillerde toplu olarak işlenen suç
larda yedi gün içinde hâkim önüne çıkarılacağı Türkiye Gumıhuriyeti Anayasasının, 1488 sayılı 
Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinde önerildiğinden madde metninde gerekli değişiklik yapıl-
imışlır. 

Madde 74. — İşbu maddede; tutuklama kararına karşı sanık, aslkerî savcı ve nezdânde as
kerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmirinim itiraz edebileceği hülkülm altı
na alındığı hâlde tutuklama sistemlinin askerî mahkemece reddi halimde başvurulacak bir mer
ci ve yapılacak işlem hakkında her hangi bir hüküm bulunımaımaiktadır. Bu itibarla; tutukla
ma isteminin askerî mahkemece reddi hailinde, Ceza Muhakarneleri Usulü Kanunundaki hükümle
re mütenazır olarak aslkerî savcı ile nezdinde askerî mahikeme kurulan kıta komutanı veya as
keri kurum âmirine de itiraz hakiki tanınması kamu yararı ve askerî gerekler açısından; 

lÂyrıca bu kararlara karşı belli bir süre içinde itiraz edilebileceği hüküm altına alınarak 
sürat ve müessesenin kötüye kullanılmamasını temin etmek bakımından; 

Madde metninde tutuklama müzekkeresi ile ilgili bir hüküm bulunmadığından madde başlığın
daki müzekkere kelimesi kaldırılmış ve bu amaçla gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 75. — İşbu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında; sanığın, tutukiaana mü
zâkeresinin geri alınması isteminde bulunabileceği bükünr altına alınmış ise de; çok sanıiklı dâ
valarda bu müessesenin suiisitmal edilerek askerî mahkemelerin işlemlerinin geciktirildiği bir 
vakıadır. Bu itibarla; adaletin tecellisinde sürat sağlamak amaciyıle anılan fılkralar kaldırılarak 
beşinci fıkra değişikliğe uygun şekilde yenliden düzenlenmiş, ve madde başlığı da mad
denin amacına göre «tutukluluk halinin incelenmesi» tarzında değiştirilmiştir. 

Madde 80. — Yakalanan kişinin, tutuklama yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
rgerefeli süre hariç kırksekiz saat ve kaınunun açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suç
larda yedi gün içinde hâkim önüne çıkarılacağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı 
Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinde önerildiğinden madde metninde gerekli değişiklik yaplı-
mıştır. 

Madde 118. — İşbu maddede; iddianamenin sanığa tebliği ile kamu dâvasının açılabileceği 
hüküm altına alınmakta ve bu da adaletin süratle tecellisini engellemelktedir. Bu nedenle, hem 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine (Madde 163) mütenazır hükümler getirmek ve 
ham de tatbikatta beraberlik, kolaylık: ve sürat temin etanefk balkumından iddianamenin düzen
lenmesi ile birlikte kamu dâvasının açılmış sayılacağı esası getirilmiş ve bu amaçla maddedeki 
son fikra çılkanlmıştır. 

Madde 131. — Duruşmada sürati sağlamak bakımından normal dönemlerde dahi uygulama olana
ğı bulunmıyan «'Duruşmanın telkrarlanması» esası savaş haline münhasır olmak üzene kaldırılmış 
ve bu amaçla madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 136. — İşbu maddede sayılan şartların varlığı halinde, sanıkların duruşmadan vares
te tutulabileceği ve böylelikle duruşmanın yokluklarında yapılabileceği hüfküım altına alınmıştır. 
Aneaik, bâzı hallerde saniklarm, duruşmadan vareste tutulmalarını istemedikleri gibi duruşma
lara da gelmedikleri ve hattâ çok sanıklı dâvalarda tutuklu sanıklardan bir kısmının iorar et
tikleri ve netice itibariyle adaletin tecellisini engelledikleri müşahede edilmiştir. Bu itibarla; 
savunma hakkı kısıtlanmıiadan ve sadece savaş haline- münhasır olmak ve adaletin tecellisinde 
sürat sağlamak amaciyle madde metnine yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 143. — özellikle çok sanıklı dâvalarda sanıkların, mahkemeyi teşkil eden kişilere ve hat
tâ görevlilere uygun olmıyan söz ve davranışlarda bulundukları ve bu yolla da mahkemeyi engel-
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lediMeri bir vakıadır. Ancak, bu konuda kanunda yazılı mevcut tedbirler de yeterli bulunma-
maikitadır. Bu itibarla; duruşmada sürat sağlamak, sanıkların uygun olmıyan davranışlarını kontrol 
altına almak ve mahkemeyi teşkil eden kişilerle görevlilere matuf her türlü taarruzlarını önle
mek amacı ile maddimin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış, ayrıca, halen yürürlükte bulu
nan usul hükümlerinin duruşmada inzibati sağlaımatk amacı ile getirmiş okluğu tedbir ve müey
yideler, çok sanıklı ve özellikle ağır cezalı davalarda inzibati temine yeterli bulunmamakta ve sa
nlıkların yanında müdafilerin de duruşmanın inzibatını ihlâl ettikleri cereyan eden muameleler
den anilaşılmaiktadır.. Bu nedenle; müdafiiik ve savunma müessesesinin ruhunu zedelemeden ve sade
ce savaş haline münhasır olmak üzere müdafiler hakkında bâzı tedbirler getirilmiş, birden ziya
de salondan cılkarılan sanık ve müdafilerin, mahkemenin tâyin edeceği süre içinde yazılı savun
ma verebileceği kabul edilerek - savunma hakkı kısıtlanmamış ve bu amaçla madde metnine bir 
fıkra eklenmiştir. 

Madde 146. — Duruşmaya yoklama ile başladı'ktan sonra sanığa mahkeme kurulu tanıtılıp 
davaya ba'kma'larma engel halleri hakkında bir istemi bulunup bulunmadığının sorulması bâzı 
uygulamalarda işbu müessesenin kötüye kullanılmasına müncer okluğundan ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda da bu konuda her hangi bir hüküm buluıumadığından kanunun 2 nci fıkrası yü
rürlükten kaldırılarak mailde metninde bu amaçla gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 153. — Durıısjmada sürati sağlamak bakımından ve sadece savaş haline münhasır olmak 
üzere; bir vakıanın delili yalnız bir tanığın bilgi ve görgüsünden ibaret olduğu ahvalde bu tanı
ğın malhkeme huzurunda dinlenilmesi zorunluluğundan vazgeçilerek hazırlık soruşturmasında alın
mış ifadesinin okunnıasiyle iktifa olunması amacı ile madde metninde gerekli değişiklik yapılmış
tır. 

Madde 160. — Hukukun umumi prensiplerine göre savunma hakkının kısıtlanması düşünüle
mez. Ancak bâzı hallerde savunma hakkının bir engelleme ve hatâ propaganda aracı olarak kul
lanıldığı da bir vakıadır. Nitekim yazılı savunmasını mahkemeye tevdi ettikten sonra bunu mah
keme huzurunda okuyan sanı'k ve müdafii e re sık sık tesadüf edilmiş ve çok sanıklı dâvalarda bu du
rum, dâvâiıın lüzumsuz yere uzamasına ve netice itibariyle savunma hakkının suiistimali suretiyle 
dâvaların sürüncemede bırakılmasına müncer olmuştur. Bu itibarla, sadece savaş haline münha
sır olmak üzere ve oluşma müessesesinin bünyesini zedelemeden yazılı savunmaların kısıtlanması
nın söz konusu edilmiyeceği ve fakat yazılı savunmanın okunması veya doğrudan doğruya yapıla
cak sözlü savunmanın süre bakımından mahkemece sınırlanabileceği esası getirilmiş ve bu amaç
la madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 177. — Çok sanıldı dâvalarda daktilo makinası ile duruşma tutanağı düzenlenmesinin çok 
vakit aldığı ve bu nedenle duruşmiada gerekli süratin sağlanaınıyarak adaletin süratle tecellisini 
geciktirdiği bir vakıadır. İra nedenle cok sanıklı dâvalarda daktilo nıa'kinası ile duruşma tutana. 
ğı düzenlenmesi çok vakit alacak ise duruşma sa takatinin, mahkemenin uygun ve lüzum göreceği 
teknik araçlarla tesbit olunarak sonradan düzenlenecek duruşma tutana'klarından birer suretin, 
önceden istiyen sanık ve müclafiye verilmesi esası getirilmiş ve bu amaçla madde metninde gerekli 
değişiklik yapılmıştır. •^k^ci^'^•'-'•^ —• •••• 

Madde 217. — Savaş halinde görev yapan mahkemelerden beklenen sadece süratle tesis olunan 
adalet değil, bunun yanında ve aynı önemde, verilen kararların süratle kesin hüküm haline getiril
mesidir. Bu nedenle ve sadece savaş haline münhasır olmaık üzere; dosyanın Askerî Yargıtay 
Başkanlığına intikalini mütaakıp iki ay içinde karara bağlanması zorunluluğu esası getirilmiş ve 
bu amaçla madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 218. — işbu madde delki (Şu kadar kijsekseubeşinci maddenin son fıkrası hükmü saklı
dır) cümlesi birinci fıkranın sonunda yer alması gerekirken beşeri bir hata neticesi ikinci fık
ranın sonunda yer almış ve maddede mâna değişikliğine sebebiyet vermiştir. Bu nedenle anılan 
cümle birinci fıkranın sonuna alınmış ve yukardaki amaçla madde metninde gerekli değişiklik 
yapılmıştır. 
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Madde 2. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmış
tır. 

Madde 3. — Bu kanunun Bakanlar Kuruamen yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. 

Millî Savununa KoraılİBiyonu raporu 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 12 . 2 . 1972 

Esas No. : 1/587 
y Karar No. : 7 

Yüksielk Bfe^kamüığıa 

353 sayılı (Askerî (Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü ıKanununun 'bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ihakkmda (kanun, tasarısı ile 'Bakanlık temsilcilerin jde iştirakiyle Komisyonumuzda 
tetkik ve ımüzalkere (olundu. 

Millî iSavunma (Bakanlığınca hazırlanıp Yüksek Askerî Şûradan geçtikten sonra T. B. M. 
Meclisine «arz olunan .'tasarının (tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesi prensibolarak kabul 

edilmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Türkiye (Cumhuriyeti (Anayasasının, gerek 1448 sayılı Kanunla değiştirilen 138 nci «maddesin

deki değişikliğe luygun /olarak ve gerekse sekiz yılllık uygulamadaki ve 'bilhassa son olaylardaki 
tecrübelerden esinlenerek '353 «sayılı Askerî Mahkemeler 'Kuruluşu ve Yargılama Usulü ^Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi zarureti doğmuştur. 

Komisyonumuz tasarının 1 inci maddesi fille 353 «ayılı [Kanunun 6, ;8, İ0, 34, 36, 40, 52, 70, 72, 
74, tf5, ,«0, 118, 136, (146, İ153, 160, 177, 217 ye 218 nci maddeleri üzerinde yapılan değişiklikleri ye
rinde tyte uygun (mütallâa ederek »aynen (kabul etmiştir. 

Yine tasarımın 1 inci ımaddesi 'ile 353 sayılı ^Kanunun 11 nci (maddesi üzerinde yapmış olduğu 
değişiklik esas olarak kabul edilmekle berıaberj asker oimııyan İMşilerin askerî mahkemelerde 
yargılanmaları ı'matlabı laltmdaki maddede (askerî mahkemeiler, asker ;olnuyan (kişilerin aşağıda 
yazılı suçlarına ilişkin dâvalarına bakacaklarını göstermektedir. (A) fıkrasında ise henüz Ikamun-
laşmıamış tasarının « gün sayılı» şeklinde tasarıda yeır alması (kanam tekniği bakımından 
mahzurlu mütalâa olunduğundan düzeltilmiş ayrıca -.asker olnııyan (kişilerim hangi suçlarının as
kerî suç sayılacakları 4 bent halinde metinde gösterilmesi uygun 'görüldüğünden madde bu şek
liyle Komisyonumuzca kabul ledilmüşltir. 

Yine 1 nci ımadde (değiştirilmek istenen 353 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin matlabı ikanun 
tatbikatçısı ^yönünden bir yanlış 'anlaşıümaya mahal vermemek üzere, diğer başlıklarda olduğu 
gibi, İtalik olanak yazılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Keza .tasarının 1 inci Imaddesi ile 353 sayılı Kanunun ,İ43 ncü (maddesi üzerinde yapmış oldu
ğu değişiklik İKamisyonumuzca aynen kabul edilmekle beraber duruşmanın selâmeti ve kararla
rın adaleti ve (işin sürati bakımından «Mahıkemıe,duruşmanın inzibatını bozan .sözlü ve yazılı be
yanat ve davranışlar jile imahkemeye, mahkeme başkanı ve üyelerden her hangi birine, askerî 
savcıya, .'tutanak yazarına 've (görevlilere kar§ı uygun olmıyan ısöz ive davranışlar ihakkmda ! ya
yın yasağı koyabilir; !bu (yasağa (rağmen yayında bulunanlara askerî mahkame tarafından üç ay
dan lalttı >aya (kadar Eapis eezası (ille birlikte 1 000 liradan 3 000 liraya Ikadar lağır para 'cezası ve
rilir.» ıhükmünü son fıkraya lekliyerak madde metni kapsamına ithalde fayda görmüştür. 

Yukarda arz olunan iseıbepler (muvacehesinde tasarının 1 inci ımaddesi yapılan bu değişiklik ve 
ilâve ile Komsiyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Tasarunm yürürlük ve yürüitime maddeleri olan 2 nci ive 13 ncü mıaddleıleır {Komisyonumuzca ay
nen fcaibul ©dâimişltlir. 

Taslarının önıem yıe ım-üısıfcaceliyeftiine îbinaen, havaleye fbuyurulduğu Adalet Komisyonunda ömee-
lük ye Uveditlilkle igörüşülmiesi temenmıisilyfle [Yüksek Başkanlığa saygı (ile sunulur.' 

'Başkan 
Bursa ' 

\M. Tayyar 

Ankara 
Söz hakkını mahf uadur 

§. özdenoğlu 

Hattay 
A. Yılmaz 

Urfa 
N. Aksoy 

i Sözcü 
'Samsun 
i?. Kılıç 

Çanakkale 
M, Çalıfcoğlu 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Muhalifim 
/. S an car 

Van 
K. Kartal 

İmzada bulunaımadı 

/Kâtip 
İKaistamonu 
H. Tosyalı 

Çankırı 
Muhalifim 
/ / . Dağlı 

Maraş 
Z. Kürsad 

Van 
F. Türkoğlu 

İm zada bulunaımadı 

Adana 
C.Oral 

Giresun 
/ / . İpek 

Ordu 
•Muhalifim 
F. Giiley 

Bingöl 
M. Bilgin 

Denizli 
M. E. Durul 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet MecUsi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/587 

. Karar No. : 44 
Yükıselki Bafşlkıaıılığa 

6.4. 1972 

25 . 10 . 1963 tarih ve 353' sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
nun bâzı maddelerimin değiştirilıınesd hakkında kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş ol
makla, Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu hakle tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Tasarının birinci maddesi kapsamına giren 6, 8, 10, 34, 36, 40, 52, 70, 74, 11.8, 131, 146, 153, 160 
ve 177 nci'caddelerdeki değişiklikler Komisyonmuuzca da uygun mütalâa edilerek aynen kabul 
eıdilruişrtir. 

Birinci m^dde kapsamına dâhil bulunan 11, 72, 75, 80, 136, 217 ve 218 inci maddelerde koauis-
yomumıuzca bâzı değişikliklerin yapılması zaruri görülmüştür. 

Tasarının 143 ncü ımaddesi üzerinde Millî Savunma. Komisyonunca yapılan değişiklik aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Tasarının 11 nci maddesinde yer alan «... 1632 sayılı Askerî Ceza Ka.nununa bâzı 
maddeler eklenjmjesiue dair gün ve sayılı kanunda yazılı suçlar» ibaresi, 1632 sayılı As
kerî Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştiriilmjesine ilişkin metnin henüz kanunlaşmam iş bu
lunması sebebiyle, kanun yapmak tekniği yönünden mahzurlu mütalâa edilerek, Millî Savunma 
Komisyonu tarafından, değiştirilmiş idi. Ancak, Komisyonum/ıız, Millî Savımmıa Komisyonu tara
fından 'değiştirilerek kabul »edilen !m,etnin bâzı tekrarları ve kapsam bakımımdan tereddütler doğu
racak mjahiıyeftıte ojbareleri ihtiva ettiğini gördüğünden, 11 nci maddeyi yeniden.ve Anayasanın aske
rî yargıya ilişkin 138 nci maddesi ışığında kaleme almayı uygun görmüştür. 
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Madde 72. Fıkra 2. — 'Tasarının Millî ıSavunma Komisyonu tarafından aynen kabul edilen 
72 nei maddesinin 2 nei fıkra<sında yer alan ve toplu suçlarda sanığın hâkim huzuruna çıkarıl
masındaki müddetli düzenl&yen hüküm, her şeyden evvel, toplu suç kavramı bakımından bir a erklik 
getimıenijesi sebebiyle, mahzurlu mütalâa edilmiştir. Komkyonumnz, ayrıca, Anayasanın 30 ncu 
maddesine ait gerekçesinin, toplu suç kavramının tarifini kanun koyucuya bıraktığı ve metin
de sadece toplu suçlarda demenin Anayasanın ruhuna uygun düşmiyeeeği sonucuna vararak, toplu 
sue tâbiri ile neyin kastedilmiş olduğunu tesbite yönelmiştir. Bıı araştırmada, «1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine clair kanun tasarısı» nın 19 ncu maddesinde (IÖMUK. ıın. 128) getirilen tamum, rehber 
alınmış ve buna benzer bir tarif benimsenmiştir. Ancak; 1632 sayılı Askerî Ceza'Kanunu ile olan 
terim, birliğini muhafaza edebilmek gayesiyle, bu kanunda toplu suç ile ilgili olarak yer alan 
«... ikiden ziyade kişi ...» tâbiri tercih edilmek suretiyle, 1412 sayılı Kanunun değiştirilmesine ait 
tasarıdan ayrılınnuştır. Nihayet bir de, 353 sayılı Kanunun değiştirilmesine ait tasarının 72 nei 
maddesinin 2 nei fıkrasında yer alan «... veya hâkim Önüne çıkarılması soruşturmanın yürütülmesi 
veya taıınamlianması bakımından sakıncalı ise...» •tâbiri, mahzurlu görüldüğünden, değiştirilerek 
kabul edilen 72 nei madde metnine dâhil edilmemiştir. Bütün bu değişiklikler sonucunda, adlî ve 
askerî ceza usul kanunları arasındaki birlik de muhafaza edilmiş olmaktadır. 

Madde 75. Fıkra 2. — Sanığın, tutukluluk halinin inceleinmesini ta leb edebilmesi hakkına iliş
kin bu maddedeki değişiklikler iki noktaya inhisar etmektedir. Bir kere, tasarının Millî .Savunma 
Komisyonu tarafından aynen kabul edilen şekli ile suiistimale müsait bulunduğu, ve özellikle çok 
sanıklı dâvalarda her bir sanığın meselâ birer gün ara ile bu hakkını kullanmak yolunu seçerek, 
savcının normal soruşturma işlerini sekteye uğratabileceği müşaıhade edilmiştir. Bu sakıncayı ber-
tanaf edebilmek gayesi ile, sanığın bu hakkını anoak belli tarihlerde kullanabileceği esası kabul 
olunmuştur. Netice itibariyle, sanığın bu esaslı hakkı elinden alınmamış, ancak suiistimalleri ve 
soruşturnıanuı lüzumsuz uzamasını önlemek bakımından, savcının re'sen yaptığı inceleme tarihi ile 
sanığın bu hakkını kullanabileceği tarih aynı olarak kakül edıilımiştir. Maddedeki ikinci değişiklik; 
savcının mütalâası üzerine tutukluluk halinin devamına kanar verilmesi halinde, sanık tarafından 
yapılacak itirazın bir müddete bağlanması olmuştur. Sanığın itiraz hakkını bir müddete bağlamaya. 
sevk eden sebep, esas itibariyle yukarda sözünü ettiğimiz ilk değişikliğe ilişkin bulunan gerek
çedir. 

Madde 80. 'Fıkra 4. — Bu maddede yapılanı değişiklik gerekçesi, 72 nei maddedeki değişikli
ğin aynıdır. Esasen, 72 nei maddenin ikinci' fıkrasını o şekilde değiştirdikten sonra, 80 nei ınadde-
nin 4 ıııcü fıkrasını da buna mütenazır olarak değiştirmek gerekmekte ildi. 

Madde 136. — Bu maddedeki değişiklikler üç. noktaya inhisar etmektedir. Değişik ligin ilki, 
ağır cezalı işlerde de sanığın vareste tutulabileceği ilkesinin kabulü, şeklinde olmuştur. Bu deği
şiklik yapılırken de, esas itibariyle, adlî ve askerî ceza usul kanunları arasındaki birliği muhafaza 
gayesi güdülmüş ve böylece '«1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» nın 38 nei madde
sine (CMUK. m. 226) uyularak, ağır cezalı işlerde de sanığın duruşmadan vareste tutulabileceği 
kabili edilmiştir. Bir taraftan maıhkemenin duruşmadan vareste tutulan sanığı getirme yetkisinin 
bulunması, diğer taraftan böyle bir sanığa müdafi gönderme hakkının tanınmış olması ve nihayet 
vareste 'tutulan sanığın da her istediği zaman duruşmaya gelmesine <mâni bir hükmün mevcut bu
lunmaması sebepleriyle, böyle bir değişiklikte sanığın hakları bakımından her hangi bir mahzur 
mütalâa edilmemiştir. Maddedeki ikinci değişiklik, talik veya tehiri müaakıp duruşmaya, gelmi-
yen sanık hakkındaki duruşmanın, vareste tutulma istemi olmasa bile, kendisinin gıyabında bitiri
lebileceği seklinde olmuştur. Bunun gerekçesi de, sanığın mütaakıp duruşmalara gelmemek sure
tiyle dâvanın sonuçlanmasını engellemesini önlemektedir. Maddede son ve üçüncü bir değişiklik 
yapılarak, dâvanın görüldüğü Askerî Mahkemeden uzakta, bulunan bir mahalde diğer bir suçun
dan dolayı tutuklu, bulunan veya cezası infaz edilmekte olan sanığın, sorgu ve savunma için dâvaya 
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bakan mahkemeye getirilmesi zorunluluğunun ortadan kaldırılması .şeklinde olmuştur. Bu değişik
lik hali ile madde, yulkardaki şamtların (mevcudiyeti halinde, sorgu ve savunulanın sanık veya hü
kümlünün bulunduğu, ımaıhal m;aıhkeniıesinee ve istinabe yoluyla yapılmasunı âmir bulunmaktadır. 
(Sözü ©dilen değişikliğin gerekçesi, uzaktan getirilen sanık veya hükümlünün kaçabilmesi ihtimal 
ve tehlikesini bertaraf edebilmek endişesidir. Nitekim kaçma olaylarının 'çoğunun, sanık veya hü
kümlülerin bir mahalden diğerine götürme sırasında vukubulması da bu endişenin haklılığım 
göstıernijektıedir. Öite yandan, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun idegistirilim.esi.nc 
ilişkin tasarının 38 ııci mjaddesinde de (ıCMU'K. mı, 226) buna benzer bir hükmün kabul edilmiş 
olması, duyuljan ihtiyaç ve endişeyi destekler niteliktedir. Bununla beraber, 'askerî yargıda adlî yar
gıda olduğu gibi kanona dayanan bir mahal itibariyle yetki ayırımı 'müessesesi bulunmadığın
dan, bu kanunda sadece «... dâvanın görüldüğü Askerî Mahkemeden uzakta...» ölçüsünün kulla-
nılmasmdja 'zaruret hissedilmiştir. Nihayet vareste tutulmanın talep veya, hükümlünün rızası hilâfı
na olarak duruşmaya gideımeımesi sebebiyle, sorgu ve savununa bakımından vareste tutulmaya 
nlsbetle daha teminatlı bir prensibin aynı hükümde yer alması gerekmektedir. 'Gerçekten de, vares
te tutulma halinde hüküm tesisi için bizzat sanığın savunması aranmadığı halde, bu açıkladığı
mız usulde, dâvanın ağır cezalı işlerden olmasa şartiyle, sanığın sorgudan sonra bir de esas hak
kında mütalâa üzıeırine nihai savunmasının alınması zorunluluğu kabul edilmiştir. 

Madde 217. •— Bu maddede yapılan değişiklikle, temyiz safhasının uzamasını önlemek bakımın
dan, temyiz beyan, dilekçe veya lâyihasının karşı tarafa tebliği Ya.rgıtaym lüzum görmesi şartına 
bağlanmış ve salt ilgilinin talebinin bu konuda bir mecburiyet doğurmaması esası kabul edil-
mjiştir. 

Madde 218. — Bu maddede yapılan değişiklikle, teniyiz safhasının uzamasını önlemek balkınıın-
dan, duruşma talebinin aneaık iteniyiz beyan ve dilekçesinde yapılıp, lâyiha ile duruşma talebinin 
mümkün olamıyacağı esası kabul edilmiştir. 

T. C. Anayasasının geçici 17 nci maddesinin : «Türkiye 'Cumhuriyetti Anayasasının 134, 138 ve 
141 nci maddeleri gereğince, askerî yargı ile ilgili kanunlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ay içinde değiştirilir» Irüfcmü gereği olarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susu, konıisyonuımuzca kabul edilen işbu rapor Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük
sek (Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkamı Y. 

Komisyon Sözcüsü Kâtip 
(Sivas Sinop Erzurum İçel 

T. Koraltan II, Biçer S. Araş M. Arık an 

Kars Kırşehir Konya Kütahya 
/ . H. Alaca C. Er oğlu ıSöz hakkım unahf uzdur. F. Azmioğlu 

K. tmer İmzada .bulunamadı 

Mardin Niğde Tokat 
E. K. Aybar M. Ocakcıoğlıı O. Ilactbaloğlu 
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HÜKÜMETtN TEKLİFİ 

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun hâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 353 »ayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılanma Usulü Kanununun 6, 8, 
10, 11, 34, 36, 40, :52, 70, 72, 74, 75, 80, 118, 131,138, 143, 146, 153,160, 177, (217 ve 218 aidi /maddele
ri, aşağıdaki (sekilide değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Nezdiindıe askerî mahkeme kurulan her kıt 'a komutanı veya (askerî kurum âmiri
nsin refakatinde ıbiilr (askerî savcı dflle yeteri kadar askerî savcı, yardımcı olarak bulunur. 

Aynı komutanlık nezdindle Ibirden fazla askerî mahkeme kurulduğu takdirde bir askerî »av
cılık teşkilatı 811e yenilebilir. 

Nezdin de askerî mahkeme kurulan kıta komutanı ve askerî kurum âmiri 

Madde 8. — Nezdiınde .askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri bir 
suçun lişlenıdiğM ' löğırendilklertinde, refakaltlerindekl lajskerî ısavcıya ,soruş!turm(a (açtırır ve yapılmak
ta olan ısoruşıtuırıma hakkında askerî savcıdan iher aaimıan Ibilgi oisftliyelbilirilieır1. 

Nezdiınde laskerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya laslkerî kurum ânıMeriınin refakajtle-
rindeki iadlî anüşaviirler, fou yeltkülerliüin kullanıl masunda tan komutan ve askerî kurum âmirleriiDİn 
yardımcısıdırlar ve kanun yollarına »başvurmada ıaldı geçen komultaın ve askerî kurum âmirleri adı
na ilğilli ısoruştûrımıa we dâva dosyalarını İncelemeye yetkilidirler. 

Adlî müşavMer, aynı zamanda rafakalfleatincb (bulundukları, nezdiınde (askerî (mahkeme kuru
lan kıta (komutamı veya asıkerî (kurum âmirlerinin hukuk üslerinde ide yardımcıdırlar. 

Kıta komutanının veya askerî kurum âmirinin kanuni ve şahsi engelleri yetkilerinin kullanıl
masına imkân vermez ise «bu yetkiler kanuni vekillerine geçer. 

Asker kişiler 

Madde 10. — Bu kanunun, uygulanmasında iaşağıda yazılı olanlar asker kişi sayılırlar: 
A) Muvazzaf askerler : 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTıİRtŞİ 

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 6, 
8, 10, 11, 34, 36, 40, 52, 70, 72, 74, 75, 80, 118, 
131, 136, 143, 146, 153, 160, 177, 217 ve 218 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. * 

Madde 6. — Nezdinde askerî mahkeme ku
rulan her kıta komutam veya askerî kurum 
âmirinin refakatinde bir askerî savcı ile yeteri 
kadar askerî savcı, yardımcı olarak bulunur. 

Aynı komutanlık nezdinde birden fazla as
kerî mahkeme kurulduğu takdirde bir askerî 
savcılık teşkilâtı ile yetinilebilir. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı 
ve askerî kurum âmiri 

Madde 8. — Nezdinde askerî mahkeme ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri 
Ibir suçun işlendiğini öğrendiklerinde, refakat-
lerîndeki askerî savcıya soruşturma açtırır ve 
yapılmakta olan soruşturma hakkında askerî 
savcıdan her zaman bilgi istiyehilirler. 

Nezdinde askerî mahkeme kuruilan kıta ko
tanı veya askerî kurum âmirlerinin refakatle-
rindeki adlî müşavirler, bu yetkilerinin kulla
nılmasında bu komutan ve askerî kurum âmir
lerinin yardımcisıldırlar ve kanun yollarına baş
vurmada adı geçen komutan ve askerî kurum 
âmirleri adına ilgili soruşturma ve dâva dosya
larını incelemeye yetkilidirler. 

Adlî müşavirler, aynı zamanda refakatlerin
de bulundukları nezdinde askerî mahkeme ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum âmir
lerinin hukuk işlerinde de yardımcıdırlar. 

Kıta komutanının veya askerî kurum âmiri
nin kanuni ve şahsi engelleri yetkilerinin kul
lanılmasına imkân vermez ise bu yetkiler ka
nuni vekillerine geçer. 

Asker kişiler 

Madde 10. — Bu kanunun uygulanmasında 
aşağıda yazılı olanlar asker kişi sayılırlar : 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

353 sayılı Askerî mahkemeler kuruluş ve yargı
lama usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 353 sayılı Askerî mahkeme
ler kuruluşu ve yargılama usulü Kanunumun 
6, 8,10,11, 34, 36, 40, 52, 70, 72, 74, 75, 80, 118, 
131, 136, 143, 146, 153, 160, 177, 217 ve 218 nci 
maJddeleri ajşağıflaJki şefoMe değiştirilmiştir. 

Madde 6.— Tasarının 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komu
tanı ve askerî kurum âmiri 

Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Asker kişiler 

Madlde 10. — Tasarının 10 neu maldftesi ay
nen ka/bul edilmiştir. 
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Subaylar, askerî memurlar, ,askerî öğrenciler, astsubaylar, erbaşlar ve erler. 
B) Yedek 'askerler (Askerî hizmette bulundukları sürece), 
0) Milllî Savunuma Bakanlığı veya Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrb ve kuruluşlarında çalışan 

s^vil persomel, 
D) Askerî (işyerlerinde çalışan ve iş Kanununa tabi bulunan, işçiler, 
E) Rızası (i|le Türk Silâhlı Kuvvetlerine katılanlar, 
F) Askerî yargı organlarınca tutuklanmış veya hapsedilmiş veya askerî makamlarca muhafa

za altına alınmış ıveya gözailtı edilmiş, kişiler. 

Asker olmıyan kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmaları 

Madde 11. — Askerî mahkemeler, asker olmıyajn kişilerin aşağıda yazılı suçlarına ilişkin dâva
lara balkanlar. 

A) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101,102 nci maddeleri 
ile 148 ncli maddesilnffln (B) fıkrasında ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine dalir . . . . -.. . . gün ve sayılı Kanunda yazılı suçlar. 

B) Nölbeltçli, Devriye, Karakol, İnzibat ve Askerî Trafik ile diğer kanunlara göre kolluk veya 
kurtarma ve yardım grörevi verilmiş olan asker kişilere karşı, Ibu görevleri yaptıkları sırada işle
dikleri suçlar 

1110 sayılı Kaouumıla düzenlenmiş, birinci yasai'c bölgelerinde veya nöbelt yerlerinde kafakolda, 
kışla ve (karargâJhda, askerî kurumlarda, yerleşme ve konaklama yolu ile tutulan (kullanılan) bina 
ve mahaller içinde asker klişÜlere karşı işledikleri suçlar. 

D) Diğer kanunlar ile askerî mahkemelerde yargılanmaları öngörîülenfer. 
Askerî savcının yetkisi, yetki ive görev uyuşmazlıkları 
MaJdlde 34. — Nezdilnde askerî malhkeme 'kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmliırinin re

fakatindeki (askerî sıavcının yetkisi, niezdinde bulunduğu askerî mahkemenin yetkisi ile sınırlıdır. 
A) Askerî savcılar iarasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları aralarında halledilir. 
B) Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan kıta komutanları veya askerî kurum âmirleri ile 

askerî savcılar 'arasımda çıkacak görev uyuşmazlıkları aralarında halledilir. 
Her iki halde de uyuşamadıkları takdirde Millî Savunma Bakanlığına başvurulur. 
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A) Muvazzaf askerler : 
Subaylar, askerî memurlar, askerî öğrenci

ler, astsubaylar, erbaşlar ve erler. 
B) Yedek askerler (Askerî hizmette bu

lundukları gürece). 
C) Millî Savunma Bakanlığı veya Türk 

Silâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında ça
lışan sivil personel, 

D) Askerî işyerlerinde çalışan ve İş Ka
nununa tabi bulunan işçiler, 

E) Rızası ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
katılanlar, 

F) Askerî yargı organlarınca tutuklanmış 
veya hapsedilmiş veya askerî makamlarca mu
hafaza altına alınmış veya gözaltı edilmiş kişi
ler. 

Asker olnuyan kiplerin askerî mahkemelerde 
yargılanmaları 

Madde 11. — Askerî mahkemeler, asker ol
nuyan kişilerin aşağıda yazılı suçlarına ilişkin 
dâvalara bakarlar. 

A) 1. Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 
'58, 59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102 nci 
maddeleri ile 148 nci maddesinin (B) fıkrasın
da yazılı suçlar ile; 

2. Birinci askerî yasak bölgeler içinde ve
ya nöbet yerlerinde, karakollarda kışla ve ka
rargâhlarda, askerî kurumlarda, yerleşme ve 
konaklama amaciyle kullanılan bina ve ma
haller içinde, asker kişilere fiilen taarruzda 
bulunma, sövme ve hakaret etme veyahut asker
lik görevine ilişkin işleri yapmaya veya yap
mamaya zorlamak için şiddet ve tehdide baş
vurma suçları; 

3. Nöbetçi, devriye, karakol, inızilbat, aske
rî trafik, kolluk veya kurtarma ve yardım gö
revi yapan asker kişilere karşı bu görevleri 
yaptıkları sırada işlenen ve bent (2) de yazılı 
suçlar; 

4. Devletin askerî kuvvetlerini alenen tah
kir ve tezyif suçları. 

B) 'Nöbetçi, devriye, karakol, inzibat ve 
askerî trafik ile diğer kanunlara göre kolluk 
veya kurtarma ve yardım görevi verilmiş olan 
asker kişilere karşı, bu görevleri yaptıkları sı
rada işledikleri suçlar. 
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Asker olmıyan kişilerin askerî mahkemelerde 
yargılanmaları 

Madde 11. — Askeri mahkemeler, asker 
olmıyan kişilerdin aşağıda yazılı suçlanana ilişkin 
dâValarımıa bakarlar. 

A) Askierî Ceza Kanumumıuın 55, 56, 57, 58, 
59, 03, 64, Si, 93, 94, 95, 100, 101, 102 nıci mad
deleri ile 148 nıci maddelerinin (B) fıkrasında 
yazılı (suiçjlar ile; 

B) Birinci askerî yasak (bölgeler içinde 
veya nöbet yerlerinde fcariakblilarda kışla ve 
karargâhlarda, laıskierî kıurıulmlllarda, yerleşime ve 
konaklaana amaciyle kullanılan bina ve mahal
ler içinde askerlere fiilen taarruzda bulunan, 
söven, veya hakaret eden veyaihuJt askerlik gö
revimle İİBjkin işleri yapmaya veya yapdnamiaya 
zorlamak için şiddet ve tehdide başvuranların 
Türk Ceza Kanununun [bu filere ilişkin 188, 
190, 191, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 266, 267, 
268, 269, 271, 272 ve 273 noü maddelerinde gös-
Itlerîlen maçları; 

C) Nöbetçi, devriye, karakol, inaâibait, as
kerî trafilk, ikolHuk veya kutrltarmıa Ve yardım 
görevi yapan laskerüere (lUimıurni emniyet ve 
asayişi korumaya ilişkin önleyici ve adlî zabı
ta görevlerini ifa etotlkleri sırada janidanmia sıui-
toay, asteıuibay, erfbaş ve erler hfarâç) kargı bu 
görevleri yapitalkları ısırada işjlieınjen yukardaki 
(B) fıkrasında yazılı suçlar; 
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Teftiş Kurulu 

Madde 36. — Askerî (mahkeme kalemleri ile askerî (savcılıkları ve kalemlerini, adlî müşavir
lik hizmetlerini ve laskerî ceza Ve tutuk evlerini Millî İSavunma (Balkanı iadına teftiş ve muraka
be »etmek ve kanunun (belirttiği 'hallerde soruşturma yapmak üzere müfettiş sıfat ve yetkisini ta
şıyan jbilr başkanın yönetimi «Atında lüzumu kadar tmüfettişiten tkurulu Ibiır askerî adalet teftiş 
kurulu kurulur. (Bu (kurulun (kuruluşu, jg-örev, yetki ve (hizmetlerini ne ışekilde yürüteceği tbir yö
netmelik dle (düzenlenir. 

Tarafsızlığını şüpheye •düşürecek sebeplerden dolayı hakim ret isteminin zamanı 

Madde '40. — (Tarafsızlığını (şüpheye düşürecek (sebeplerden dolayı Ibiır (hâkimin reddi istemi, 
mahkemelerde iddiiamamemdn ve Askerî Yargıtayda ısözcü üye tarafından raporun okunmasına ka
dar ileri [sürülebilir. Yeni ıçıkan ısebeplerden dolayı duruşma Ibiitimceye, Askerî Yargıtayda ince-
leme isona erinceye kadar (hâkimim reddi istenebilir. 

Savaşta, 87 (nci imaJddede (yazılı isebeplerin dışındaki bir sebebe dayanılarak hâkimin reddi is
teminde bulunulamaz, 
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€) 1110 sayılı Kanunla düzenlenmiş, birin
ci yasak bölgelerinde veya nöbet yerlerinde ka
rakolda, kışla ve karargâhda, askerî kurumlar
da, yerleşme ve konaklama yolu ile tutulan 
(kullanılan) bina ve mahaller içinde asker kişi
lere karşı işledikleri suçlar. 

D) Diğer kanunlar ile askerî mahkemeler
de yargılanmaları öngörülenler. 

Askerî savcının yetkisi, yetki ve görev uyuşmaz
lıkları 

Madde 34. — Nezdinde askerî mahkeme ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri
nin refakatindeki askerî savcının yetkisi, nez
dinde bulunduğu askerî mahkemenin yetkisi ile 
sınırlıdır. 

A) Askerî savcılar arasında çıkacak yetki 
uyuşmazlıkları aralarında halledilir. 

B) Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan 
kıta komutanları veya askerî kurum âmirleri ile 
askerî savcılar arasında çıkacak görev uyuşmaz
lıkları aralarında halledilir. 

Her iki halde de uyuşamadıklan takdirde 
Millî Savunma Bakanlığına başvurulur. 

Teftiş Kurulu 

Madde 36. — Askerî mahkeme kalemleri ile 
askerî savcılıkları ve kalemlerini, adlî müşavir
lik hizmetlerini ve askerî ceza ve tutuk evleri
ni Millî Savunma Bakanı adına teftiş ve mura
kabe etmek ve kanunun belirttiği hallerde so
ruşturma yapmak üzere müfettiş sıfat ve yetki
sini taşıyan bir başkanın yönetimi altında lüzu
mu kadar müfettişten kurulu bir askerî adalet 
teftiş kurulu kurulur. Bu kurulun kuruluşu, gö
rev, yetki ve hizmetlerini ne şekilde yürüteceği 
bir yönetmelik ile düzenlenir. 

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden do
layı hâkim ret isteminin zamanı 

Madde 40. — Tarafsızlığını şüpheye düşüre
cek sebeplerden dolafyı bir hâkimin reddi iste
mi, mahkemelerde iddianamenin ve Askerî Yar-
gıtaJyda sözcü üye tarafından raporun okunma
sına kadar ileri sürülebilir. Yeni çıkan sebep
lerden dolayı duruşma bitinceye, Askerî Yaıigı-
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j D) Devletin asklerî Ikuvvetlerini tiahkk ve 
Uê yof sıujçlan; 

E) Diğer kanunlar ile askerî mahkemeler
de yargılamaları öngörülen suçlar. 

Askerî savcının yetkisi, yetki ve görev 
uyuşmazlıktan 

Madlde 34. — Tasannaaı 34 ncü maddesi ay
nen IkaJbul ieldilImiiBjtSJr. 

Teftiş kurulu 
Madde 36. — Taslarının 36 ncı maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden 
dolayı hâkim ret isteminin zamanı 

Madde 40. — Tasarının 40 ncı maddesi ay
nen kaJbul ödiknJişJtir. 
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Tebliğ usulleri 
Madde İ52. — Asker kişilere yapılacak tebliğler üst (makam aracılığı ile (ve İlgiliden alınacak 

bir belge (karşılığı yapılır. 'Bu (bebede teMiğ ve tebellüğ edenin imzaları ile tebliğin yer ve za
manının gösterilmesi Hazımdır. 

Neadinde askerî (mahkeme kurulan Ikıta komutam veya askerî kurum âmirine gösterilecek ev
rak kendisine (giderilir. (Bu (gösterime 'bir mehil Ibaşlangıcı (olursa, (gösterilen evrakın Ikonusu 
ile yer ive zamanım Ibelirten Ibir Ibellge imzalanır. 

Asker kişilerden Ibaşkasına yapılması gereken tebliğler, bir alındı karşılığında .asker kişiler 
tarafından yapılafbilir. 

Telblilgat Kanunu (hükümleri laJskerî mahkemelerde de uygulanır. 
Savaş halinde tebligat; (basın veya her türlü yayın fve (haberleşme aracı ile yapılabilir. 

Tutuklama isteme yetkisi 
Madde 70. — ıSanığın tutukknmasını askerî savcı doğrudan doğruya yetkili askerî mahke

meden istiyebilir. 
Nezdilnde askerî (mahkeme kurulan kıta komutam veya (askerî (kurum (âmiri sanığın tutuklan

masını İstediği takdirde (bu istemini gerekçesi' ile birlikte laskerî isavcıya bildirir. İAskerî savcı, 
bu istemi (yetkili (askerî (mahkemeye intikal ettirmekle yükümlüdür. 

Bu malhkeme ret veya kalbul hakkında bir karar/vermek zorundadır. 

Tutuklunun sorguya çekilmesi 
Madde 72. — Tutütklanmasına karar verilen sanık, Itutuldugunda derhal (ve (nihayet, tutulma 

yerime en yakın laskerî (mahkemeye gönderilmesi için (gereMi »üre (hariç Harksekiz saat içinde as
kerî malhkeme (önüne çıkarılır. 

Toplu 'olarak İşlenen (suçlarda ısuçun mahiyeti, suçlu adedinin çokluğu, (bunlardan bir kısmı
nın (henüz tesbit edilememiş olması veya delillerin Idağınıkhğı (gibi (hallerde (birinci (fıkrada ya
zılı isüre içinde malhkeme veya (hâkim (önüne çıkarılması soruşturmanın yürütülmesi veya ıtamam-
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tayda inceleme sona erinceye kadar hâkimin 
reddi istenebilir. 

Savaşta, 37 nci maddede yazılı sebeplerin 
dışındaki bir sebebe dayanılarak hâkimin reddi 
isteminde bulunulamaz. 

Tebliğ usulleri 

Madde 52. — Asker kişilere yapılacak teb
liğler üst makam aracılığı ile ve ilgiliden alına
cak bir belice karşılığı yapılır. Bu belgede teb
liğ ve tebellüğ edenin imzaları üe tebliğin yer 
ve zamanının gösterilmesi lâzımdır. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta ko
mutanı veya askerî kurum âmirine gösterilecek 
evrak kendisine gönderilir. Bu gösterilme bir 
mehil başlangıcı olursa, gösterilen evrakın ko
nusu ile yer ve zamanını belirten bir belge imza
lanır. 

Asker kişilerden başkasına yapılması gereken 
tebliğler, bir alındı karşılığında asker kişiler 
tarafından yapılabilir. 

Tebligat Kanunu hükümleri askerî mahke
melerde de uygulanır. 

ISavaş halinde tebligat; basın veya her tür^ 
lü yayın ve haberleşme aracı ile yapılabilir. 

Tutuklama isteme yetkisi 

Madde 70. — Sanığın tutuklanmasını askerî 
savcı doğrudan doğruya yetkili askerî mahke
meden istiyebilir. 

Nezdinde aiskerî mahkeme kurulan kıta ko
mutanı veya askerî kurum âmiri sanığın tutuk
lanmasını istediği takdirde bu istemini gerekçe
si ile birlikte askerî savcıya bildirir. Askerî 
savcı, bu istemi yetkili askerî mahkemeye inti
kal ettirmekle yükümlüdür. 

Bu mahkeme ret veya kabul hakkında bir 
karar vermek zorundadır. 

Tutuklunun sorguya çekilmesi 

Madde 72. — Tutuklanmasına karar verilen 
sanılk, tutulduğunda derhal ve nihayet, tutul
ma yerine en yakın askerî mahkemeye gönderil
mesi için gerekli süre hariç kırksekiz saat için
de askerî mahkeme önüne çıkarılır. 

Toplu olarak işlenen suçlarda suçun maJhi-
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Tebliğ usulleri 

Madde 52. — Tasarımın 52 nci maddesi ay
nen kabul edümıiştir. 

Tutuklama isteme yetkisi 

Madde 70. — Tasarımın 70 nici maddesi ay
nen ıkalbul ediimliışltir. 

Tutuklunun sorguyu çekilmesi 

Madde 72. — Tututklanmasına karar verilen 
sanık, tutulduğunda derhal ve nihayet, tutulma 
yerine en yakın askerî malhkemeye gönderilmesi 
için gerekli süre hariç kırksekiz saat içinde as
kerî mahkeme önüne çıkarılır. 

ikiden ziyade kişinin bir suçun icrasına iş-
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lanması bakımından (sakıncalı lise sanık soruşturmanın bitiminde ive !her halde yedi 'gün içinde 
askerî mahkeme (önüne çıkarılır. 

Yukardaiki (fıkralarda yazılı süreler içinde sanık, askerî ımahkeme icmüme çıkarılma imkânı 'ol
madığı 'takdirde en yakın İSulh ıHâkilmine gönderilir. Bu ısüreler ig-eçtikten sonra mahkeme veya 
hâkim kararı (olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. 

Sanığa, ısorlgu (sırasında 'tutuklama sebebi ve isnaıdolunan suç bildirilir. iSorlgn sırasında tutuk
lama müzekkeresinin Sgıeri alındığı f/eya (tutulan kimsenin tutuklama müzekkeresinıdeki kimse 
olmadığı anlaşılırca, tutulan |bu kişi derhal salıverilir. 

Tututklama karan ile ret kararına itiraz 

Madde 74. — Tutütklama kararına karşı sanık, askerî ısavcı ve nezdinde askerî mahkeme 
kurulalı (kıta (komutanı veya askerî (kurum âmiri, 

Tututklama lilsteminin reddine dair karara karşı aiskerî savcı ile inezdinde taskerî mahkeme ku
rulan kıta (komutanı iveya askerî (kurum âmiri, 

Yedi gün lilçinıde itiraz edebilirler. 
Yukardaiki 'fıkralarda yazılı itirazlar, tutuklama istemini inceliyen askerî mahkemeye en yakın 

askerî mahkemeye [yapılır. Bu mahkemenin verdiği karar kesindir. 
Ancak, itirazı (tetkik ıeden mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar /verdiği (takdirde; sanığın, 

yukarda Ihelirtilen Isüre içinde itirazda bulunan nezdinde askerî ımahkeme kurulan Ikıta komuta
nı ıveya iaskerî kurum âmirinin nezdindeki askerî ımahkeme Ihar'iç, en yakın laskerî mahkemeye 
yukardalkii süre içinde itiraz edebilir. (Bu mahkemenin verdiği (karar kesindir. 

Tututkl'uluk halinin incelenmesi 

Madde 75, — (Askerî ısavcı tutuklamadan itibaren 130 ıg'ün içimde tutukluluk halinin devamına 
lüzum »olup ıhmadığını doğrudan doğruya inceler. (Sanığın ıserbest bırakılmasını uygun foulmadı-
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(Millî Savunma Kjüiııi»yuımımn değişt irişi) 

yeti, suçlu adedinin çokluğu, bunlardan bir kıs
mının henüz teslbit edilememiş olması veya de
lillerin dağınıklığı gibi hallerde birinci fıkrada 
yazılı süre içinde mahkeme veya hâkim önüne 
çıkarılması soruşturmanın yürütülmesi veya ta
mamlanması bakımından sakıncalı ise sanık so
ruşturmanın bitiminde ve her halde yedi gün 
içinde askeri mahkeme önüne çıkarılır. 

Yukardaki fıkralarda yazılı süreler içinde 
sanık, askerî mahkeme önüne çıkarılma imkânı 
olmadığı takdirde en yakın sulh hâkimine gön
derilir. Bu süreler geçtikten sonra mahkeme 
veya hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden 
yoksun kılınamaz. 

Sanığa, sotfgu sırasında tutuklama sebebi ve 
isnadolunan suç bildirilir. Sorgu sırasında tu
tuklama müzekkeresinin geri alındığı veya tu
tulan kimsenin tutuklama muzekkeresindeki 
kimse olmadığı anlaşılırsa, tutulan bu kişi der
hal salıverilir. 

Tutukluma kararı ile ret kararına itiraz 

Madde 74. — Tutuklama kararma karşı sa
nık askerî savcı ve nezdinde askerî mahkeme 'ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri, 

Tutuklama isteminin reddine dair karara 
karşı askerî savcı ile nezdinde askerî mahke
me kurulan kıta komutanı veya askerî kurum 
âmiri, 

Yödi güm içinde itiraz edebilirler. 
Yulkardaki fıkralarda yazılı itirazlar, tu

tuklama istemini inceliyen askerî mahkemeye en 
yakın askerî malhkemeye yapılır. Bu mahkeme
nin verdiği karar kesindir. 

Ancak, itirazı tetkik eden mahkeme, sanığın 
tutuklanmasına kanar verdiği takdirde; sanığın, 
yukarda belirtilen süre içinde itirazda bulunan 
nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komuta
nı veya askerî kurum âmirinin nezdindeki as
kerî mahkeme hariç, en yakın askerî mahkemeye 
yukardaki süre içimde itiraz edebilir. Bu mah
kemenin verdiği karar kesindir. 

Tutukluluk halinin incelenmesi 

Madde 75. — Askerî savcı tutuklamadan iti
baren 30 gün içinde tutukluluk halinin devamı
na lüzum olup olmadığını doğrudan doğruya in-

('Adalet KjornisyoımnuiL değişti rişi) 

tiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; 
sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut 
delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle 
birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halin
de sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde 
yedi gün içinde yetkili mahkeme veya hâkim 
önüne çıkarılır. 

Yukardaki fıkralarda yazılı süreler içinde 
sanık, askerî mahkeme önüne çıkarılma imkânı 
olmadığı takdirde en yakın Sulh Hâkimine gön
derilir. Bu sureler geçtikten sonra mahkeme ve
ya hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yok
sun kılınamaz. 

Sanığa, sorgu sırasında tutuklama sebebi 
ve isnadolunan suç bildirilir. Sorgu sırasında 
tutuklama müzekkeresinin geri alındığı veya 
tutulan kimsenin tutuklama muzekkeresindeki 
kimse olmadığı anlaşılırsa tutulan bu kişi der
hal salıverilir. 

Tutuklama karan ile ret kararma itiraz 

Madde 74. — Tasarının 74 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tutukluluk halinin incelenntem 

Madde 75. — Askerî savcı tutuklamadan 
itibaren 30 giün içinde tutukluluk halinin de
vamına lüzum olup olmadığını doğrudan dbğ-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 562) 



— 20 — 

(Hükümetin teklifi) 

ğı takdirde yeni foaştan ne ızannan inceleme yapılacağını kararlaştırır. Bundan Isonıraki inceleme
lerin üç haftadan eksik ve iki aydan fazla olmıyan mehiller içinde yapıtaıası gerekir. 

Bu mehdiler içinde sanık tarfından da tutukluluk halinin incelenmesi istenebilir. Askerî ısıavcı 
tutukluluk halinin devamını gerekli görürse, yazılı düşüncesi dile IbMikte (bu istemi yetkili askerî 
mahkemeye gönderir. Bu istem hakkında askerî mahkemenin vereceği karara karşı sanık, bu 
mahkemeye ıen yakın askerî mahkemede itiraz edebilir. Askerî mahkemenin vereceği karar ke
sindir. 

TututMuluk halinin devamına dair verilen karann tebliğinden itibaren mehdi yeniden işleme
ye başlar. 

Yakalanan kimsenin sorguya •çekilmesi 

Madde 80. — Yakalanan kişi serbest bırakılmaz ise hemen en yakın laskerî linzibat karakolu
na veya askerî makama teslim olunur, veya yetküli iaskerî ânzilbat gelinceye kadar olay yerinde 
tutulur. 

Bu makam, yakalanan kişiden laskerî ısavcıyı ve Cumhuriyet ISavcısını haberdar ©der. 
Yakalanan İkisi derhal ve nihayet, tutulma yetine en yakın askerî mahkemeye gönderilmesi 

için gerekü ısüre hariç kırksekiz saat içinde askerî mahkeme önüne çıkarîhr. 
Toplu olarak işlenen suçlarda tsuçun mahiyeti, suçlu iadedinin çokluğu, bunlardan bir kısmının 

henüz ıtespit (edilememiş olması veya delillerin dağınıklığı gibi hallerde Ibirinci 'fıkrada yazılı 
süre ilcinde mahkeme veya Ihâkiim önüne çıkanlması ısoruşturmanın (yürütülmesi veya tanımlan
ması Ibakımmdan sakıncalı ise ısamk soruşturmanın (bitiminde ve iner Ihalde yedi gün flçinde askerî 
mahkeme önüne çıkanlır . 

3 ve 4 ncü fıkralarda yazılı süreler flçinde sanık, askerî mahkeme Önüne çıkanlma imkânı 
olmadığı takdirde ıen yakın iSulh Hâkimine gönderilir. Bu süreler geçtikten ısonra mahkeme veya 
hâkim karan lolmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. 

Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, yakalanmayı gerektiren 'bir hal görmez veya yakalama 
sebepleri ortadan kalkmış bulunursa yakalanan kişinin serbest bırakılmasını emreder. 

Aksi (halde tutuklamaya <ait hükümler uygulanır. 
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(Millî Savunma lyo'misyonuıııın değiştirişi) 

çeler. Sanığın sertoest bırakılmasını uygun bul
madığı takdirde yeni bastan ne zaman inceleme 
yapılacağını kararlaştırır. Bundan sonraki ince-

. lemelerin üç haftadan eksik ve iki aydan fazla 
olmıyan mehiller içinde yapılması gerekir. 

Bu mehiller içinde sanık tarafından da tu
tukluluk halinin incelenmesi istenebilir. Askerî 
savcı tutukluluk halinin devamını gerekli gö
türse, yazılı düşüncesi ile birlikte bu istemi yet
kili askerî mahkemeye gönderir. Bu istem hak
kında askerî mahkemenin vereceği karara sa
nık, bu mahkemeye en yakın askerî mahkemede 
itiraz edebilir. Askerî mahkemenin vereceği ka
rar kesindir. 

Tutukluluk halinin devamına dair verilen ka
rarın tebliğinden itibaren mehil yeniden işleme
ye başlar. 

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi 

Maidide 80. — Yakalamam kişi serbest bıra-
kılmaız ise hemen en yatan askerî inzibat kara
kolunla veya askerî makama teslim olunur, ve
ya yetkili askerî inziübalt (gelinceye kaidar olay 
yerinde (tutulur. 

Bu tmıakam, yakalanan küşJMen askerî sav
cıyı ve Cumhuriyet tSavcıısmı haberdar eder. 

Yıalkalıanan kişi ıderhal ve nihayet, tutuluna 
yerinle en yakın (askerî mahkemeye gömderil-
ımesi için gerekli süre hariç 'kurfksekiiiz saat için-
de askerî mahkemıe önüne çıkanlıır. 

Toplu olarak işlenen suçlarda suçun mahiye
ti, suçlu iadeidinin çokluğu, bunlıandıan bıir HOJS-
ımının henüz teslbült ediilemetmıiş olimıaısı veya de
lillerin (dağınıklığı gibü haMende Jbirinci fıksıalda 
yazalı süre içimde mahkeme veya hâJküm önlüne 
çıkanlmıaisı soruışituırmanın yürütülmesi veya *a-
imamlaniması baklanımdan sakıncalı İse sanık 
ısıoruışitunmanın bliltimomde vıe her halde yeldi gün 
içinde askerî mahkeme 'önüne çıkarılır. 

3 ve 4 ncü fıkralarda yazılı süreler içlimde 
siamk, askerî mahkeme önüne çıkarılanla imkâ
nı olmadığı ıtakdiride en yakın sulh hâkümime 
gönderilir. Bu süreler geçtikten sonra mah
keme veya hâkim karan olmaksızın hürrdyıetin-
ıden yoksun kıhnıaımaz. 

(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

rüya inceler. Sanığın serbest bıraMmasımı uy
gun bulmadığı takdirde yeni haftan ne zaman 
inceleme yapılacağını kararlaştırır. Bumdan 
sonraki incelemelerin üç haftadan eksik ve 
iki aydan fazla olmıyan mehiller içimde yapıl
ması gerekir. 

Askerî savcımın tutukluluk halinin ince
lenmesi için tâyin ettiği tarihte sanık da tu
tukluluk halinin incelenmesini' isteyebilir. As
kerî savcı tutukluluk halinin devamını gerekli 
görünse, yazılı düşüncesi ile birlikte bu istemi 
yetkili askerî mahkemeye gönderir. Bu istem 
hakkımda askerî mahkemenin vereceği karara 
karşı sanık, üç giüin içimde bu mahkemeye en 
yakın askerî mahkemede itiraz edebilir. Askerî 
mahkemenin vereceği karar kesindir. 

Tutukluluk halimin devamına dair verilen 
kararın tebliğimden itibaren mehil yeniden iş>-
lemeye başlar, 

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi 

IMaJdlde 80. — Yakalanan kişi serlbelslt bıra
kılamaz ise hemen en yakın askerî inâbat 
karakoluna veya askerî makaıma teslim olu
nur, veya yetkili askerî inziiba't gelinceye ka
dar olay yerimde tutulur. 

IBu makam yakalanan kişiden askerî sav
cıyı ve Cumhuriyet Savcısına haberdar eder. 

Yakalanan kişi derhal ve nihayet, tutul
ma yerine en yakın askerî mahkemeye gönde
rilmesi için gerekli süre hariç kurksekiz saat 
içimde askerî mahkeme önüne çıkarılır. 

ikiden ziyade kişinin bir suçun icrasına iş
tiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; 
sanık sayışımın çokluğu veya sanıkların ya
hut delillerin durumu veya suçun niteliği sebe
biyle birimci fıkra hükmümün uygulananajmıası 
halimde sanık, soruşturmanın bitti/iminde ve her 
halde yedi gün içinde yetkili hâkini veya mah
keme önüne çıkarılır. 

3 ve 4 ncü fılkralarîda yazılı süreler içimde 
sanık, askerî mahkeimıe önüne çıkanllma im
kâna olmadığı takdirde en yakam suüh hâki
mine gönderilir. Bu süreler geçtikten sonra 
mahkeme veya hâkim kararı olmaksızın hür
riyetinden yoksun kalınamaz. 
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İddianamenin sanığa tebliği 

Madde 118. — (iddianame laanığa davetiyle İle (birlikte verilir. 
iddianamenin ialsker kişilere usulen tebliği sırasında kendileriıniln savunma lamaciyle bir riis-

temleri (varsa vaktinde Ibüldilrlmeleni ıgereği de hatırlatılır. 

Tehir süresi ve duruşmanın tekrarı 

Madde 1131. — (Tehir olunan duruşmaya, izorunluk olmadıkça, sekiz günden fazla iara veril
mez. 

Tethilr isıüresi »ekiz Igiümü i ç t i ğ i veya 130 ncu maddeye göre iduruşima italik (olunduğu veyahut 
askerî mahkeme Ikurullu arasında kısımen veya tamamen değişiklik lolduğu takdirde ©ski duruş
ma (tutanaklarının okunması yolu ile duruşma tekrarlanır. 

Savaş halinde ikinci fıkra Ihükümleri uygulanmaz, 

Sanığın duruşmadam, vareste tutulması 

Madde )136. — iAğır cezalı işler dışında, sanık bulunduğu yerin uzaklığından dolayı (rızası ile 
duruşmada hazır bulunmlalk zorumluğunidan vârss te tutulabilir. 

Sanığın ibu Üstemi [hakkında iaskerî mahkemece karar vedMlr. 
Bu takdirde (sanık maJhkemece iıddüa hakkında (sorguya çekilmemiş Sise dâvaya 'esas olan va

kıalar (üzerine, istinabe suretiyle sorguya çekilir. 
iSorg'uya ıait tutanak duruşima sırasında (okunur. 
Askerî malhkemece sanığın (bizzat (hazır bulunmasına /veya ıgecikmes'imde sakınca ulmulaln faal

lerde (zorla igetMımesine (her zaman karar Verilebilir. 
Sanık (bulunmaksızın duruşma yapılabilecek olan davalarda sanığın müdafi (göndermeye yet

kisi vardır. 
Ağır .cezalı (işlerde ısanığın duruşmada sorgusu yapılmış (ve sanık Ibumdan sonraki duruşmala

rın, yokluğunda yapıilmasmı istemiş ise askerî malhkemece duruşmanın yokluğunda yapılmasına 
karar verilebilir. 

Savaş (halinde; (suç vasfına (bakılmaksızın tehir veya taliki takilbeden duruşmaya gıelanemtiş 
olan sainık hakkında, duruşmanın yokluğunda yapılmasına askerî mahkemece karar verilebilir. 
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Askerî ımalhkeimle veya suilh Ihâ/kâimiL, yakallan-
itmayı gerektiren bir hal ıgörmez veya yaMaana 
slelblepOleırii ioritaJdatn kalkmış bulunursa yakalanan 
Mşinin ıserbeist bıraikılmasmı emreder. 

iAflssti halde Itmltralklamaya ait hüktömiar uy-
ıgulanır. 

İddianamenin sanığa tebliği 

Madde 118. — iddianame sanığa davetiye 
ile Ibirliiikte verilir. 

Mdfcanlalmmin asker kişüerfe uisullen tebliği 
ısniaisınlda kenldüerinin ısavuniina amaciylie bir üs
telleri varsa vakfânlde bildirmıeljeri gierteği de' 
hatırlatılır. 

Tehir süresi ve duruşmamın tekrarı 

Makide 131. — Tehlir iolunan duruşmaya, ao-
runluk olmadıkça, sekiz ıgülndiem fazla ana verfl-
mez. 

Tehir öürefsi sekftz g%ıiii geçfciği veya 130 
ncü analddıeye göre duriuişıma ta lk dııınlduğu ve
yahut askerî smahlkeımıe kurulu laraJsıMda kiisımlen 
veVa tfamaanen dteğilşilklik olduğnı takdirde eiski 
diuruısmıa tutanaklarının okunması yolu ille dıu-
riulşjma Itetonarlanir. 

SaVaş haılnlde iikin'ci fıkra hükümleri uygu
lanmaz. 

Sanığın duruşmadan vareste tutulması 

Maidde 136. — Ağır öeaalı işler dışımda, sa
nık buflunlduğu yerin uzaklığım/dan ıdolayı rıza
sı ille duruişımalda hazır bulunmak zorunluğuaı-
dan vareste (tutulabilir. 

Salnığın bu istemli hakkında askerî (mahke
mece farlar verilir. 

Bu italkldirlde sanık ımialhkeımieıc© iddia hak-
kınlda ıslorlguya çekilmemiş lise ıdâvaya dsas oüan 
vakıalar üzerinle, listiinabe suretiyle ısorjguya çe
kilir. 

Sorguya ait tutanak 'duruşma sırasında oku
nulur. 

Askerî ımiahikfetmıec© sanığın bizzat haızır bu-
lunımasına veya gecikmesinde sakınca umulan 
halDerlde zorla getirilmteisine her zaman karar 
verilebilir. 

Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun değiştirici) 

Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, yaka-
lanimayı gerektiren bir hal görmez veya ya
kalama sebepleri ortadan kalkmış bulunursa 
yakalanan kişinin serfbesit bırakılmasını emre
der. 

Aksi halde tutuiklaımaya ait hükümler uygu
lanır. 

İddianamenin sanığa tebliği 

Madde 1118. — TaJsanznan 118 nci madldelsi 
aynen kalbul edilmiştir. 

Tehir süresi ve duruşmanın tekrarı 

Madde 131. — Takarının 131 nci maddesi 
aynen kalbul edilmiştir. 

Sanığın duruşmadan vareste tutulması 
Madde 136. — Sanık veya vekâletnamesinde 

isaralhait bulünıması halinde müldafiin üstelini1 

ürerimle, sanık duruşmada hazar bulunmak ao-
numluluğunda vareste tutulabilir. 

(Sanığın bu istemi hakkında aiskerî maihlke-
ımece karar verilir. Bu takdirde sanık mahke
mece iddia hakkında sorguya çekBmlemiiş ise, 
dâvaiya esas olan vakıalar üzerine, istinabe su^ 
ratilyle sıoırgujya çekilir. 

îSamlk talik vaya tehiri itakilbeden günde 
duruşmaya gelmez ise, dâva hakkımlda evvelce 
kendM sorguya çekilmiş ve artık hulzuıraına 
mahkelmece lüzum görülmemiş olursa vareste 
istemi olmasa dahi dâva gıyabımlda biıtirilebdlir. 

İSanok, dâvanın görüldüğü askerî mahkemıe'-
d&n uzakta bulunan bir mahalle her han^i bir 

(S. Sayısı : 562) 



(Hükümetin teklifi) 

Duruşmanın inzibatı 
Madde 143. — Duruşmanın inzibatını sağlamak aiskerî mahkeme (başkanına aii'ttiır. 
Duruşmamın inzibatını bozan !her kişiyi, askerî mahkeme başkanı duruşma salonundan çıkartır. 
Mahkemeye, mahkeme (başkanı ve üyelerinden iher hangi 'birine, laskerî ısavcıya, tutanak yazarı

na Ve görevlilere karşı uygun olmıyan ısöz ve davranışlarda bulunan kişi Ihakkında laskerî mah
kemece tutuklama Ikaran verilir ve (bu kişi yirmidört saat 'içinde sorguya ıçeklerek inzibati ni
telikte olmak (üzere Ibir aya Ikadar hıafilf hapis cezası ile ıcezaHandırıilır. Tutuklu veya İhükümlüler 
hakkında Ibu ıceza Ihüorede infaz olunur. Bu kararlar kesindir. 

Bir kimse laskerî mahkemede duruşma sırasında Ibir ısuç işlerse askerî ımalhkeme, olayı tesbit 
eder ve Ibu hususta düzenliyeoeği tutanağı yetkili makama gönderir. 71 noi ımaddeye giren haller
de askerî malhkeme ıo (kişinin tutuklanmasına da karar verebilir. 

Savaş hallinde : 
Duruşmanın inzibatını (bozan ısanık ve müdafileri, o günkü duruşmanın tamamına çıkmamak 

üzere askerî 'malhkeme (başkam salondan çıkartır. 
Birden ziyade duruşmadan çıkarılan sanık ve ımüdafiler bir daJha aynı dâva ille ilgili duruş

malara katılamazlar. 
Yukarda yazılı hallerde ısalondan çıkarılan sanık ve müdafiler, mahkemenin tâyin edeceği süre 

içinde yazılı savunma verebilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 562) 
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(Millî Savunma Komisyonunun. değiştirdi) 

Sanık bulunmaksızın duruşma yapıllabile-
cök olan dâvalarda sanığın müdafi göndermeye 
yertMısi varıdır. 

Ağır cezalı işlerde sanığın duruşmada sor
gusu yapılmış ve sanik bumdan sonraki duruş
maların, yoküuğunıda yapılimıaısını istermiş ise 
lasikerî mahkemece duruşmanın yokluğunda ya-
pıltaıasma ıkarar verilebilir. 

ıSava§ halinde; suç vasfına bakılmaksızın 
ehir veya taliki ta'kfbeden duruşmaya geh 

mıemüş olan sanık hakkında, duruşmanın yok
luğunda yapılmasına aslkerî mahkemece karar 
verilebilir. 

Duruşmanın inzibatı 

Madde 143. — Duruşımamm inzibatını sağla
mak askerî mahkeme başkanına aittir. 

Duruşmanın inzibatım bozan her kişiyi as
kerî mahkenne basjkanı duruşma salonundan çı
kartır. 

Mahkemeye, mahkeme başkanı ve üyelerin
den her hangi birine, aslkerî savcıya, tutanak 
yazarına ve görevlilere karşı uygun ollmıyan 
söz ve davranışilarda bulunan kişi hakkında as
kerî mahkemece tutuklama karan verilir ve 
bu kişi yirmidört saat içide sorguya çekile
rek inzibati nitelikte olmak üzere bir aya ka
dar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. Tu
tuklu veya hükümlüler hakkımda bu ceza hüc
rede infaz olunur. Bu kararlar kesindir. 

Bir kimse askerî mahkemece duruşma sıra
sında bir suç işlerse askerî mahkeme, olayı 
tesbilt eder ve bu hususta düzenliyeceği tuta
nağı yetlkili makama gönderir. 7!1 nci maddeye 
giren hallerde askerî mahkeme o kişinin tultuk-
lanımasına da karar verebilir. Mahkeme, du
ruşmanın inzibatını bozan sözlü ve yazılı be
yanat ve davranışlar ile mahkemeye, mahkeme 
başlkanı ve üyelerden her hangi birine, as
kerî savcıya, tutamak yazarına ve görevlilere 
karşı uygun olmıyan söz ve davranışlar hak
kında yayın yasağı koyabilir; bu yasağa rağ
men yayında bulunanlara askerî mahkeme ta
rafından üç aydan altı aya kadar hapis ce
zası ile birlikte 1 000 liradan 3 000 liraya ka
dar ağır para cezası verilir. 

(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

suçtan ötürü tutuklu bulunmakta veya cezası 
infaz edilmekte ise, duruşmadan vareste tutul
ma isteminde bulunmasa dahi, bulunduğu yer
deki mahkeme aracılığı ile sorgusu ve ağır ce
zalı işlerde esas hakkındaki iddiadan sonra sa
vunmam tsslbit olunur. 

ıSorguya ait tutanak duruşuna sıracında 
okunur. 

LAıskerî Mahkemece sanığın bizzat hazır bu
lunmasına veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde zorla getirilmesine her zaman karar 
veriliöbilir. 

iSanık bulunmaksızın duruşma yapılabilecek 
olan dâvalarda sanığın müdafi gönderme yeit-
fkisi vardır. 

Duruşmannı inzibatı 

Madde 143. — Millî Savunma Kornişonu
nun 143 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (:'S. Sayısı : 562) 
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(TTülv ümetin tekiifi) 

Duruşmanın başlaması 

Madde 146. — Duruşmaya sanık, müdafi, tanık ve (billirkişdileriıı yoklaması dile ıbaşüanır. 
Bu işlemden jsonıra itainıkdar ve bilirkişiler duruşma salonundan 'çıkarılırlar. (Sanığım kimliği 

teslbilt ledillldiktectı (sonra askerî isavcı tarafından iddianame okunur. Bundan Isonra 83 ıncü madde 
gereğince ısanığın sorgusu yapilır. 

Delilin bir tanık olması 

Madde (153. — Bir vakıanın delili yalnız bir tanığın bilgi ve (görgüsünden ibaret ise bu tanık 
duruşmada dinlenir. 

Tanığın tevvelce ailımımış lifadesiniın okunması sözlü tanıklık yerine (geçmez. 
Savaş IhaJlinde yukardaiki fıkralar (hükmü uyg'ulainmıyabi'lir. 

Askerî savcı, dâvaya katılan, dâvan ve 'sanığın iddia ve savunması 

Madde il60. — Delililerin ikamesi Ve tartışması (bittikten sonra ısöz davacıya /ve dâvaya fkatıUa-
na, tonlardan ısonra ida iddiasını (bildirmek üzere askerî savcıya ve dana Isonra da ısamğa verilir. 

Askerî isavcı, sanığa, tanık (ve {müdafii de sıavcıya cevap vermek Ihakkma salhip'tir. 
Duruşmayı yöneten askerî Ihâlkimlin ımüsaadesi ile davacıya ıda cevap (verebilir. iSon söz sa

nığındır. 
Sanık inamına Imüdafi tarafından jsıavunmada (bulunulsa da savunmaya eMiyecek (başka bir 

şey ıolup olmadığı sanığa teorulur. 
ıSavaiş halinde sözlü (savunma veya yazılı savunmanın okunması süre 'bakımından [mahkemece 

kısıtlanabilir. 

Millet Meclisi OV Sayısı : ZG2.] 
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OMillî Savunma il^omisyonunun deği§ltirJişi) 

İSaJvaş halinde : 
Dıırüşimanın inzibatını bozan sanılk ve mlii-

Idafilieri, o giinlkii dniruşlnıanın tamamına çıik-
imam'alk üzere askerî ima'hkeme baişkanı salon
dun çıikaritır. 

Biriden ziyade duruşmadan çıkarılan sanılk 
ve müdafiler bir daha aynı dâva ile ilgili du-
rulşanallara katılamazlar. 

Yukarda yazılı hallerde saltandan çıkarılan 
sanılk ve müdafiler, mafolkemenin tâyin edeceği 
ıs'üre içinde yazılı savunma verdbilirlıer. 

Duruşmanın başlaması 

iMadlde 146. — Buruşimlaya sanılk, müldafi, ta-
nıik ve Ibilirkiişileriftı yoklaması ile başlanır. 

(Bu işlemden sonra tanıklar ve bilirkişiler 
ıduruışırna salonundan çılkarılırlar. Sanığın küm-
liği tösbilt edildikten sonra alsikerî savcı tara
fından iddianame okunlur. Bunidan sonra 
83 ncü maidlde gereğince sanığın isiorlgıusu yapı-
(lnr. 

Delilin bir tanık olması 

Madde 153. — Bir vakıanın delili yalnız bir 
Itanağı'n bMjgi ve ğörgüısünden ibaret ise bu ta-
ımfe duruştanaida dinlenir. 

Tanığın evvelce almimıış ifadesinin okun
ması sözlü tanıklık yerine geçmez. 

ıSaivaş halinde yuıkardaki fıSkralar hükimü 
uygulanlmıyalbillir. 

Askerî savcı, dâvaya katılanı, davacı ve sanığın 
iddia ve savunması 

•Madde 160. — Delillerin iüâJmeisi ve tartıŞ-
mıalsı bitltilkiten stanra söz davacıya ve dâvaya 
(kaJtılana, anlardan slonra da iddialsını Mldirmefe 
üzere aslkerî savcıya ve daha sonra da sanığa 
'verilir. 

iAlsIkerî »avcı, sanığa, tanılk ve müdafii de 
Isajvcııya cevap vermek haJkkına sahipltir. 

iDuıruı§ımayı yönelten aslkerî hâkiimin müsaa
desi ide davacıya da cevap verebilir. Son söz 
sanığındur. 

Sanık namına müdafi tarafından savunmada 
bulunulsa da savunmaya ekliyecek başka bir şey 
olup olmadığı sanığa sorulur. 

Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

Duruşmanın başlaması 

Madde 146. — Tasarının 146 ncı maddeci 
aynen fcaibul eddllmişitir. 

Delilin bir tanık olması 

Madde 153. — Tasarının 153 ncü maddesi 
aiynen kajbul edil!mi$tir. 

Askerî savcı, dâvaya katılan, davacı ve sanığın 
iddia ve savunması 

Madde 160. — Tasarının 160 ncı maddesi 
aynen ıkaJbul ediltaıişltıir. 

(S. Sayısı : 5G2) 
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(Hükümetin teklifi) 

Duruşma iutanağı ve fcapsıyacağı hususlar 

Madde 177. — Duruşma için. bir .tutanak düzenlenir. ,Bu tutanak duruşmayı yöneten askerî 
hâkim liüe ifcutanak kâtibi tarafımdan duruşmayı yöneten askerî hâkimin 'engeli varsa kuruldaki 
diğer askerî hâkim tarafımdan imzalanır. 

Çok sanıklı dâvalarda duruşma safahatı; malhkemenin ııygun ve lüzum göreceği teknik araç
larla tesibit olunabilir. iSonradan düzenlenecek duruşma tutanaküarınıdam birer suret önceden 
istiyem »anık ve anüdâfiye verilir. 

Duruşma tutamağı : 
A) Duruşmanam yapıldığı yeri ve tarihini, 
B) Askerî mahkeme kurulunum, askerî savcımın, tutanak [kâtibimin ve varsa tercümanın ad 

ve soyadlarını, 
C) iddianamede mitslemdirildiği 'g%i suçum ne (olduğunu, 
D) iSamıklarım, ımüdafilerin, davacılarım ve dâvaya katılanların, vekillerinim ve kanuni mü

messillerinim iad ve soyadlarını, 
E) Duruşmamın laçık ımı veya igerekçesmim beyanı ile kapalı anı yapıldığını kapsar. 

Temyiz isteminin kabulü ve reddi 

Madde 217. <— Askerî Yargıtay, temyiz dilekçesinin veya beyamımım isüreısinde verilmediğimi 
görürse temyiz istemini reddeder. 

Askerî Yargıtay, gösterilen temyiz isebe^leriaıi kabule değer (görmezse reddine karar verir. 
Askerî Yargıtay temyiz Sistemini kabule değer gördüğü takdirde lüzum ıgöriür veya karşı ta

raf isterse temyiz dilekçesiınliın veya ^beyanınım ve varsa temyiz lâyihasının (birer Ibemzerimi karşı 
tarafa tebliğ eder, karşı Itaraf te Ihafta zarfında yazı ile cevap verebilir. 

Karşı taraf sanık ise 197 mel ımıadde hükmüne göre yapacağı beyan üzerime düzenlemen tuta
nak üe cevap verelbilir. 

Savaş Ihalimde; Askerî Yargıtay, dosyamın Askerî Yargıtay Başkanlığıma imltikaliini toıütaaMp 
en geç iki ay içinde karara îbağlaır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 562) 
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(Millî Savunma Komisyonunun değiştiriışi) 

Savaş halinde sözlü savunma veya yazılı sa
vunmanın okunması süre bakımından mahkeme
ce kısıtlanabilir. 

Duruşma tutanağı ve kapsıyacağı hususlar 

Madde 177. — Duruşma için bir tutanak dü
zenlenir. Bu tutanak duruşmayı yöneten askerî 
hâkim ile tutanak kâtibi tarafından duruşmayı 
yöneten askerî hâkimin engeli varsa kuruldaki 
diğer askerî hâkim tarafından imzalanır. 

Çok sanıklı dâvalarda duruşma safahati; 
mahkemenin uygun ve lüzum göreceği teknik 
araçlarla tesbit olunabilir. Sonradan düzenle
necek duruşma tutanaklarından birer suret ön
ceden istiyen sanık ve müdafiye verilir. 

Duruşma tutanağı : 
A) Duruşmanın yapıldığı yeri ve tarihi

ni, 
B) Askerî mahkeme kurulunun, askerî sav

cının, tutanak kâtibinin ve varsa tercümanın ad 
ve soyadlarını, 

O) iddianamede nitelendirildiği gibi suçun 
ne olduğunu, 

D) Sanıkların, müdafilerin, davacıların ve 
dâvaya katılanların, vekillerinin ve kanuni mü
messillerinin ad ve soyadlarını, 

E) Duruşmanın açık mı veya gerekçesinin 
beyanı ile kapalı mı yapıldığını kapsar. 

Temyiz isteminin kabulü ve reddi 

Madde 217. — Askerî Yargıtay, temyiz dilek
çesinin veya beyanının süresinde verilmediğini 
görürse temyiz istemini reddeder. 

Askerî Yargıtay, gösterilen temyiz sebeple
rini kabule değer görmezse reddine karar verir. 

Askerî Yargıtay temyiz istemini kabule değer 
gördüğü takdirde lüzum görür veya karşı taraf 
isterse temyiz dilekçesinin veya beyanımn ve 
varsa temyiz lâyihasının birer benzerini karşı 
tarafa tebliğ eder, karşı taraf bir hafta zarfın
da yazı ile cevap verebilir. 

Karşı taraf sanık ise 197 nci madde hükmü
ne göre yapacağı beyan üzerine düzenlenen tuta
nak ile cevap verebilir. 

Savaş halinde; Askerî Yargıtay, dosyanın 
Askerî Yargıtay Başkanlığına intikalini müte
akip en geç iki, ay içinde karara bağlar. 

(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

Duruşma tutanağı ve kapsayacağı hususlar 

Madde 177. — Tasarının 177 nci madde»! 
aynen kaJbul edümdışitir. 

Temyiz isteminin kabulü ve. reddi 

MaJdlde 217. — A'slkerî Yarigıltay, temiyiz di-
lelkçeısiınin veya beyanının süresinde verilmfe-
diğinii görünse temyiz ils'bemini reddeder. 

Aisikerî Yargıtay, gösterlen temyiz sebep
lerini kalbulte değer görmezse reddine karar ve
rir. 

Aisikerî Yargıltay temyiz i tenini kalbule de
ğer gördüğü taJkdirde lüzum görür, temyiz di-
lielkçelslinin veya beyanımın ve varsa temyiz 
lâyihasının Ibirer benzerini karşı tarafa tebliğ 
©der, karşı taraf bir halita zarfımda yazı ile ce
vap verelboMr. 

Karşı taraf sanık ise 197 nci madde hükmüm 
ne göre yapacağı beyan üzerine düzenlenen tuı-
tanaik ile cevap verelbilür. 

Savaş halinde; Askerî Yargıtay, dosyanın 
A3İkerî Yargıtay Başkanlığına intikalini mü-
taaJkıp en geç iM ay içinde karara bağlar. 
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(Hükümetin teklifi) 

Ağır cezalı işlerde duruşma 

Madde 218. — Ağır cezalı işlere Ülişkito hükümlerde iAskerî iYa^gıtay incelemesini, sanığın 
temyiz dilekçesi veya 'beyanı iveya ılâyTİhasındaki istemi lüzerine veya İdilerse kendiliğinden duruş-
mıallı olarak yapar. Duruşma (gününden 'sanığa veya istemi üzerine ımüdâfiine Ihaber verilir. Sanık 
duruşmada hazır ibulunalbileceği ıgibi vekâletnameye isaiMlp bir veya (birkaç* %*üdâfi dile kendisini 
temsil e>ttirieMlir. Şu kadar ki; (85 İnci Imıaddenin som fıkrası ihükmü sakilidir. 

iSanık tuitulklu ilse iduruışmada (bulunmalsını âistiyemez. 

Yürürlük : 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Balkanı 
1. Öztrak 

Dı§i§leri Bakanı 
H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
İV. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R, Danışman 

Turizm ve Ta. Bakam 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
8. Bilge 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
C. Ayhan 

Çalışına Bakanı 
A. E. Uzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Bingöl 

Devlet Bakanı 
A. t. Göğüs 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Milî Eğitim Balkanı 
jf. Arar 

Güm. ve Tekel Bakanı 
//. Özalp 

Sanayi ve Tekııo. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

7.1.1972 

Devlet Bakanı 
t. Karaöz 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakam 
M. Öztekin 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
N. Devres 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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(31i 11 î •Savunma Komisyonunuu değiştirişi) 

Ağır cezalı işlerde duruşum 

Madde 218. — Ağır cezalı işlere ilişkin hü
kümlerde Askerî Yargıtay incelemesini, sanığın 
temyiz dilekçesi veya beyanı veya lâyihasmda-
ki istemi üzerine veya dilerse kendiliğinden du-
ruşmalj. olarak yapar. Duruşma gününden sanı
ğa veya istemi üzerine müdafiine haber verilir. 
Sanık duruşmada hazır bulunabileceği gibi ve
kâletnameye sahip bir veya birkaç müdafi ile 
kendisini temsil ettirebilir. Şu kadar ki; 85 nci 
maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 

Sanık tutuklu ise duruşmada bulunmasını is-
tiyemez. 

Yürürlük 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(ı Ad a 1 et Ivoı ııisy o.ı uı u u n de ğişti fişi) 

Ağır cezalı işlerde duruşma 

Madde 218. — Ağır cezalı işlere ilişkin hü
kümlerde Aslkerî Yargıtay inceleimeisini, sanı
ğın beyanı veya temiyiz dildkçelsinıdeki istemi 
üzerine veya dilerise kendiliğinden duru'şımato 
alarak yapar. Buınuişma gününden sanığa ve
ya isltemi üzerine miüdafiine haber verilir. Sa-
nılk durulamada hazır bulunabileceği gibi ve-
fkâleitnameıye saJhip bir veya birkaç mfiidafi ile 
kendisini temlsil eifttirelbölir. Şu (kaklar ki; 85 nci 
ımadjdenin slon fılkrası hükmü salMııdır. 

iSanık tutuklu ise duruşmada bdliunımasını 
isitiyemez. 

Yürürlük 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay

nen fealbul edilmişltir. 

Yürütme 

IMADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen ikalbuS edilmiştir. 

»•«-« 
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Erişme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı ve 78 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1 /652) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 4.4.1972 
Tekik Dairesi 

Sayı : 71 -1438/3086 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet 'Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 31 . 3 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Erişme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı» ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erimi 

Başbakan 

«ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU KANUNU» 

GEREKÇESİ 

Konuya giriş : 

Karayolu ulaşımında, bütün dünyada, İkinci Dünya Harbinden sonra büyük gelişme kaydedil
miştir. Millî ıgelirlerin artışına paralel olarak motorlu taşıt miktarı bilhassa son yıllarda çok art
mıştır. Memleketimizde 19<50 ilâ 1966 arasında bu artış 7,3 katma erişmiştir. Artan taşıt adedi ve 
ulaşım hizmeti yeni yollara ihtiyaç yaratmıştır. 

EfcgpırieSyöl ve otoyol ihtiyacı vie geııek!tiir|dıiği pmtlllaır : 
Dünün yol ihtiyacı merkezleri birleştirmek, liman ve demiryolu bağlantıları «ağlamaktı, taşıt 

adedi anaf aktör değildir. 
Bugün şartlar değişmiştir. Ulaşım ağının bâzı kesimlerinde taşıt adedi çok artmış, mevcut yol

lar 'bu taşıtları geçiremez hale gelmiştir. 
Ekonomik, İdari, askerî ve çeşitli Devlet ve kamu hizmetleri için yapılan ve fakat az trafik 

taşıyan, kapasitesinin altında çalışan yollara ilâveten, bugün çok sayıda taşıta hizmet edebilecek 
büyük kapasiteli yolların yapımı devrine girilmiştir. İstanbul - İzmit ekspresyol inşaatına başlanıl
mıştır. 

Günde 1 000 taşıt geçiren yol ile günde 10 000 - 20 000 taşıt geçiren yollar birçok bakımlardan 
farklıdır. 

Çok sayıda taşıta hizmet liçin yapılan otoyollarda (Fransa'da - Autoroute, Almanya'da - Auto-
•bohn - A. B. D. de Freeway denilmektedir.) gidiş, geliş şeritleri ayrılmıştır, »tanıtlar hiçbir kar
şılaşma olmadan uygun hızda seyrederler. Otoyollarda yalnız motorlu taşıtlar seyreder. Taşıt hare
ketleri Özel 'kurallara tabidir. Otoyolların iki yan sınırlan tel öngü ile kapalıdır. 

Otoyolların bağlantıları uygun aralıklı köprülü kavşaklarla bağlanır, bunlar dışında yola hiç
bir hareketli unsur' girip çıkamaz. 
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Otoyollarda proje standartları değişmekte, şerit adedi artmakta yol üst yapısı kalınlaşmakta, 

yatırımlar büyümektedir. Günde 1 000 taşıt için 'Km. si 500 000 Tl. sına yapılabilen yollar, taşıt 
adedi 10 ÛOO ilâ 20 000 olunca 5 ilâ 10 000 000 Tl. sına yükselmektedir. Yatırım taşıt adedine para
lel olarak 10 ilâ 20 'misli artmaktadır. 

• Bu gibi büyük yatırım (gerektiren yollarda ekonomik unsur lönplâna geçmektedir. Taşıt işlet
me giderlerinin asgariye indirilmesi, zaman kayıplarının azaltılması, yol emniyetinin artırılması, 
kaza kayıplarının düşürülmesi ve fbu şartlarda devamlılığı sağlamak gaye olmaktadır. 

Bu yeni yol türü yeni birçok teknik şartlar 'gerektirdiği ıgibi, yolun çevresi ile münasebetleri, 
yolu kullananların vasuf ve şartları, yolun korunması bakımından da hukukî ıbâzı müeyyidelere 
ihtiyaç göstermektedir. 

Bilindiği <gibi Ibugünkü hukukî hükümler 'eski yol anlayışı vo ihtiyacına göre tanzim edilmiş
tir. Hayvan, yaya, atlı araba -ve başkaları gibi her hareket eden şey yolu kullanabilir, trafik unsu
ru olarak kabul edilir, yola her yerden her şey (girebilir ve (çıkaJbilir. Taşıt hareketleri yeterli bir 
kontrola tabi değildir. Yol kenarında her türlü tesis kurulabilir. 

Yeni ekspresyollar, otoyollarda ve önemli Devlet yollarında-ise bu hareketler yasaklanmakta ve 
kısıtlanmaktadır. 

Buna niçin ihtiyaç duyulduğu ve bu kayıt ve şartlar olmadığı takdirde ne ıgibi sakıncalar do
ğacağı, ayrıntılariyle aşağıda izah edilmektedir. 

Önemli karayolu kesimlerinin çevresiyle münasebetleri ve alınacak tedbirler : 

Karayolunun çevresine tesirleri : 

Gelişmekte olan memleketimizde, şehirlerarası transit trafiği taşıyan Devlet yolları, içevresini 
ehemmiyetli şekilde etkilemektedir. 

Bilindiği gibi Devlet yolları, yeterli geometrik ve fizik vasıflariyle, süratle ve konforlu ulaşımı 
sağlamaktadır. Süratli ve konforlu ulaşım aşağıda sıralandığı gibi, menfaat sağhyan bütün ilgili
leri çevresine cezbetmektedir. 

Şehir içlerinde : 

Yoldan .geçenlerle ticari ilişki kurmak ve'menfaat temin etmek gayesiyle yol çevresi ticari 
tesislerle, işletmelerle işgal edilmektedir. 

Oteller, lokantalar, kahvehaneler, gazinolar, akaryakıt ve servis istasyonları, tamirhaneler, 
yedek parça satıcıları, çeşitli dükkân ve mağazalar, çeşitli küçük sanayi kuruluşları yol boyuna 
yerleşmektedirler. 

Zamanla, Devlet Karayolu şehir geçişi, her türlü ihtiyacın temin edildiği bir pazar yeri hattâ 
ge'zıi.nti mahallî haline gelmektedir. 

Nüfus artışı, yol boyunca devamlı ve yoğun gelişme sonucu, şehrin her kesimine bağlı Devlet 
yolu şehrin anacaddesi vasfını yüklenmektedir. 

Devlet yolunun taşıdığı transit trafik bu kesimlerde sürat emniyet ve rahatlıkla seyir imkânını 
kaybetmekte ve şehrin mahallî trafiği şartlarına uymaktadır. 

Gelişmenin sonucu, tahmin edilebileceği gibi, şehrin büyümesiyle şehir içi geçişinin uzaıması 
mahallî her çeşit ve her istikametteki trafiğin artması ve bilhassa kritik saatlerde transit trafiğinin 
şehir içinden geçmesinin zorlaşması, emniyet ve süratin azalması ve nihayet tıkanmalar olmasıdır. 
Bunun neticesi olarak da, transit ve mahallî trafik tarafından kullanılmıyan yolun çevresindeki 
gayrimenkul değerlerinde azalma ve ımillî ekonomide kayıplar meydana gelecektir. 

Şehir yakınlarında : 

Bilhassa büyük şehirler çevresinde, karayolunun sağladığı ulaşım kolaylığı şehir içinden şehir 
dışına yol boyunca yerleşmeyi teşvik ettiği gibi yeni kuruluşlar için de çok elverişli olmaktadır. 
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Şehir dcin.de ucuz arsa, uygun yer temin edemiyenler konut, ticari tesisler kurmak isçin yol bo

yunu tercin etmektedirler. Sanayi kuruluşları için keza iptidad ve mamul maddelerin şevki, fab
rika personelinim rahatlıkla şehirle münasebeti, yoldan geçenlerden istifade, reklâm gibi diğer 
faydaları da temin ettikleri karayolu çevresi en uygun yerleşme sahaları olmaktadır. 

Şehirlerarasında : 

Karayolunun sağladığı ulaşım kolaylığı, seyahat süresini çok kısaltması, her nevi sanayi kuru
luşlarını çevresine cezbetmektedir. 

İstanbul şehrıi içinde Bostancı - Taksim semtleri arasındaki seyahat süresi ve masrafı ile İstan
bul - İzmit şehirleni arasında eşitlik olması teşvik edici kuvvetin Önemini yeter açıklıkta ifade 
etmektedir. ~~ 

Bu bakımdan büyük şehirler civarında, gelişen gölgelerde karayolları güzargâhı bilhassa büyük 
ve ucuz arsa temininde müsadt şartlar bahşettiği için sanayi kuruluşları yol çevresine yerleşmek
tedir. 

Ayrıca, yol güzergâh boyunca bütün kasabalar, köyler ticaret ve ulaşım kolaylığı sağladıkların
dan karayoluna yaklaşmakta ve yol boyunca gelişmektedirler. Karayolu çevresindeki ziraat bölge
lerinde dahi arazi sahibi evini yol kenarında yapmayı tercih etmektedir. 

Bâzı kesimlerde karayolu çevre içdn bir eğlence mahallî hizmetini de görmektedir. 
Turistik yerleşmelerde ulaşma, seyahat kolaylığı en önemli- etken olması sebebiyle karayolu 

boyunca turistik önemi olan bütün mevkiiler süratli bir gelişme içindedir. 

Çevresindeki gelişmelerin karayoluna tesiri : 

Karayolları İdaresiindn şehirlerarası uzun mesafe trafiği için inşa ettiği, uygun geometrik ve fi
zik standarttaki yolları, yol çevresindeki düzenli ve düzensiz süratli gelişmenin tesiri altına gir
mekte, mahallî hayvan, yaya, motorlu, motorsuz her türlü taşıt ve araçlar tarafından işgal edil
mekte, transit trafiğin süratli, emniyetli ekonomik ve konforlu hareketi dhlâl edilmektedir. 

Büyük yatırımlarla gerçekleştirilen, mühim kısmı 4 şerite çıkarılmaya müsait ekspresyol vasfını 
alabilecek uygun güzargâhlara sahip önemli karayolları kesimleri yukarda özetlenen tesirler altında 
kalmaktadır. 

Sonuçlar : 

Mevcut mevzuatta önleyici bir hüküm bulmıınadığından : 
— Karayolunun her noktasından öııemji, önemsiz bütün yollar ve bitişik arazi sahipleri bağlan

tı yapabilmektedirler. 
— Karayolunun her noktasından her cins trafik, hayvan, yaya, araıba ve başkaları hamil yola 

girebilmekte ve seyredebilmektedirler. 
— Karayolu üzerinde trafik hareketleri sola dönüşler «II» dönüşü, asgari sürat tahditleri ve 

diğer trafik kuralları konularında yeterli bir kontrol yapılamamaiktaıdır. 
Bu santiarın doğurduğu hal ve yakın istikbal bilindiği üzere, diğer memleketlerde görüldüğü 

gibi, mahallî trafik tarafından yolun işgal edilmesi, transit trafiğin yavaşlaması zaıman kaydı, 
işletme masrafları ve kazaların artışı ve nihayet yolun tılkammasıdır. 

Böylelikle yol, fizik ömrü tamamla atma d an, pratik olarak hizmict dışı olmaktadır. Tedbir alın
madığı takdirdi», tıkanacak mevcut yolu terk etmek hdr emrivaki olacaktır. 

Devlet karayolları ağının trafiği yüksek olan veya yaıkrn zamıaaıda kapasitesine erişecek kesilir
leri çevresindeki gelişmelerin, karayoluna zararlı tesirlerinin önlenmesi ihtiyacı gün geçtikçe art
maktadır. Ve bâzı tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Önemli ve gerekli olan husus ma
hallî trafik ve tesirlerden uzun mesafe trafiğini ayırmak, otoyol ve ekspres yollarla Devlet kara-
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yolu aığından beklenen, süratli, emniyetli, ekonomik, optimum, ulaşımı sağlamaktadır. Graye, âzami 
kapasitede transit trafiği geçinmek için yapılan yolların, kapasite, ekonomi, emniyet, güzellik, 
rahatlık gibi vasıflarını muhafaıza etmektedir. 

Alınacak tedbirler : 

'Karayolu çevresi ile olan münasebetlerinin düzenlenmesi için: 
— Karayoluna giriş çıkışların kontrol altına alınması sadece önemli yolların, köprülü veya 

uygun hemzemin kavşakla karayoluna bağlanması, iptal edilen yol ve bağlantıların toplama yolu 
vasıtasdyle karayolu üje irtüîbatlandırılm|ası. 

— Yol sınırından itibaren 15 5YI. mesafe içinde mesken dâhil her türlü ticaret ve sanayi ku-
rıüuş^arann yapılmtasanın men'L 

— Müsttaklbel gelişmje ve yol çevresinin korunması için geciktiğinde yolun her iki tarafındaki 
lüzumlu genişükte arazi şeridinde irtifak hakkı tesisi ve zirai maksatlar dışında kullanılmasının 
tahdidi. 

—• Ayrıca, diğer ilgili makamlarla işbirliği yapılarak yol boyunca yapılan yerleşmenin düzenli, 
yola ve çevıreye uygum olmasının kontrol ve temini gerelkıneJktedir. 

—• Karayolu üzeriındöki trafik hareketlerinin düzenlenmesi için. 
— Karayolunu kullanıacalk trafik cinslerinin tahdidedilmjesi mpsaade edilen motorlu taşıtlar 

dışında veya, hayvan, motorsuz taşıtların girişlerinin yasaklanması, 
—- Trafiğin, sola dönüş «U» dönüşü gibi hareketlerinin tahdidi, ayrılan şeritler dışında hare

ketlerin önlenmjeısi ve diğer trafik kurallarınınuygulıanmıası lâzımdır. 

Diğer memleketlerdeki uygulama : 

Ekspresyollar ve otoyollar inşaatına girişen bütün memleketlerde bahsiedilen hukukî şartlar 
sağla.nım,ışjtır. İngiltere 1935 te önderliği yapmış, A. B. D. i 30 sene evvel geniş tatbikata giriş
miş, Almıanya, İtalya, Pransıa, ve diğer Avrupa memleketleri mevzuat eksikliklerini halletmişler
dir. Bilhassa az gjelişmiş ülkelerde görülen yol boyu yerleşmelerinin zararlı tesirlerini önlemek için 
Pakistan ve Hindistan'da da erişme kontrolü üzerinde oalışmjalar yapılmış ve bâzı kararlar alın
mıştır. 

Diğer memjleketıleırdjetei uygulanmalarda sağlanan fayda büyüktür. A. B. D. de yapılan istatis-
tikî karşılaşitırtmıalar, erişm© kontrollü yol şeridinin normal bir şehir caddesindeki bir şeride nis-
bıetle 3 inişli trafik taşıyabileceğini açıkça göstermektedir. Daha yüksek süratlerde dahi trafik üç 
mjisli daha emniyetlidir. Kaliforniya eyaletinde, sadece nakil vasıtaları ile ilgili tasarruf tahmin
leri % 12 den başlarajaktadır. Kazalardan işletme masraflarından ve zamjandan tasarrufu kapitali-
ze eden tahminler, Los Angeles erişnije kontrollü transit karayolu sisteminin değerini üç yılda 
ödjediğini göstıerjn)eJottedir. 

Memleketimizde uygulamaya geçiş : 

Yapılmjasına başlanan İstanbul çervreyolu otoyolu ve İstanbul - İzmit elkspresyolu için erişme 
kontrolü tatbikatı şarttır ve gecikmiş olmasından dolayı bâzı müktesep halkların doğmasına sebebi
yet verecektir. 

Trafiğin yüksek olan önemli Devlet yollarında .erişme kontrolü tatbikatında her geçen gün bir 
kayıp almaktadır. 

Bostancı - Gtebze arasında olduğu gibi ayrı gidiş gelişle 2X2 şerife çıkarılarak ekspresyol hali
ne getirilefbilieceık, yüksele standartlı uygun vasıflı birçok Devlet yolu kesimleri erişme kontrolü 
kanunu olanadığı için düzensiz ve kontrolsuz bir yerleşmeye ınâruz kalmakta ve her yerinden 
bağlantılar yapılarak ekspresyol olana kabiliyetini kaybetmektedir. 

Huikulkî yetkilerin en -kasa zamanda sağlanması ve tatbikata geçilmesi büyük faydalar sağlıya-
caktır. 
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«Erişme kontrollü karayolu kanunu» 

OEREKÇEBİ 

('Bölüm, başlııkları) 

— 'Konuya giriş, 
—• iRkspresyol, otoyol ihtiyacı ve gerektirdiği şartlar, 
— Önemli karayolu kesimlerinin çevresiyle "münasebetleri ve alınacak tedbirler, 
— Karayolunun çevresine tesirleri : 
— ıŞehir içlerinde 
— Şehir yakı ularında 
— Şehirlerarasında, 
— Çevresindeki gelişmelerin karayoluna tesirleri, 
— .Sonuçlar, 
— Alınacak tedbirler, 
— Diğer memleketlerdeki uygulama, 
•—• Memleketimizde uygulamaya geçiş, 
Eki : Terimler - Tarifler : 

Terimler ve Tarifler 

Erişme Kontrolü : İngilizeede «Aceesse Control» denilmektedir. WiscoıiıSİn Eyaletinde Erişine 
kontrollü karayolu kanundaki tarif : 

«Erişme kontrollü karayolu, âmme emniyeti rahatlığı ve selâmeti için, karayolu trafiği gerek
tirdiğimde, belirli yerler dışında, giriş ve cılkısın yasaklandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutuldu
ğu karayolu komisyonu tarafından tesbit, tâyin ve beyan edilen karayoludur.» 

Bkspııesyol : İngilizeede «Expressway» denilmektedir. 
A. A. 3. H. O. şöyle tarif etmektedir. 
«Eikspresyol gidiş gelişi bölünmüş transit trafik için yapılan karayoludur. Tam veya kısmî 

erişme kontrollüdür, kavşakları genellikle farklı seviyelidir.» 
Otoyol : İngilizeede Freeway, Noterway denilmelidedir. 
A. S. S. H. O. tarifi şöyledir : 
«Otoyol tam erişme kontrollü bir ekspresyoldur.» 
Tan; Erişme Kontrolü : İdare transit trafiğe üstünlük tanır, ancak seçilmiş kamu yolları ile 

bağlantıya miisaade eder, eşdüzey kavşak yapılmasına ve özel yolların bağlanmasını yasaklar. 
Kısmî Erişme Kontrolü : İdare transit trafiğe bir dereceye kadar üstünlük tanır, seçilmiş ka

mu yolları ile bağlantıya ilâveten bâzı eşdüzey .kavşaklara ve özel yol bağlantılarına müsaade 
edebilir. 
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78 No. lu Oeçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
78 No. lu Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/652 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Geeel Kurulun 13 , 4 . 1972 (tarihli 72 ınei BMesimin.de geçitei bir komisyonda görüşülmesi 
kabul edilen «Erişme kontrollü tkarayolları kanunu tasarısı» Geçici Komisyonuımuzunı 27 . 4 . 1972 
tarihli toplantısında ilgili Balkanüık temsilcilerinin de iştiraki ile görüşüldü. İTümü üzerinde ya
pılan görüşonellıertde (kanunun gerekçesinde de bahsedildiği gibi hızla artmakta olan karayolu 
taşumasını ve trafiği yüksek ihısilia, emniyetle ve ekonomik olarak seyrini sağlamak için en evvel 
yolcu her (istenilen yetrden giriş ve çıkışı, yapıimıasınm kontrol altına aılunması ve gerektiğinde 
bâzı vasıtaların bu yollara girmesinin önlenmesini temin için bu ikanunun tedvini zaruri görül
müştür. 

•Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 5 ncıi madde
ye kesin bir hüküm vermek için ikinci fıkranın sonumda «giderilir» lifadesi» «bertaraf edilir» 
şeklinde değiştirilerek, 

9 ıncu maddede karayolu sınırları ' içinde kelimelierintden ısonra ıgelen ı«ve»f ilfadesi kaldiıri'larak, 
10 ncu maddede 5 nci maddede yapıAan ifc&shihe paralel olarak «giderilir» İfadesi «bertaraf 

edilir» şeklinde değiştirilerek diğer maddeleır aynen kabul edilmiştir. 
Ayrıca tasarınım öneaniine binaen, Genefl (Kurulda öncelik ve ivedilik]e görüşülmesi Komisyonu

muzca kabule şayanı görü.lmüştür. 
Genıed Kurtulun tasviplerine iarz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıylla sunulur. 

iei (Komisyon Baban ı 
(KasttJam<mîu 

0. Deniz 

Afyon ,K. 
H. Hamamctoğlu 

ıKars 
0. Yeltekin 

İMuş 
K. Emre 

'Sözcü 
ıKırkEareli 
B. Arda 

Amasya 
Y. Acar 

Kars 
/. H. Alaca 

ıNiğde 
\M. Ocahcıoğlu 

Kâtip 
Bundur 

\M. Özbey 

Günıüşaaıe 
ıM. (Karaman 

(Konya 
0. Okay 

(Sivas 
\E. Kangal 

Millet Meclisi (S. Sayısı : (665) 

http://BMesimin.de




— 8 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu tasarısı 

Erişme Kontrollü Karayolu : 

MADDE 1. — Erişme kontrollü karayolu, özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve 
şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların giremedi
ği ancak izin verilen motorlu taşıtların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu kara
yoludur. Erişme kontrollü karayolu belediye hudutları içinde de olabilir. 

Erişme Kontrollü Karayolu tesisi ve kaldırılması : 

MADDE 2. — Mevcut veya yeniden yapılacak karayolları üzerinde, Karayolları Genel Müdürlü
ğünün teklifi, Bayındırlık Bakanlığının onayı ile erişme kontrollü karayolu tesis edilir veya kaldı
rılır. 

Belediye sınırları içinden geçecek erişme kontrollü karayolları için ilgili belediyenin mütalâası 
alınır. 

Erişme Kontrollü Karayollarına bağlantı: 

MADDE 3. — Erişme kontrollü karayollarına bağlantılar Karayolları Genel Müdürlüğünün uy
gun gördüğü yerlerde ve uygun gördüğü şekillerde yapılır. Erişme kontrollü karayolu çevresinin 
bu bağlantı noktalarına ulaşımı toplayıcı yollarla veya noktaya ulaşan diğer yollar vasıtasıyle sağ
lanır. Erişme kontrollü karayoluna bitişik arazi sahipleri, kiracıları veya kullananların bu yola bi
tişik olmaları veya başka bir sebepten dolayı arazilerinden bitişik karayoluna giriş, çıkış haklan 
yoktur. 

Şehir geçitleri : 

MADDE 4. — Erişme kontrollü karayolunun şehir geçişlerinde güzergâhının tâyini ve karayolu
nun şehir ile bağlantı ve ilişiklerinin düzenlenmesi, imar ve iskân Bakanlığı, Karayolları Genel Mü
dürlüğü ve ilgili Belediye Başkanlığı tarafından birlikte kararlaştırılır. 

Şehir dışında karayolu çevresinde yerleşme : 

MADDE 5. — Erişme kontrollü karayolunun şehir dışı önemli kısımlarında yerleşme düzenlen
mesi İmar ve iskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek tüzük ve imar ve iskân 
Bakanlığınca yapılacak yerleşme plânları ile sağlanır. 

Tüzüğe ve yerleşme plânına aykırı inşaat yapılamaz. Aykırılığı Karayolları Teşkilâtınca, tespit 
edilen yapılar genel zabıta nezaretinde Karayolları Teşkilâtınca giderilir. 

Kamulaştırma: i" 

MADDE 6. — Erişme kontrollü karayolunun yapımı, gelişmesi ve çevresinin korunması ve dü
zenlenmesi için gereken genişlikte arazi şeridi kamulaştırılır ve bu maksatla yapılan kamulaştırma
larda 6830 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi uygulanmaz. 

Tazminat verilmesi: 

MADDE 7. — Mevcut karayollarında erişme kontrolü tesis edilmesi halinde bitişik arazi sahi
binin karayoluna giriş ve çıkışı iptal edildiği ve toplama yolu vasıtasıyle veya her hangi bir şekilde 
adı geçen karayolunda ulaşımı sağlanmadığı takdirde giriş, çıkış hakkının iptalinden dolayı gay-
rimenkuldeki değer kaybı karşılığı tazminat olarak ödenir. 
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78 NIO, LU GEÇÎCÎ KOMİSYONUN DEĞIŞTİRİŞl 

Erişme kontrollü karayolları kanunu tasarısı 

Erişme kontrollü karayolu : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Erişme kontrollü karayolu tesisi ve kaldırılması : 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Erişme kontrollü karayollarına bağlantı : 

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

Şehir geçitleri : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Şehir dışında karayolu çevresinde yerleşme : 

MADDE 5. — Erişme kontrollü karayolunun şehir dışı önemli kısımlarında yerleşime düzenlen
mesi imar ve iskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek tüzük ve imar ve 
iskân Bakanlığınca yapılacak yerleşme plânları ile sağlanır. 

Tüzüğe ve yerleşme plânına aykırı inşaat yapılamaz. Aykırılığı karayolları teşkilâtınca tesbit 
•edilen yapılar genel zaibıta nezaretinde karayolları teşkilâtınca beftaraf edilir. 

Kamulaştırma : 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tazminat verilmesi : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maJddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Tazminat miktarının tâyini için gayrimenkulun yasak tatbik edilmeden evvel ve yasak tatbik edil
dikten sonraki rayiç değerlerinin farkı tespit edilir. 

Yeni yapılan erişme kontrollü karayolu dolayısiyle sınırına bitişik arazi sahiplerinin erişme kont
rollü yol yapımında evvelki ulaşım düzeninin bozulması halinde toplama yolu yapılarak veya her 
hangi bir şekilde ulaşımı sağlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde gayrimenkuldeki değer kaybı 
karşılığı tazminat olarak ödenir. 

Erişme kontrollü karayoluna bağlantısı yapılan mücavir gayrimenkul sahipleri ile bu gayrimen-
kullerle ilgili diğer hak sahiplerinin başkaca tazminat talebetmeye hakları yoktur. 

Ticarî tesisler kurulması ve faaliyetleri : 

MADDE 8. — Erişme kontrollü karayolu için ayrılmış veya istimlâk edilmiş saha içinde Kara
yolları Genel Müdürlüğünün müsaadesi ile tesis olunacak tamirhane, benzin istasyonu, lokanta ve 
motel gibi yol ve yolculukla ilgili olanlar dışında ticaret tesisi kurulması ve işletilmesi her türlü 
ticaret yapılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır. 

Yeraltı, yerüstü PTT elektrik, su ve benzeri tesisat kurulması : 

MADDE 9. — Yeni yapılan erişme kontrollü karayolu sınırları içinde ve her türlü PTT elektrik, 
su ve benzeri tesisat yerleştirilmesi Karayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesine tabidir. Bu gibi 
tesisat yapılması için ilgililere kanunen tanınmış haklar erişme kontrollü karayolu sınırları için
de geçerli değildir. 

Diğer yasak hareketler : 

MADDE 10. — Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınmaksızın erişme kontrollü karayolu. 
sınırları içinde ve sınırlarında her hangi bir toprak hareketi, inşaat ve tesisat yapılması yasaktır. 
Karayolları inşaat ve tesislerine vâki müdahale ve zararlar zabıtaca giderilir ve bu işler için ya
pılan masraflar, selbelbolandan tahsil edilir. 

Duyurma : 

MADDE 11. — Mevcut veya yeniden yapılan karayolları üzerinde, bu kamın hütoümkrinin 
ne zaman uygulanacağı ve bu kanuna göre yasaklamaların ve kısıtlamaların ne olduğu Resmî Ga
zete ile ilân olunur. 

Cezalar : 

MADDE 12. — Bu kanunla kısıtlanan, yasaklanan işler ve hareketleri yapan, yaptıranlar ile 
yola giren hayvan sahipleri 50 Tl. sından 1 000 Tl. sına kadar hafif para cezası ve 5 günden 30r* 
güne kadar haJfif hapis cezasına çarptırılırlar. 

Bu dâvalar Sulh Ceza Mahkemelerinin görevi dâhilinde olup acele hususlardandır. 
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Ticarî tesisler kurulmadı ve faaliyetleri : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yeraltı, yer üstü PTT elektrik, su ve benzeri tesisat kurulması : 

MADDE 9. — Yeni yapılan erişme kontrollü karayolu sınırlan içinde her türlü PTT elektrik, 
su ve benzeri tesisat yerleştirilmesi Karayollan Genel Müdürlüğünün müsaadesine tabidir. Bu gibi 
tesisat yapılması için ilgililere kanunen tanınmış haklar erişme kontrollü karayolu sınırlan için
de geçerli değildir. 

Diğer yasak hareketler : 

MADDE 10. — Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınmaksızın erişme kontrollü karayolu 
sınırlan içinde ve sınırlannda her hangi bir toprak hareketi, inşaat ve tesisat yapılma'sı yasak
tır. Karayolları inşaat ve tesislerin© vâki müdahale ve zararlar zabıtaca bertaraf edilir ve bu iş
ler için yapılan masraflar, sebebolandan tahsil edilir. 

Duyurma : 

MADDE 11. — Tasannm 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cezalar : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Erişme kontrollü karayolları tüzüğü : 

MADDE 13. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili tüzük, kanunun yayımı tarihinden itibaren 
6 ay içinde Bayındırlık, imar ve İskân, içişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarınca birlikte hazırlanır. 

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

31 . 3 . 1972 

Barbakan 
'İV. Erim 

Devlet Balkanı 
/ . Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
H. Boyutken 

Ticaret Babanı 
N. Talû 

Ulaştırma Balkanı 
R. Danışman 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Balkanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
8. Bilge 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Devlet Bakanı 
A. 1. 

Millî ıSavuınma Balkanı 
F. Melen 

Millî Eğitim. Bakanı 
/ . Arar 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Balkanı 
C. Aykan H. Özalp 

ıÇailifŞ'ma Bakanı 
A. R. JJzuner 

İmar ve İskân Balkanı 
8. Bingöl 

Sanayi ve Tekno. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bıakanı 
N. Sönmez 

Devlet Bakanı 
t. Karaöz 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Balkanı 
M. Öztekin 

Tarum Bakanı 
O. Dikmen 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
N. Devres 

Orman Bıakanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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Erişme kontrollü karayolları tüzüğü : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- '«>•• •*a>-a'<i"> ••<«•• 
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