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1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
thsan Ulubahşi'nin, haşhaş ekimi konusun
da vermiş olduğu kanun teklifi üzerinde 
gündem dışı demeci ve Tarım Bakanı Ve
kili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez'in cevabı 24:27 

2. — Manisa Milletvekili Kâmil Şahin-
oğlu'nun, kurulmuş bulunan Meclis araş
tırma Komisyonu çalışmalarıyle ilgili ola
rak pamuk konusunda gündem dışı demeci 
ve Ticaret Bakanı Naim Talu'nun cevabı 27:29 

y . _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 

Topluluğu arasında geçici anlaşma hüküm
leri uyarınca bu Anlaşmanın kapsamına gi
ren maddelerin Gümrük vergilerinde An
laşmada yer alan esas oranlar çerçevesinde 

29 

Sayfa 
yapılan indirimlerin onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tez
keresi (1/571) (S. Sayısı: 680 ve 680'e 1 
nci ek) 29:30,73:74 

2. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün 
en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesinin uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Çalışma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/632) 
(S. Sayısı: 714) 30:31,75:76 

3. — Uçakların kanun dışı yollarla ele 
geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 
1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/657) (S. Sayısı : 
715) 81,77:78 

4. — Jandarma Genel Komutanlığının 
yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, araç 
ve gereçlerle donatılması amacıyle içişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
me yetkisi verilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plan 
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komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 87 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/680) 
(S. Sayısı : 724) 81,67:68 

5. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi 
Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun 
değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plan ko
misyonları raporları (2/625) (S. Sayısı : 
710) 82,69:70 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Fevzi Güngör ile Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Eifat Öztürkçine'nin, Top
tancı halleri kanun teklifleri ve Sanayi vo 
Ticaret, İçişleri ve Adalet komisyonların
dan 5'er üyeden kurulu 57 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı: 433) 82,71:72 

7. — Bekiroğlu 1941 doğumlu, Ayşe'
den olma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusun
da kayıtlı Osman Yüksel hakkında Özel 
Af kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/669, Cumhuriyet 
Senatosu 1/96) (Millet Meclisi S, Sayısı : 
697 ve 697'ye 1 nci ek) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 127) 32 

8. — istanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan'm, 5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı 

Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek mad
denin birinci fıkrasının değiştirilmesine, 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 5434 sa-

| yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bazı 
i maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet Se-
; natosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'-
j in, 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş 

Kanununa ek Kanunun 10 .3 .1950 gün 
ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci 
maddesine bir fıkra ile kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri 
hakkında C, Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C, Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair M, Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/176, 2/215, 2/245; C, Sena-

1 tosu 2/19) (S. Sayısı : 127, 127'ye 1 nci 
ek, ve 127'ye 2 nci ek) 32:35 

9. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
282 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna iki ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Sağlık vs Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (1/103) 
(S. Sayısı : 179 ve 179'a 1 nci ek) 85:37 

10, — 1112 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/616) (S, Sayısı : 
671) 37:66 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Afyon Karaıhi'sar Milletvekili Süleyman 
MutT-u'nun haşhaş ekimi konusunda gündem 
dışı konuşmasına Tarım Bakanı Vekili, 'Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez cevap verdi. 

İstanbul Miillstvekili Nuri Er'oğan, Emlâk 
Vergisi ve tatbikatı hakkında; 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur, ilkokul 
öğretmenlierd ile idareci!]erin maddî yönden uğ
radıkları mağduriyetüeri hakkında gündem dışı 
birer demeçte budundular. 

İstanbul Milletvekili ftihan Daremlelioğlu' 
nun, Çapa Yüksek öğretmen Okulunun Araa-
vutköye taşınması konusunda gündem dışı de-

mzvms Millî Eğitim Bakanı Sabahattin özfbek 
cevap verdi. 

GLİmüşane Milletvekili Necati Alp, Gümüş
hane ve Bayburt'taki tifo salgını hakkında; 

ıS'ivas Milletvekilli Ekrem Kanigal, £ivas çift
çisinin tohumluk, gübre ve ziraî kredi sorunu 
konusunda; 

Erzincan MiHetyekili Hasan Çetinkaya, Er
zincan ili sağ saihil v-e Mercan sulaması konu
şumda gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'ın, 
pamuk taban fiypjbarına dair gündem dışı de
mecine Ticaret Bakanı Naim Talû cevap verdi. 
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Adana Milletvekili Faal Güleç, pamuk ta
ftan fiyatlıarı hakkında gündem dışı bir demeçte1 

'bulundu. 
Türk basını ve mensuplarının sorunlarını' 

tespit etmek üzere kurulması kabul edilen Mec-
(Ms Araştırma Komisyonuna üye seçimi, (10/181) 
'Cumhuriyetçi Partinin kurulması dolayısıyle 
Meclis Araştırma Komisyonu üye sayısının 13' 
ten 15 'e çıkarılması kabul edilerek, birer kon
tenjan verilen C. P. ve A. P.'si gruplarına aday 
göstermeleri için tebligat yapılacağı bildirildi. 

Adana Milletvekili Ali Rıza Gülüoğlu'nun, 
pamuk ürstimiMn ihyası, teşviki ve istenilen 
seviyeye ulaştırılması için alanması gerekli ted
birleri tespit etmsk maksadryie Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/92) kabul edile
rek, Meclis Araştırma Komisyonunun 15 üye 
den kurulması, komisyonun görev s üresin im. i\y 
©oçimini müteakip üç ay olması ve gerektiğinde1 

Ankara dışında da komisyonun görev yapması 
kabul1 edildi. 

ISakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 5 
arkadaşının arsa ve bina psekülâsyonunu önle
mek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmsk ve 
bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına (10/20) dair önergesi fe, 

II. — GELEN 

TASARILAR 
1. — Türkiye Talbip Odaları vs Tabip Oda

ları Birliği kanunu tasarısı (1/701) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Adalet ve Pîıan komisyonlarına) 

2. — İsmail oğlu 1931 doğumlu İlhan Cum-< 
hur Türker'in özel affına dair kanun tasarısı 
(1/7C2) (Adalet Komisyonuna) 

3. — Muhittin oğlu 1934 doğumlu Aitan Ar-
bak'ın özel affına dair kanun tasarısı (1/703) 
(Adalet Komisyonuna) 

4. — Faruk oğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'ın özel affına dair kanun tasarısı (1/704)' 
(Adalet Komisyonuna) 

TEKLİFLER 
5. — Balıkesir Milletvekili C'Sıat Bilgehan'm, 

27 . 7 . 1967 tarihli 926 sayılı Askerî Perso
nel Kanununun 14 ncü. maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/738) (İçişleri, 
MilHî Savunma ve Plan komisyonlarına) 
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İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'de 
yapıldığı iddia olunan vergi kaçakçılığını tes
pit ve önlenmesi için alınacak tedbirlere ışık 
tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair" 
önergesi (8/7) okunarak, her iki önerge de red-
dalundu, 

İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, (6/29), 
(6/31), (6/32), (6/37) No. lu sözlü sorulan, so
ru salhibinin izinli olması, 

(Sinop Milletvekili Hümi İşgüzar'in (6/46), 
İSivas Milletvekilli Mustafa Kemal Palaoğlu' 

nun (6/52) 
istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, 

(6/56) Ne. lu sözlü sorular ile, 

Gündemde mevcut diğer siözılü sorular ilgili 
Bakanların hazır bulunmaması nedeniyle görü
şülmeleri gelecek s'oru gününe ertelendi. 

m Eylül 1>972 Cuma günü saat 10,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,05te son ve
rildi. 

Başkan' Kâtip 
Başkanvekili Uşak 
Nurettin Ok Âdil Turan 

Kâtip/ 
Kayseri * ^ 

Şevket Boğan T/'7] 

KÂĞITLAR 

6. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği ara
zisinden 167 dönüm beş yüz metrekarelik kısmı
nın Ankara Belediyesine satılması hakkında ka
nun teklifi (2/737) (Tarım, İçişleri ve Plan ko
misyonlarına) 

TEZKERE 
7. — Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel 

Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin! 
1Ö38 yılı Genel Bilançosunun sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/908) (Sayış
tay Komisyonuna) 

RAPOR 
8. — Ankara Akademisi kanunu tasarısı ve 

Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
(1/54D) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarühi : 
21 . 9 . 1972) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 136 ncı Birle }imini açıyorum. 

III. — YOKLAMA ' 

BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san Ulubahşi'nin, haşhaş ekimi konusunda ver
miş olduğu kanun teklifi üzerinde gündem dışı 
demeci ve Tarım Bakam Vekili Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mesut Erez'in cevabi. 

BAŞKAN — Sayın Ali ihsan Ulubahşi, haş
haş ekimi konusunda vermiş olduğunuz bir ka
nun teklifi üzerinde beyanda bulunmak istiyor
sunuz. Buyurunuz efendim. 

ALİ İHSAN ULUBAHŞİ (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Haşhaş Kanunu Türk kamuoyunda yeniden 
canlı bir hale gelmiştir. Bunda, 111 sayın Par
lamento üyesinin imzaladığı, kanun teklifinin 
Yüce Meclise sunulması, basınımızın haşhaş ko
nusundaki ilgisinin devam etmesi ve nihayet 
Başbakan Sayın Perid Melen'in haşhaş ekimi
ni yasaklayan karardan dönülmeyeceğini belirt
mesi etkili olmuştur. Ancak, konunun canlılı
ğını kaybetmemesi, asıl, haşhaşın Türk ekono
misinde ve Türk çiftçisinin hayatında tuttuğu 
yerden ileri gelmektedir. 

Haşhaşa uyuşturucu madde açısından bak
mak, meselenin sadece bir yüzüdür. Haşhaş ya
sağından Türk ekonomisinin ve Türk çiftçisi
nin uğradığı zararlar ise meselenin öbür yüzü
nü teşkil etmektedir. Kaçakçılığı önlemek ya
nında Türk ekonomisini ve Türk çiftçisini za
rardan kurtarmadıkça haşhaş konusunu isabet
li bir çözüme bağlamış sayılmayız, isabetli çö
züm yolu bulunmadıkça da meseleyi kapatma
nın, meseleye bitmiş gözü ile bakmanın mümkün 
olamayacağı tabiidir. Haşhaş ekiminin yasak-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

lanmasıyle neler kaydedeceğimizin kısa bir dö
kümünü yapmakta fayda görüyoruz. 

Bir dekarlık sahaya ekilen haşhaş geliri, 
aynı sahaya ekilen buğday ve arpanın sağladığı 
gelirden 10 misli; nohut, mercimek ve fasulye
nin sağladığı gelirden 4 misli; tütün, pancar 
ve ayçiçeğinin sağladığı gelirden 3 misli faz
ladır. 

Haşhaş ekiminin yasaklanması, memleketi
mizin geniş bir bölgesini yağ problemi ile kar
şı karşıya bırakmıştır. Haşhaş yağı imal eden 
birçok insan işsiz kalmıştır. Süt hayvancılığın
da kullanılan haşhaş küspesinden mahrumi
yet, yem sahasında boşluk doğurmuştur. Haş
haş ekiminin yasaklanmasıyle azınsanamaya-
cak miktarda ihracat kaybına uğrayacağız. 
Türkiye'de haşhaş ekiminin yasaklanmasıyle 
dünya piyasasında afyon arzı azalacağından al
kaloit fiyatları artacak, dolayısıyle bir taraf
tan her yıl mühim miktarda döviz ödemek zo
runda kalacağız, diğer taraftan ilâç sanayiimiz 
müşkül duruma düşecektir. Ayrıca bölgenin 
uğradığı zararın, verilecek tazminattan 12 kat 
fazla olduğu uzmanlarca hesaplanmıştır. Bu 
duruma göre haşhaşın yerini hiçbir şeyle dol
durmak mümkün değildir. 

Hal böyle iken, bir beyanat veren Başba
kan Sayın Ferid Melen, «Haşhaş ekiminin ya
saklanmasında, uyuşturucu madde iptilâsının 
yaygın hale geldiği Amerika ve bazı Avrupa 
ülkelerinin ricalarının rol oynadığını belirtmiş 
ve bu durumda bizi dünya önünde çok mahcup 
duruma sokabilecek bir karara gitmek 
için herhangi bir sebep görmemekte-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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yim» demiştir. Sayın Başbakan aynı beyana
tında, haşhaş ekiminin yasaklama kararının bi
zim için ekonomik bakımdan oldukça önemli fe
dakârlığı gerektirdiğini de ifade buyurmuşlar
dır. 

Demek ki, gerek haşhaş ekiminin yasaklan
masını icabettiren ve gerekse Sayın Başbaka-
kana göre bu yasaklama kararından dönülme
sini engelleyen esas ve tek sebep, uyuşturucu 
madde kaçakçılığının önlenmesini temindir. Şu 
halde, meselenin çözümü, uyuşturucu madde 
kaçakçılığını önlemek suretiyle haşhaş ekimi
ni yapmak mümkün müdür? Sorusuna verile
cek cevaba bağlıdır. Eğer, uyuşturucu madde 
kaçakçılığını önlemek suretiyle haşhaş ekimi 
yapmak imkanı varsa, bu takdirde haşhaş eki
mini yasaklayan karara vücut veren ve bu ka
rardan dönülmesine mani olan esas ve tek se
bep ortadan kalkmış bulunacak ve böylece haş
haş ekiminin yeniden yapılabilmesi için hiçbir 
engel kalmayacaktır. 

Gerçekten uyuşturucu madde kaçakçılığını 
önlemek suretiyle haşhaş ekimi yapmak müm
kündür. Hazırlayıcılarından biri olduğum, 111 
sayın Parlamento üyesinin imzaladığı haşhaş ka
nunu teklifi bu esası getirmektedir. 

Haşhaş etomine, kapsülünün çizilmesi ya
saklanarak müsaade edilirse uyuşturucu madde 
kaçakçılığı kesinlikle önlenmiş olur. Uyuşturu
cu madde kaçakçılığı, haşhaş kapsülünün çizil-
mesiyle üretilen afyon sakızından ileri gelmek
tedir. Ayrıca, bu sakızdan son derece kolay ve 
basit surette morfin elde edebilmektedir, işte, 
uyuşturucu madde kaçakçılığının aslı bu nok
tadadır. Kapsül çizilmediği takdirde hem af
yon sakızı ve hem de dolayısıyle morfin üretmek 
imkânsızdır. Afyon sakızı ve morfin üretileme-
yince de uyuşturucu madde kaçakçılığı bahis 
konusu olamaz. 

Kanun teklifimiz, kapsülün çizilmesini ya
saklamak ve müeyyideye bağlamak suretiyle 
haşhaş ekimine izin vermektedir. Çizilmeyen 
ve böylece sakızı dışarıya çıkmayan haşhaş kap
sülünden morfin üretöbilmek için fabrikasyona 
ihtiyaç vardır. Kanun teklifimizde, devletçe 
fabrikalar kurulmak suretiyle çizilmeyen haş
haş kapsülünden morfin üretilmesi öngörülmek
tedir. 
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Çizilen haşhaş kapsülü ile çizilmeyen haşhaş 
kapsülü kolayca ayırt edilebildiğinden kontrol 
güçlüğü bahis konusu değildir. 

Yüce Meclisin müşahedelerine arz ediyo
rum: (Haşhaş kapsüllerini göstererek) şu gös
terdiğim çizilmiş haşhaş kapsülüdür, diğer gös
terdiğim de çizilmeyen haşhaş kapsülüdür. 
Uzaktan dahi müşahede ve kontrolü kabildir. 

Dünyada, kapsülünü çizmeden haşhaş eken 
ülkeler vardır. Fransa Çekoslavakya, Bulgaris
tan bu ülkeler arasındadır. 

Yasaklanmasıyle ekonomik kayıplara uğra
dığımız kendileri tarafından da ifade buyuru-
lan haşhaş ekimi konusunu bu açıdan yeni bîr 
tetkike tabi tutmalarını Sayın Başbakandan is
tirham ediyoruz. 

Esasen haşhaş ekimi, etraflı incelemeler ya
pılmadan, tedbirleri önceden alınmadan ve ace
le olarak yasaklanmıştır. Bunu, haşhaş ekimini 
yasaklayan Birinci Erim Hükümetinde görevli 
bir eski Bakanın 11 - 17 . 9 . 1972 tariih ve 78 
sayılı Yankı Dergisinin, «Ekimi yasaklama ka
rarı nasıl abndı?» sorusuna verdiği cevapta 
açıkça görmek mümkündür. Eski Bakanın be
yanı şöyledir : «Hükümet kurulurken, Erim, 
afyon meselesindn programa alınmasını istedi. 
Bakanlar teklifi iyi karşıladılar ve programa 
konuldu. Diğer konular uzun uzun tartışıldığı 
halde afyon meselesinin üzerinde kimse durma
dı. Haşhaş konusunda birşeyler yapılması ha
vasında idiler.» 

Haşhaş konusundaki kanun teklifimizin ve 
Sayın Başbakandan meseleyi yeni bir tetkike 
tabi tutmaları yolundaki talebimizin ne kadar 
haklı ve yerinde oluşuna, eski Bakanın söyle
diklerinden daha başka ve daha güçlü bir delil 
aramaya mahal bulunmadığı kanaatindeyim. 

Kanun teklifimiz yanlış anlaşılmamalıdır. 
Mesele çıkarmak için ortaya atıldığımız zanne
dilmesin. Haşhaş problemi, 111 sayın Parlamen
to üyesince imzalanan kanun teklifinin ürünü 
değildir. Haşhaş problemini, bu bitkinin ekimi
ni yasaklayan karar doğurmuştur. Teklifimiz, 
meseleye mümkün olan en iyi çözüm yolunu ge
tirmektedir. 

Dünya önünde mahcup duruma düşmek, ve
rilmiş sözden dönmek bahis konusu olamaz. 
Çünkü, verilen söz, haşhaş ekimini yasaklamak 
maksadını değil, uyuşturucu madde kaçakçılı-
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ğını orsadan kaldırmak maksadını giibmektedir. 
Uyuşturucu madde kaçakçılığım önleyerek haş
haş ekimi mümkün olduğuna göre, kaçakçılığı 
kaldırmak sözünden dönülmüş ve dolayısıyla 
dünya önünde mahcup duruma düşülmüş olmaz. 

Ayrıca, prolblemin, arz ettiğimiz yolda çözül
mesinin, uyuşturucu madde kaçakçılığını önle
mek için bizden yardım rica eden Amerika ve 
bazı Avrupa memleketleriyle aramızdaki ilişki
lerde bizi güçlüklere uğratacağını da sanmıyo
ruz. Zira, prolbleımin, onları ilgilendiren yönü, 
haşhaş ekiminin yasaklanması değil, sadece 
uyuşturucu maJdde kaçakçılığının önlenmesidir. 
Uyuşturucu madde kaçakçılığını önleme ricala
rı nazara alındığına, yani hedefe ulaşıldığına 
göre, onların da bizi anlayışla karşılamalarını ' 
beklemek hakkımızdır. 

Diğer taraftan, teklif ve talebimizin yerine 
ıgetirilmesiyle, bilhassa Amerika ile münasebet
lerimizde istismarcı söylentileri tesirsiz bıraka
cak bir fırsat da Hükümetin eline gaçmıiş ola
caktır. İsabetli bir çözüme bağlanmadıkça, yeri 
dıoldurulımaz bir bitki olan haghaşın Türk ka
muoyunun gündemimden çıkacağına kani deği
liz. Bu vesile ile Yüce Meclisi saygı ile selâmla
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erez, Hükümet adına ce
vaplandıracaksınız, buyurunuz. 

TARIM BAKANI VEKİLİ SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlaırım; 

Tarım Bakanı arkadaşım Sayın İlyas Karaöz 
görevle dış seyahaitffce olduğu için Meclislerimiz
de büyük alâka toplayan haşhaş konusuna, mü
teaddit defa ben cevap vermek durumunda ka
lıyorum ve bu sebeple de şimdi aynı konu için 
tekrar huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, haşhaş konusunda, 
Hükümet, memleketimizin menfaatlerini düşü
nerek bir karar vermiş, bu kararı verdikten son
ra bilhassa haşhaş eken bölgelerde bu karar mü
nakaşa edilir olmuştur ve o bölgelerin temsilci
si bulunan muhterem milletvekili arkadaşları
mız, haşhaş eken çiftçilerimizin bu konu ile 
dertlerini, sorunlarını Meclis kürsüsüne gz&-
mişlerdar. 

Biraz önce konuşan muhterem arkadaşım Sa
yın Ulübahşi; haşhaş konusunu şöyle ortaya 
koydular: «Haşhaşın ekilmesi yasaklanınca, 
ıbundan zarar gören çiftçiler olacak, buna âdil 
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bir çözüm yolu ^etMlm&lidir, iyi bir çözüm yolu 
bulunmalıdır» dediler. Buraya kadar muhterem 
arkadaşiimla aynı fikirde olmamak için hiçbir 
sssbep yok, ancak; muhterem arkadaşım, sözle
rinin bir yerinde, «Haşhaşın yerini hiçbir şeyle 
doldurmak mümkün değildir.» diye bir ifadede 
fculımclu. 

Muhterem arkadaşlar, yeryüzünde hiçbir şe
yin başka bir şeyle yerinin doldurulamayacağı
nı iddia etmek kolay değildir. Bizim kanaati
mizce, her zarar telâfi edilebilir, her şeyin yeri 
doldurulabilir. 

Şimdi, burada mühim olan nokta; haşhaş eki
mi ile çiftçimizin uğradığı zararı telâfi etmek
tir, hattâ mümkün ise misli ile telâfi etmektir. 
Binaenaleyh; haşhaş eken çiftçilerin uğradık
ları kazanç kaybını telâfi edecek bir metot bul
mak lâzımdır. Akla iki şey gelir; ne kadar za
rar ediyorlarsa bunu tazmin edelim, Bu tazmi
nat keyfiyeti, geçici bir çözüm yoludur. Haşhaş 
ekimi devamlı olduğu için, bu zararlar da de
vamlı surette husule geleceği için, bu devamlı 
zararları, devamlı usullerle, devamlı şekilde 
onun yerine bir şey koyarak o zararı telâfi et
mek lâzımdır, bunu aramak lâzımdır. Bunun 
için de, haşhaşın yerine başka bir şey ekilebilir 
mi? Ekildiği zaman, haşhaşla mukayese edildi
ği zaman, sayın arkadaşımın dediği gibi, arada 
bir fark hâsıl oluyorsa, o fark nasıl telâfi edi
lebilir?... Oralarda küçük sınaî tesisler kurmak 
suretiyle çiftçinin mahsulü değerlendirilebilir 
mi? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon K.) — Hiç 
edilemez. 

TARIM BAKANI VEKİLİ SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Muhterem arkadaşım, hiç edilir veya 
hiç edilemez, bunlar gayet tabiî tetkik sonunda 
tespit edilecek, ortaya çıkacak meselelerdir. 
Eğer hiç edilemeyecek gibi bir durum ortaya 
çıkarsa elbette ki bu durum da göz önünde bu
lundurulacaktır. 

Şimdi, o bölgelerde ne yapılacağı, yedi ili 
kavrayan bu bölgede ne yapılacağı, Hükümet 
tarafından teşkil edilmiş komisyonların faali
yetleri neticesinde bu işe hemen bugünden ya
rma bir çare, bir çözüm yolu bulunacak değil
dir. Çözüm bulununcaya kadar, birinci yıl 61 
milyon, ikinci yıl 78 milyon Türk Lirası tuta
rında tazminat da verilecektir. 
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Şimdi, arkadaşım, mütalaalarını bir noktaya 
istinadettirdi, «Haşhaşın yasaklanmasını gerek
tiren sebep, uyuşturucu madde kaçakçılığıdır. 
Eğer haşhaşın yasaklanmasından gayri bir yol 
ile uyuşturucu madde kaçakçılığını önleyebil-
lirsek o zaman haşhaş ekiminin yasaklanmasına 
lüzum kalmaz» dedi. Bu mütalaa nazarî olarak 
doğrudur. Arkadaşımız bunun yolunu bulabilir-
se, hakikaten ikna edici yolunu bulabilirse, me
sele yoktur. Ama arkadaşımın çözüm yolu ola
rak getirdiği çare; «Haşhaşın kapçığı çizilmesin. 
Haşhaşın kapçığı çizilmeyince de usaresi mey
dana çıkmavacağından, zaten zehir de usaresin
de bulunduğundan, böylece uyuşturucu madde 
kaçakçılığı önlenmiş olur» dedi. 

Haşhaşın kapçığının çizilmesini yasaklayın
ca, çizilmesine kanunî bir yasak mani olabilir 
mi, olamaz mı keyfiyeti vardır. Haşhaşın ekimi
ni serbest bıraktınız, kapçığının çizilmesini ya
sakladınız. Buna nasıl mani olacaksınız? Tam 
bir çare midir, değil midir? Konu tereddüdü 
muciptir. 

Şimdi, burada benim, arkadaşımla hemfikir 
olduğum nokta şu; haşhaş eken çiftçimizin za
rarını mutlaka telâfi etmek lâzımdır, eğer za
rarını misli ile, bir misli, iki misli telâfi etmesi 
mümkünse, kazancını artırmak suretiyle onun 
yollarının araştırılıp, bulunması lâzımdır. Bu, 
elbete ki, bir sorundur, müşterek sorunumuz
dur, buna birlikte çare bulacağız. Ama, bu me
seleye sadece haşhaş ekicisinin menfaati açısın
dan değil, bir müddet önce yine bu vesile ile 
yaptığım konuşmada da arz etiğim gibi; Türki
ye'nin menfaati açısından bakmak lâzımdır ve 
bunu telif etmek suretiyle makul, akla uygun 
bir çözüm yolu bulmak lâzımdır. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

2. — Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu'nun, 
kurulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyonu
nun çalışmalariyle ilgili olarak pamuk konusun
da gündem dışı demeci ve Ticaret Bakanı Naim 
Talû'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Şahinoğlu, pamuk 
konusunda Çarşamba günü Meclisimizce kurul
muş bulunan Meclis Araştırma Komisyonunun 
çalışmaları ile ilgili kısa bir beyanda buluna
caksınız. 

Buyurunuz. 

I KÂMÎL ŞAHÎNOĞLU (Manisa) — Sayın 
Balkan, değerli arkadaşlarım; 

'Hükümetin tespit ettiği 1972 mahsulü pa
muk taban fiyatları, maliyetin de altında olma
sı münasebetiyle zurnam ziyanına mafflolmakla1 

haklı infiallere sebebiyet verilmektedir. Bu hu
susun Hükümet yetkililerince acilen düzeltil
mesi, işba haline gelmiş zürraın infiallerine 
sebebiyet vermeden geniş bir nefes almasının) 
teminini sayın hükümetten ve Ticaret Bakanlu 
ğından rica etmekle maruzatıma başlıyorum. 

Her ne kadar bu mevzu gündem dışı ko
nuşmalarda ele alınmış Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmış is© de, tatminkâr olmamış ve1 

netice alınmamıştır. Konunun ehemmiyetine bi-
nasn söz almış bulunuyorum. 

I Pamuk mevzuu hakkında Meclis araştırma
sı, Yüce Heyetinizce kafouil edilmiş ise de, bu 
•araştırma zaman alacak ama, bugün acilen alın-
ma:»ı lâzım geden tedbirlere pek faydası dokun
mayacaktır. Maruzatım; hem acele alınması 
lâzım gelen tedbir ve hem de araştırmanın sü
ratle ele alınması, süratle neticalendirifrmesi ba
kımındandır. 1972 üretim devresinde 1 500 000 
ton kütlü ve 570 ÜOO ton elyaf pamuk istihsali 
vardır. Birliklerin alabifteeckleri azamî pamuk 
miktarları da Şöyledir , 

ÇUK'OBÎRLÎK; 200 000 ton, ANTBÎELİK 
80 000 ton, TARÎŞ 150 000 ton, SÜMERBANK 
50 000 ton. Bunların yekûnu 480 000 ton eder1 

ki geriye 1 milyon ton pamuk ka?ar, bunun da 
ihrazı gerekir. 2,5 milyar liralık döviz sağlayan 
pamuk, memleketimizin ziraî ihracatının % 34' 
ünü teşkil eder. Memleketimize büyük bir dö
viz sajpayan ziraî ihracatımızın üçte birini kap
sayan pamuk üreticilerinin sorunları ile hükü
metin yakinen ilgilenmesi icabederken, maaleu 
"sîi masa başında nazarî kararlar alınmakta, 
Ziraat Odalarının feveranlarına Ticaret Bakan
lığı kulak asmamakta ve pamuk üreticisinin so
runlarını anlamamakta veya ısrarla anflamak is
tememektedir. 

Pamuk üreticisinin sorumiliarı nelerdir, kısaca 
I arz edeceğim; bunların maliyet problemlerinden 

mücadele, gübreleme, tohumluk, alet, ekipman, 
işgücü problemleri vardır. 1972, yani bu seneki 
mahsulde üreticinin (bu problemlerinin geçen 
seneye göre yükü, yani maliyetle tesir eden ar-

I tısı resmî rakamlara göre % 2 6 ^ . Bu, resmî 
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rakamdır. Halbuki zürram, hepimizce malum 
olan kredi yetersizliği yüzünden ilâç, gübre, to
hum, atlet, işgücü, alım faaliyetlerinde maliye
te tssir eden harcamaları, pratik bir hakikattir 
ki, bu rakamların çok üstündedir. İcabında 
zürra dara düştüğünde bazen fahiş fiyatlarla 
bunları temim mecburiyetinde de kalmaktadır. 

Bu kısa izahatımla şunu arz etmek istiyo
rum; bu seneM talban fiyatlar geçen semekine 
göre, resmî rakamlar göz önüne alınarak veril
miş olsa idi - ki, bu şarttır ve zürraın hakkı
dır - O zaman Türkiye'de ortalama bölgelerde 
b - 5 kuruşluk inhiraf ile en aşağı 391 kuruş ol
ması icabederdi. Halbuki, bu seneki taban fi
yatlar, hiç bir hesap nazarı itibara alhnmadan 
zürram hakikî temsilcisi ziraat odaları yetki
lilerinin uyarmalarına, ısrarlı izahlarına aldı
rış edilmeden 355 kuruş ortak dışından, 375 ku
ruş ortaklardan olarak tespit edilmiştir. Yani, 
maliyetin de Mloda 20 ilâ 40 kuruş altında bir 
taban fiyatı verilmiştir M, zürra böyle korun
maz. 

Sayın Ticaret Bakanın, diğer mahsûllerde 
daima savunduğu iki anahusus makbul ve şu za
mana göre geçerli değildir. Sayın Bakanın, 
taban fiyatlarındaki ve zürram perişan olma
sına sebebolan düşük fiyat politikasında daima, 
memlekette zincirleme fiyat artışını önlemek ve 
ziraî mahsûllerin maliyet fiyatlarını düşürmek 
suretiyle fiyat artışını önlemek tezini savun
muşlardır. ilk nazarda makul ve mantıklı gibi 
görünnen bu politika, göründüğü gibi geçerli 
değildir, şöyle ki : 

Bütün dünyada görünen ve memleketimizde 
pek tabiî hissedilen hayat pahalılığını acaba 
durdurabilecekler midir? Sonra, bu yalnız zür-
raamı yüklenir? Fiyat politikası geneldir ve 
zun vadelidir, bir taraflı olmaz. Sen, pamuk 
fiyatını maliyetinin altında tut, pamuklu men
sucata zam yap, bu adalet midir, memleketin 
efendisine bu reva mıdır. Hayat pahalılığının 
fobisini yalnız zürraa mı çektirmek lâzımdır. 

O bakımdan, Sayın Bakanın bu politikası an
cak ileriye muzaf ve makul olabilir. Ama, 
mahsûl elde, maliyet belli, verilen para belli, 
20 ilâ 40 kuruş aşağısında taban fiyatı tespit 
etmek yanlıştır arkadaşlar. 

İkinci sebebolarak da maliyet fiyatlarının 
düşürüleceği, yani daha ucuza maledileceği 
şeklindedir ki, güzel, iyi bir politika, ama na

sıl yapılacak? O da ayrı bir problem, inşallah 
muvaffak olur ama, bugün için maliyeti belli 
bir meta 'için, bu kârın doyurucu değildir, na
zaridir. 

Dahası var, bugün bir Devlet müessesesi 
olan Sümerbank destekleme mubayaası Adana' 
da 330 kuruş olması lâzımgelirken, aşikâre, 
hem de seçe seçe 320 kuruştan alım yapmakta
dır. Hükümet nerede, murakabe nerede, taban 
fiyatı ne oldu? Zürra ne hale düştü? Sayın 
ilgilileri bu hususta uyardıktan sonra sözümün 
sonunda Sayın Hükümetin Ticaret Bakanından 
kısaca ricalarımı sıralıyorum. 

Her ne kadar araştırma açılmış ise de bun
lar âcil ricalardır, zürraın 'işba haline gelmiş 
bulunan infialini kesmek bakımından çok lâ
zımdır. 

1. Doların pamukta, hatta bilûmum ziraî ih
raç metalarında ki, yarın tütün için de aynı şey 
gelecek - dolar ithalâtta nasıl 14 liradan muame
le görüyor ise, ihracatta da 14 liradan muamele 
görmelidir. 

2. Bu bir liralık dolar kuru farkının kilo 
başına 5 sent, yani 66 kuruşu prim olarak çift
çinin eline eksiksiz geçecek şekilde organize 
edilmelidir. 

3. Likit yağ ihracı serbest bırakılmalıdır. 
4. Destek mubayaası yapan birliklerin hızlı 

alım yapmasını temin etmelidir. (Bu suretle 
ufak üreticileri hisler tahakkümünden kurta
rılarak mağduriyetlerine sebep ortadan kalka
caktır. 

Son olarak, pamuk taban fiyatları hesabedi-
lirken 391 kuruş maliyetinin, % 20 müteşebbis 
normal kârının da hesaplanarak ortalama 459 
kuruş civarında bir fiyat konulması hususun
da acilen tedbir alınmasını ve çiftçinin gerçek 
temsilcisi ziraat odaları yetkilileri ile temas 
kurulmasını, yetkililerin dileklerinin hakikî de
ğerlendirilmesini ısrarla rica eder, bu suretle 
milletimizin ekseriyetini teşkil eden zürram işba 
haline gelmiş hak isteme tepkileri ile karşılaş
manın önleneceğinin bilinmesinde büyük fay
dalar mülâhaza etmekteyim. 

Sözlerimi şöylece tatlıya bağlıyarak bitir
mek istiyorum; pamuk taban fiyatları tekrar 
ve acilen gözden geçirilmesini, güler yüzlü Sa
yın Ticaret Bakanından zürram da yüzünün 
güldürülmesin! acilen ve ısrarla bekler, saygı
lar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyu
run efendim. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; bir kere daha pamuk fi
yatları mevzuunda huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Bu mevzuda birçok açıklamalar yap
mış bulunduğum, için, aynı şeyleri bir kere 
daha tekrar edecek değilim. Ancak, şu hu
suslara işaret etmek isterim ki, buraya gel
meden evvel, takriben bir saat evvel, Ziraat 
Odaları Başkanının başkanlığında muhtelif 
bilgelerden gelmiş pamukçulardan müteşekkil 
bir heyetle takriben 1,5 - 2 saat kadar bu me
seleyi görüşmüş bulunuyorum. Kendilerin^ ge
rek pamuk taban fiyatları, gerekse umumî ta
ban fiyatları politikasını izah ettim. Ayrıca 
kendilerine bu politikanın esbabı mucibeleri-
nin neler olduğu hakkında ve Türk ekonomisi
nin bugün içinde bulunduğu durum hak
kında kifayetli şekilde izahat verdim ve 
LÜyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim 

1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında geçici anlaşma hükümleri uya
rınca bu anlaşmanın kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan 
esas oranlar çerçevesinde yapılan indirimle
rin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Plan Komisyonu tezkeresi (1/571) (8. Sayısı : 
680 ve 680'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
bir saatlik süre zarfında görüşülmesi gereken 
küçük ve az maddeyi ihtiva eden kanunların 
görüşülmesine geçiyoruz. 

ıSayın Dışişleri Bakanının bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan ve aşağıda belirtilen 

kanun tasarısının biran evvel kanunlaşabil-
mesi için gündemdeki sair işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Halûk Bavulken 

(1) 680 ve 680'e 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı tutanağın sonuna eklidir. 

ki, hattâ teşekkürle ifade etmek isterim ki, 
kendilerinden büyük bir anlayış gördüm ve 
tam bir mutabakat halinde olduğumuzu da gör
müş bulunmaktayım. 

Müşterek anlayışımıza göre pamuk mev-
zuunun, üreticilerin de lehine olacak bir şe
kilde çözümlenebilmesinin tek yolu ihracatın 
devamlı bir şekilde yapılabilmesidir. Bunda 
tam bir mutabakat halindeyiz. Ve esasen bu 
mevzuda almış olduğumuz birtakım tedbirler 
mevcuttur. Ayrıca, bu ihracatın sürekli bir 
şekilde yapılabilmesi için gerekli görülecek 
diğer tedbirleri de alacağımızı kendilerine bil
dirdim. Bu suretle zannediyorum ki, pamukla 
alâkalı olan herkes bu anlayıştan memnun 
olacaklardır ve müstahsilin de, kendileri
nin de kabul ettiği gibi, endişeye kapılmaları 
için hiçbir sebep yoktur. İlan edilen taban fi
yatlarından asgarî ölçüde, fiyatlar eğer yu
karı gitmezse, bütün pamuklar alınacaktır. 

Ümidederim ki, bu izahatım sizleri de tat
min etmiş olsun. Teşekkürlerimi arz ederim. 

«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında geçici anlaşma hükümleri uyarınca 
bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan oran
lar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu tezkeresi ('S. Sayısı : 680 ve 680'e 
1 nci ek)» 

BAŞKAN — önergeyi.. 
FUAT TÜRKOĞLU (Van) — Ben de bir 

önerge göndermiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bana intikal etmedi Sayın 
Türkoğlu, maalesef. Şu anda zatıâlinizden du
yuyorum ; intikal etmedi efendim. 

FUAT TÜRKOĞLU (Van) — Başkanlığa 
vermiştim efendim. 

BAŞKAN — Etmedi efendim; şu anda ha
berim oluyor, özür dilerim. 

Bu maddenin öncelik ve ivedilikle ve diğer 
maddelere takdimen görüşülmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabuı edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Raporu takdim ediyorum; küçük bir rapor
dur, okutmamda fayda var, hafızaları tazele
mek yönünden de gerekli. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar, 
raporu takdim ediyorum. 

(Plan Komisyonunun raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın milletvekili?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülme teklifini oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca bu 
Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Güm
rük vergilerinde anlaşmada yer alan esas ve 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin 

onaylanması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 10 . 8 . 1971 tarih ve 7/2905 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 1 Eylül 1971 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 
onaylanıp 18 . 8 .1971 tarih ve 13930 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan, Türkiye ile Avru
pa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici 
Anlaşma hükümleri uyarınca, bu Anlaşmanın 
kapsamına giren maddelerim Gümrük vergi
lerinde, anlaşmada yer alan esas ve oranlar 
çerçevesinde yapılan indirimler onaylanmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen saym milletve
kili?.. Yok. Oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü açık oya tabidir. Lehinde, aleyhin
de söz isteyen?.. Yok. Oy kupası sıralar ara

sında dolaştırılacaktır; muvafık mı efendim?.. 
(«Muvafık» sesleri) Muvafık. Dolaştırınız. 

2. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayaılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/632) (S. Sayısı : 714) (1) 

BAŞKAN — Yine Saym Dışişleri Bakanı 
tarafından verilen bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan ve aşağıda belirtilen 

kanun tasarısının biran evvel kanunlaşabil-
mesl için gündemdeki sair işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Halûk Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok 
ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis
yonları raporları (!S. iSayısı : 714) 

BAŞKAN — Bu talebi oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabnl etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporu takdim ediyorum. 
(Dışişleri Komisyonunun raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen 

saym milletvekili?... Yok. Maddelere geçilme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi var; ivedilikle görüşülmesi 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri takdim ediyorum. 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağır
lığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı 51 nci Genel Konferansı tarafından 28 
Haziran 1967 tarihinde kabul edilen «Tek iş-

(1) 714 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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çinin taşıyabilecsği yükün en çok ağırlığı» 
na dair 127 sayılı Sözleşmenin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütül'. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın milletvekili?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu
nu izhar yönünde söz isteyen?.. Yok. Kanun tü
mü itibariyle açık oylamaya tabidir; bu mak
satla oy kupası sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

3. — Uçakların kanun dışı yollarla ele geçiril
mesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli 
La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/657) (S. Sayı
sı ; 715) (1) 

BAŞKAN — Yine Sayın Dışişleri Bakanının 
vermiş olduğu bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan ve aşağıda belirtilen ka

nun tasarısının biran evvel kanunlaşabilmesi 
iyin gündemdeki sair işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eda-
rim. 

Halûk Bavulken 
Dışişleri Bakanı 

Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilme
sinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli 
La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri Komisyonları raporları. (S. Sayısı : 
715) 

(1) 715.S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Öncelik, ivedilik ve diğer işlere 
takdimen görüşülme teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Dışişleri Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın milletvekili?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır; ivediliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesinin 
önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli La Ha
ye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Uçakların kanun dışı yollarla 
ele geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerimde söz iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz isteyen sayın milletvekili?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz isteyen sayın milletvekili?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyeiniler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
kteyen?.. Yok. Kanun tümü itibariyle açık oyla
maya tabidir, bu maksatla oy kupası sıralar ara
sında dolaştırılacaktır. 

4. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilâtlanması, modern silâh araç ve gereç
lerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plan 
komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 87 No. lu 
Geçic Komisyon raporu (1/680) (S. Sayısı : 724) 
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5. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanunu
nu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plan komisyonları raporları (2/625) 
(S . Sayısı: 710) 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Gün
gör ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rıfat öz-
türkçine'nin Toptancı Halleri kanun teklifleri ve 
Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet komisyonla
rından 5'er üyeden kurulu 57 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/221,2/173) (S. Sayısı: 433) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demde mevcut diğer açık oylamaları da müsaa
de ederseniz oy kupalarını sıralar arasında do
laştırmak suretiyle intacedeceğiz. Muvafık mı 
efendim .. 

7. — Bekiroğlu 1941 doğumlu, Ayşe'den ol
ma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda kayıtlı Os
man Yüksel hakkında Özel Af kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1/669, Cumhuriyet Se
natosu 1/96) (Millet Meclisi S. Sayısı : 697 ve 
697'ye 1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
127) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu adına, sözcü 
Hilmi Biçer bir önerge vermiştir, onu takdim 
ediyorum. 

Millet Meclisi sayın Başkanlığıma 
'Gündemin bölüm 4'te 27 nci sıradaki Bekir

oğlu Osman Yüksel'in Senatoca kabul edilen ive
dilik teklifi bulunan kanun teklifinin öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — öncelik teklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Sayın Hükümet ve sayın Komisyon lütfen ye
rinizi alınız. 

Bu hususta hazırlanmış bulunan raporu oku
tuyorum. 

(1) 697 ve 697'ye 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zı tutanağın sonuna eklidir. 

22 . 9 . 1972 0 : 1 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde sftz isteyen sa

yın milletvekili?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir.. 

ivedilikle görüşme teklifi vardır. İvediliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Osman Yüksel hakkında Af kanunu tasarısı 
Madde 1. — Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 

sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay 
hapis ve 416,60 Türk Lirası para cezasına hü
kümlü Bekiroğlu, 1941 doğumlu Ayşe'den doğ
ma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda kayıtlı 
Osman Yüksel'in cezası bütün neticeleri ile bir
likte aff edilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
madde Cumhuriyet Senatosunca bu şekilde dü
zenlenmiş bulunmaktadır. Daha önce Millet 
Meclisinde reddedilmiş olmasına rağmen Sena
to bu şekilde düzenlemiştir. 

Meseleyi inceleyen Adalet Komisyonu, Cum
huriyet Senatosunun kabul etmiş olduğu bu 
metni benimsemiş bulunmaktadır ve benimseme 
şekliyle Meclise tavsiyede bulunmuştur. 

Şimdi 1 nci maddeyi bu şekliyle benimseme 
hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Meclis, Komisyonun 
benimseme kararına uymuş bulunmaktadır. 

Madde 2. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Cumhuriyet Senatosunun bu maddesi, Ada

let Komisyonunun tavsiyesine şayan olmuş ve 
benimseme kararı şeklinde Meclise intikal etmiş
tir. Meclisin oyuna sunuyorum. Benimsemeyi 
kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bu şekliyle mevzubahis özel af teklifi kanun
laşmış bulunmaktadır, 

8. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrası-
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nın değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celal Kar
gılının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna bazı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 
15 .1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek 
kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla 
değişik birinci maddesine bir fıkra ile kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/176; 2/215, 2/245; C. Senatosu 2/19) 
(S.Sayısı 127,127'ye 1 nci ek, ve 127'ye 2 nci ek) 
(1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rapo
run öncelikle görüşülmesi teklifi vardır, teklifi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin birinci defa görüşülecek işler kıs
mında yer alan 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununa 23 . 2 . 1905 gün ve 545 sayılı Kanunun 
5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin: 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
evvelce Meclisimizce kabul edilmiş ve Senato
dan tadilen geri gelmiştir. Adı geçen 127'ye 2 
nci ek sıra sayılı kanun teklifinin önemine bina
en sair islere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Plan Komisyonu Başkanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuvorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Bu hususta Komisyon tarafından düzenlen
miş bulunan raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu) 

BALKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın •milletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşme teklifi vardır. İvediliği 
oyunuza sunuvorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

(1) 127 ve 127'ye 1 nci ek ve 127fye 2 nci ek 
S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna eklidir. 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi ile eklenen ek maddenin 1 nci fıkrası
nın değiştirilmesine ve bu kanuna geçici madde

ler eklenmesine dair kanun teklifi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, baş
lık Cumhuriyet Senatosunca bu şekilde düzen
lenmiştir. Okutacağım maddeler de Cumhuriyet 
Senatosu tarafından kabul edilmiş bulunan 
maddelerdir. 

Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi ile eklenen ek maddenin 1 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde — 102 nci maddede yazılı süreler 
içinde yazı ile sandığa müracaat edeceklerin : 

a) Borçlandırma mevzuuna giren geçmiş 
hizmetlerinin, 

b) Emvali metruke veya mübadil hesabı 
carisinden aylık, ücret almak suretiyle geçmiş 
sürelerinin, 

c) Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak 
geçer, sürelerinin, 

d) 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek subay 
okulunda öğrenci olarak geçen sürelerinin, 

e) Sonradan kanunla sürekli hale getirilen 
kadrolarda ve sigorta dışında geçen sürelerinin, 

En çok 15 yılı, istek tarihindeki (re'sen emek
liye sevk olunanlarla, ölenlerin vazife ile ilgileri
nin kesildiği tarihlerdeki) emeklilik keseneğine 
esas derece tutarları nazara alınmak ve bu tarih
lerde derece tutarlarının tabi olduğu kesenek ve 
karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak sure
tiyle fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Ancak; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
yedek subaylıkta yedek subay okulu öğrencisi, 
olarak geçmiş ve bu maddeye göre borçlandırıl
ması kabul edilmiş bulunan hizmetlerden : 

1. — Daha önce herhangi bir sebeple fiilî 
hizmet sayılan süreler, 

2. Hastalık veya cezaî bir sebeple uzayan 
süreler, 

3. Vazife malullüğü sebebiyle kendilerine 
vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların da 
erlikte ve yedek subay okulunda geçen süreleri, 

İçin borçlanma yapılmaz. 
BAŞKAN — 1 nci madde Cumhuriyet Sena

tosunca bu şekilde kabul edilmiş bulunmakta
dır. 
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Madde üzerinde söz isteyen sayın milletveki

li?.. Yok. 
Maddeyi, Cumhuriyet Senatosunun kabul 

etmiş olduğu şekilde Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Bu şek
liyle benimseme kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 2, — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, muvazzaf 
ve ihtiyat erlikte, subay nasbedilmiş olanları 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra öğrenci olarak ye
dek subay okulunda, geçen sürelerini borçlan
mak isteyenler, bu isteklerini 1 . 1 . 1973 tari
hinden itibaren 1 yıl içinde T. C. Emekli Sandı
ğına yazı ile bildirirler. Bu süre içinde borçlan
mak isteyenlerin müracaatları kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bunların 
borçlarının hesabında, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihteki tahsil durumlarına göre, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 31.7.1970 
'günlü ve 1327 sayılı Kanunla değişik 36 ncı 
maddesinde gösterilen giriş derecelerinin ilk ka
deme aylığı esas alınır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işti
rakçi olup da 1 . 1 . 1973 tarihine kadar re'sen 
malulen veya yaş haddinden emekliye sevkedi-
lenlerin; kendileri, ölenlerin dul ve yetimlerin
den biri tarafından, görevleri ile ilgilerinin ke
sildiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile T. C. 
Emekli Sandığına müracaat edilmesi halinde; 
borçlanmaları hemen ve yukardaki esaslara gö
re yapılır. 

İştirakçilerden tamamlayıcı emeklilik kese
neğine esas alman süreler için tahakkuk ettiri
len borç miktarlarının tamamını ödemeden 
ölenlerin borç artıklarının tamamı dul ve yetim
lerine ödenecek emekli ikramiyesinden mahsu
ben tahsil olunur. Mahsup işleminden sonra da 
borç artığı kaldığı takdirde, borç artıkları bağ
lanan aylıklar nispetinde dul ve yetimlere bölü
nerek bu aylıkların her birinden % 10 kesilmek 
suretiyle tahsilata devam edilir. Ancak aylıkları
nın kesilmesi halinde kendilerine isabet eden 
borç artığı, aranmaz. 

Bunlardan tekrar veya sonradan aylığa müs-
tehak olacakların hisselerine isabet eden borç
lar aylıklardan tahsil olunur. 

Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylı
ğı almakta iken ölenlerden ölüm tarihinde aylı-
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ğa müstehak dul veya yetimi bulunanlar ile dul 
veya yetimleri sonradan aylığa müstehak duru
ma girenlerin borç artıkları hakkında yukarda
ki hükümlere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
| kanunun 2 nci maddesi muhtelif geçici maddeler 

halinde dür^lenmiştir. Ezcümle; 5434 sayılı 
Kanuna bu şekilde geçici maddeler eMenmesi 

i Cumhuriyet Senatosunca uygun bulunmuştur. 
Maddeyi fıkra fıkra inceleyen komisyonumuz, 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen her bir 
fıkrayı ayrı ayrı benimsemiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple bir iltibasa da meydan bırakma-
I nıak üzere müsaade ederseniz bu 2 nci maddeye 
I eklenmiş bulunan geçici maddeleri ayrı ayrı mu

ameleye koyacağım. 
Şimdi geçici 1 nci madde olarak eMenmesi 

uygun g'örülen bu madde aynı şekilde komis
yonca benimsenmiş bulunmaktadır. 

Geçici 1 nci madde üzerinde komisyonun ver
miş olduğu benimseme kararımı Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Aynen kabul edilmiştir. 

Eklenmedi uygun görülen geçici madde 2'yi 
okutuyorum. 

Geçici Madde 2. — 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 7 . 2 . 1969 
tarihli ve 1101 sayılı Kanunla kaldırılanı 14 ncü 
maddesinin (e) fıkrası uyarınca tamamlayıcı 
emeklilik keseneğinin tahakkukuna esas alınan 
süreler fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

İştirakçilerden) tamamlayıcı emeklilik kese
neğine esas alınan süreler için tahakkuk ettiri-

I len borç miktarının tamamını ödemeden, emek
li, adi veya vazife malullüğü aylığı bağlanması 
gereken durumlara girenlerin borç artıklarının 
tamamı emekli ikramiyelerindeın ma'hsuben tah
sil olunur. Mahsup işleminden sonra da borç ar
tığı kaldığı takdirde, bağlanacak aylıklarından 
% 10 kesilmek suretiyle, tahsilata devam edilir. 
Bunlar ile iştirakçilerden tahsilat bitmeden 
ölen ve aylığa müstehak dul ve yetim bırakma
yanların borç artıkları aranmaz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Cum
huriyet Ssnatosu 2 nci maddeye bu geçici mad
de 2 «ffiin de eklenmesini uygun görmüştür. Mese
leyi inceleyen komisyon, Cumhuriyet Senatosu
nun kabul etmiş olduğu bu geçici madde 2'nin 

j madde 2'ye ilâvesini uygun bulmuş ve benimse-
I miş bulunmaktadır. 
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Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Aynen kabul 
edilmiştir. 

İlâvesi öngörülen geçici 3 ncü maddeyi oku
tuyorum. 

Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya 
vazife malullüğü aylığına müstehak olanlar ile 
ölenlerin dul ve yetimine aylık bağlananların 
tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk etti
rilen süreleri ve borçları hakkında da geçici 
ikinci madde hükümlerine göre işlem yapılır. 

Bu suretle, aylıkları tahsis tarihlerinden, iti
baren düzeltilir ve emekliye ayrıldıkları veya 
öldükleri tarihlerdeki hükümlere göre müstehak 
olmaları şartıyle emekli ikramiyesi veya emek
li ikramiyesi farkı ödenir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu 2 nci 
maddeye, geçici 3 ncü madde alarak bu fıkranın 
eklenmesini uygun bulmuştur. Meseleyi incele
yen, Plan Bütçe Komisyonu, Cumhuriyet Sena
tosunun kabul etmiş olduğu bu esası benimsemiş 
bulunmaktadır. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce emekli, adi malûl olan ve
ya ölenlerden hizmetlerinin azlığı nedeniyle 
kendilerine veya dul ve yetimlerine toptan öde
me yapılmış olanların tamamlayıcı emeklilik ke
seneği tahakkukuna esas almam süreleri, fiilî 
'hizmet sürelerine eklendiğinde, görevleri ile ilgi
lerinin kesilmesi gereken veya öldükleri tarih
lerdeki hükümlere göre kendilerine veya dul ve 
yetimlerine aylık bağlanması gereken hallerde, 
bu süreleri ile borçları hakkında da Geçici 2 
nci ve 3 ncü madde hükümleri uygulanır. Bun
lara 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre müs-
hak oldukları tarihlerden itibaren aylık bağ
lanır. Şu kadar ki, evvelce yapılmış toptan öde
meler ile tamamlayıcı emeklilik keseneği borç
larının tamamı, ilgililere bu kanunun yürürlü
ğünden önceki zaman için ödenecek her çeşit 
paralardan mahsuben tahsil olunur. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu, 5434 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesine geçici 4 ncü mad
de olarak şimdi okutulmuş fıkranın ilâvesini uy
gun bulmuştur. Mesele Bütçe Plan Komisyonun-

I ca da benimsenmiş bulunmaktadır. Şimdi benim-
I seme hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Benimsemeyi kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir ve maddeler bu şek

liyle kanunlaşmıştır. 
Çerçeve 2 nci maddeyi bu okutulmuş ve ka

bul edilmiş bulunan fıkraları ile birlikte benim-
same hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

I Ka'oul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Maide 3. — Bu kanun yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen yok.. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 

etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen yok. Oyunuza su-
I nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

! 1er.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
j BTJEHANETT1N ÂSUTAY (İzmir) — Tü-
j mü üzerinde söz istiyorum. 
j BAŞKAN — Bunun tümü üzerinde ayrıca söz 
! verilmesi gereken bir durum yok. Çünkü bu, 
| Cumhuriyet Senatosuna gitmiş ve bazı maddele-
| ri değişmiş. Şimdi değişen maddelerden hangi-
| sine Meclis uymuşsa o şekliyle kanunlaşmış 
| bulunmaktadır. 

Şimdi bu şekliyle bu kanun... 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, oyumuzu nasıl kullanacağımıza da
ir söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oyumuzu daha önceki müzake
remizde Millet Meclisinde tümü itibariyle kul
lanmış olduğumuz için Senatoya öyle gitmiş. 
Senatoda bazı maddeleri değiştirilmiş. O madde
ler şimdi benimseme kararma uymak suretiyle 
Meclisçe aynen kabul edilmiş olduğuna göre, 

I ayrıca tümünün kabulü ile ilgili bir durum yok. 
i Şimdi kanun demincek ifade etmiş olduğum 

gibi, ayrı ayrı maddelerde Komisyonun ulaşmış 
olduğu benimseme karan muvacehesinde kabul 
edilen şekliyle kanunlaşmış bulunmaktadır. 
Memleket için hayırlı olsun. 

9. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu-

I na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa-
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nsı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko-
misyolnarı raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 
ve 179*0,1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Sağlık Bakanı Doktor Kemal Demir'in vermiş 
olduğu bir önerge var, onu takdim ediyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

22 . 9 . 1972 sayılı gündemin 30 ncu sıra
sında kayıtlı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
282 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna iki ek madde eklenmesine dair 179 ve 
179'a 1 nci ek sıra sayılı kanun tasarısının ön
celik ve ivedilikle diğer bütün işlere takdimen 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

D. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

BAŞKAN — Üç maddeden ibaret bir kanun
dur. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sağlık Bakanı lütfen yerinizi alınız. Komis
yon hazır. 

Bu hususta düzenlenmiş olan raporu takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?... Yok. 

Maddelere geçilmesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşme teklifi vardır, ivediliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum:. 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
nun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 282 — Bu kanunda yazılı olan ya
saklara aykırı hareket edenler veya zorunluluk
lara uymayanlar hakkında, kanunda ayrıca bir 

(1) 179 ve 179'a1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı tutanağın sonuna eklidir. \ 
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ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ce
za Kanununda daha ağır cezayı gerektirmediği 
takdirde 2 aya kadar hafif hapis ve 100 lira
dan 500 liraya kadar hafif para cezası verilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
na aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 1. — Bu kanunda yazılı suçları 
işleyenler hakkında 303 ncü maddede ya
zılı kimseler tarafından düzenlenen tutanaklar 
aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Ek madde 2. — Bu kanunun 69 ncu mad
desi gereğince alınmış olan tedbirlerden çevre 
sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde 
303 ncü maddede yazılı yetkililerce 10 liradan 
30 liraya kadar para cezası alınır. 

Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bu
lunabilir. Süresinde itiraz olunmaz veya iti
raz reddedilirse bu para cezaları yetkili me
murlarca derhal tahsil olunur. 

Bu tahsilat Muhasebei Umumiye Kanunu 
hükümlerine göre sağlık ocakları veya Hükü
met tabipliklerinde görevlendirilecek muhasip 
mutemetleri vasıtasıyle ve mutemet makbuzla
rı karşılığında yapılır. 

Tahsilat derhal yapılmadığı takdirde tebliğ 
tarihinden itibaren üç gün içinde ilgili yerlere 
ödeyenler hakkında ayrıca takibat yapılmaz. 
Bu süre içinde ödenmeyen cezalar İM kat ola
rak 15 gün içerisinde tahsil olunur. 

Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç 
kat olarak Amme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
sağlık ocakları veya Hükümet tabipliklerince 
tahsil olunur. 

BAŞKAN — Bu şekliyle kabule mazhar olan 
Ek madde 1 ve Ek madde 2 ile birlikte madde 
2'yi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. KaJbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —Söz isteyen sayın milletvekili?. 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili?... Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünde ısöz isteyen sayın milletveki
li ?... Buyurun Sayın Küçük. 

OEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine 
iki maddenin eklenmesi suretiyle çevre sağlığı 
müeaJdelesindeki boşluklar doldurulmuştur. Bu 
bakımdan kanunun lehinde oy kullanacağımı 
arz eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Aleyhte söz isteyen?... Yok. 
iKanun tümü itibarîyle işarî oya, tabidir. Yü

ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Memle
ket ve millet için hayırlı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, bir saatlik süre-
zarfmda görüşülecek birçok kanunu görüşmüş 
bulunuyoruz. Bir saatlik süre ısonunda görüşü
lecek büyük kanunlara gelmiş bulunmaktayız. 

10. '— 1412 sayılı Ceza Mahkemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (1) 

BAŞKAN — Geçen birleşim müzakeresine 
başlayıp devam etmekte olduğunuz Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun görüşülmesine ge
çiyoruz. 

ıSayın Adalet Bakanı?.. Burada. 
Sayın Komisyon?.. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun gö

rüşülmesinde kanunu müdafaa edecek Komis
yon yetkilisi aranıyor. 

ıSayın Ay tuğ, lütfen yerinizi alınız. 
Mulhterem arkadaşlarım, bu kanunun ge

çen birleşim müzakeresinde 12 nci maddeye ka
dar görüşülmüş bulunmakta idi. Şimdi kaldığı
mız yerden itibaren devam ediyoruz. 

(1) 671 S. Sayılı basmayazı 134 ncü Birle
şim tutanağının sonunda eklidir. 

Sayın Turgut Artaç, 12 nci madde üzerinde 
geçen birleşim söz talebinde bulunmuşsunuz, 
öyle mi efendim .. Buyurunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun de
ğiştirilmesindeki kasıt, meseleleri daha basite 
irca etmek, muhakemelerin daha çabukça bit
mesini temin etmek gayesine matuf. Fakat, umu
mî olarak getirilen değişikliklerin hiçbirisi bu 
gayeyi istihdaf edememektedir. Hususiyle, 
şimdi üzerinde konuştuğumuz 12 nci maddeye 
tekabül eden 74 noü maddede birçok yanlışlık
lar yapılmaktadır. 

Eski kanunda « tedavi ve müşahede» tâbi
ri karşılığı olarak, yeni getirülen maddede «te
davi ve muhafazaya hükmolunması.» Evvelâ 
hüküm kelimesi hiçbir zaman bu meselede kul
lanılamaz, çünkü hüküm nihaî 'bir durum ifa
de eder. Mahkemenin ara kararları ile bu hu
suslar hallediliyor. 

Bu bakımdan, 74 ncü maddenin ilk fıkrası
nın değiştirilmesinde tedavi ve tıbbî gözetim 
altında bulundurma veya «Ceza Kanununun 
47 nci maddesinin uygulanması bakımından 
yapılan tetkikte, bilirkişinin teklifi üzerinde 
Cumhuriyet savcısı ve müdafii dinlendikten 
sonra sanığın resmî bir müessesede, gözaltına 
alınmasına, hazırlık soruşturması sırasında 
sulh ceza hâkimi, ilk soruşturma sırasında sor
gu hâkimi ve son soruşturma sırasında mah
keme tarafından karar verilir denilmesi gerek
li iken, burada, bu kanun tas&nsını hazırlayan 
arkadaşlarımız hem hukukî terimlerden uzak, 
hem de kanunun tekniğine uygun olmayan bir 
tabir getirmişlerdir. 

Bu bakımdan bu maddenin ilk fıkrasının 
şimdi takdim edeceğim önerge istikâmetinde 
değiştirilmesini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, buyurun. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 

ncü maddesinin, getirilen tasarıda aldığı şe
kil üzerinde durmak istiyorum. Halen meri 
olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 
ncü maddesi, «Maznunun şuurunu tetkikte eh
lihibrenin rteklifi üzerine yapılacak işlemlerin 
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bu defa tanzim edilen ve kabulü istenen tek- ı 
lifte, Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uy- I 
gulanması bakımından», demek suretiyle maz- I 
nunun şuurunu tetkikte ehlihibrenin teklifi 
üzerine yapılacak işlemleri içine almıştır. An
cak, hemen maddenin başlığında, (Tedavi ve mu
hafazaya hükmolunması) tâbirini kullanmak su
retiyle, aklî melekelerinde teşevvüşafca uğra
mış bir sanığın hakkında yapılacak işlemler
den daha geniş işlemlerin ve aynı mahiyetıte 
işlemlerin tedavi ve muhafazaya hükmolun
ması halinde de yapılacağı gibi, maddeyi, ha
len merî Kanunun 74 ncü maddesinin hudut
larından daha da aşırmak ve hatta sakıncalar 
doğuracak derecede bu hudutları genişletmek 
suretiyle mahzuru hemen her zaman bahis ko
nusu olacak bir hale getirmiştir. 

Sayın Bakan, kanunun tümü üzerinde ya
pılan tenkitleri cevaplandırırken, yapılan bu 
değişikliklerin sürat ve işlemlerde sağlık ka
zandırmasını hedef tuttuklarını ifade buyur
muşlardı. Yine, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda aslî ve genel prensiplere de bu mucip 
sebeple sadık kaldıklarını da ifade etmişler
di. 

Bana öyle geliyor ki, tedavi ve muhafaza
ya hükmolunması halinde veya Ceza Kanunu
nun 47 nci maddesinin uygulanması bakımın
dan, denilmek suretiyle, Ceza Kanununun 47 
ci maddesinin uygulanması hususundaki iş
lemlere hiçbir diyeceğimiz olmamasına rağmen, 
tedavi ve muhafazaya hükmolunması, tâbirinin 
maddeye yerleştirilmiş olması hali bu maddeyi I 
esas gayesinden saptırmış ve birabir sakıncayı 
ortaya çıkaracak bir mahiyete sokmuştur. Öyle 
ki; Resmî bir müessesede göz altına alma hali 
bu 12 nci maddede kanaatimizce büyük bir yan
lışlığı da beraberinde getiriyor. Gözaltına al
ma kelimesi bugün Türkçede (nezaret) anlamı
na kullanılıyor. Eski kanunda da gözaltına 
alma tâbiri vardı, fakat göz ve altına kelime
leri ayrı ayrı yazılır. Bu madde ise, gözaltına 
kelimesi bitişik, tek kelime olarak yazılmış; 
iki kelime birleştirilmiş. Burada tıbbî müşahade, 
eski tâbirle (tıbbî) si de fazla, sadece müşahe
de yerine kaim olmak üzere (gözaltına) kelime
si kullanılmıştır. 

Yukarda arz ettiğim, (tedaviye ve muhafaza
ya hükmolunması), arkasından da bugün tatbi
katta nezaret anlamına gelen kelimenin kul- | 

— 38 

22 . 9 . 1972 0 : 1 

lanılması karşısında bu madde gerçekten çok 
sakıncalı ve hiçbir şekilde bir zarureti ifade 
etmeyen, ancak bazı sanıkların himaye edil
mesi, tedavi ve muhafaza için resmî müesseseler
de nezaret altına alınmasını sağlayacak şekil
de dâhi anlaşılacak ve tatbikatı da bu yolda 
olacaktır ki, bu gerçekten telâfi edilmez bir 
mahzuru da beraberinde getiriyor demektir. 

Kısaca maruzatımı iki noktaya inhisar etti
riyorum : 

Acaba Komisyon ve Hükümetçe, tedavi ve 
muhafazaya hükmolunması tabirinin maddeye 
yerleştiirlilmesindeki maksat nedir? 

Bu tabirle hangi hususlarda sürat ve işlem
lerde sağlık temin etmek yoluna gitmişler
dir? 

Bir de gözaltına alma, kelimesini burada ha
len mer'i 74 ncü maddedeki ayrı yazılan (göz 
altına alma) şeklinden ayrı olarak bitişik bir 
tek kelime hallinde getirmiş olmalarında ne
zaret kelimesinin karşılığı olarak tatbik edil
mesinde mahzurların doğacağı kanaatinde mi
dirler? 

Maddenin rahatlıkla uygulanabilmesi bakı
mından Komisyonun bu hususlarda açıklama 
yapmasında zaruret hissediyorum, saygılarım
la. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu adına Sayın 
Aytuğ, buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) —. Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri. 

Biraz evvel burada kanunun 74 ncü mad
desini değiştiren hükmü eleştiren arkadaşları
mız bir bakıma haMıdırlar. Ancak, gerek ev
veliyatı olan kanun metni ve gerekse bugünkü 
metin tetkik edildiği zaman görülecektir ki, 
tetkikatı gözaltına alınmanın sıhhi veya huku
kî tedbir olduğu, hürriyeti tehd'it gayesi bu
lunmadığı gerekçesi ile gözaltına alma süresi
nin cezadan mahsup edilmesi kabul edilmemek
tedir. 

Bu gaye ile kabul edilirse, sanığın hürri
yeti, gözaltına alma sırasında, tevkifte ve ih
zarda olduğu gibi, tahdidedilmemektedir. Ken
disinin menfaatine olarak ya Türk Ceza Kanu
nunun 46 nci maddesinde tasrih edilen şekil
de bir tetkikata tabi tutuluyor, veyahut da 
Türk Ceza Kanununun 404 ve 503 ncü madde-
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sindeki gibi, bazı iptila derecesine vardırılan 
durumlar nazarı itibara alınıyor. Meselâ esrar 
içen bir sanığın esrarı iptila derecesine var
dırma durumu gözönüne alınırsa, bu durumun 
tetkiki mahkemece ve özellikle sorgu safhasın
da sorgu hâkimi tarafından dikkate alınması 
gerekiyor. Bu bir tetkikattır; durumun tetki
kidir. 

Yine, tadilâttan faydalanarak yapılan tet
kikin sadece şuura inhisar etmediği, yani bir 
sanığın şuurunun muhtel olup olmadığı konu
su değil, bu bahsettiğim maddeler itibariyle, 
yani 46 noı maddeye göre hareket serbestisi
nin suç işleyen bir kişinin, bu suçu hareket 
serbestisiyle işleyip işlemediği konusu tahki
kat safhalarında önem kazanır. 

Bu itibarla kanun metni, Komisyonda bu 
doğrultudan da nazara alınarak enine boyuna 
görüşülmüş ve metin arkadaşlarımızın dediği 
gibi değil, cezadaki bu hassasiyeti, bu önemli 
konuları bir araya getirmenin gayreti ile ya
pılmıştır. Metin, bilâkis, bir kolaylık getiri
yor, maznun lehindedir. Aynen kabulünü, Ko
misyon adına rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bir sorum var 

Sayın Başkan. 
Esrar içen bir kişinin müşahede altına alın

ması tıbbî bir mevzu mudur? Eğer bu da aynı 
şiddette bir mevzu ise, arkadaşımızın sualimi
ze başka türlü cevap vermesi gerekirdi. Bu 
hususu açıklamalarını rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Devamla) — Efendim ben tamamen 
aynı doğrultuda olduğumuzu zannediyorum. 
Aslında bu gibi konular hukukî olmaktan da
ha çok tıbbî mevzuları gerektiren konulardır. 
Hâkim karar veriyor veya tahkikat safhasın
da savcı karar veriyor veya sorgu safhasında 
sorgu hâkimi karar veriyor. Karar veren mah
kemedir, hâkimdir, savcıdır. Fakat, tetkikatı ya
pan, araştırmayı yapan adlî tiptir veya bir 
akliye mütelhassısıdıi'. Bir doktorun bu durumu 
tetkik etmesi konusu ile hakimlin vermiş ol
duğu karar arasında bir çelişki yoktur kanun 
metninde. Yalnız, burada mühim olan konu, 
demin de dediğim gibi, sadece arkadaşlarımızın 
zannettikleri gibi bir tıbbî müşahede değil, 
bunun da dışında daha birçok konuları içine 

I alan geniş kapsamlı bir görüntü vermek istedik. 
Durum bundan ibarettir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hakkı Gökçe, buyurun 
sorun. 

İSMAİL HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Efen
dim, maddede muhafazaya hükmolunmasmdaki 
kasıt nedir? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Devamla) — Efendim, bir sanığı, bir 
suçluyu alıyoruz cezaevinden, adlî tıp müşaha-
desine gönderiyoruz. Adlî tıp bir cezaevi de
ğildir. Elbetteki buna lüzum gösteren makam 
hem tıbbî müşahadesine karar verecek, hem de 
muhafazası için gereken tedbirler hakkında 
da karar verecektir. Cezaevinde tutuklu olan 
bir kişinin, adlî tabibin tetkikinde bulundu
ğu sürece muhafazası elbetteki şarttır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Altuğ, soru 
cevaplandırılmıştır. 

Madde üzerinde söz isteyen başka sayın 
milletvekili varım?.. 

Buyurun Sayın Gökçe. 
İSMAİL HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Muh

terem arakadaşlarım, Komisyon adına konu
şan arkadaşa sorduğum suale karşı beyan
da bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Maddenin esas metninde, maznunun şuuru
nu tetkikte ehlihibrenin teklifi üzerine Cumhu
riyet müddeiumumisi ve müdafi dinlendikten 
sonra resmî bir müessesede gözaltına alınma
sına, deniliyor. 

I Şimdi, açık ve sarih bir hüküm var eski 
maddede. Bütün bunlara rağmen bu maddede 
bazı yanlışlıklar yapıldığından bahisle Adliye 

I Vekâleti 1940 tarihinde bir tamim yayınlıyor ve 
şuurları tetkik olunacak maznunların ancak 
mütehassısın teklifi üzerine resmî bir müesse-
sesede gözaltına alınabilecekleri, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunun 74 ncü maddesinde açık
ça gösterildiği halde, bu lâzimeye riayet edil
meksizin bazı mahkemelerce suçluların doğ
rudan doğruya adlî tıp müesseselerinde müşa-
hade altına alınmalarına karar verdikleri gö
rülmüştür, deniliyor. 

I Şu halde eski kanundaki 74 ncü madde ga
yet sarih vazedilmiş olmasına rağmen, bu mad
dede dahi icrayi adalet edenlerin bazı yanlış-

I lıkları, Adliye Bakanlığının tamiminde açıkça 
I belirtilmektedir. Getirilmekte olan 74 ncü mad-
I dede, tedavi ve muhafazaya hükmolunması, ya-
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ni sanığın, resmî bir müessesede gözaltına alın
ması, deniyor. Burada benim arkadaşıma sor
duğum; «74 ncü maddede mevzuubahis edilen 
muhafazaya hükmolunmadaki kasıt nedir?». Su
aline verdiği cevaba, kanunun sair maddelerin
de tadadedilmiş hususlar vardır. Tevkifini mu
cip suç işleyen kişilerin bu suçu işledikten son
ra nasıl muhafaza edileceklerime dair Ceza 
Muhakemeleri Usulünde ayrıca hükümler mev
cuttur. Şu halde, burada getirilmekte olan ka
nunun bu maddesinde vazedilen bu cümlenin, 
her iki cihetle de karşılaştırdığım zaman bir 
hukukçu olarak, yıllarca avukatlık yapmış bir 
insan olarak ben dahi anlayamadığıma göre, bil
hassa ilçelerde yeni tayin edilmiş, tensübedilmiş 
savcı ve hâkimlerin bunun uygulamışımda bir
çok güçlüklere ve zorluklara duçar olacağı ve 
biraz evvel arz etmiş bulunduğum gibi saraha
ten eski madde vazedilmiş bulunmasına rağmen, 
onda dahi yanlışlıklar yapıldığı görülmekte 
ve bu husus bizzat Adalet Bakanlığının tamimi 
ile ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bunun için
dir ki, arkadaşlarımdan Sayın Turgut Artaç, 
tahmin ediyorum, bir önerge vermiştir, gayet 
açık ve vazıh bir hüküm getiriyor ortaya. Eğer, 
bunun üzerinde sayın Hükümet ve sayın Komis
yon bir mutabakata varamıyorlarsa, Komisyo
nun ve Hükümetin bu maddeyi yeniden geriye 
almak suretiyle üzerinde inceleme yapıp yeni 
(biir düzen içinde getirmelerini istirham ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, buyuru

nuz. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALBASLAN (C. 

Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; konunun açıklığa kavuşması 
bakımından ortaya konulan fikirlerin yararlı 
görüşmelere imkân verdiğini arz etmek iste
rim. 

Bir defa, Sayın Artaç'in; «peşinen hükmo-
lunma sözünü nasıl ortaya koyuyorsunuz? Hük-
molunmuş bir hal yoktur ki.» tarzındaki göriiş-
leriine cevap vermek isterim, 

74 ncü madde, resmî müesseselerde araştır
manın, incelenmenin ne şekilde yapılması lâzım-
geldiğini gösteren bir maddedir. Bu 74 ncü mad
denin baişındaki «tedavi ve muhafazaya hükmo-
lunması bakımından yapılan tetkikte..» deni
lince; tedavi ve muhafazaya taallûk eden tet-

kikat, Türk Ceza Kanununun 46 ncı ve 47 nci 
maddelerindeki neticeye varmak için, yani bu 
peşinen bir hükmolma, hâkimin karar verme ye
rime hükmetme hali değil, Türk Ceza Kanunu
nun 46 ve 47 nci maddelerindeki esaslar daire
sinde hüküm tesis olunmak için nasıl bir incele
me yapılacağını ve bu incelemede hangi nok
talara riayet edileceğini hâkim kararlaştırıyor. 
Şimdi getirdiğimiz 74 ncü maddenin anlamı bu; 
oradaki «ıhükmolunması bakımmdan» tabiri bu
nu ifade ediyor, bu ciheti açıklamak isterim. 
Zanmederünı ki o zaman ortada bir mesele kal
mıyor, yani peşin bir hüküm yok. Hükme gide
bilmek için hangi yollardan tetkikte bulunmak 
lâzımgeldiğini tedvin ediyor, madde, «Bu ba
kımdan yapılacak tetkikte..» diyor, şunlara ria
yet edilir. O halde mesele anlaşılmış oluyor, ar
kadaşımı zannederim ki tatmin etmiş olacak. 

Şimdi, «tedavi ve muhafaza - tabiri nereden 
geliyor?» denildiği zaman, Türk Ceza Kanu
nunun 46 ve 47 nci maddelerinde «muhafaza 
ve tedavi altına alınan şahıs» tabiri geçtiği 
için, usul kanunları ceza tatbikatı bakımından 
meseleleri halleder, o bakımdan da bu sözü ay
niyle maddeye almış bulunmaktadır. 

«Gözaltına alınma» keyfiyeti hakkında Sa
yın Komisyon sözcüsü arkadaşım geniş izahat 
verdiler. Bu konu, tam manasıyle bir huku
kî görüşün mahsulü olamayacağı için gerek 
Ceza Hukuku ile iştigal edenlere, gerek Adlî 
Tıp Müessesesi tarafından uzun uzun tetkik 
ettirilmiş, raporları mevcut. Kıymetli arkadaş
larım herhalde görmüşlerdir veya derhal tak
dim ederiz, atfı nazar eylerler, hukukî zaru
retlerle, ıtıbbî zaruretler bir araya getirilmiş, 
eskiden olduğu gibi mücerret, hastayı, hasta
lığına bakmak anlamında mütalâa edilebilen 
ve o itibarla o zamanın Adalet Bakanlığınca 
bazı tamimlerle açıklanmak istenilen husus, 
«gözaltına alma» tabiri içerisinde zikredilmiş, 
gerekçesi de buna göre tanzim edilmliştir. Bura
da konuştuğumuz konular da herhalde yarın 
uygulayıcılar . için bir anlam taşıyacaktır. 

Bu vesile ile geçen oturumda «resmî mües
sese nedir?» diye bir sual tevcih edilmişti, 
zannediyorum Sayın Asutay tarafından. Bunun 
tetkikini yaptık, çünkü son dakika idi, cevap 
arz etmek imkânını bulamamıştık. Şimdi, 74 ncü 
maddede söz konusu olan «müesseseler;» tabiri-
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ne gelelim. Evvelâ ,bir defa «Adlî müessesesi mü
şahede hanesi..» «Adlî Tıp müessesesinin müşa
hede kısmı, bölümü..» bu tabirlere çok sık bağ
lanmamak lâzım. Zira, huzurunuzda arz edeyim, 
maalesef bugün âdeta işlemez hale gelmiş olan 
Adlî Tıp Meclisini işler halde tutabilmek için, 
teknolojinin gereklerine uygun hale getirebil
mek için derhal kanunu üzerinde bir değişik
lik yaptık, - ayrıca fiilî tedbirler de aldık, şim
di çalışır hale geldi - bugünlerde Yüce Mecli
se sunulacaktır. Orada başka bir isim alacak
tır, yani «müşajhedehane» tâbiri, illâ ve illâ mü-
şahedehane olarak yüksek huzurunuza gelme
yecektir. Yani aslolarak birincisi Adlî Tıp Mü
essesesi. üniversitesi bulunan şehirlerdeki si
nir ve rulh hastalıkları klinikleri, üniversite bün
yesindeki resmî akıl ve sinir hastalıkları hasta
neleri ki, bu Bakırköy Akıl ve Sinîr Hastalıkla
rı Hastanesi, bir de Elâzığ Akıl Hastanesi ola
rak vardır, buradaJki «resmî müessese» tâbiri bu
dur. Başka türlü olsaydı, sağlık kurulu rapo
ru denitfdi, mütehassıs hekim raporu denirdi 
veya hekim raporu denirdi, onlardan uzakla-
şılmııştır, tamamıyle bu manayı ifade ediyor. 

Zannediyorum ki, değerli arkadaşım G-ökçe 
ve Artaç'ın endişelerini izale edecek mâruzâ
tımı yaptım. Eğer, hâlâ bir açıklık bulunmu
yorsa lütfetsinler biraz daha üzerinde dura
lım; meseleye zaviyeden girersek kolaylaşıyor. 
O yukardaki «tedavi ve hülkmolunma tâbiri ev
velâ bir defa kıymetli arkadaşlarıma cazip 
gelmediği için, ondan sonrası üzerinde de ha
kikaten tereddütler hâsıl oluyor; ama onu, o 
hususu 46 ve 47 nci maddelerdeki vaziyete gö
re ihükmedilebilme yollarını araştırmak üzere 
şu meseleye giriyoruz diye aydınlatınca mese
lenin aydınlığa çıktığı kanaatini taşıyorum. 

TURG-UT ARTAÇ (Kars) — Biraz evvel gö
rüşmüştüm, şu hususun aydınlatılmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artaç, lütfen söz bitince 
sorunuzu sorun. Bitirdiniz mi Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Tamam efendim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bilim heyetinin 

vermiş olduğu mütalaalar üzerine hazırlan
mış, doğrudur, hürmetiimiz saygımız var. Ancak 
Bakanlık, bu tâbirler ve ifadelerin değiştiril-
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I mesi yolunda bir de tatbikatçılardan mütalaa 
sormuş mudur? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Müsaade eder misiniz Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Devamla) — Bu konuda Adalet Bakanlığının 
eskiden tamimi olduğuna göre, o tamim, tat
bikatta, uygulamada husule gelen aksaklıklar 

I dolayısıyle meselenin üzerine eğilmenin ifadesi 
I olarak çıkmıştır. Bu 'kanundaki değişikliğe gi-
I derken, ceza tevkifevleri bünyesindeki bütün 
I muameleler gözden geçirilmek suretiyle bir 
I nevi süzgeçjten geçirilecek ona göre ilim he

yetlinin de raporu ele alınmış ve onun neticesi 
olarak Yüksek Huzurunuza getirilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Mahkeme ve barolardan 
sorulmuş, anket yapılmıştır. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Barolardan, teşkilâttan ve diğer 
müesseselerden sorulmuş tabiî. 

Yalnız, iSayın Başkan, ibir daha söz almamak 
için 12 nci maddede bir hususu arz etmek iste
rim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurunuz. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Devamla) — Bir ufalk noktayı noksan olarak 
gördük. Bu, son fıikrada; «Dosya en geç bir ay 
içinde geri gönderilir. Her halükârda bu süre 
üç ayı geçemez.» diyor. «Her halükârda üç ayı 
geçemez» tabiri, nasıl olacak da üç aya kadar 
uzayacak? Bir ayı geçemez diyoruz. Her halü-
kârı kim tâyin edecek? Buna bir açıklık geti
ren bir değişiklik takdim edilmiştir, Yükseik 
Başkanlığa. Orada: «Hâkimin kararıyle, üç ayı 
geçmek üzere bu bir aylık süre uzatılabilir» 
diye bir vuzuha eriştirilmiştir. Çnükü, geçen 
sefer bunun üzerinde biraz duruldu, onu da bu 
şekilde daha açıklığa kavuşturmuş oluyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
isteyen sayın milletvekili?.. 

ISALÎH ZEKÎ ALTUNBAŞ (Balıkesir) — 
I Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde konu
şacaksınız Sayın Altunbaş, buyurunuz efen-

I dim. 
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SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) — I 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir hu
kukçu olmamakla beraber, bu değişikliklerle 
ilgili münakaşalarda hukukçu arkadaşların gö- I 
riişleri arasında bir ayrılık gördüm. Onun için I 
bu değişiklik maddesinin bir vuzuha kavuş
masına bir doktor olarak lüzum görüyorum. 

Madde, birçok hastalıkları da içerisine ala
bilecek gibi görünüyor. Eğer, burada maksat 
ruh hastalıkları ise, ki genellikle öyle görünü
yor, Sayın Bakanın da ifadesünden öyle anlaşı
lıyor, akıl ruh hastalıkları bu maddede esas 
olarak alınırsa, buna daha vuzuh getirici bir 
ifade kullanmak lâzımdır. Aksi halde, muhte
lif hastalıklar iddia edilerek bir karışıklığa 
meydan verebilir endişesiyle bu maddenin tek
rar Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, bu
lunduğum yerden müsaade ederseniz izah etmek I 
istiyorum 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurunuz Sa
yın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Mücerret ruh 
hastalıkları, akıl hastalıkları değil, demin Ko-
misyon Başkanı da arz ettiler, aynı zamanda 
iptülâlara karşı alınacak tedbirleri de kapsa
dığını arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu, buyuru
nuz efendim. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
müzakere konusu edilmekte olan 74 ncü mad
dedeki ; «Sanığın resmî bir müessesede gözal
tına alınması» deyimini, değerli Bakanımızın 
kürsüdeki izahatına rağmen, tatbikatta mah
zurlu mütalaa ettiğimi arz etmek için. huzu
runuza geldim. 

Türkiye'deki uygulama itibariyle resmî mü
essese, Doğudaki sosyalizasyon bölgelerine dâ
hil sağlık ocaklarından tutunuz, Adlî Tıp Mü
essesesine, akıl ve ruh hastanelerine kadar uza
nan geniş bir kavramı kapsamaktadır. Şim
di, küçük çaptaki bir sağlık ocağında bir sanı
ğın, tatbikattan edindiğimiz intiba ve bilgile
re göre, bir tecavüz muvacehesinde uğradığı, 
bizatihi sanığın iş ve gücünden kalması, ceh- j 
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rede sabit eser bırakması, bırakmaması gibi 
hallerinin tespliti bakımından bu «resmî bir mü
essese» deyiminin, demin arz ettiğim gibi ihti-
lâtlara sebebiyet verebilecek çok geniş ma
nası olduğu kanısındayım. Bir sağlık ocağına 
göndermek mümkün, bir dispansere gönder
mek, Hükümet tabipliğinin dispanserine kadar 
göndermek mümkün, önerge hazırlayamadım. 
En az tam teşekküllü bir hastane tâbirini kul
lanmak, alınacak raporların da sıhhati bakı
mından, tatbikattan edindiğimiz intihaya göre 
faydalı olacağı kanısındayım. Bilmiyorum Sa
yın Komisyon ve Bakanlık mensupları bu ko
nuda ne düşünürler? 

Bunu arz etmek için rahatsız ettim, huzu
runuzu işgal ettim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen milletvekili?.. 
Yok. Olmadığına göre, 12 nci madde üzerinde 
verilmiş bulunan değişiklik önergelerini oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısında, aynı kanunun 74 ncü maddesine teka
bül eden tasarının 12 nci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilerek kabulünü arz eylerim. 

Kars 
Turgut Artaç 

«Madde 12. — Aynı kanunun 74 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 74. — Tedavi veya tıbbî gözetim al
tında bulundurma veya Ceza Kanunununu 47 
nci maddesinin uygulanması bakımından yapı
lan tetkikte bilirkişinin teklifi üzerine Cum
huriyet Savcısı ve müdafi dinlendikten sonra 
sanığın resmî bir müessesede gözaltına alın
masına, hazırlıik soruşturması sırasında Sulh 
Ceza Hâkimi , ilk soruşturma sırasında Sorgu 
hâkimi ve son soruşturma sırasında mahkeme 
tarafından karar verilebilir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 74 ncü 

maddesinin ilk satırının başına «Sanığın şuuru
nun tetkiki» ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Bürhanettin Asutay 
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BAŞKAN — Mustafa Kemal Yılmaz tarafın
dan verilmiş bulunan önergeyi takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 12 nci maddesiyle değiştirilen 74 

neti maddenin 4 ncü fıkrasındaki «Her halükâr
da bu süre üç ayı geçemez» hükmü yerine, ma
nânın daha açik olarak ifade edilebilmesini te
min için, aşağıdaki hükmün konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Mustafa Kemal Yılmaz 

«Gerektiği takdirde hâkim bu süreyi üç ayı 
geçmemek üzere uzatabilir.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
geleri teker teker okutup Komisyon ve Hükü
metin katılıp katılmadığını soracağım, daha 
sonra Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

(Kars Milletvekili Turgut Artaç'm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Artaç, önergeniz birin
ci fıkrayı kapsamaktadır. Diğer fıkraların ay
nen baki kalmasını uygun buluyorsunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Komisyon, Hükümet katılıyor 

mu efendim?. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

AYTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 
ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 

(0. Senatosu Artvin Üyesi) — Gerçi değiştirge 
önergesini vermiş olan değerli arkadaşım, 
maksada açıklık vereyim diye düşünüyorlar 
ama bu madde, Ceza Kanununun muhtelif mad
deleriyle alâkalıdır. O maddelerde geçen iba
relere göre ve tıbbın gerektirdiği terimleri de 
kullanarak, bilim heyetinin getirdiği esaslar 
içerinde kalarak tedvin edilmiş olduğu için, 
değerli arkadaşımın açıklık olarak getirmek 
istediği hususlar, korkarım ki, asıl noksanlık 
meydana getirecek ve tatbikatta birçok yan
lışlıklara meydan verecektir. Bu itibarla, çok 
iyi tedvin edilmiş, üzerinde çok çalışılarak ted
vin edilmiş maddenin değiştirilmesine taraf
tar olmadığımızı arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, önerge
ye katılmadığını beyan ediyor. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
(îzmlir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 

önergesi tekrar okundu.)) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin üyesi) — Sayın Başkan, arz 
ettik efendim; mücerret şuurun tetkiki değil 
buradaki «tetkik». Iptilâ ve Ceza Kanununda 
geçen durumlardaki bütün hususları içine al
mış olduğu için noksanlaştırır. O itibarla katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
(Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz' 

m önergesi tekrar okundu. )N 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

AYTUĞ (Elâzığ) — Yerinde, katılıyoruz efen
dim. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, önerge
ye katılmaktadır. 

Değişliktik önergesini Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dikkat nazara alınma kaydiyle kabul edil
miş bu önergeye Komisyon olarak filhal katılı
yor musunuz, filhal kabul ediyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Evet. 

BAŞKAN — O halde, 12 nci maddenin; «her 
halükârda bu süre üç ayı geçemez» fıkrası, öner
ge münderecatı ve muhtevasına göre «Gerekti
ği takdirde hâkim bu süreyi üç ayı geçmemek 
üzere uzatabilir.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

43 — 
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Madde 13. — Aynı Kanunun 106 ncı maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 106. — Sanığın tutuklanması hâkim 
tarafından verilen bir tutuklama müzekkere
si ile olur. 

Tutuklama müzekkeresinde, sanığın mümkün 
olduğm kadar açıkça kim olduğu ve şekli ve 
aleyhine isnadedilen suç ve tutuklamanın sebe
bi yazılır. 

Tutuklama müzekkeresinin sureti tutma 
anında tebliğ edilir. Bu mümkün olmadığı tak
dirde de, tutma sebepleri ve aleyhindeki isnat 
sanığa hemen yazılı olarak bildirilmekle bera
ber tevkif evine konulduğunun en geç ertesi 
g'ürıü kendisine tebliğ olunur. Tebliğ, tutukla
ma müzekkeresinin aslına, bir suretinin sanı
ğa verildiği ve tarihi yazılmak ve sanığın yakan-
dığı gün gösterilmek ve altı sanık ile tebliğ 
yapan memur tarafından imzalanmak suretiyle 
olur ve bu asıl tevkif evi dosyasında saklanır. 
Bu muamelenin yapıldığı yazılı olan tutulama 
müzekkeresinin diğer bir sureti dava dosyası
na konur. 

Sanığa, tutuklama müzekkeresinin tebliğinde 
tutukla>ma kararına itiraz hakkı olduğu bildiri
lir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili?... 

BURHANETTiN ASUTAY (izmir) — Bir 
hususu sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Eli

mizdeki linetinde 108 nci madde diyor, kâtip ar
kadaşımız bunu 106 olarak okudu. Acaba eli
mizdeki metindeki maddede mi bir hata var, 
yoksa okumada mı bir hata oldu?.. 

BAŞKAN — Benim elimdeki metinde de 106. 
Madde 13. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Biz
deki 108 efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — O ayrı, 15 nci madde olsa 
gerek. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin bakmış olduğu 
madde 15 nci madde olsa gerek, sol tarafta 20 
nci sayfada. 

13 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?... Yok. Olmadığına göre maddeyi, 
tasarı metninde yazılı şekliyle oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Aynen kaJbul edilmiştir. 

Madde 14. — Aynı kanunun 107 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 107. — Tutuklamanın gayesini ihlâl 
etmemek şartı ile tutuklanan sanığın yakınları
na ve esaslı bir alâkası olan diğer kimselere, 
tutulmasını 'bildirmesine müsaade olunur. Tu
tuklanan isterse bunlara resmen dahi ıhafoer ve
rilir. 

Tutuklanan sanık hâkim önüne çıkarılınca, 
durum yakınlarına bu hâkim tarafından verilen 
bir kararla hemen bildirilir. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
teyen milletvekili ?... 
Buyurun Sayın Kaftan. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmayan ar
kadaşlarım, lütfen oylarını kullansınlar. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Muh
terem arkadaşlarım; öyle zannediyorum ki, üze
rinde en çok durulması lâzımgelen maddeler
den bir tanesi de budur. 

Zira, Anayasanın 30 ncu maddesinin dör
düncü fıkrasındaki; tutuklanan kimsenin hâ
kim (önüne çıkarılınca durumun yakınlarına bil
dirilmesi mecburiyeti, Anayasaya uygunluk te
min edilmesi amacına rağmen bu madde ile te
min edilememektedir. Zira, maddenin ilk sek
li şöyledir : 

«Tevkifin gayesini ihlâl etmemek şartıyle 
tevkif olunan maznunun hısımlarına ve esas
lı bir alâkası olan diğer kimselere tevkifini 
(bildirmesine müsaade olunur. Mevkuf isterse 
bunlara resmen dahi haiber verilir.» der. 

Tasanda ise: 
«Tutuklamanın gayesini ihlâl etmemek şartı 

ile tutuklanan sanığın yakınlarına ve esaslı 
bir alâkası olan diğer kimselere, tutulmasını 
bildirmesine müsaade olunur. Tutuklanan, is
terse bunlara resmen dahi haiber verilir.» der. 

Dikkat edilirse tasarı ile ilk metin arasında 
hiçbir fark yoktur. Halbuki, Anayasanın 30 ncu 
maddesinin söz konusu olan dördüncü fıkrasın
da gayet emredici bir hüküm vardır. Tutukla
nan bir kimsenin durumu, yani tutuklanmış ol
ması hali, istese de istemese de kendisinin ya
kınlarına ve akrabalarına derhal bildirilmelidir 
der. 
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Muhterem arkadaşlarım küçük kasabalar
da bu hükmün bir anlamı yoktur. Oralarda bir 
kimsenin tutulduğu, tutuklandığı veya nezare
te götürüldüğü, karakola götürüldüğü gayet 
kolaylıkla bildirilir. 

Fakat büyük şehirlerde herhangi bir hâdi
se nedeniyle 'hâkim önüne çıkarılan ve tutukla
nan bir kimsenin en yakınlarının tutuklama
dan haberdar edilmesi, onun temel hak ve hür
riyetlerini ilgilendiren önemli bir konudur. 
Onun için Anayasa bu hükmü getirmiş, biz de 
hu hükme uygun bir değişiklik yapmak duru
mundayız. 

Bu itibarla; bendeniz, Yüksek Başkanlığa 
takdim edeceğim bir değişiklik önergesinde, 
«Tutuklamanın gayesini ihlâl etmek şartı ile 
tutuklanan sanığın yalanlarına ve esaslı bir 
alakası olan diğer kimselere keyfiyet derhal 
bildirilir.» şeklinde bir değişiklik önergesi tak
dim edeceğim. 

Bu husus kabul edilirse, söz konusu Anaya
sa maddesi hükmü ide yerine getirilmiş olur ka
naatindeyim, 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?... Sayın 
Hilmi Okçu, buyurunuz. 

HÎLMİ OKÇU (Manisa) — Hiç şüphesiz, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu masum in
sanlar için tedvin edilmiştir. Ceza da kötü in
sanlar için tedvin edilir. 

Burada benim anlayabildiğim nokta şudur: 
Bildirmeyi kim yapacak, tutuklanan bir insan 
için? Buna açıklık Verilmek istenmiş, maddede. 
Yalnız, resmî yönden bildirmeye benim itima
dım olmadığını açıkça belirtmek istenim. Zira, 
Devlet dairelerinin levrak dairesme ve kalemi
ne girdiğiniz vakit, bunların hemen işletmediğini 
görürsünüz. Bir hâkim göremez bunu, yukarı 
kademede bir memur Ihiç görmez. Şayet siz bu 
kalemlere, hâkimin kararını hemen bildirmek 
görevini verdiğiniz an, bu hemen değil asgari 
bir hafta isürer. Hele evrak ikilemlerini uzattı
ğınız vakit, resmî, dairelerde üç tane evrak ka
lemi çektiğiniz vakit, «hemen» tabirleri asgari 
-bir ay atar. Bunu ben, bilhassa iğleri çok olan 
adliyeler için söylüyorum. Küçük yerlerde da
ha çok hemen bildirmenin birçok hususiyetleri 
vardır; ortağı vardır, ailesi vardır, çocuğu var
dır; buralarda bunun bazı noktalarda seri işle
diği kanısındayım. 'Fakat, maznuna, yani imev-
kuf olan şahsa birçok imkânlar varsa, mede

niyetin telefonu da dahil, bu işletmeyi kendisi 
yönünden yapabilirsinz; fakat resmî organlara 
verdiğiniz takdirde, bunun çok şikâyetlere mu-
cibolacağı ve hemen Sşlemiyeceği kanısını taşı
yorum. işlerse gayet tabiî olarak memnun olu
rum. Tedvin edilen ve tedvin edilmesi düşünü
len kanunlar iyi işleyeceği kanisiyle tedvin 
edilir ve kaidelerden vaz'edilir; fakat düşün
cemi belirtmek istedim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Aytuğ, 
buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — iSayın Başkan, sayın üye
ler, 

Bu konuda temel kaideyi, Anayasamızın 30 
ncu ımaddesıi saptamıştır. Şöyle ki : 

«Yakalama, ancak suçüstü halinde veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapıla
bilir; bunun şartlarını kanun gösterir.» 

Dikkat ederseniz «şartlarını kanun gösterir» 
demek suretiyle yakalananın yakalandığını ha
ber vermenin kimin tarafından yapılacağı hu
susunda açıklık getirmemiştir. 

Bu itibarla, «Anayasanın bu temel kaidesine 
uygun olarak, bu tutuklanan kimsenin hâkimin 
önüne çıkmadan evvel ve hâkimin önüne çık
tıktan sonraki safhada yakınlarına, akrabala
rına bu haberi verecek merci hususunda açık
lık getirmek için bu kanunda tadilât lüzumu 
önerilmiştir. 

Bu maddede; «Tevkif olunan kimsenin hı
sımlarına ve esaslı bir alâkası bulunan diğer 
-kimselere tevkifin bildirilmesine, tevkifin ga
yesini, ihlâl etmemek şartıyle müsaade olunur» 
denilmektedir. 

Anayasa hükmünü olduğu gibi kanun met
nine almak mümkün idi. Ancak, tekrara lüzum 
yoksa da, Anayasada bildirmenin kimin tara
fından yapılacağı gösterilmediğinden kanunda, 
bunu igöstermek üzere bir tadilât yapmak ge
rekmektedir. 

Tutuklanma, biliyorsunuz ki, iki türlü olur: 
Birisi, sanık bir suç işlemiştir, bir hâkim huzu-
na çıkarılmıştır. Hâkim 'tutuklamaya karar ve
rir. 

İkincisi, sanık gene bir suç işlemiştir, suç 
kanundaki tutuklanmayı gerektiren suçlardan
dır, gıyabında tutuklama kararı verilmiştir. 
Binaenaleyh, henüz hâkim huzuruna çıkarılma-
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mıştır. Bu itibarla doğrudan doğruya hâkim ta
rafından tutuklanmaya karar verilmiş ise, hâ
kim doğrudan doğruya hısımlarına ve yakınlık 
derecesine göre diğer şahıslara tutuklanmayı 
bildirmek mecburiyetindedir. 

Gıyabî olarak tutuklanmasına karar verilen 
kimsenin yakalanması anında gene bu yakınla
rına haber verme konusu ortaya çıkmış oluyor. 
Bu halde ise kendisi isterse, yani sanığın iste
ğine bırakmışız, istediği takdirde bu bildiri 
mutlaka yaplacaktır. Birisinde ihtiyarîlik, di
ğerinde ise bir mecburîlik, bir kanunilik var
dır. 

Bu itibarla, kanun metni gere Komisyonda 
enine - boyuna görüşülmüş ve realitelere, tat
bikata uygunluğu nazarı itibara alınarak, ye
rinde olarak Yüksek Heyete getirilmiştir. Ay
nen geçmesinde büyük fayda vardır. Takdir 
Yüoe Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın milletvekili? Yok. Olmadığına göre 
14 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan bir de
ğişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Ceza 'UsuTü Muhakeme

leri Kanununun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Malatya 
Mustafa Kaftan 

Madde 14. — «Tutuklamanın gayesini ihlâl 
etmemek şartıyle tutuklanan sanığın yakınla
rına ve esaslı bir alâkası olan diğer kimselere 
derhal bildirilir.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyorum 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadır. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Söz isti
yorum Sayın Başkan, önergemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaftan, öner
genizi kısaca izah etmek üzere buyurunuz. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Muhte
rem arkadaşlarım, Komisyonu dinledim. Be
nim takdim ettiğim önergeme uygun bir-müta

laada bulundular. Fakat maddenin doğuracağı 
sonuç, biraz evvel bahsettiğim, Anayasanın 
30 ncu maddenin 4 ncü fıkrası şöyle der : 

«Yakalanan veya tutuklanan kimse tutulma 
yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç 48 saat ve kanunun açıkça 
belli ettiği hallerde toplu olarnk işlenen suç
larda 7 gün içinde hâkim önüne çıkarılır ve 
bu süre geçtikten sonra hâkim kararı olmaksı
zın hürriyetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan 
veya tutuklanan kimse, hâkim önüne çıkarılın
ca durum hemen yakınlarına bildirilir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada «sa
nık isterse» veya «istemezse» diye bir şey söz 
konusu değildir. Bu, Anayasanın kesin olarak 
emredici bir hükmüdür. Sanık istese de, isteme
se de bu 30 ncu maddeye göre tevkif müzekke
resini vicahmda veren hâkim, gıyabında veren 
hâkim, gıyabî tevkifi vicahiye çevirirken sanı
ğa yakınlarnı sormak suretiyle aynı usulî mu
amele içerisinde yakınlarına haber vermek mec
buriyetindedir. Anayasa burada sanık isterse 
yakınlarına haber verin, istemezse haber ver
meyin demiyor. Sanığın o andaki ruh haletini 
nazarı dikkate alarak, onun temel hürriyetleri
nin bir anda ortadan kalktığı bir sırada ken
disinin en yakını olan kimselere bu tutuklama 
keyfiyetinin bildirilmesini kesin olarak emre
diyor. Burada sanığa bir tercih hakkı verilme
miştir. Eğer bu kanun Komisyonun önerisi 
şeklinde yani tasarıdaki şekliyle çıkarsa, kesin 
olarak ifade edeyim ki, Anayasanın 30 ncu 
maddesine aykırı düşer. Takdir Yüce Meclisin
dir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmadığını beyan ediyor, önergeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. 

Anlaşılmadı. Sayın Mustafa Kaftan tara
fından verilmiş bulunan önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılmadığını beyan ediyor, öner
geyi Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge dikkat nazara 
alınma kaydıyle kabul edilmiştir 

Komisyon bu vaziyet karşısında, dikkat na
zara alınma kaydıyle önerge kabul edildiğine 
göre, filhal katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz, önerge ile 
birlikte maddeyi geri alıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeyi bu dikkat nazara al
ma kaydı ve karan içerisinde Komisyona isti
yorsunuz, ona göre tanzim edeceksiniz.. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu dikkat nazara alınma kaydıyle Komis

yona havale edilen önergeyi Komisyon incele
yecek, ya filhal katılmış olacak, ona göre mad
deyi redakte ederek getirecek yahut da filhal 
katılmadığını beyan edecek, o zaman Mecliste 
tekrar oylanacak. 

Madde 15. — Aynı kanunun 108 nci madde-
si aşağıda! yazık olduğu şekilJe değiştirilmiş
tir : 

Madde 108. — Sanık tutuklama müzekkere
si üzerine tutulduğunda derhal ve nihayet kırk 
sekiz saat içinde yetkili hâkim önüne çıkarıla
rak sorguya çekilir ve tutmanın devam edip 
etmeyeceği hakkında bir karar verilir. 

Sanığı yetkili hâkim önüne götürmek için 
gerekli süre bu kırksekiz saatlik süreye dahil 
değildir. 

Sanığa, sorgu sırasında aleyhindeki vaziyet 
ve hallerden haber verilir. 

Sorguya çekme, sanığın kendi lehine mey
dana koyacağı delilere mani olmayacak tarzda 
cereyan etmelidir. 

Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun ic
rasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen 
suçlarda; sanık sayısının çokluğu veya sanık
ların yahut delillerin durumu veya suçun ni
teliği sebebiyle birinci fıkra hükmünün uygu-
lanamaması halinde sanık, soruşturmanın biti
minde ve her halde yedi gün iç-'nde yetkili hâ
kim önüne çıkarılır; ancak, zabıta, Cumhuri
yet Savcısının veya gecikmesinde sakınca bu
lunan hallerde sulh veya sorgu hâkiminin ya
zılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz saatten 
fazla tutamaz. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili? Yok. Olmadığına göre 
15 nci maddeyi, tasarı metninde yazılı şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Aynen kabul edihriştir. 

Madde 16. — Aynı kanunun 109 ncu mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 109. — Sanık 108 nci maddede gös
terilen süre içinde yetkili hâkim önüne çıka-
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rılamazsa aynı süre içinde tutulma yerine eıi 
yakın sulh hâkimi önüne çıkarılır. 

Sorguya çekilmeden tutuklama müzekkere
sinin geri alındığı veya tutulan kimsenin tutuk
lama müzekkeresinde yazılan şahıs olmadığı 
anlaşılırsa sanık hemen salıverilir. 

BAŞKAN — 16 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum; madde üzerinde söz isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. Olmadığına göre 16 nci mad
deyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 17. — Aynı kanunun 124 ncü madde
sinin ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde Sayın 
Turgut Artaç söz istemiş bulunmaktadır. Buyu
runuz Sayın Artaç. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — 124 ncü mad
denin 2 nci fıkrası ile, benim anlayabildiğim ka-
larıyle, tasarıyı getiren arkadaşlar, sadece tev
kif müzekkeresinin geri alınması, salıvermenin 
ve tevkifin asliye ceza hâkimi tarafından tasdi
ki babında zaman kaybını önlemeyi hedef al
mışlarda*. 

Aslında bu bir zaman kaybı değil, bu bir te
minattır. Bunun yanında bir noktayı unutmuş
lar: Men'i muhakeme kararları... Son soruştur
ma ile birlikte verilen men'i muhakeme karar
larının asliye ceza hâkimi tarafından tasdiki as
lında elzemdir ve lüzumludur. Çünkü sorgu hâ
kimi her hangi bir hataya duçar olabilir; sorgu 
hâkiminin men'i muhakeme kararı yeterli olma
yabilir, hak sahibinin hakkını vikaye bakımın
dan süzgeçten geçmesi gereklidir. Eğer men'i 
muhakeme kararlarının şimdiye kadar yapıla-
gelen bu tasdiki kaldırılacak olursa, diğer taraf
tan bir prosedür vardır, o da bozulmuş olur. 
Men'i muhakeme kararlarına karşı davacının 
mensubolduğu Ağır Ceza Reisliği nezdinde itiraz 
hakkı vardır. Orada da sorgu hâkiminin tasdi
kinden geçen bu hükmü, orayla hemahenk hale 
getirmedikçe aslında bu fıkranın kaldırılması 
bence mahzurludur. Sorgu hâkiminin men'i mu
hakeme, tevkif ve salıverme kararları hakkında 
mensubolduğu asliye ceza hâkimi tarafından çok 
titizlikle ele alınması gereken, hususiyle tutukla
ma meselelerinde hassasiyetin icabı olarak, asli
ye ceza hâkiminin tasdikinden geçmesi gereğine 
inanıyorum. 
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Bu bakımdan Yüce Meclise bir önerge tak
dim edeceğim; tahmin ediyorum ki, tatbikatçılar 
bundan pek şikâyetçi değildir, bu sebeple öner
gemin yani eski 2 nci fıkranın aynen ipka edil
mesini talebediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bu maddede; «Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun 124 ncü maddesinin 2 nci fıkrası kal
dırılmıştır.» denilmektedir. Biliyorsunuz ki, bu 
usul kanunu 1929 yılında çıkmış, o zaman sor
gu hâkimleri dahi başkâtiplerden olabilmekte 
yani başkâtiplere sorgu hâkimliği vazifesi veri
lebilmekte idi. 1961 Anayasası başkâtipler sav
cılara vekâlet edemez, sorgu hâkimlerine vekâ
let edemez diye bu hükmü iptal etmiştir. Son 
1961 Anayasasına göre hâkimler bağımsız diyo
ruz. Sorgu hâkiminin verdiği kararı asliye ce
za hâkiminin tasdiki yine Anayasa muvacehesin
de uygun düşmemektedir. 34 senelik tatbikat 
sorgu hâkimlerini âdeta asliye ceza hâkimleri
nin vesayeti altında tutmakta idi. Şimdi getiri
len kanunla sorgu hâkimliğine bir sıfat veril
miştir. Esasen biz isterdik ki, Adalet Bakanlığı 
sorgu hâkimliği müessesesini tamamen adliyenin 
bünyesinden çıkartsın. Fakat bazı mülâhazalar
la bunu çıkartmadığını gerekçesnde göstermiş
tir. Güya bir kimse zanlı olarak sorgu hâkimliğin
den, yani ilk tahkikatta men'i muhakeme edile
rek diğer son tahkikata geçilmez diyor Fakat 
maalesef sorgu hâkimliğindeki bütün tahkikat
lar da aynen son tahkikat açılması kararı veril
mektedir O kalkmadığına göre, burada getiri
len hüküm, yerindedir 

Saygılar sunarım 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste-^ 

yen arkadaş?.. Yok. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

AYTUĞ (Elâzığ) — Komisyon adına kısaca ko
nuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına, buyurunuz 
efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, izah edilen 
maddede daha çok sorgu hâkimlerinin verdikle
ri kararlardır, ki bu mahkeme muhtelif karar
lar verir. Birisi; doğrudan doğruya tasdike ta
bi olmayan kararlar, bir de mensubolduğu asli

ye ceza mahkemesi hâkiminin tasdiki ile tekev-
vül eden kararlar verilir. Bu kararlarda arka
daşlarımızın üzerinde durduğu hassasiyet bu tas
dike tabi kararların, eskiden olduğu gibi, yine 
asliye hukuk hâkiminin tasdiki ile tekevvün et
mesi konusudur. 

İlk soruşturma aynen muhafaza ediliyor. Sor
gu hâkimliğine yeni bir veçhe verilmek isteniyor, 
bu tasarı ile. Yani sorgu hâkimliğinin de adliye 
içerisinde bir hâkimlik olarak muhafazasının za
rureti şuradan ileri gelmektedir. 

Eskiden hâkim bulmakta müşkülât çekilir
di. Bu itibarla, Muhamat Kanunu hükümlerine 
göre, bir süre hâkimlik yapmış olan kişiler, bir 
kanunla adliyenin içerisinde bırakılmış ve bun
lara sorgu hâkimliği görevi ve yetkisi verilmiş
ti. Hatta birçok yerlerde - tatbikat geçirmiş ar
kadaşlarımız bilirler - bu sorgu hâkimliklerini 
hâkimlere değil, mahallî başkâtiplere, hatta hat
ta onlar yoksa ondan aşağı kâtiplere dahi yap
tırmak mümkün olabiliyordu. 

Bugün Türk adliyesine üniversitelerimizin 
hukuk dalından mezun olan birçok genç kuşak
lar katılmakta ve böylece hâkim kadrosu gün 
geçtikçe gelişmekte ve genişlemektedir. Binaena
leyh, adliye camiası içerisinde çalışan bir sorgu 
hâkimi için rahatlıkla bir hâkim bulmak müm
kün olmaktadır. Hukuktan mezun ve stajını nor
mal olarak yapmış bir hâkime bir adliye çatısı 
altında görev veriyoruz. Türk ulusu adına yar
gılama yapıp, hüküm vermekle yetkili kılıyoruz 
ve bu hâkimin verdiği karara da diğer bir hâki
min tasdiki ile tekevvül etsin diyoruz. Arkadaş
lar hukuk da bir ilerleme, bir oluşum geçiri
yor. Elbette ki, bu gibi değişiklik tasarılarında 
geriye doğru değil, ileriye doğru gitmekte fay
da var dıi1. 

Bu yönden sorgu hâkimlerini diğer emsali 
hâkimler gibi bir hâkim olarak görmeyi elbette 
ki, arzu edersiniz. 

Şimdi, diğer bir arkadaşım özellikle meni 
muhakeme kararı konusunda dokunuyor ve di
yor ki; sorgu hâkiminin bir de muhakemenin 
men'ine aidolan kararları vardır. Bir talepname 
ile bir dava açılmıştır, davada deliller toplan
mıştır. Delillerin sonunda hâkim, bazı sanıklar 
için suç delillerini yeterli görmemiştir, âmme da
vasını, kamu davasını açmaya yeterli görmemiş
tir, bu itibarla bu gibi sanıklar hakkında men'i 
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muhakeme karan verecektir. E, bu karar, tasdi
ki ile tekevvün etsin mi etmesin mi? Arkadaşla
rını, bu karar verildikten sonra tarafların, özel
likle müdahilin, yani mağdur tarafının en ya
kın ağır ceza mahkemesi nezdinde itiraz hakkı 
saklıdır. Biz, bu hakkını ortadan kaldırmıyoruz. 
Sadece biraz evvelki gerekçemde de izah ettiğim 
gibi, sorgu hâkimlerini, makamlarının hâkimi 
olarak görmek istiyoruz, değişiklik bundan ileri 
geliyor. Değişiklik tasarısı yerindedir. Aynen 
çıkmasında büyük fayda vardır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde veril

miş bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ceza Muhakemeleri Usulünün değişiklikleri

ne ait tasarının 17 nci maddesindeki, aynı kanu
nun 124 ncü maddesinin ikinci fıkrası kaldırıl
mıştır, teklifinin tasarıdan çıkarılarak; Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 124 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının aynen muhafazasını arz ve 
teklif ederim. 

Kars 
Turgut Artaç 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Ko
misyon katılmıyor, Hükümet katılmıyor. Deği
şiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

17 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Aynı kanunun 128 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmaz-
sa lüzumsuz veya muhik olmayan bir gecikmeye 
meydan vermeyecek surette ve yakalanma ye
rine en yakın sulh hâkimine gönderilmesi için 
gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat içinde' 
bu sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorguya çe
kilir. 

'Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icra
sına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suç
larda; sanık sayısının çokluğu veya sanıkların1 

yahut delillerin durumu veya suçun niteliği se-
toebiyle hirinci fıkra hükmünün uygulanamama-
sı halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve 
her halde yedi gün içinde sulh hâkimi önüne 

çıkarılır; ancak zabıta, Cumhuriyet Savcısının 
veya tehirinde zarar umulan hallerde sulh ve
ya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça 
sanığı kırksekiz saatten fazla tutamaz. 

iSulih hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal 
görmez veya yakalama söbepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasını 
emreder. 

Aksi halde vereceği tutuklama müzekkeresi 
hakkında 126 nci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 18 nci 
maddeyi okutmuş bulunuyorum. Madde üzerin
de söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Olma
dığına göre, 18 nci maddeyi tasarı metninde4 

yazılı şekli ile oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul edil
miştir, 

Komisyona bir sual sormak istiyorum. 18 nci 
maddeyi bu şekli ile kabul ettikten sonra, eski 
hükümet teklifinde 20 nci madde olarak görü
nen ve kanunun 129 ncu maddesini değiştiren 
madde, burada nevama 19 ncu madde gibi gö
rünmesi gerekirken, çıkarılmış ve adeta 129 ncu 
maddenin değiştirmeye tabi tutulniıaşına lüzum 
olmadığı burada görülmektedir. Bunun hak
kında bir ifadede bulunacak mısınız efendim? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Evet. 

'BAŞKAN — Lütfen iSaym Adalet Bakanı. 
Bilmem anlatabildim mi? Hükümet teklifinde 
129 ncu madde değiştirilmiş. Komisyon ise, Tttöy-
le bir değişikliğe ya lüzum görmedi veyaıhutta 
tasarı metnine dahil etmeyi gereksiz buldu. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. ıSenatösu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

i 'Hükümetin teklifinde 20 nci madde olarak 
sevk edilen maddede; «aynı kanunun 129 ncu 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir» diyor ve 129 ncu madde de; «yakalanan 
şahıs aleyhine kamu davası açılmış ise bu, şa
hıs 128 nci maddede yazılı süre içinde veya ön
ce sullh hâkimi önüne götürülmüş ise, hâkimin 
kararı ile yetkili mahkemeye veya sorgu hâki
mine götürülür ve sorguya çekilir. Mahkeme ve
ya sorgu hâkimi sorguyu müteakip, getirilen 
şahsın ya salıverilmesine veya tutuklanmasına 
karar verir.» şeklinde düzeltilmiş. 

Bu maddeyi Komisyon tamamiyle ortadan 
kaldırmış. Yalnız gerekçesi yazılmamış. Bu ge-
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rekçeyi Yüksek huzurunuzda şu şekilde arz ve 
takdim etmek ihtiyacını hissettik : 

Adalet Komisyonu ,Ceza Muhakemeleri Usu
lü kanununun 129 ncu maddesini değiştiren 
20 nci maddeyi tasandan çıkarmıştır. Ancak 
bu husus Komisyon raporunun gerekçe kısmına 
yazılmamıştır. Anılan maddenin tasarıdan çıka
rılmasının sebebi şudur : Soruşturma yapılarak 
suç delilleri toplanmış ve hakkında dava açılmış 
olmasına göre, yakalanan şahsın 128 nci madde
de olduğu gibi, 48 saat veya toplu olarak işle
nen suçlarda 7 gün içinde değil,. hemen yargı 
mercii önüne götürülmesi gerekir. Bu halin 
atıfta bulunulan 128 nci madde ile bir alakası 
yoktur. Filhakika 128 nci maddede işlediği su
çu müteakip yakalanan şahsın durumu derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. O itibarla, zait telâkki 
edilen bir maddeyi muhterem Komisyon metin
den çıkarmıştır ve doğrusu da tabiatiyle bu ol
muştur. 

Bu hususu arz etmiş oldum. 

BAŞKAN — Evet. Hükümetle de demek 
mutabakat halinde. Bu sebeple maddenin niçin 
çıkarıldığı da Yüce Meclis huzurunda ifade 
olunmuş bulunmaktadır. 

Şimdi bu hale göre, Hükümet teklifinde 
21 nci madde olarak görünen ve fakat nunıa-
rataj sırasına göre Komisyonca 19 ncu madde 
olarak telâkki edilen maddenin okunmasına ge
çiyorum. 

Madde 19. — Aynı kanunun 133 ncü madde
sine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra ek
lenmiştir : 

İhzar müzekkeresinin bir sureti sanığa ve
rilir. 

BAŞKAN — 19 ncu maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. Maddeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Aynı kanunun 134 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir1 : 

Madde 134. — İhzar müzekkeresi ile çağrı
lan şahıs derhal, mümkün olmadığı takdirde 
yol süresi hariç en geç kırksekiz saat içinde ça
ğıran hakimin önüne götürülür ve sorguya çe
kilir. 

İhzar, getirme için muhik görülecek bir za
manda başlar ve hâkim tarafından sorguya çe
kilmenin sonuna kadar devam eder. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 20 nci madde üzerinde (Sayın Turgut 
Artaç söz istemiş bulunmaktadır. 

Buyurunuz Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, ihzar müessesesi, bizde bilinir ki 
jandarma ve polis tarafından tatbik edilir. Bu
rada, getirilen tasarıda, aynen şöyle deniyor : 

«İhzar müzekkeresi ile çağırılan şahıs der
hal, mümkün olmadığı takdirde yol süresi ha
riç en geç kırksekiz saat içinde...» Yol süresini 
bu birinci fıkra kendi iç bünyesine almış bu
lunuyor. 

İkinci fıkra; «İhzar, getirme için muhik gö
rülecek bir zamanda başlar ve hâkim tarafın
dan sorguya çekilmenin sonuna kadar devam 
eder» diyor. 

Burada bu fıkra, ilerde, kurulmayan adlî 
zabıtanın dışındaki zabıta tarafından suiisti
mal edilebilir. Aslında birinci fıkrada, yolda ge
çecek müddetin hariç olduğu kabul edildiğine 
göre, artık mulhik bir müddet, bir zamanda baş
lar şeklindeki bir tabirin kanuna girmesi, iler
de ihtilâtilara meydan verebileceği gibi, tatbi
katçı için de müşkülât çıkarabilir. Eğer Komis
yon benim bu düşünüşümün dışında başka bir 
düşünüşte, başka bir esbab-ı mucibe ile bu fık
rayı eklemiş ise, ben tatmin olursam bu husus
ta bir diyeceğim yok. Tatmin olmazsam, bu fık
ranın çıkarılması yolunda bir önemgem var. 
O zaman takdim ederim. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen sayın milletvekili?.. Yok. 
Komisyon veya hükümet olarak cevap vere

cek misiniz, efendim? 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Adalet Baka

nı. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(0. Senatosu Artvin Üyesi) — Saym Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

'Sayın Artaç, bu 20 nci madde ile değiştiril
mekte olan 134 ncü maddedeki sözleri daha 
ziyade ihzar edilen kişi bakımından değerlen
dirme yolunu tuttular. Halbuki burada ihzar 
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edilen kişi değil, ihzarı yapacak olanlar için 
bir nevi talimat veriliyor, «Bundan fazla tuta
mazsın, bundan fazla götüremezsin» anlamın
dadır. O bakımdan öylece mütalaa edilirse zan
nediyorum ki, bir anlaşmazlık kalmayacaktır. 
Yani oradaki muhik sebepler filân, ihzar mü
zekkerelerini infaz mevkiinde olan zabıtanın 
mahkemelere ve hâkimlere karşı sorumluluğunu 
hesaba kattığımız zaman ele alınacak konular
dır. Böylsce mütalaa etmelerini istirham ediyo
rum. O takdirde de bir anlaşmazlık olmayaca
ğını ümit ediyorum. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde başka 
söz isteyen sayın miletvekili?.. Yok. 

Madde üzerinde değişiklik önergesi de veril
memiş olduğu cihetle oyunuza sunuyorum. Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Aynı kanunun 15# nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 158. — Meşhut suçlarla gecikmesinde 
zarar umulan hallerde sulh hâkimi veya sor
gu hâkimi, tutuklama dahil bütün soruşturma 
muamelelerini re'sen yapmak yetkisini haizdir. 

Cumhuriyet Savcıları da tutuklamadan baş
ka yukarda yazılı muameleleri yapabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Aynı kanunun 171 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde İTİ. — Cürümlerde Cumhuriyet Sav
cısı lüzum görürse, talebi üzerine ilk soruştur
ma yapılır. 

Suçun önemi, dağınıklığı ve delillerin koru
nup toplanması hâkim tarafından soruşturma 
yapılmasını gerekli kılıyorsa Cumhuriyet Sav
cısı ilk soruşturmanın yapılmasını ister. 

İrtibat dolayısıyle yüksek görevli mahke
meye ait davalarda birleştirilmesi hali ayrı ol
mak üzere sulh mahkemelerinin göreceği işlerde 
ilk soruşturma yapılmaz. 

Hazırlık soruşturması 158 nci maddeye göre 
yapılmış ise ilk soruşturma, hazırlık soruştur
masının noksanını tamamlama suretiyle yapı
lır. 
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BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Aynı kanunun 173 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 173. — Sorgu hâkimi bu talepnameyi 
görev veya yetkisizlik, kamu davasının kabu
le şayan olmaması veya işin ilk soruşturmaya 
tabi cinsten bulunmaması yahut fiilin cezayı 
müstellzim olmaması sebeplerinden birine daya
narak reddedebilir. 

Karar verilmeden önce sanık dinlenebilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Aynı kanunun 175 nci madde
sinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

!Sanık, 173 ncü maddenin ikinci ve 174 ncü 
maddenin birinci fıkrasında yazılı hallerde gö
rev veya yetkisizlik hakkındaki talebini redde
den sorgu hâkiminin veya asliye mahkemesi 
başkan veya hâkiminin kararı aleyhine acele 
itiraz yoluna müracaat edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. . 

Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Aynı kanunun 176 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 176. — îlk soruşturmanın açılması 
hakkındaki talebinin reddine dair sorgu hâki
mi tarafından verilen karar aleyhine Cumhuri
yet Savcısı acele itiraz yoluna müracaat edebi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Aynı kanunun 183 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 
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Madde 188. — İdik soruşturma, sanık hakkın
da son soruşturmanın açılmasına veya muhake
menin menine yahut kamu davasının düşmesi
ne karar verilmeye yetecek ibir derecede bütün 
delillerin toplanmasını ve elde edilmesini gerek
tirir. 

Muhakemeden önce kaybından korkulan ve
ya sanığın müdafaasını hazırlamak için tespiti! 
zarurî olan deliUerin her halde toplanması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili?.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ben rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Reşit Ülker. 
Açık oylamalarda oylarını kullanmayan ar

kadaşımız varmı?.. Yok. 
Kupalarda oy verme işlemi sona ermiştir, 

lütfen kupalan kaldırınız. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) -— Değerli ar
kadaşlarım, tasarının tümü üzerindeki konuş
mamda ilk soruşturmanın zorunluğunun bu 
madde ile kaldırılmasını Türk hukukunda ye
rinde bir değişiklik olmadığını ve sanık içün 
adalet teminatını kaldırıcı nitelikte bulundu
ğunu ifade etmiş ve Alman hukuk ve eski ka
nunlarımızı burada zikretmiştim. Yani, daha 
evvelce kabul edilen, bu kanunda değişiklik ya
pılmadan evvelki durumda karar hâkimi mües
sesesinin bulunduğunu, onun ilk tahkikat so
nunda sorgu hâkiminin, mustantığın değil, ka
rar hâkiminin karar vermesi gerektiğini, böy
lece tahkikatı yapanla karar verenin ayrı ayrı 
kişiler bulunmasının sanık bakımından bir te
minat teşkil ettiğini, Alman hukukunda da ben
zer hükümlerin bulunduğunu, orada da ilk tah
kikatın yapıldığını ve sonunda da kararı üç kişi
lik karar hâkimlerinin verdiğini ifade etmiştim. 
Şimdi, *buna karşılık gerek kanunun tümünün 
gerekçesinde, gerekse madde gerekçesinde en 
önemli değişiklik sebebi olarak davaların sü-
ratlendirilmesinin gösterildiğini de ifade etmiş 
ve davaların süratlendirilmesinin başlı başına 
adalet için bir amaç olamayacağını da söylemiş
tim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan lütfet
tiler bu kürsüden izahlarda bulundular, fakat 
o izahlar dahi böyle bîr müessesenin bugünkü 
şekle, yani bu tasanda getirilen şekle sokulma

sının, yani ilk tahkikatın savcıların takdirine 
bırakılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. 
Kaldı ki, Alman hukukunda ilk tahkikatı sanık 
dahi isteyebilmektedir. ilk tahkikat hakkı sa
nığa da verilmiş bir hak olarak gözükmekte
dir. 

Ben istirham ediyorum, bu konuda üniversi
te kürsülerinde bulunan yetkililerin fikrî genel 
olarak ilk tahkikatın muhafaza edilmesi yolun
dadır, benim bilebildiğim kadar. Bugün geti
rilen değişikliklerin arasında en önemli hüküm 
değişikliği budur. Böyle köklü bir değişikliğin 
üzerinde enine boyuna tartışma yapılarak bu
nun, hemen hemen üniversite profesörlerinin ve 
hukukçuların ittifaka yakın bir fikir birliği ile 
çıkarılması doğru olur. Bunun üzerinde derin
liğine bir tartışma yapılmaksızın, bugünkü yan
lış tatbikatın, dün hâkim bulamamadan ileri 
gelen değişikliğin, bugün ise. «Efendim, sorgu 
hâkimleri görevlerini usulen yapıyorlar» iddia
larıyla kaldırılması doğru değildir. Burada ya
pılacak şey, eski iddianın karşıtı olarak sorgu 
hâkimi bulabiliriz. Evvelce yapılan tadilâtta 
sorgu hâkimi bulamıyorduk, bugün sorgu hâ
kimi bulabiliriz. Türk Milleti vatandaşlarına 
adalette teminat sağlamak için sorgu hâkimi 
ödeneği ayırabilir. Türk Milleti bugün bu du
rumdadır. Onun yanında, böyle bir müesseseyi 
ortadan kaldırabilmek için; eğer sorgu hâkim
leri hızlı bir tahkikat yapıyorlar, yani şeklî bir 
tahkikat haline geliyorsa, bunun üzerine eğilip 
o tahkikatları daha derinlemesine tahkikat ha
line sokmak lâzımdır. Yoksa, bunlar hazırlık 
tahkikatının bir eşidir, diye bu müesseseyi or
tadan kaldıramayız. 

Hatırlıyacaksınız, boşanma davalarında bir 
sulh teşebbüsü vardı. Alelacele bir görüşle bu 
kaldırıldı. Ben şahsen uygulamada sulh teşeb
büsü yüzünden ne kadar çok yuvanın kurtul
duğunu bilen bir kimseyim ve sulh teşebbüsü 
kalktıktan sonra vatandaşlar, yani karı koca
lar doğrudan doğruya boşanma davasıyle karşı 
karşıya kaldılar. 

Aslında gerçekten sulh hâkimleri iş
lerinin çokluğu dolayısıyle bu sulh te
şebbüsünün bir sosyolog olarak, bu hususlar
da yetişmiş, bir hâkim olarak ele alamıyorlardı, 
kapıdan çağırılıyorlardı «Uzlaşıyor musunuz» 
diye soruyordu, onlar da «Uzlaşamıyoruz» 
diyorlardı. Halbuki, o hâkimler geliştirildiği 
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takdirde, bir hâkim her iki tarafı ciddî olarak 
dinlediği, boşanma sebeplerini araştırdığı, uz
laştırma zeminini bulmaya çalıştığı zaman top
luma bir ailenin kazandırılmasını sağlayabilirdi. 
Biz bunu kaldırdık. Bu müessese de tıpkı bu
na benziyor; sorgu hâkiminin, sorgunun bu şek
le getirilmesi bir teminatın kaldırılmasıdır. Ar-» 
kadaşlarımm ve Sayın Bakanın dikkatine su-
nn.yftnvn ve iki önerge veriyorum; bir tanesi 
maddenin tamamen kaldırılmasına aittir, diğeri 
de bu madde kaldırılmadığı takdirde teminat 
teşkil edecek karar hâkiminin getirilmesini 
önermektedir. Yani, sorgu hâkiminin tahkika
tı yaptıktan sonra karar hâkiminin de karar 
vermesini.. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEH
MET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Ülker, her 
halde yanlış beyanda bulunuyorsunuz, sizin 
söyledikleriniz 171 nci maddeyle ilgili. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 26 ncı mad
de değil mi, acaba yanlışlık mı yaptım? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEH
MET AYTUĞ (Elâzığ) — Evet, 26 ncı madde 
183 ncü maddeyi değiştiriyor. 

BAŞKAN — Yani, madde 30 oluyor, Sayın 
Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Çok özür 
dilerim. Bendeki yanlış metin mi acaba? 

BAŞKAN — Hükümet teklifindeki 30 ncu 
maddeyi bulun, Sayın Ülker, 24 ncü sayfada 
«Madde 30» diyor, o bizim numaratajımıza gö
re 26 ncı numarayı alıyor. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Çok özür di
lerim. Uyarmanıza teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Matbu tasarıda 30 ncu madde 
olarak görülen, fakat kabul etmiş olduğumuz 
numarataj sırasına göre 26 nci madde olarak 
görüşmekte olduğumuz madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. 

Buyurun Saym Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Biliyorsunuz ki, adliye cihazı bizde maalesef 

çok ağır işlemektedir. Bunun tek sebebi de; 
evvelâ hazırlık tahkikatı denir günlerce devam 
«der, hazırlık tahkikatından sonra ilk tahkika
ta geçilir o da aylarca sürer, aynı şeye tekrar 
başvurulur veya sorgu hâkimi biraz işin tevsiini 
düşünür. Malûmlarınız ilk tahikkattan sonra 

— 53 

22 . 9 . 1972 0 : 1 

son tahikkat işlemine başvurulur. Bu üçlü 
usul adliye cihazımızın ağır işlemesine sebebol-
maktadır. 

Acaba o zaman bu üçlü usul neden kabul 
edilmiş? Biliyorsunuz savcılara, sorgu hâkim
lerine başkâtipler vekâlet etmekteydiler. Her
hangi bîr aksaklık olmasın, bir de mahkemeden 
geçsin diye sonradan üçlü usul kabul edilmişti. 
Bugün başkâtipler savcılara, sorgu hâkemleri
ne vekâlet edemiyorlar; bunlar münferiden gö
revlerini yapıyorlar. O halde hazırlık takikatı 
savcılıkta bittikten sonra ilk tahkikata geçilir. 
ilk tahkikatta sorgu hâkimi sanık veya şahit
leri çağırır, ne biliyorsun der. Sanık veya 
şahit «efendim, ben hazırlık tahkikatı sırasın
da ifade vermiştim o ifademe ilâve edecek bir 
şeyim yok» der ve hâkim bu durumu olduğu gi
bi zapta geçirir. Bu tahkikat bittikten sonra 
icabeden mahkemede son tahkikat açılır; orada 
hâkim icabında yapılan tahkikatı yerinde gör
meyerek, kâfi görmeyerek delilleri enine - bo
yuna takdir eder. Bu bakımdan, önümüze bu 
tadil teklifi gelmişken şu sorgu hâkimliği mü
essesesini, yani ilk tahkikatı kaldıralım. Bin
lerce saatlik hâkim çalışmasından tasarruf edi
lir, mahkemeler daha seri işler, adalet daha 
kısa zamanda tecelli eder. 

Bu bakımdan, maddenin diğer maddelerle 
birlikte ele alınarak ilk tahkikat müessesesini 
çıkarmakta, hazırlık ve son tahkikat işlemiyle 
bu işe bir çözüm yolu getirmekte fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

ba"ka sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de 
verilmemiş bulunduğu cihetle maddeyi tasarı 
metninde yazılı olduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifinde 31 nci madde olarak 
görünen, tasarının matbu şeklinde 31 nci mad
de olarak görünen ve fakat şimdi kabul etmiş 
olduğumuz numaralamaya göre 27 nci madde 
olarak müzakereye tabi olan maddeyi okutuyo
rum. 

Madde 27. — Aynı kanunun 188 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 188. — Bilirkişi iştiraki ile bir keşif 
veya muayeneye lüzum görülürse, sanık duruş
ma sırasında getirtmek arzusunda bulunduğu 
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bilirkişinin de bu muamelenin yapılacağı güne 
davet edilmesini isteyebilir. Bu isteğinin hâ
kim tarafından reddi halinde sanık, bilirkişiyi 
kendiliğinden davet ettirebilir. 

Sanığın seçtiği bilirkişi hâkimin tayin ettiği 
bilirkişinin isme engel olmamak kaydıyle keşif 
ve muayene ve soruşturma işlerine iştirak etti
rilir. 

Sanığın seçtiği bilirkişinin keşif veya mu
ayene sırasında ileri sürdüğü isteklerinin kabul 
edilmemesi halinde ret kararı gerekçeli olarak 
tutanağa geçirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın 
Başkan, «... ileri sürüldüğü» değil «... ileri sür
düğü» olarak düzeltilmesi gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — Evet, zaten bizim elimizde mev
cut metinlerde de değiştirilmiş durumda efen
dim. Türkçe kurallarına göre de normali bu
dur. Buna göre 27 nci maddeyi şimdi ifade 
ettiğim şekliyle Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 28. — Aynı Kanunun 191 nci mad

desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 191. — ilk soruşturma yapılan işler
de son soruşturmanın açılmasına, sanığın muha
kemesinin men'ine, kamu davasının düşmesine 
veya son soruşturmanın geçici olarak durma
sına karar vermek yetkisi sorgu hâkiminindir. 

Cumhuriyet Savcısı soruşturma evrakını id
diası ile birlikte en geç yedi gün içinde sorgu 
hâkimine geri verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Buyurunuz Sayın Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın arka
daşlarım; Adalet Komisyonu süreyi «yedi gün» 
olarak değiştirmiş. Sanığın lehine olması, iş
lerin süratle görülmesi bakımından Hükümet 
teklifindeki «üç gün» ibaresinin uygun olduğu 
kanaatindeyim. Bir önerge takdim edeceğim. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) —Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz Komisyondan bir sualim ola
cak efendim, 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Efendim, başta, 

«ilk soruşturma yapılan işlerde son soruşturma
nın açılması» yetkisi sorgu hâkimliğinin oluyor. 
Son fıkrada: «Son soruşturmanın açılması ta
lebi iddianemeyle olur' denilmektedir. 

Benim öğrenmek istediğim husus; son so
ruşturmanın açılması talebi sorgu hâkimliğine 
mi veriliyor acaba? Bunu lütfederlerse mem
nun olacağım efendim. 

BAŞKAN — Soru sahibinin beyanı muva
cehesinde lütfen görüşünüzü açıklayınız efen
dim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Efen
dim, ilk soruşturmayı yapan sorgu hâkimi, dos
yayı iddianeme tanzimi için Cumhuriyet savcı
sına gönderecek, orası iddianameyi tanzim ede
rek tekrar sorgu hâkimine gönderecek, ondan 
sonra karar verilecek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde beyanda bu
lunmak isteyen başka arkadaşımız var mı efen
dim?.. Yok. Verilmiş bulunan değişiklik öner
gelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
28 nci maddedeki «yedi gün» lük sürenin 

«üç gün» olmasını talebe deri m. 
Samsun 

Yaşar Akal 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1412 sayılı Kanunla ilgili tasarının 28 nci 

maddesinde yer alan 191 nci maddedeki «Sorgu 
hâkimi» ibaresinin «karar hâkimi» olarak de
ğiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Önergeleri teker teker okutup 
Yüce Meclisin oyuna sunacağım efendim 

(Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Akal tarafından veril
miş bulunan önergeye sayın komisyon ve sa
yın Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkanım, 
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filvaki bazı ahvalde tutuklu olan sanıklar için 
en kısa zamanda meselenin halledilmesi onun 
lehine bir teminat; ama Hükümetçe «üç gün 
içinde» denilmiş olmasına rağmen, komisyon 
uygulamayı dikkatinde tutmak suretiyle ve «en 
geç» kaydına da bağlayarak bunu bir haftaya 
çıkarıştır. Çünkü, bazı ahvalde Cumhuriyet 
savcıları üç gün içinde yetiştiremiyor; bu sefer 
sanığın yanında bir de sanık savcıyı karşımıza 
almak gibi bir hal oluyor. Komisyonun değiş-
tirisi uygulamaya uygun düştüğü için önergeye 
katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 

sayın Komisyon ve sayın Hükümet katılıyorlar 
mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Efendim, bunu kabul etti
ğimiz takdirde Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunundaki bütün sorgu hâkimleri tabirini de
ğiştirmiş oluruz. Bütünlüğü bozması yönün
den katılmıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Aynı görüşle ka
tılamıyoruz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O manaya 
söylenmemiştir, 

BAŞKAN — Efendim, önergenizi okuttum 
şimdi tekrar izah etmek istiyorsanız imkân var. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Hayır efen
dim, önergem muameleye konulsun; esasen bi
raz evvel izah etmiştim. 

BAŞKAN — Peki efendim . Komisyon ve 
Hükümet önergeye katılmadıklarını beyan et
mişlerdir. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi, tasarı .metninde yazılı olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 29. — Aynı kanunun 194 ncü mad

desinin son fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir ; 
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Sanık, bu karar aleyhine kanun yoluna gi
demez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 30. — Aynı kanunun 197 nci madde

sine aşağıda yazılı olduğu şekilde iki fıkra ek
lenmiştir : 

Kamu davasının düşmesini gerektiren kanu
nî sebepler varsa sorgu hâkimi bu sebepleri ve 
kanunî mesnetlerini yazarak davanın düşmesi
ne karar verir. 

Muhakemenin men'i ve kamu davasının düş
mesi kararları sanığa tebliğ edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 31. — Aynı kanunun 202 nci madde

sinin ilk fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

Sorgu hâkimi görevli ve yetkili mahkeme 
huzurunda son soruşturmanın açılmasına karar 
verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 32. — Aynı kanunun 203 ncü madde

sinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekil
de" değiştirilmiştir : 

Muhakemenin men'ine, amme davasının düş
mesine, soruşturmanın geçici olarak durmasına 
veya davanın iddianamede gösterilen mahkeme
den daha aşağı görevli bir mahkemeye verilmesi
ne dair sorgu hâkimi verilen karar aleyhine Cum
huriyet savcısı acele itiraz yoluna müracaat 
edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 33. — Aynı kanunun 210 ncu mad

desinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir ; 
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Bu mıöhle riayet edilmemiş ise, ilk soruştur
ma yapılmış olan işlerde son soruşturmanın açıl
masına dair olan kararın ve yapılmamış olan iş
lerde iddianamenin okunmasından önce sanık 
duruşmanın talikini isteyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyem sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Katoul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

34 mcü maiddeyi okutuyorum, 
Madde 34. — Aynı kanunun 226 mcı madde

si aşağııda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 226. — Sanık veya vekaletnamesinde 
sarahat bulunması halimde müdafi isterse, mah
keme sanığı duruşmada hazır bulunma mecbu
riyetimden vareste tutabilir. 

Ağmr cezalı suçların maadasında sanık daha 
önce sulh veya sorgu hâkimi tarafından sorgu
ya çekilmiş ise, davaya esas olan olaylar üzeri
ne istinabe suretiyle sorguya çekilir. 

Ağır cezalı suçlarda, sanık daha önce sulh 
veya 'sorgu hâkimi tarafından sorguya çekilmiş 
olsa bile, davaya esas olan olaylar üzerime isti
nabe suretiyle sorguya çekilir. 

Duruşmadan vareste tutulmasını taleibettime-
ıse bile, davamn görüldüğü yer mahkemesinin 
yargı çevresi dışımda başka bir suçtan tutuklu 
veya cezası infaz edilmekte olan sanığın sorgusu 
bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile yaptı
rılabilir. 

Sorgu için tayin olunan gün, Cumhuriyet 
Savcısı ile müdafie bildirilir. Bunların sorgu sı
rasında hazır bulunması zorunlu değildir. 

Sorgu tutanağı duruşmada okunur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 34 
mcü maddeyi okutmuş bulunuyorum. 34 mcü 
madde üzerimde Sayın Turgut Artaç söz iste
miştir. 

Buyurunuz Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayım Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu usulün 226 ncı maddesinin değişikliğini 

bu şekilde getiren arkadaşlara teşekkür ederim. 
Çünkü, bu madde ile büyük bir İhtiyaç karşılan
mış oluyor. Hususiyle ağır cezalı cürümlerde es
kiden beri ağır ceza mahkemesinin çektiği çile
yi birer hukukçu olarak hepimiz biliyoruz. Ge
rek maddî bakımdan, gerekse zaman bakumım-
ıdan 'bu maddemin getirilmesinde büyük bir ka

zancımız olmuşitur. Mahkemeler bu suretle da
vaları daha evvel bitirme olanağıma sahibolacak-
lardır. 

Yine, müdafaa müessesesi için bu maddede 
foir yenilik getirilmişıtir. Evvelden beri vaki 
olan tatbikatta ağır ceza malhkemelerimde mü
dafi avukatlar suçlunun gaytbubetimde duruş
malara iştirak edemezlerdi. Bu malddemin ilk 
fıkrasının medlulüme bakılacak olursa sanık 
müdafiimim, sanığın gıyabımda dahi duruşmaya 
devamı ömgörülıüyor ama, 'burada kesim bir sara
hat yoktur. Deniliyor ki, «Vekâleıtmameıde sanı
ğın duruşmadan vareste tutulması yetkisi ve
rilmişse vekil bumu maihkemedem ister.» Ağır 
ceza mahkeımelerimde de bu dahil. Fakat, bu yi
ne kapalı bir mevzudur. Yarım bir mahkeme re
isi kendine göre bu kamumu tefsir eder ve der 
ki; buradaki kasıt, vekâletmaımesimde sarahati 
varsa ve ©uçlu da mahkememin, görüldüğü ma
halde veyahut mahkemenin huzuruma gelmemiş
se yazılı olarak böyle bir talepte bulumabilir, 
diyefbilir. Bu bakımdan istiyorum M, Komisyon 
buraya açık bir sarahat getirsin. Denilsin ki, 
suçlunun ademi mevcudiyeti halimde müdafiler, 
suçlu (hazırmış gibi ağır ceza mahkemelerimde 
•de duruşmalara devam ©der, delillerimi ve iddia
larımı ileri sürer, müdafaasını yapar. 

Bu bakımdan ben maddemin sonuna bir fık
ra 'eklenmesini teklif ediyorum. Teklifim şöyle
dir: 

«Ağır cezalı suçlarda. da sanık duruşmada 
hazır bulumsum veya bulunmasın müdafileri du
ruşmaya iştirak edebilirler.» 

Bu tabir konulursa daha büyük bir 
vuzuh getirilmiş olur. Bu suretle müda
faa müessesesi de kendisimi temimat al
tıma almış olacaktır. Benim isteğim, hususiyle 
yan maddeye, eğer Komisyon başka şekilde 
maddemin, içerisine bir sarahat getirelbilecekse 
teklifte bulumsum veyahut da bumu bir ek fıkra 
olarak kabul etsin ki, yarın, öbürgün ihıtilâtlara 
meydan verilmesin. Suçlu, mahkeme ve müda
faa müessesesi bu suretle rahatlıkla çalışma ola
nağını bulabilsin. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, bir şey mi 
(söyleyeceksiniz efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Bir kelime içim 
bir şey söyleyecektim,. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Her ne kadar 

eski kanunda varsa da, bu kanuna da böyle 
amiyane tabirler konması isabetli olmaz kanaa
tindeyim. Meselâ, «Ağır cezalı suçların maadasın
da kalan...» yerine, «Ağır cezalı suçların dışında 
kalan» tâbirinin konması daha uygun olur her 
halde. 

BAŞKAN — Her halde onu düşünmüşlerdir. 
Ama yine Jbir soralım. 

Efendim, bu «Ağır cezalı suçların maadasın
da..» tabirini Sayın Akal pıek yakışıklı bulmu
yor. Bu «[Maadasında» tabiri yerine «Dışında, 
haricinde» gibi bir kelimenin ikamesini daha ya
rarlı görüyor. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın 
Başkan, filvaki bu değişiklik tekliflerinde ha
kikaten bugünkü dile pek de uygun düşmeyen 
birçok terimler vardır, kabul ediyoruz. Doğru
dan doğruya yeni bir hüküm getiriyor olsaydık, 
buna dikkat edecektik. Fakat, bütün maddeler 
aynı dille ortaya konulmuş. Şimdi, onun dışına 
çıkınca, bu sefer bizim yenilik diye getireceği
miz dil sırıtıp kalacak, inşallah bir gün bütün 
bu terimleri bir noktaya bağlamak mümkün 
olur. 

Sonra, Sayın Artaç da, «Müdafilere bir im
kân verilsin» idiye buyurdular. Lütfetsin benim 
aziz arkadaşım, bir madde aşağısını okursa, ora
da, sanığın olmaması halinde de müdafiin du
ruşmaya girebileceği durumu derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN —Bu şartlar karşısında ve bu be
yan karşısında Sayın Artaç ne buyuruyorsu
nuz? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşım bakanın bu izahatı hakikaten 
lâtife ama, eski usulde de buna benzer bir hü
küm vardı 227 nci maddede. Bu hükme rağmen 
orada da deniliyor ki, «Maznunun, hazır bulun
maksızın duruşma yapılabilecek olan davalarda 
müdafiin! göndermek selâhiyeti vardır.» Bu 
ifadede de aynı sarahat vardır. Burada sadece 
«Bilûmum» demek suretiyle bunu değiştirmiş
lerdir. O zaman «Bilumum» değil de, tatbikatta 
olmadığı için ben Sayın Bakanın tavzihini bir 
teminat olarak kabul ediyorum. Eğer, yaran, tat
bikatta 'bunun müşkülâtı olmayacaksa, zaten 
(başta izahatımda arz etmiştim, lüzum görülüyor-
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s a fıkraların arasına yerleştirsin. Ama, 227 nci 
madde, Sayın Komisyonun ve Sayın Bakanın 
dediği gibi ağır ceza mahkemelerini de kapsı
yorsa, o zaman ben önergemi geri alıyorum. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Eğer 
duruşma yapacaksa kapsıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan tarafından kapsa-
ıdığı ifade de edildi. Buna göre önergenizin mu
ameleye konmasından vazgeçiyorsunuz. Gereği 
yapılacaktır efendim. 

Madde üzerinde başka söz isteyen? Yok. 
Sayın Hüsamettin Başer tarafından verilmiş 

olan önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tadil tasarısının 34 ncü maddesiy

le değişen 226 nci maddenin sonuna, «Sanığın 
son tahkikatta ifadesi alınmışsa, gıyabında ka
rar verilebilir.» ibaresinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Başer 

Nevşehir 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Katıl
mıyoruz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
gemi izah etmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Mahkemelerde karar çıkmamasının, davala

rın sürüncemede kalmasının birinci sebebi de, 
sanıkların mahkemeye gelmemeısidir. Her ne ka
dar vareste tutulmasını kabul etmiş isek de, 
meselâ Ankara, istanbul'da son tahkikatta ifa
desi alınıyor; fakat bir türlü sanık mahkeme
ye celibedilemiyor. Dinlenen şahitler vardır, gı
yabında olmuştur ne diyeceksin diye. Bu bakım
dan, Ankara ve istanbul adliyelerini, hatta da
ha küçük yerleri tetkik ettiğiniz zaman... ka
rar verilemiyor. Neymiş efendim? Son söz sanı
ğındır denemiyor, müdafaası yapılamıyor di
yor. Bu bakımdan, ben bu madideye ne ilâve 
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ettiriyorum? Madem ki, duruşmadan vareste 
tutuyoruz. Müdafii de olduğuna göre - olmasa 
dahi - son ifadeyi verdikten sonra gıyabında, 
karar verilebilir demekle mahkemelerin işlerini 
kolaylaştırmış oluyoruz. Bunun ilâvesinde fay
da vardır. 

Saygılar sunarım. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın 
Başkan, saten halen de böyle. Yani, sanık 
mutlaka gelirse ancak dava biter diye bir ka
yıt yok. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye iltifat etmiyor, önerge sahibi, mücmelen 
önergesi hakkında tekrar beyanda bulundu. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Buna göre 34 ncü maddeyi, tasarı metnin
de yazılı şekliyle Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum, 
Madde 35. — Aynı kanunun 227 nci madde

si aşağıdaki şekilde değiştMlmjiştir : 
Madde 227. — Sanık, hazır bulunmaksızın 

yapılabilecek bütün duruşmalara müdafiini 
göndermek selâhiyeti vardır. 

BAŞKAN — Sayım Aytuğ, burada bir cüm
le bozukluğu var; «Madde 227. — Sanık, hazır 
bulunmaksızın yapılabilecek bütün duruşmala
ra müdafiini "göndermek selâhiyeti vardır.» 
Cümlesinde «ıSanık» kelimesi yerine «Sanığın» 
şeklimde yazılması Türkçe ifadeye daha uygun 
olur her halde, öyle değil mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Evet efendim, «Sanığın» 
olması lâzım. 

BAŞKAN — Evvelâ bunu, «Sanığın» şeklin
de değiştirelim. 

Bu madde üzerinde değişiklik önergesi var, 
okutuyorum. 

iSayıin Başkanlığa 
Tasarının 35 nci maddesiyle değiştirilen 227 

nci maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz vie teklif ederim. 

Malatya 
Hakkı Gökçe 

| «Madde 227. — Sanığın, ağır cezalı suçlar
da dahi hazır bulunmaksızın yapılabilecek bü
tün duruşmalara müdafi göndermek yetkisi var
dır.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın 
Başkan, getirdiğimiz madde bu ve bu anlamda. 
Şimdi, eski haliyle «Maznunun, hazır olmaksı
zın duruşma yapılabilecek olan davalarda mü
dafi göndermeye selâhiyeti vardır.» Tasrih edil
mişti, ağır cezalı işleri bunun dışında tutmuştu. 
Bu sefer bu madde değişikliği ile ağır cezalı 
©uçlarda da sanık, hazır olmaksızın müdafiinin 
duruşmada kendisini temsil etme imkânı getiri
liyor ve «Ağır ceza suçlarında da» tâbirini kul
lanmanın haşiv olabileceği görüşünden hare
ket edilmiş bulunuyor. O itibarla, bu maruzatı
mız karşısında zannediyorum ki, kanunu, fazla 
gelecek kelimelerle donatma yerine haliyle ve 
bu manasında lütfen kabul öderler kıymetli ar
kadaşım. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Zapta geçen bu ifadeler bir yönüyle kanun 

maddelerine tatbikata vuzuh verecek, ışık tu
tacak ve o şekilde anlam taşıyacak. 

HAKKI GÖKÇE (Mala(tya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Bakanın vermiş olduğu izahattan, ağır 
cezalı mevaddan bulunan suçlarda dahi, sanık 
hazır bulunmaksızın duruşma yapılabiliyor. 
Bu doğrudur. Burada Hükümetle beraberiz. 
Ancak, bir nokta var: Tatbikatta birçok aksak
lıklar yapılıyor ve yapılmakta. Yarın yine ağır 
cezalı mevaddan bulunan suçlarda müdafii içe
riye girdiği zaman müvekkil bulunmadığı tak
dirde, salonda eshabi mesalih sıfaitıyle bulun
ması söylenecek avukata. Bunu, tatbikatta bir
çok defalar geıçirmiş vaziyetteyiz. Bu bakımdan, 
önerge ile geıtirdiğimiz değişiklikte gayet sarih, 
gayet sade bir üslûpla bir madde tadediyoruz. 
iltifat edilmesini arkadaşlarımdan istirhamı edi
yorum. ileride tatbikatta güçlük çıkarılmaması, 
sarih olması için zımni bir ifadeyle ileride sı
kıntılar çekilmemesi için önergemi takdim et
miş bulunuyorum. 

[ Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Hakkı Gökçe tarafından j 
verilmiş bulunan önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmadığını beyan etti. önerge sahibi 
mücmelen önergesini izah etti. Şimdi, önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kafbul eden
ler... Kaibul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. O halde, tasarı metninde yazılmış bulu
nan 35 nci maddeyi «sanık» kelimesinin, «Sanı
ğın» şeklinde düzeltilmesi suretiyle Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Bu şe
kilde kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 36. — Aynı kanunun 238 nci madde

si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir: 

Madde 238. — Delillerin ikamesi, davet edi
len bütün tanıkların ve bilirkişinin dinlenmesi 
ve sair sübut vasıtalarının iradedilmesi demek
tir. 

ikamesi istenilen her hangi bir delil aşağıda 
yazılı hallerde reddolunabür. 

a) Delil ikamesi kanun hükümleri mucibin
ce caiz değilse, 

b) Delilin belli açık bir hususa taalluku 
itibariyle ikamesi lüzumsuz ise, 

c) Delil ile ispat edilmek istenilen vakıa
nın karara tesiri yoksa veya sanık lehine evvel
ce sabit olmuş bir duruma ilişkin olursa, 

d) Delil hiçbir suretle maksada elverişli 
değilse, 

e) Delilin elde edilmesi imkânı yoksa, 
f) Delil ikamesi talebi işi uzatmak maksa-

diyle yapılmış ise, 
g) Sanığın beraetini ispat edecek Önemli 

bir iddia ileri sürülüp de bu iddiada bildirilen 
vakıa, gerçek olarak kabul edilebilecek mahi
yette ise, 

Bu hüküm, ilk olarak duruşma celsesinde 
veya 212 nci madde mucibince duruşma hazırlı
ğında veya hâkim soruşturmasında daveit olu
nup dinlenmeleri istenilen tanıklar ve bilirkişi
ler hakkında ve diğer sübut vasıtalarının iradı 
halinde de uygulanır. 

Cumhuriyet Savcısı ile sanık ve varsa müda-
hil müştereken talebederlerse mahkeme §u ve
ya bu delilden vazgeçebilir. 

Müdâhil, yalnız şahsi hakları ispat için gös
terdiği delilden, başkalarının uygun beyanları- I 
na hacet olmadan, her zaman vazgeçebilir. I 
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Kabahate taallûk eden veya şahsi dava üze
rine görülen işlerde mahkeme davaya ve fera
gate ve evvelce verilen kararlara bağlı olmaya
rak delillerin ne hudut dahilinde ikame edilece
ğini tayin eder. 

BAŞKAN — 36 ncı maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isıfceyen sayın mil
letvekili? Yok. Maddeyi tasarı metninde yazılı 
şekilde oyunuza sunuyorum. 

Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 37. — Aynı kanunun 253 ncü mad

desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 253. — Duruşmanın sona erdiği tef
him olunduktan sonra hüküm verilir. 

Sanığın Demetine veya mahkûmiyetine, da
vanın reddine veya düşmiesine ve muhakemenin 
durmasına dair kararlar bükümdür. 

Aynı konuda, aynı sanık için evvelce veril
miş bir hüküm veya açılmış bir dava var ise da
vanın reddine karar verilir. 

Kovuşturmanın ve dolayısiyle muhakeme
nin yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şar
tın gerçekleşmediği anlaşıhrsa, gerçekleşmesini 
(beklemek üzere, muhakemenin durmasına ka
rar verilir. 

Ceza Kanununun birinci kitabının dokuzun
cu babında davanın düşmesi sebebi olarak gös-
ıterilen haller varsa veya muhakeme şartının 
gerçekleşmeyeceği anlaşılırsa davanın düşmesi
ne karar verilir. 

Derhal beraet kararı verilebilecek hallerde 
durma veya düşme kararı verilemez. 

BAŞKAN — 37 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Söz isteyen sayın milletvekili? Yok. 
Olmadığına göre, maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kaibul edenler... KaJbul etmeyenler... Ay
nen kaibul edilmiştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum. 
Maldde 38. — Aynı kanunun 258 nci madde

sine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra ek
lenmiştir : 

Yukardaki fıkralarda yazılı bildirmeler var
sa müdafiye yapılır. Müdafi sanığa tanıman hak
lardan onun gibi faydalanır. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili? Yok. Oyunuza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutacağım, yalnız bu, Hü
kümet teklifinde madde 43 olarak görüneni ve 
298 nci maddeyi değiştiren madde Adalet Ko
misyonunca çıkarılmış bulunmaktadır, öyle mi 
«fendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Evet çıkarılmış. 

BAŞKAN — Bu hale göre 39 ncu madde 
Hükümetin teklifinde 44 ncü maddeye tekabül 
etmektedir, ona göre maddeyi okutuyorum. 

Madde 39. — Aynı kanunun 299 ncu mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 299. — itirazı incelenmeye yetkili mer
ciler aşağıda gösterilmiştir. 

1. Sorgu hâkimlerinin kararları aleyhime 
yapılan itirazlar mıensubolduğu asliye mahke
mesi başkan veya hâkimi tarafından incelenir. 
. 2. Sulh hâkiminin kararlarına karşı yapı
lan itirazların incelenmesi yargı çevresi içimde 
bulundukları asliye mahkemesi başkan veya hâ
kimine aittir. 

Sulh işleri asliye hâkimi tarafından görülü
yorsa itirazı incelemeye yetkisi ağır ceza işle
rini gören mahkeme başjkanınındır. Sulh işleri 
asliye mahkemesi üye veya üye yardımcıların
dan biri tarafından görülüyorsa itirazı incele
meye o mahkemenin başkanı yetkilidir. 

3. Mahkeme naibi ve istinabe olunan hâ
kim kararları aleyhine yapılacak itirazların in
celenmesi, mensuboldukları asliye veya ağır 
ceza mahkemesinin hâkim veya başkanına ve 
asliye mahkemesi hâkim ve başkanı tarafından 
verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelen
mesi yargı çevresinde bulundukları ağır ceza iş
lerini gören mahkemeye ve bu mahkeme ile baş
kanı tarafından verilen kararlar hakkındaki iti
razların incelenmesi ise, yine ağır ceza işlerini 
gören en yakın mahkemeye aittir. 

4. Yargıtay dairelerinin esas mahkeme sı
fatı ile baktıkları davalardaki ilk ve son duruş
malarda itirazları : 

A) Yargıtay üyesinin kararı aleyhine men-
suiboldukları daire başkanı, 

B) Yargıtay daire başkanının kararı aley
hine diğer daire başkanı, 

0) Yargıtay dairesinin kararı aleyhine di
ğer daire tetkik eder. Diğer daireden maksat 

sayı itibariyle takibeden ceza dairesidir. Sonu
cu daire bahis konusu ise birinci dairedir. 

Karar aleyhine yapılan itiraz, karan veren 
makama verilecek bir dilekçe veya o hususta 
bir tutanak yazılmak üzere zabıt kâtibine yapı
lacak bir beyan ile olur. Tutanak beyanını ve 
imzayı mahkeme başkanı veya hâkim tasdik 
eder. 

Acele hallerde itiraz, incelemeyi yapacak 
makama da arz olunabilir. 

Kararına itiraz olunan makam, itirazı varit 
görürse o kararı düzeltir. Aksi takdirde hemen 
ve nihayet üç gün içinde itirazı incelemeye yet
kili olan mercie gönderir. 

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili? Yok. Maddeyi... 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Cumhuriyet Senatosu Artvin üyesi) — Sayın 
Başkan, bilmiyorum, her halde sizdeki doğru
dur. BizdeMnde 299 un 2 nci fıkradaki, 2 nci 
fıkradan sonra gelen, «sulh işleri asliye hâkimi 
tarafından görülüyorsa, itirazı incelemeye» di
ye tabedilmiş, halbuki «inceleme» olacak. 

BAŞKAN — Evet, aslında öylıe olması lâ
zım. İtirazı inceleme yetkisi bir liyezon, bağlantı 
olduğu için inceleme yetkisi olarak düzeltil
miştir. 

Bu düzeltme ile 39 ncu maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

40 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 40. — Aynı kanunun 303 ncü mad

desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 303. — İtiraz üzerine verilen kararlar 
kesindir. Ancak, merci sanığın tutuklanmasına 
ka-ar verirse, acele itiraz yoluna gidilebilir. 

BAŞKAN — 40 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Oyunuza sunu
yorum. 

'Kaibuıl edenler... Kabul etmeyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 41. — Aynı kanunun 305 nci madde

sinin birinci fıkrasının birinci ve iki numarali 
bentleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir' : 

1. Beşyüz liraya kadar (beşyüz lira dahil) 
hafif para cezalarına dair olan hükümler, 
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2. Yukarı haddi bin lirayı geçmeyen para 
cezasını müstelzim suçlardan dolayı verilen 
beraet hükümleri, 

BAŞKAN — 41 nci madde okunmuş bulunu
yor, üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. 
Yok. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(O. Senatosu Artvin Üyesi) — Efendim, bunda 
da ufak bir düzeltme var. Aynı kanunun 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nci ve 2 numara
da diyor. «1 ve 2 numaralı bentleri» demek da
ha uygun olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Evet efendim, doğrudur. «1 ve 
2 numaralı bentleri» daha uygun. Bu düzeltme 
icra edilecektir. Buna göre, bu düzeltme ille 41 
nci maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu şekilde 
kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 42. — Aynı kanunun 315 nci madde

sinin birinci fıkrası aşağıda yazılı oilduğu şekil
de değiştirilmiştir1 : 

Temyiz isteği kanunî sürenin geçmesinden 
sonra yapılmış veya süresi içinde temyiz şartla
rından oilan para depo edilmemiş ise veya tem
yiz edilemeyecek bir hüküm temyiz edilmiş im 
veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hükmü 
temyiz olunan mahkeme bir karar ile kabule şa
yan olmamasından dolayı temyiz dilekçesini 
reddeder. 

BAŞKAN — 42 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Üzerinde söz isteyen sayın milletveki
li?.. Buyurunuz Sayın Yağcı. 

YUIUF ZIYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Halen mer'i bulunan Ceza Muhakemeileri 
Usulü Kanununun bu hükme ilişkin maddesin
de temyiz edilen bir hükmün süresinin geçip 
geçmediği, temyizi kabil olmadığı hususlarını 
inceleme yetkisi Temyiz Mahkemesine verilmiş
tir. Bu madde ıbir değişiklik getiriyor. Getirdiği. 
değişiklik; hükmü, temyiz edilen hâkim tara
fından bu karar verilecektir. 

Arkadaşlarım, benim kanımca bu madde ol
duğu gibi eski halliyle bırakılmalıdır, yani ta
sarıdan çıkanlmalıdır. Çünkü, temyiz süresi
nin geçip geçmediği konusu, sürenin hesaplan
ması konusu ayrı bir özellik taşımaktadır. Ma
hallî mahkeme, yani hükmü temyiz edilen mah-
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keme surenin geçtiğini kabul edebilir, ama sü
renin hesabında çoğu kez Temyiz Mahkemesi, 
sürenin geçtiğini mahallî mahkemesi zannetti
ği haMe süreyi geçmemiş olarak kabul etmek
tedir. Binaenaleyh, temyiz yolunu bir nevi ka
patma istidadı gösteren bir madde halini at
maktadır bu madde. Benim görüşüm budur, bu 
maddeyi tasarıdan çıkarmak suretiyle eski ha
linde bırakılması zaruretine ben şahsen inan
maktayım, bu, vatandaşın, ceza gören, hüküm 
giyen bir vatandaşın temyiz hakkının tem-
V;z imkânının başka bir merci tarafın
dan tetkik edilmesini sağlayan halihazır
da mevcut hükmün daha âdil ve daha 
orerçekci olduğu kanısındayım. Aksi hal
de süresine bir gün kalja veya süresi içerisinde 
hükmü temyiz eden bir vatandaşın, temyiz lâ
yihasının kabul edilmemesi gibi bir sonucu hâ
kim tarafından karar verme yetkisini veriyor1 

"Hu madde. Bu takdirde de vatandaşa yeni bir1 

merci, bu karara ka^sı bir itiraz merciini açık 
tutmuyor. MafeaiVî hâkimin, yani kararı temyiz 
"Mitten bakimin «süresi ffecmistir» tarzında ve
receği biır karar veya süresi içerisinde depo 
edilmemiş tarzında vereceği bir karar yanlış 
bile olsa, bu kararın aleyhine vatandaş başka 
bir merci bulamayacaktır. Onun için bu mad
denin tasarıdan çıkarılmasını talıebediyorum ve 
buna ait de Sayın Başkanlık imkân verirse bir 
önergeyi takdim edeceğim efendim, teşekkür 
©derim. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilıleri; 

Hükümet teklifinde 47 ve pek muhterem 
Komisyonun teklifinde 42 nci madde olarak bir1 

değişiklik önergesi ile yüksek huzurunuza geti
rilmiş olan 315 nci maddede değiştirilmek iste
nen eski metnin, eski maddenin Tnrinci fıkrası-
dır, maddenin tümü değiştirilmemiştir. 

Şimdi, 1 nci fıkranın yalnız değiştiğini, di
ğer fıkraların yerinde olduğunu dikkate aldı
ğımız zaman Sayın Yağcı arkadaşımızın orta-* 
ya sürdüğü endişelere mahal kalmayacağı an
laşılır. Eskiden temyiz talebi kanunî müddeti
nin geçmesinden sonra yapılmış - yine burada 
da aynen var - veya müddeti içinde temyiz 
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'Şartlarına olan para depo edilmemiş ise hükme1 

itiraz1 olunan, burda bir de «veya temyiz edi
lemeyecek bir hüküm temyiz edilmiş ise» kay
dı. geliyor. Buradaki değişiklik bundan ibaret
tir. Kabili temyiz olmayan bir konuyu temyiz 
ederse bir kimse; itirazı mümkün olan bir mev
zuu temyiz ederse, o halde de mahallî hâkini 
bunun temyiz şartlarını ihtiva etmediğinden 
bahisle talebin kabule şayan olmadığına ka
rar verecek. Ama, dilekçe sahibi, müracaat sa
hibi ikinci fıkraya göre beğenmediği takdirde 
derhal itirazını yapabilecektir. Burada fazla 
bir incelik yok. «Temyiz ©den taraf ret kararı
nın kendisine tebliğinden itirabaren bir hafta 
içerisinde temyiz mahkemesinden bu hususta 
bir karar verilmesini talebedebilir.» dediğine 
göre mesele kalmamış oluyor. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bir 
sualim olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Efen

dim ıSayın Bakanın son cümlesinden önceki be* 
yanı, itiraz edebilir şeklinde. 'Son cümlesinde 
ise, kabili temyiz olabileceği ifade edildi. Bu
güne kadarki tatbikatta ancak hâkim böyle bir* 
karar verebilir, ama kabili itiraz olarak değil;, 
temyiz mahkemesine yine dosya gider; itiraf 
olmak üzere değil, kabili temyiz almak üzere. 
Ben mi yanlış anladım, yoksa ıSayın Bakan ifa
de ettikleri gibi değişik bir hüküm mü getiri
yorlar? 

BAŞKAN — Sayın Bakan tahminime göre 
itirazı kabil olan bir mevzuda temyiz müraca
atını yaparsa dedi. 

Buyurun 'Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(Devamla) — Şimdi efendim, söylediğim hu
sus şu; teşekkür ederim Sayın Başkan, yanlış
lığa meydan vermeyelim. 

Şimdi, evvelce buyurduğunuz gibi, hâkim 
ret talebinde bulunsa yine de mesele, dosya' 
temyize intikal ederdi, Yarlgıtaya intikal eder
di. E., bunun gereksiz masraflara yol açtığı 
takdir buyurulur. Bir dosyanın uzak ibir ilçe
den Ankara'ya kadar gelmesinin, gitmesinin 
bir sürü gereksiz masrafları gerektirdiği orta
da. Şimdi, buna meydan vermemek için hâkim1 

karar verir; eğer dilekçe sahibi bu karara ina
nırsa, «hakikaten ben süresinde bu kararı tem-
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yiz etmemişim; hakikaten temyiz edilmemesi 
lâzım gelen bir kararı temyiz etmişim» derse, 
veyahutta hakikaten depo etmek lâzım i'ken 
temyiz şartını yerine getirmemişim diye inanır
sa mesele biter. Ha., inanmaz, meselenin tetki
kini ister ise, o takdirde yüksek Yarfgıtaya baş* 
vurma imkânına sahip; götürür meseleyi. 

Demin oradaki itiraz kelimesini kabili iti
raz bir kararı temyiz ederse bir kimse, demek-. 
ki bu temyizi kabil olmayan bir karar temyiz 
edilmiş oluyor anlamında arz etmiştim. Herhal
de orada bir sürçü lisan oldu. Affınızı rica ede
rim. Çünkü, burada diyor ki, «kabili temyiz1 

olmayan bir hükmü temyiz etmiş ise hâkim bu
nu reddeder.» 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Efen
dim ben görüşümde ısrar ediyorum. Temyiz 
içtihatları böyle değildir. Temyiz Mah
kemesinin müteaddit içtihadları vardır, hukuk
çu arkadaşlarımız bunu bilir. Mahallî hâkimler 
sureti katiyede temyizin zamanında olup ol
madığı, depo parasının yatırılıp yatırılmadığı 
^konusunu incelemezler, temyiz mahkemesi bu 
hususta karar veriyor. 

BAŞKAN — Şimdi hüküm getiriyor, peki 
efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) -^ Böyle 
bir hükmün vatandaşın temyiz yolunu kapaya
cağı kanısındayım. Böyle bir teklif yapıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu madde üze
rinde başka söz isteyen?.. Yok. Olmadığına gö
re Sayın Yusuf Ziya Yağcı tarafından verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Tasarının 42 nci maddesinin tasarıdan çıka

rılmasını arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Yusuf Ziya Yağcı 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
madıklarını beyan ettiler, önergeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Müsaa
de eder misiniz efendim bu konuda söz istiyo
rum? 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim efendim; bi
raz evvel izah ettiniz, oylamaya geçtim kesme
yelim! efendim. 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Anla
şılmadı* efendim. 

İSayın Yusuf Ziya Yağcı bu maddenin tasa^ 
rı metninden çıkarılmasını istiyor. 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara) — öner
gemi izah imkânım yok mu idi efendim? 

BAŞKAN — Vardı da ben oylamaya geçti
ğim için olamadı ve aslında biraz evvel, Sayın 
Balkanın izahatından sonra önergenizi okuman 
dan da izahatta bulundunuz. Onu öylte yapma
yacaktık da, önergeyi önce okutacaktık, kabul 
etmedikleri meydana çıkınca 'kısaca beyanda 
bulunmak* hakkınız vardı. 

iSaym Yusuf Ziya Yağcı bu madctenin tasa
rı metninden çıkarılmasını istiyor. Şimdiye ka
dar vaki tatbikat ve temyiz içtihacUarı buna' 
cevaz vermemektedir diyorlar; Hükümet ve 
Komisyon da yeni bir müessese getiriyor; o ba
kımdan zaruret, lüzum vardır diyorlar. Ben 
açıklayayım. 

lO halde değişiklik önergesini Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

42 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Aynı kanunun 317 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Yargıtay, temyiz dilekçesinin veya depo pa
rasının süresinde verilmediğini, hükmün temyiz 
edilmez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı 
olmadığını görürse, temyiz isteğini reddeder, 
görmezse tetkifcatını yapar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz, 
konuşma da istemiyorsunuz. Başka söz isteyen 
var mı efendim?.. !Sayın Yağcı beyanda buluna
cak mısınız?.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Hayır 
efendim, bu madde yerinde bir madde. Aslında1 

evvelki maddeye itirazım vardı. 
BAŞKAN — Peki efendim. Bu madde 317 

nci maddenin değişikliğe tabi olduğu hükmünü 
vaz ediyor. 3(17 nci maddenin tamamı mı deği
şiyor, yoksa buma mütedair bir fıkrası mı deği
şiyor?.. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Tamamıyle de
ğişiyor. 

BAŞKAN — Tamamı böyle değişiyor; peki 
efendim; yani şimdi okuttuğumuz madde eski 
317 nci madde oluyor. 

43 neü maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 44. — Aynı kanunun 322 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Hükme esas olarak tespit edilen vakıalara 
tatlbikinde kanuna muhalafet edinmesinden do
layı o hüküm bozulmuş ise Yargıtay aşağıda ya
zılı olan hallerde kendisi davanın esasına hük
meder. 

1. Vakıanın daha ziyade aydınlanması ge
rekmeden beraete veya davanın düşmesine ya
hut aşağı - yukarı haddi olmayan sabit bir ce
zaya hükmolunması icabederse, 

2. Yargıtay, Başsavcılığının iddiasına uy
gun olarak suçluya kanunda yazılı cezanın en 
aşağı derecesini uygulamayı uygun görürse, 

3. Mahkemece sabit görülen suçun unsur
ları ve vasfı ve cezası hükümde doğru gösteril
miş olduğu halde sadece kanunun madde nu
marası yanlış yazılmış ise, 

4. Hükümden sonra yürürlüğe giren ka
nun suçun cezasını azaltmış ve mahkemece suç
luya ceza tayininde artırma sebebi kabul edil-

' memiş veya yeni bir kamun ile fiil suç sayılma
mış olmaktan dolayı birinci halde daha az bir 
cezanın hükmü ve ikinci halde hiç ceza hiükmo-
ılunmaması gerekirse, 

5. Açıkça tespit edilmiş olan suçlunun do
ğum ve suç tarihlerine göre ceza tayininde ge
rekli indirme yapılmamış veya yanlış olarak 
indirme yapılmış ise, 

6. Artırma veya indirme sonu ceza müdde
ti veya miktarını tayinde maddî hata yapılmışı 
ise, 

7. Hükmedilmiş olan ceza yerine Ceza Ka
nununun 29 ncu maddesince adlî tevbilh kararı 
verilmesi icabederse, 

8. Ceza Kanununun 29 ncu maddesindeki 
tertibin gözetilmesi yüzünden eksik veya fazla 
ceza verilmiş ise, 
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9. Harçlar Kanununun hükümlerine aykı
rılık yapılmışsa, 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — iSayın Başkan, 3 ncü fık
rada «mahkemece sabit görülen suçun unsur
ları ve vasfı ve cezası hükümle» deniyor, «hü
kümde» olacak efendim. 

BAŞKAN — «Hükümde» diye okuduk efen
dim; biz düzelterek «de» ilâve ettik; hüküm 
içinde manasında okuduk. 

44 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?.. Yok. Maddeyi bu ifade ettiğim1 

şekilde, okunan şekliyle Yüce Heyetin oyuna1 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Bu şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Aynı kanunun 340 ncı madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 340. — 336 ve ,338 nci maddeler ge
reğince verilen kararlara karşı acele itiraz yo
luna gidilebilir. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde siöz is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 46. — Aynı kanunun 342 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilımiŞ-
tir : 

Madde 342. — Muhakemenin iadesi talebin
de bulunan mahkûm haksız çıkar ve talebi sui
niyete müstenit bulunursa ikiyüz elli liradan 
i'kibin liraya kadar ağır para cezası hükmo-
lunur. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde ööz is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etme-ı 
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Aynı kanunun 373 ncü madde
sinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Duruşma herkeze açıktır. Ancak genel ah
lâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak ge
rekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmının 
veya tamamının gizli olmasmıa mahkeme karar 
verebilir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerimde söz is
teyen sayın milletvekilli?.. Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

I Madde 48. — Aynı kanunun 377 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 377. — Gizli yapılan duruşmalarda 
mahkeme, bazı kimselerin hazır bulunmasına 
müsaade edebilir. Bu halde başkan, bunlara du
ruşmanın gizli olmasını gerektiren keyfiyetle
rin açıklanmamasını tembih eder. 

Gizili yapılan duruşımalarda icra kılınan 
muhakemenin yayımı yasaktır. 

Açık duruşmalarda cereyan eden muhake
me millî güvenliğe veya genel ahlâka veya ki
şilerin haysiyet, şeref ve haklarına dokunacak 
veya sutç işlemeye kışkırtacak mahiyette ise 
mahkeme bunları önlemek amacı ile ve bu ama
cın gerektirdiği ölçüde muhakemenin kısmen 
veya tamamen yayınlanmasını yasaklar ve ka
rarını açık olarak tefhim eder. 

Açık ve gizli muhakemeleri yasağa aykırı' 
olarak yayınlayanlar beşbin liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezası ile cezalandı
rılır. 

Bu madde hükmü hukuk muhakeme usulle
rinde dahi caridir. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme^ 
yenler... Aynen kabul ledilmiştir. 

Madde 49. — Aynı kanunun 386 ncı madde
sinin ikinci fıkrası hükmü aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir : 

Bu ceza kararnamesi ile ancak hafif para 
cezasına veya nihayet üç aya kadar hafif hapisı 
veya bir meslek ve sanatın icrasının tatiline ve
ya müsadereye yahut bunlardan birkaçına ve
ya hepsine hüküm verilebilir. 

'BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde Sayın 
Asutay buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; vakit geç, 
onun için kısaca arz ediyorum. 

Bu madde aynen kabul edildiği takdirde 
kararname ile hükmedilecek hafif cezalar para 
cezasına çevrilmeyecek ve infazı gerekli ola
caktır, ve para cezasına çevrilmeyecektir. Onun 
için bir önerge takdim etim. 

«Ceza kararnamesiyle hükmedilecek hafif 
hapis cezası yerine Cezaların İnfazı Hakkın-

I daki Kanun gereğince para cezası ile hükmo-
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lunur» şeklinde bir tadilat yaptım. Hafif para 
cezaları da bu şekle göre verilsin ve infaz
lar da böylece geriye itilmiş olsun. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Bu 49 ncu 
madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 49 ncu maddesinin aşağıda ya

zılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

izmir 
Burhanettin Asutay 

Madde 49. — Aynı kanunun 386 ncı mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 386. — iSulh mahkemelerinin görevi 
dahilinde bulunan ve kabahat nevinden olan 
suçlara sulh hâkimi duruşma yapmaksızın bir 
ceza kararnamesiyle karar verebilir. 

Bu ceza kararnamesiyle ancak hafif para 
cezasına veya nihayet 3 aya kadar hafif ha
pis veya bir meslek ve sanatın icrasının tati
line veya müsadereye yahut bunlardan bir
kaçına veya hepsine hükmedilebilir. 

Ceza kararnamesiyle hükmedilecek hafif 
hapis cezası yerine «Cezaların înfazı hakkın
da Kanun» gereğince para cezası da hükmolu-
nabilir.» 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutmuş 
bulunuyorum; Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Katılıyoruz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis
yon ve Hükümet katılmaktadır; değişiklik 
önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Bu değişikliği filhal de kabul ediyorsu
nuz değil mi efendim?... 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
AYTUĞ (Elâzığ) — Evet efendim. 

22 . 9 . 1972 0 : 1 
i BAŞKAN — O halde 49 ncu maddeyi 

önerge muhtevasına göre ve Komisyon filhal 
kabul ettiği için aynen oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 49 ncu madde bu 
değişik şekliyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 19.00'a gel
miştir. Aslında gönlüm de arzu ediyordu ki, 
bu kanunu sonuna kadar görüşelim ve biti
relim. Ancak, bitirme imkânımızın mevcu-
dolmadığını tespit etmiş bulunuyorum. Çün
kü Komisyona geriverilmiş bulunan bazı mad
delerin görüşülebilip görüşülemeyeceğini şimdi 
sordurdum; görüşülebileceğini şimdi tespit 
etmiş olsaydım o zaman 15 - 20 dakika birle
şimi uzatıp bu kanunu bitirecektik; ama 

I Komisyon tarafından bu kanunun müzakeresi-
I nm şu anda bitirelemeyeceği belirtilince bun

dan sonra devanızda bir fayda temini göre
miyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, «Jandarma Genel 
Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, mo
dern silâh, araç ve gereçlerle donatılması ama-

I cıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko-
I mutanhğına gelecek yıllara geçici yüklenme-
I lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun 
I tasarısının açık oylamasına 96 sayın üye ka-
I tılmış; 95 kabul, 1 ret oyu çıkmıştır. Tasan 
I gelecek birleşim tekrar açık oya sunulacaktır. 

I Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sa-
I yılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesi

nin tadili hakkındaki kanuu teklifinin açık 
oylamasına 97 sayın üye katılmış; 92 kabul, 
4 ret, 1 çekinser oyu çıkmıştır. Teklif ge
rekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı cihetle 
gelecek birleşim tekrar açık oya sunulacak
tır. 

Toptancı Haller kanun teklifinin açık oy
lamasına 92 sayın üye katılmış; 88 kabul, 2 
ret, 2 çekinser oyu çıkmıştır. Teklif gele
cek birleşim tekrar Yüce Meclisin oyuna su
nulacaktır. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında, geçici anlaşma hükümleri uyarınca 
bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 

I Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan 
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esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirim
lerin onaylanması hakkında kanun tasarısınijn 
yapılan açık oylamasına 104 sayın üye ka
tılmış; 101 kabul, 3 ret oyu çıkmıştır. Ge
rekli çoğunluk sağlanamadığı cihetle gelecek 
birleşim tekrar açık oya sunulacaktır. 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok 
ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısmm yapılan açık oylamasına 
101 sayın üye katılmış; 100 kabul, 1 ret oyu 
çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu sağlanama
dığı cihetle tasarı gelecek birleşim tekrar 
açık oya sunulacaktır. 

Uçakların kanun dışı yollarla ele geçiril
mesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 ta

rihli La - Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına 98 sayın üye katıl
mış; 98 kabul oyu çıkmıştır. Gerekli oy ço
ğunluğu sağlanamadığı cihetle tasarı gelecek 
birleşim tekrar Meclisin açık oyuna sunula
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 25 Eylül 1972 Pa
zartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi 
birleşik toplantısı vardır. Bu sebeple Millet 
Meclisi birleşimini 25 Eylül Pazartesi günü 
toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi birleşik toplantısından sonra toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

Hoşça kalınız. 
Kapanma Saati : 19,05 

• * • »* <mmm 
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Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle dona
tılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısına verilen açık oyların sonucudur. 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Caviti Oral 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Hamldi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Kâzım. Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteş* 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Aralan Topçubaşı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 344 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Fethulilah Taşkescnlioğlıı| 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Reşit Üliker 
Mehmet Yardımcı 

İZMÎR 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çalar 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdeım 

KARS 
Turgut Artaç. 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakıboğhı 
Vedat Âli Özkan ' 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
dciksi Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâimdi Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdül'kadir Özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh. Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Doğanı Kitaplı 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bdrincioğlu 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 
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UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 

Ahmeıt Nihat Akm 
Fevzi Fırat 

S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddeden] 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydm 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 
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Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Buza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Yusufl Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Baimıdi Ham«mcıo£lu 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altuınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettân San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇORUM 
Aralan Topçübaşı 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 343 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetink&ya 

ERZURUM 
F^thullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Lûttfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

fflSTANBUL 
E§ref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

edenler] 
KASTAMONU 

Mehmet SeydiJbeyoğlu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
FeyzuUah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aiksoy 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahin oğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

- (7) 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kuımbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birdnci'oğlu 
Cevat Küçük 

TUNCELt 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

[Reddedenler] 
İSPARTA 

Hüsamettin Akmumeu 

Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edime 
Elâzığ 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 

[Çekinser] 
UŞAK 

Âdil Turan 

[Açık üyelikler] 
f Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

>•<« 
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Toptancı Halleri kanun teklifine verilen oyların sonucu. 

(Çoğunluk yoktur.) 

ABANA 
Ali Rıza Gülüoğlu 
Ali ÜaviU Oral 

ADIYAMAN 
Yusufl Ziya Yılmaz 
AFYON KARA HİSAR 
Hamdı Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih. Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettin 
Sandıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Aralan Topçubaşı 

Üye Sayısı : 450 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 2 

ÇeMnserler : 2 
Oya katılmayanlar : 348 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 

1 DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağa» 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Pethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbıuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah. Izmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanıettlin Asutiay | 

I M. Hulusi Çakır 
Münir Dalda! 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KHtKLARELl 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Muataf a Aksoy 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Talhsin Yılmaz öztuna 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şalhinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 

1 Abdulkadir özmen 
• MUŞ 

Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Cengiz. Ekinci 
Memduh Ekşi 

RİZE 
! Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet ihsan Bürincioğlu 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Aıdil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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[Eeddedenler] 
İSPARTA TOKAT 

Hüsamettin Alanıımcu Hüseyin Abbas 

[Çehinserler] 
İSTANBUL ORDU 

Reışât Uliker Ferda Grüley 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Agık üyelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 

- < • • • » • • • « 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Greçici Anlaşana hükümleri uyarınca bu Anlaş
manın kapsamınla giren maddelerin Gümrük varillerinde anlaşmada yer alan esas ve oranlar çer
çevesinde yapılan indirimlerin onaylanması hakkında kanun tasarısına verilen oylarım sonucu : 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza GüMoğlu 
Ali Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Yuısni Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAB 
Hasan Dinçer 
Hamdı Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Kâzını Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Mustafa Kemal Yılmaz 

AYDIN 
Nahitt Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Ifevlüt Yılmaz 

BÎTLİİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Kasım Öınadım 
Ahmet Türkel • 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 336 
Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Arslan Topçuıbaşı 
DİYARBAKIR 

Sabahattin Savcı 
ELAZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 

Abdullah Izmen 
GÜMÜŞANE 

Mustafa Karaman 
HATAY 

Hüsnü Özkan 
İÇEL 

Çetin Yılmaz 
İSTANBUL 

Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 

Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
AH Naili Erdem 
Şinasd Osuna 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afesoy 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Ofcay 
Tahsin Yılmaz ftztuna 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nerenin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
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SÎÎRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

StVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet İhatan Birancioğiu 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Âdi Turam 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fıraıt 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
İbrahim Elmail] 

[Açık ÜyeUkl&r] 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

Ağn 
Aydın 
Buma 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşeiûir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 

»-••« 
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Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin uygun bulunduğuna da'.r kanuna verilen oyların sonucu 

(Çoğunlluk yoV-+-n*\) 

ADANA 
Ali Rıza Gülilüoğlu 
ıAB ıGavit Orail 

ADIYAMAN 
Yusıul Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHtSAR 
Hamidi Hamamıcıağlu 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

MANİSA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Mustafa Kemal Yılmaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe , 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altumbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa ÇaJıkoğlu 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 1 

Çekinse rler ; 0 
Oya katılmıyanlar : 339 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Sabahattin Savcı 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettitn Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetânkaya 

ERZURUM 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoglu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Lûtifi Söylemez 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah tzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Teürih Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 

Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Burhanettin Asufcay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baba Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Ya/şar Afeafl 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Âdili Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
ismail Hakkı Biriler 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 
Ahmet' îîis&n Mrirurioğlu 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

UŞAK 
Âdil Turan. 
M. Fahrâ Uğrasıaoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 

[Reddedenler] 
TOKAT 

Hüseyin Abbaş 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Neıvışehir 

Yekûn 

Ahmeıt Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğhı 
Kevni Nedimoğlu 

1 
1 
1 
1 

10 

t>m« 
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Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihle La Haye 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oylann 

sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHtSAR 
Hamıdi Hamamcı oğlu 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim. Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
MevTüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Calıkoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler •. 98 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 342 

Açık üyelikler : 10 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Fetullah Taşkesenlioglu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İSPARTA 
Hüsamettin Alnınımcu 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 

[Kabul edenler] 
M. Kâzını özeke 
Reşit Üliker 
M e hm e t Yardımcı 

IZMlR 
Burlıanettıin Asutay 
Şeref Ba'kşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
AH Naıilıi Erdem 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Scydibeyoğlu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ! 
Mehmet Atagün 
Feyzıillah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztnna 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
O. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlıı 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Abdulkadi r Kermooğlıı 
Abdulkadir Özmen 

MUŞ 
Nimet Ağa oğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başer 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Meniduh Ekşi 
Ferda Gül ey 

RÎZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 
Ahmet İhsan BMncioğlu 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 

Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 

. . • - »m<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

136 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 9 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Jandarma Genel Komutanlığının ye

niden teşlüflatlanmaSB, modern silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakan
lığı' Jandarma Genci Komutanlığına gelecek 
yllilara geçici yüklenmelere girişme yetkesi ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Plan komisyonları ndan 5'er üye
den kurulu 87 No. İti Geçici Komisyon raporu 
(1/680) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 
18 . 7 .1972) 

X 2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanunu
nu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek-
lifiı ve Maliliye* ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6.1972) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul üye
si Riifat öztüritçirie'nin Toptancı halleri' kanun 
teklitfîJeri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Ada
let feotaıiısyonlarından 5'er üyeden kurulu 57 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi*: 23 . 11 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu

nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. la 
Geçici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) (Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 neı maddelerinim değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 18 ne! maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ile Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 64S 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) 'bendinin değ%trrilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesiniiln kaldunl'masına da
ir kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komi&yon raporu' (1/611, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı . : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 .1972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim, öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiçtirümesine dair kanun teklifleri haikkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
pora (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) (Damıtma tarihleri : 
15... 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

(X) Acık oya sunulacak işleri gösterir. 
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4. — Oımhuriyet Senatosu Ankara üy^si 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, inhisar Boyiye-
lerli üçte birlerinin harp malûllerine ve şahit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtana tarihleri: 27 . 1 . 1971, 
27 .6 .1972) 

5. — 1412 sayılı Ceza Mahkemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değ%!fciri'lmesine 
ve hu kanuna bazı maddeler eklenıriesline dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
E - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

.GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

ilki madde eklenmesine dair kanun ile Cum-
rrarhaşkanının geri gönderme tezkeresi ve İçiş-' 
leri Komisyonu raporu (İ/150) (S. Sayısı: 375 
ve 375'e .1 nci ek) (Dağıtma talihleri: 2.7.1971, 
29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekilli Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ili^ikikı kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu rapoıru (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 *e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 17.3.1071, 
29 .12 . 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hnt.i-e' 
den doğma, 1339 doğumlu, Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı, Mustafa I'armaksız'jn affı 
hakkında kanun teklifi ve A dal of Komisyonu' 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek ve 
161'e 2 nci ek:) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
2 1 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletveki
li Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekilli' Vehbi 
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
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı-

nlnıası ve 114 ncü maddesinin deği^tirilmoîiine 
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 İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'ııin Türk: Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur MlMvefcili Mehmet Özbey'in, 
Eşimden beş sene ayrı kalan kari', kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet. Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361'c 
1 nci ek) (Dağıîtaıa tabiileri! : 16 . G 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

8. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili halikında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayılan : 366 ve 36l6'ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . l6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekilil Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 
367 ve 367/ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 1 . 6.1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komilsyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 2 1 . 6 .1971 ve 4 .2 .1972 ) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların öYc.ır. cezası ile 
cezalandittiknalan hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427j (S. Sayıla
rı : 369 ve 369'a 1 nci ek) (Dağıtıma tarihleri : 
2 1 . 6.1971 ve 4 .2 .1972) 

12. •— Cumhuriyet Senatfv;u Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'mn, Türk Ceza Kanununun 4SÜ 
nci maddesine son Cıkr-a olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanı;.;.! teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/15-i' (S. Sayıları: 370 ve 370'e 
1 nci ek) (Dağıtma t a ı i hhü : 21 . 6 . l'Jİİ ve 
4 . 2 . 1972) 



13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlük muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl 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
ları : 372 ve 372'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 26 . 6 . 1971 ve 4 .2 .1972 ) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıtlan : 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. Sayıları : 378 
ve 378'e 1 nei -ek) (Dağıtma tarihleri: 6.7.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat za.biti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. 'Sayılam : 381 ve 381'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 12.7.19Y1 ve 4.2.1972) 

17. — Cumhur^ct Senatosu Gaziantep üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1929 tarihli İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/20.1.) (S. Sayısı : 
492) (Dağıtma tarihi : 1 6 . 2 . 1972) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 14 Nfean 1030 tarih ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun 62 ve 77 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 
493) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 , 1972) 

19. — 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 20. — Koy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanınm 
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i geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 .4 .1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tııral ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayıl] 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebeboılan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 .5 .1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 

I kanun teklifi ve Adalet- Komisyonu raporu 
I (2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma -tarihî : 

29 .5 .1972) 
23. — İçel Milletvekili Celâl Kargdı'nın 403 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi» : 23 . 6 . 1972) 

24. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan' 
m, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurlardan maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayısı: 
721) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1972) 

X 25. — Ceza ve ıslahevleriyle işyurtları 
Döner Sermaye Saymanlığı 1968 yılı genel bi
lançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sa
yısı : 716) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 26. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 
• Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlemle

ri hakkındaki! raporun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tari
hi : 12 .7 .1972) 

27. — Bekiroğlu 1941 doğumlu, Ayşe'den ol
ma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda kayıtlı 
Osman Yüksel hakkında özel Af kanunu tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Ko-



misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/66.9, Cum
huriyet Senatosu 1/96) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 697 ve 697'ye 1 nci ek) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 127) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1972 ve 11 . 9 . 1972) 

28. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'-
don doğma Zara'nm Tekke Köyünde nüfusa ka
yıtlı Salim GöPün özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/525 (S. 
Sayısı •: 725) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

29. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç ve 
9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

30. — Sivas ili, İmralı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'ıım dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına daiLr kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) (S. 
Sayısı : 727) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

31. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan doğ
ma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, sayfa 
6, hane 6 da nüfusa kayıtlı Saide Yaman'm özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/522) (S. Sayısı : 728) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 9 . 1972) 

32. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Şar
kışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/526) (S. Sayısı : 729) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

33. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu. mahallesinden 
Bekir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

34. — Sabık; Pilot Assubay (941/828) (Başça
vuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731) (Dağıtma . 
tarihi : 15 '. 9 . 1972) 

35. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehime' 
den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 309 
hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/326) (S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) • 

36. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma, Denizli'nin Tavas kazası Orta (mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nın, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi ? 
1.) . 9 . 1972) 

37. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacisiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

38. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede ka
yıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (İŞ. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

39. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teş
kilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı oet-
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan Komisyonu raporu '(M. Mec
lisi : 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meclîsi S. 
Sayısı : 2 ve 2'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 24 . 12 . 1969 
ve 16 . 9 . 1972) 

40. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve Cum
huriyet Senatosu Istabul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş 
Kanununa ek kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine 
bir fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapı
lan değişikliklere dair M. Meclisi Plan Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 2/176; 2/215, 2/245; 
C. Senatosu 2/19) (S. Sayısı 127, 127'ye 1 nci 
ek, ve 127'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1970, 26 . 4 . 1972 ve 19 . 9 . 1972) 
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41. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurcunu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerlo ilgili Yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/596; 
C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi : S. Sayısı : 529 
ve 529'a 1 nci ek ; C. Senatosu : S. Sayısı : 
103) (Dağıtma tarihleri : 7.4.1972 ve 19.9.1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa MületveMli Kasımı önadını' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştiriilmesine ve 
'bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan kornişonlarından seçillem 3'er üyeden 
kurulu € numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci da
ğıtma t a r M : 20 . 5 . 1970; ikine! da-ğıtma tari
hi : 18 .3 .1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşınım, tarımı ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlariinım! staptanması ve ilanı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Atai'v'ün, ta han 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Taran, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komfe-
yomlarımdaıı 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayısı : 
424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

3. — 14 . 7 . 196" tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları' Kanununun 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
(maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yım : 343 ve 343'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
1 1 . 6 . 1 9 7 1 ; 19.12.1971) 

4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kırathoğhı 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası kar 
mumu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plan komisyonları raporları (2/197) (S. 
Sayısı : '362 ve 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 6 . 1 9 7 1 : 9 .12 .1971) 

5. — Amasya Milletvekili Yavuz Açar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asııtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 .1961 tariîh-
Iji ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 *y e 1 nci ek) (Dağıtoıa ta
rihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

6. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, eilt 5, sayfa. 1 de nüifusa kayıt
lı Ösmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22 . 1 . 1937 
doğumlu, Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarıma çarptırılmaları 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346' 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tariflileri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 .2 .1972) 

7. — Kastamonu illine bağlı Daday ilçesinin 
Uyukörem köyü hane 9, öSİBt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtli Mehmetoğlü, Necibe' 
den doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezfkeresî ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayıst : 347 ve 347'ye İ nci ek) 
(Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Boğazlıyan ilçesiae bağ'u Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğittler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alibğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu, SuracaÜT köyünde otu
rur, Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılma
sı' hakkımda Başbakanlik tezkeresi ve Adalet Ko~ 
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 
348'e 1 nci ek) (Dağıtana tarihleri : 16 . 6 . 1971 
ve 1 .2 .1972) 

9. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünüm 52 nci hane, 8 nel cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlü, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumdu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasıma çarptıonılmasımıa dair Başbakanlik 
teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu» (3/53) 
(S. Sayısı : 349 ve 349'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hamle 4, effit 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hü&eyinoğM, Fiflmye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman ÇelüJk'itıı 31iftm< 
cezasıma çarptırılması hakkımda Başbakanlık 
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tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Zile İdesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 to kayıtlı, 
Alioğlu, Hanını'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması' hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapoını (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351'© 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 .2 .1972) 

12. —fatanhul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedeikorkııt Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusta kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodak'in 
ölüm cezasına çarptınlması 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 13. — Ankara Milletvekili Oengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale 'ilçesinde (Kırıkkale) aidi ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komiisyonlanndam 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 
ve 2 .2 .1972) 

14. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayılara : 158 ve 1'58'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — 1076 sayılı Yedek Subay 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 bir fıkra . eklenmesine 
dair kanun taşanları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 28.1.1971 
vo 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkımdaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayılan : 304 ve 304'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 , 1972) 

X 17. — Mardin Milletvekili Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korunması 
hakkında kanun teklifi ve Afyon Karahilsar Mil
letvekili Süleyman Mutlu'nun önergesi (2/171) 
(S. Sayılan : 307 ve 307'ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 25 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Uşak Milletvekilli M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 nci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri ko
ndisyonları raporlara (2/224) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçı-
oğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde illine 
bağto Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile ye
niden bir il ve dört ilçe kurulması hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonlarından 
seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No. lu Komis
yon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1972) 

20. — Polis Va-zife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) (S. 
Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1972) 

21. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasıında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma, 1949 do
ğumlu, Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) (Da
mıtma tarifti* : 8 . 3 . 1972) 

22. — Artvin illi, Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numaraısmda .nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu, Şadilye'den doğma, 23.6.1948 doğum
lu, Adil Kalfa'nun ölüm cezasına çarptırrlması-
na dair Basjbakanllık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapora (3/984) (S. Sayısı : 511) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 23. — 6831 sayılı Orman Kanununun ba
zı maddd'erinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun taısarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plan komisyonlarında t? 3'er 
üye seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı . 584) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 



24. — Arşiv kanunu tasamı ve İçişleri, 
Adalet ve Plan komisyonları raporları (1/143) 
(S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşımın, Haşhaş kanunu 
teklifi (2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma teri-
hi : 26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre Genel Kurul karanyle.) 

X 26. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının., Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî DeVlet kuruluşla
rı ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu 
(MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Milli Eği
tim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Mali
ye ve Plan 'komisyonlarından 3'er üye seçilerek 
'ku'rulan 67 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/582), 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tari
hi : 2 . 5 . 1 9 7 2 ) 

27. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri halikımda kanun tasarısı ve 
İçişileri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1972) 

28. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar' hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi: 
15 .5 .1972) 

29. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair- kanını tasarısı ve İmar 
ve İskân ve Plan komüsyoiaarı raporları (1/543) 
(S. sayısı : 684) (Dağıtma tarihi . 25 . 5 . 1972) 

30. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair 'kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 5 . 6 . 1970 
ve 30 .5 .1972) 

X 31. — Millî parklar kanunu tasarısı ve 
Taran, Orman, Adalet, Maliye -re Plan komis
yonlarımdan 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/91) (S. Sayısı- : 685) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

| 32. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bucaklar hakkındaki 6136 sa-
JÛL Kanunun 4 neü maddesinin değişikliği il© 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayım' : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, 
nım 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/654) 
(S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1972) 

34. — 15 . 12 . 1934 tarih ve .2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) İrendi eklenmesine dair kantin tasa-
nsı ve Millî Savunana Komisyonu rapora (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1972) 

X 35. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı itte Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sıayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkındaki Kanunun 8 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun töklüfi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko-

I misyonlarından 7'şer üyeden (kurulu 65 Numa,-
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44) (S. Sayısı. : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

36. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 
694) (Dağıtma tarihi: 17 . 6 . 1972) 

X 37. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiş-
tiîriîmes'ine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine,' 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
saydı kanunlarla konu gelirlerin kaynak olaca
ğı orman köylerinin kalkındırı>lma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi (2/515) 

I (S. Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1972) 



38. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşınım, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklÜfi ve Mambul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayıaıı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 .6 .1972) 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Mustafa DeliveTi ve 2 arkadaşının, İskende
run Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Oıtak-
lüğı kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ti
caret, Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 
3'er üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma, ta
rihi : 21 .6 .1972) 

40. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkımdaki Kamında değişiklik 
yapılmasına, dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

41. —• Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve BaÜıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşmntrı, Entern-
Ek kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plan 'komisyonları raporu (1/264, 2/IH)) (S. 
•Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 2 7 . 6 . 1972) 

42. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve îçişlerv Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
'Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 43. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu ile diğer bazı vergi kanunlara-
nıaı değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Sinop MilM'vekili Fikret övet, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş, Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Ilamdi Ha-
mamcuoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
BuTsa Milletvekilli Kasım Önadı s-, İstanbul Mil
letvekilli Kâzım. Özeke'nin, ayuı. kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri, ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen &*&•: üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komi-;y..u raporu (1/545, 
2/410, 2/472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972; 

X 44. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında | 

kanun tasarısı ve Plan Komisyona tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 677 ve 677'yo 1 nci ek) 
(Dağıtana tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 45. —• 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın' onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayısı1 : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 46. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında geçici anlaşma hükümleri uya-
rmca bu anlaşmamın kapsamına giren maddele
rin Gümrük vergüterinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkımda kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/571) (S. Sayışa1 : 680 ve 
680'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17 . 5 . 1972 
ve 10 .7 .1972) 

47. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşımın, Jandarma Astsubay Üst
çavuş Âli Mutlu 'nun özel affına dalı- kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayım : 718) (Dağıtma tarihi ; 11 . 7 . 1972) 

X 48. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydubeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 

. teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarımdan 5'er üyeden kurulu 59 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 49. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/632) (S. Sayısı : 714) (Da
ğıtma tariki : 1 1 . 7 .1972) 

X 50. — Uçakların kanun dışı yollarla ele 
geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları rapora rı 
(1/657) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 7.1972) 

X 51. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri-

I ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde-



sinin değişıtirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun (teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

52. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 

Plan komisyonları raporları (1/139) (S. Sayı
sı .: 110 ve 110'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 4 . 1970 ve 15 . 9 . 1972) 

53. — Kamu hizmetleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

54. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakib-
oğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları (2/723) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma 
tarihi : 19 . 9 . 1972) 

55. —• C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ile C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 145 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plan komisyonları raporları (2/682) 
(S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1972) 

(Millet Meclisi 136 ncı Birleşim) 
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İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 23 . 2 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesi
ne, İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 1 5 . 1 . 1943 gün 
ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek Kanunun 1 0 . 3 . 1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik bilinci maddesine bir fıkra ile ka
nuna bir geçici madde eklenmesi le dair kanun teklifleri hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan deği
şikliklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 

2/176, 2/215, 2/245 C. Senatosu : 2 /19) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği , ' 6.7. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 568-2/19 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 23 . 5 . 1972 gün ve 670 sayılı yazınız : 
5434 sayık T..0. Emekli Sandığı Kanununun 23". 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesiyle eklenen «k maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine ve "bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 4 , 7 , 1972 tarihli 72 nci Birleşiminde değiştirilerek, açık oyla kabul edilmiş ve 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 107 

Değiştirilen maddeler : 
Madde : 1,2,3,4. 

Kabul 
Çekinser 

: 105 
: 2 

Not : Bu teklif Genel Kurulun 27, 29 . 6 . 1972 ve 4 . 7 .1972 tarihli 70, 71 ve 72-nci birleşimlerin
de görüşülmüştür. 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/176, C. S. 2/19 
Karar No. : 176 

12 . 9 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nei 
maddesi ile eklenen ek maddenin 1 nei fıkrasının değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 7 , 1972 tarihld 72 nci 
Birleşiminde, kanun başlığı, 1, 2, 3 ve 4 neti maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz bu değişikliklerin; kanuna, daha açıklık kazandırması yönünden olumlu karşı-
lamış ve bu suretle değişikliklerin tatmamı benin senmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balukesir 

C. Bilgeltan 

Adana 
8. Kılıç 

İçel 
C. Okyayuz 

Kay steri 
Söz hakkım mahfuzdur 

. M. Yüceler 
Rlide 

S. Z. Köseoğlu 

Başkan v etkili 
* Niğde 
N. Çerezci 

Amasya 
Y. Acar 

İzmir 
K. Önder 

Malatya 
M. Kaftan 

Sakarya 
N. Boyar 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
/ / . Balan 

İzmir 
A. N. Üner 

Manifea 
M. Eıtıen 

İmzada ibuliTnatoaidı 
Sakarya 

H. Uysal 
İmzaJda ıbulunalnıialdı 

Kâtip 
Malaltya 

A. Karaaslan 

Aydın 
N. Menteşe 

İmzaicla ibulunaına'dı 
Kara 

K. Okyay 

Manisa 
/ / . Okçu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Saym : 127'ye 2 nci ek) 
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MÎLLET AFECLtSîMN 'KABUL ETTİĞİ MEflÜN 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2. 1965 yün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
ile eklenen ek maddenin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine ve hu kanuna geçici maddeler 

eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. 0. 'Emekli Sandığı Kanununa 28 . 2 . 1965 gün ve 545 isayılı Ka
nunun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ek madde — 102 nci maddede yazılı süreler içinde yazı ile (Sandığa müracaat edeceklerin borç
landırılma mevzuuna giren (emvali metruke veya Mübadil hesabı carisinden aylık, ücret almak 
suretiyle geçen süreleri dâhil) geçmiş hizmetleri [Muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış olan
ların muvazzaf erlikte geçen süreleri ile, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Yedek Subay nasbedilmiş 
bulunanların Yedek Subay Okulunda öğrenci olarak geçen süreleri, (Hastalık ve cezai sebeplerle 
uzayan süreler hariç) sonradan bir kanun ile sürekli hale getirilen ve sigorta dışında gegen hiz
metlerden en çok 15 yılı, istek tarihindeki (Re'sen emekliye sekolunanlarla, ölenlerin, vazife ile 
ilgilerinin kesildiği tarihlerdeki)] emeklilik keseneğine esas derece tutarları nazara alınmak ve bu 
tarihlerde derece tutarlarının tabi olduğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak su
retiyle fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

MADDE 2. — Ö434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

GEÇİOİ MADDE — İştirakçilerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl için
de yazı ile T. 0. Emekli Sandığına müracaat edenlerin, muvazzaf erlikte, subay nasbedilmiş olanla
rın 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Yedek Subay Okulunda öğrenci olarak geçen süreleri, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihteki tahsil durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ek 31 . 7 . 1970 gün ve 1327 sayılı Kanun gereğince giriş derecesinin ilk kademe aylığı üzerin
den ek madde esaslarına göre borçlandırılarak emeklilikte fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127'ye 2 nci ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2. 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
ile eklenen ek maddenin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 

eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi ile eklenen ek maddenin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek madde — 102 nci maddede yazılı süreler içinde yazı ile sandığa müracaat edeceklerin : 
a) Borçlandırılma mevzuuna giren geçmiş hizmetlerinin, 
b) Emvali metruke veya mübadil hesabı carisinden aylık, ücret almak suretiyle geçmiş 

sürelerinin, ' 
c) Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen sürelerinin, 
d) 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerinin, 
e) Sonradan kanunla sürekli hale getirilen kadrolarda ve sigorta dışında geçen sürelerinin, 
En çok 15 yılı, istek tarihindeki (re'sen emekliye sevk olunanlarla, ölenlerin vazife ite ilgileri

nin kesildiği tarihlerdeki) emeklilik keseneğine esas derece tutarları nazara alınmak ve bu tarih
lerde derece tutarlarının tabi olduğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak suretiy
le fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Ancak; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, yedek subaylıkta yedek subay okulu öğrencisi, ola
rak geçmiş ve bu maddeye göre borçlandırılması kabul edilmiş bulunan hizmetlerden : 

1. Daha önce herhangi bir sebeple fiilî hizmet sayılan süreler, 
2. Hastalık veya cezaî bir sebeple uzayan süreler, 
3. Vazife mallullüğü sebebiyle kendilerine vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların da er

likte ve yedek subay okulunda geçen süreleri, 
İçin borçlanma yapılmaz. 

MADDDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. —Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, muvazzaf 
ve ihtiyat erlikte, subay nasbedilmiş olanları 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra öğrenci olarak yedek 
subay okulunda, geçen sürelerini borçlanmak isteyenler, bu isteklerini 1 . 1 . 1973 tarihinden itiba
ren bir yıl içinde T. C. Emekli Sandığına yazı ile bildirirler. Bu süre içinde borçlanmak isteyenle
rin müracaatları kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bunların borçlarının hesabın
da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tahsil dururnlanna göre, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 31 . 7 . 1970 günlü ve 1327 sayılı Kanunla değişik 36 nci maddesinde gösterilen giriş 
derecelerinin ilk kademe aylığı esas alınır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi olup da 1 . 1 . 1973 tarihine kadar re'sen, malu
len veya yaş haddinden emekliye şevke dilenlerin; kendileri, ölenlerin dul ve yetimlerinden biri ta
rafından, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile T. C, Emekli San
dığına müracaat edilmesi halinde; borçlanmaları hemen ve yukardaM esaslara göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Eemkli Sandığı Kanununun, 7 .2 .1969 
tarihli ve 1101 sayılı Kanunla kaldırılan 14 ncü maddesinin (e) fıkrası uyarınca tamamlayıcı 
emeklilik keseneğinin tahakkukuna esas almam süreler fiili hizmet sürelerine eklenir. 

İştirakçilerden tamamlayıcı emeklilik keseneğine esas alman süreler için tahakkuk ettirilen 
borç miktarının tamamını ödemeden, emekli, adi veya vazife malullüğü aylığı bağlanması gereken 
durumlara girenlerin borç artıklarının tamamı emekli ikramiyelerinden mahsuben tahsil olunur. 
Mahsup işleminden sonra da borç artığı kaldığı takdirde, bağlanacak aylıklarından % 10 kesilmek 
suretiyle, tahsilata devam edilir. Bunlar ile iştirakçilerden tahsilat bitmeden ölen ve aylığa müs-
tehak dul veya yetim bırakmayanların borç artıkları aranmaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127'ye 2 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği ımetin) 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127'ye 2 nci ek) 



Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

İştirakçilerden tamamlayıcı emeklilik keseneğine esas alınan süreler için tahakkuk ettirilen 
borç miktarlarının tamamını ödemeden ölenlerin borç artıklarının tamamı dul ve yetimlerine öde
necek emekli ikramiyesinden mahsuben tahsil olunur. Mahsup işleminden sonra da borç artığı kal
dığı takdirde, borç artıkları bağlanan aylıklar nispetinde dul ve yetimlere bölünerek bu aylıkların 
her birinden % 10 kesilmek suretiyle tahsilata devam edilir. Ancak aylıklarının kesilmesi halinde 
kendilerine isabet eden borç artığı aranmaz. 

Bunlardan tekrar veya sonradan aylığa müstehak olacakların hisselerine isabet eden borçlar 
aylıklardan tahsil olunur. 

Emekli, adi malullük vazife malullüğü aylığı glmakta iken ölenlerden ölüm tarihinde aylığa 
müstehak dul veya yetimi bulunanlar ile dul veya yetimleri sonradan aylığa müstehak duruma gi
renlerin iborç artıkları hakkında yukardaki (hükümlere göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya 
vazife malullüğü aylığına müstehak olanlar ile ölenlerin dul ve yetimine (aylık bağlananların 
tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen süreleri ve borçları hakkında da geçici ikinci 
madde hükümlerine göre işlem yapılır. 

Bu suretle, aylıkları tahsis tarihlerinden itibaren düzeltilir ve emekliye ayrıldıkları veya öldük
leri tarihlerdeki hükümlere göre müstehak olmaları şartıyle emekli ikramiyesi veya emekli ikra
miyesi farkı ödenir. 

OEÇİÖİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malul olan veya 
ölenlerden hizmetlerinin azlığı nedeniyle kendilerine veya dul ve yetimlerine toptan ödeme yapıl
mış olanların tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkukuna esas alınan süreleri, fiilî hizmet sürele
rine eklendiğinde, görevleri ile ilgilerinin kesilmesi gereken veya öldükleri tarihlerdeki hükümlere 
ıgöre kendilerine veya dul ve yetimlerine aylık (bağlanması gereken hallerde, bu süreleri ile borç
lan hakkında da Geçici 2 nci ve 3 ncü madde hükümleri uygulanır. Bunlara, 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre müstehak oldukları tarihlerden itibaren aylık bağlanır. Şu kadar ki, ev
velce yapılmış toptan ödemeler ile tamamlayıcı emeklilik keseneği (borçlarının tamamı, ilgililere 
bu kanunun yürürlüğünden önceki zaman için ödenecek her çeşit paralardan mahsuben tahsil 
olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 4. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127'ye 2 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİ BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

Başlık benimsenmiştir. 

5434 Sayılı T. G. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nei maddesi 
ile eklenen ek maddenin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçÂci maddeler eklen

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

EK MADDE — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

GEÇİGİ MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

GrElÇiCİ MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127'ye 2 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

ve 25 nolu Geçici Komisyon raporu (1 /103) 

T. a 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kammlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-505/9494 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

flgi : 8 . 2 . 1967 tarih ve 71-505/676 sayılı yazımız. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba

kanlar Kurulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna İM ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ile gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Yurtdıaşları sağlık ve diğer yönlerden tehdideden ve büyük zararlara sokan kolera ve diğer 
bulaşıcı hastalıklarla savaş konusunda yapılacak mücadeleyi daha etkili bir hale getirebilmek 
için, Umumi Hıfzıssıhha Kanununda mevcut ceza hükümlerinin süratle işlemesi maksadiyle sözü 
geçen kanunda bir değişiklik yapılması zorunluğu hâsıl olmuştur. Kolera gibi salgın ve bulaşıcı 
hastalıkların tahribatının büyük olacağı aşikârdır. 

Bunun dışında genel sağlığı ilgilendiren ve umumi Hıfzıssıhha Kanununda etraflı olarak 
hükme bağlanmış olan hususlara uyulmaması halinde verilecek cezalar genel sağlığın bugün kazan
mış olduğu önem karşısında ihtiyaca cevap vermediği gibi bâzı durumlarda bir ceza tertibi imkânı 
-da mevcut bulunmamaktadır. Bu maksatla umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nc'i maddesinin de-
: ğîştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde eklenmesi gerekli görülmektedir. 

Maddelerin gerekçesi 

Tasarının birinci maddesi, mevcut cezaları artırmakta ve ilgililer hakkında 3005 sayılı Kanun 
hükümlerinin uygulanmasını öngörmektedir. 

Tasarının ek birinci maddesi, kanuna aykırı hareket edenler hakkında tutulan tutanakların 
geçerlilik derecelerini; 

Ek ikinci maddesi ise, sağlık memurlarına ceza verme yetkisi tanımakta ve bu cezalara itiraz 
.yerleri ile tahsil usulleri .gösterilmektedir. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 1 . 6 , 1970" 
Esas No. ; 1/103 

Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nei 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı» teşek
küller temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, teklif 
maddeler üzerinde yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Gaziantep - Konya 'Afyon 

M. L. Söylemez B. Müderrisoğlu B. Hamamcıoğlu 

Elâzığ istanbul İzmir 
8. Güldoğan L. Yurdoğlu M. Akan 

İmzada bulunamadı. 

Niğde Urfa Çorum 
M. N. Çerezci N. Aksoy G. Angın 

KOMİSYONUN GEREKÇESİ 

Yurtdaşları sağlık ve diğer yönlerden tehdi deden ve büyük zararlara sokan kolera ve diğer 
bulaşıcı hastalıklarla savaş konusunda yapılacak mücadeleyi daha etkili bir hale' . getirebilmek 
için, Umumi Hıfzıssıhha. Kanununda mevcut ceza hükümlerinin süratle işlemesi maksadiyle sözü 
geçen kanunda bir değişiklik yapılması zorunluğu hâsıl olmuştur. Kolera gibi salgın vje bulaşıcı 
hastalıkların tahribatının büyük olacağı aşikârdır. 

Bunun dışında genel sağlığı ilgilendiren ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununda etraflı olarak hük
me bağlanmış olan hususlara uyulmaması halinde verilecek cezalar 'genel sağlığın bugün kazan
mış olduğu önem karşısında ihtiyaca cevap vermediği gibi bâzı durumlarda bir ceza tertibi im
kânı da mevcut bulunmamaktadır. Bu maiksatla Uımuımfi. Hıfzıssıhha, Kanununun 282 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde eklenmesi gerekli 'görülmektedir. 

Maddelerin gerekçesi 

Tasarının 1 nci maddesi, mevcut cezaları art ırmakta ve ilgililer hakkında 3005 sayılı Kanun 
hükümlerinin uygulanmasını öngörmektedir. 

Tasarının ek birinci ımaddesi, kanuna aykırıı hareket edenler hakkında tutulan tutanaküaırın 
geçerlik derecelerini; 

Ek 2 nci maddesi ise, sağlık memurlarına ceza verme yetkisi tanımakta ve bu cezalara itiraz 
yerleri ile tahsil usulleri gösterilmektedir. 

Balıkesir 
A. t, Kırvmh 

Kars 
T. Artaç 

Muğla 
A. BuJdanU 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 179) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ _ 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki ek mad

de eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-. 
ıriimiştir. 

«Madde 282. — Bu kanunda yazılı olan ya
saklara aykırı hareket edenler veya zoırunluluk-
lara uymayanlar hakkında kanunda ayrıca bir; 
ceza hükmü gösterildiği ve fiillerin,, Türk Ce^ 
za Kanununda daha ağır cezayı gerektirmedi
ği halde 100 liradan 500 lliraya (kadar hafif pa-. 
ıra cezası ve 15 günden 6 aya kadar hafif hapisl 
cezası verilir. 

Bu kanunla ilgili suçlardan dolayı 3005 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde kovuşturma 
yapılır.» 

MADDE 2. — Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
na aşağıdaki elk maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. —^Bu kanunda yazılı suç
ları işliyenler hakkında sağlık memurlarınca 
vjeya diğer yetkili kimseler tarafından düzen
lenen tutanaklar hilafı sabit oluncaya kadar 
muteberdir.» 

«EK MADDE 2. — Sağlık memurlarınca bul 
kanunun 69 ncu ımaddesi gereğince alınmış olan 
tedbirlerden çevre sağlığı ile (ilgili basit ted
birlere uyulmaması halinde 10 liradan 30 liraya 
.kadar para cezası alınır. 

Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde o yer sulh ceza hâkimliğine itirazda bu
lunulabilir. Süresinde itiraz olunmaz veya itiraz 
r'eddeidilirse bu para cezaları yetkili memur
larca derhal tahsil olunur. 

Bu tahsilat Muhasebei Umumiye Kanunu 
hükümlerine göre sağlık ocakları veya Hükü
met tabipliklerinde görevlendirilecek muhasip 
mutemetleri vasıtasiyle ,ve mutemet makbuzla
rı karşılığında yapılır. 

Tahsilat derhal yapılmadığı takdirde teb
liğ tarihinden itibaren üç gün içinde ilgili yer-

Millet Meclisi 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN METNİ 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 ek madde 

eklenmesine dair kanun teklifi 

İMADDE 1. — Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
rilmiştir. 

'«Madde 282 — Bu kanunda yazılı olan ya
saklara aykırı hareket edenler veya zorunluk-
lara uymıyanlar hakkında kanunda ayrıca bir 
ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza 
Kanununda daha ağır cezayı gerektirmediği tak
dirde 100 liradan 500 liraya kadar hafif para 
cezası verilir.» 

MADDE 2. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununa 
aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK M^ADDE 1. — Bu kanunla ilgili suçlar
dan dolayı 3005 sayılı K,anun hükümleri daire
sinde kovuşturma yapılır. 

EK MADDE 2. — Bu kanunda yazılı suç
ları işliyenler hakkında 303 ncü maddede yazılı 
kimseler tarafından düzenlenen tutanaklar aksi 
sabit oluncaya kadar muteberdir. 

İEK MADDE 3. — Bu kanunun 69 ncu mad
desi gereğince alınmış olan tedbirlerden çevre 
sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde 
303 ncü maddede yazılı yetkililerce 10 liradan 
30 liraya kadar para cezası verilir. 

Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde o yer Sulh Ceza Hâkimliğine itirazda bu
lunabilir. Süresinde itiraz olunmaz veya itiraz 
reddedilirse bu para cezaları yetkili memurlarca 
derhal tahsil olunur. 

Bu tahsilat Muhasebei Umumiye Kanunu hü
kümlerine göre sağlık ocakları veya hükümet 
tabipliklerinde görevlendirilecek muhasip mu
temetleri vasıtasiyle ve mutemet makbuzları 
karşılığında yapılır. 

Tahsilat derhal yapılamadığı takdirde tebliğ 
tarihinden itibaren üç gün içinde ilgili yerlere 

(S. Sayısı : 179) 
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(Hükümetin teklifi) 

ilere ödiy enler hakkında ayrıca takibat yapıl-. 
anaz. Bu süre içinde ödenmiyen cezalar ilki kat 
olarak 15 gün iiçerislinde tahsil olunur. 

Bu süre içinde ide ödenmiyen cezıalar üç Ikat 
olarak Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hak
kındaki 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre" 
sağlık ocakları veya Hükümet tabipliklerince 
tahsil olunur.» 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu (kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümleırani Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Ballı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

İV. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Tan. Bakanı 

İV. Cevheri 
Köy îşleri Bakanı 

T. Kapantı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/ . Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. öztürk 
En. ve Tabiî Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
îmar ve iskân Bakanı 

H. NaMboğlu 
Orman Bakanı 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

ödiyenler hakkında ayrıca takibat yapılmaz. Bu 
süre içinde ödenmiyen cezalar iki kat olarak 15 
gün içerisinde tahsil olunur. 

Bu süre içinde de ödenmiyen cezalar üç kat 
olarak Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
sağlık ocakları veya hükümet tabipliklerince 
tahsil olunur. Makbuzlar damga resminden mu
aftır. 

,MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

H. Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/. Sezgin 

}>9<i 
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Toplat : 3 MİLLET MECLİSİ S, Sayısı : 179 a I nci ek 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet Komisyonları raporları 
d / 1 0 3 ) 

T. C. 
Ba§bakanhk 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar , 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 505/9191 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 8 . 2 . 1967 tarih ve 71 - 505/676 sayılı yazımız. 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba

kanlar Kurulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ile ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. ' > Süleyman D emir el 
Başbakan 

(Not : 1/103 sayılı tasan bu dönemin 1 nci toplantı yılında kurulan Geçici bir Komisyonca görü
şülüp karara bağlanmış ve S. Sayısı : 179 olarak gündeme girmiştir. Aynı toplantı yılında sonuç
landırılmadığından İçtüzüğün 42 nci maddesine dayanılarak 2 nci toplantı yılında yeniden kuru
lan geçici bir komisyona tekabbül için havale edilmiş; fakat bu geçici komisyon 2 nci toplantı yılı 
boyunca başkan, sözcü ve kâtibini seçemediğinden 3 ncü toplantı yılında normal komisyon olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyonlarına havale edilmiştir.) 

GEREKÇE 

Yurttaşları sağlık ve diğer yönlerden tehdideden ve büyük zararlara sokan kolera ve diğer bu
laşıcı hastalıklarla savaş konusunda yapılacak mücadeleyi daha etkili bir hale getirebilmek için, 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununda mevcut ceza hükümlerinin süratle işlemesi maksadıyle sözü geçen 
kanunda bir değişiklik yapılması zorunluğu hâsıl olmuştur. Kolera gibi salgın ve bulaşıcı hastalıkla
rın tahribatının büyük olacağı aşikârdır. 

Bunun dışında genel sağlığı ilgilendiren ve Umumî Hıfzıssıhha Kanununda etraflı.olarak hük
me bağlanmış olan hususlara uyulmaması halinde verilecek cezalar genel sağlığın bugün kazanmış 
olduğu önem karşısında ihtiyaca cevap vermediği gibi (bazı durumlarda (bir ceza tertibi imkânı da 
mevcut bulunmamaktadır. Bu maksatla Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna iki ek madde eklenmesi gerekli görülmektedir. 
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Maddelerin gerekçesi 

Tasarının birinci maddesi, mevcut cezaları artırmakta ve ilgililer hakkında 3005 sayılı Kanun 
hükümlerinin uygulanmasını öngörmektedir. 

Tasarının ek birinci maddesi, kanuna aykırı hareket edenler hakkında tutulan tutanakların 
geçerlilik derecelerini; 

Ek ikinci maddesi ise, sağlık memurlarına ceza. verme yetkisi tanımakta ve bu cezalara itiraz yer
leri ile tahsil usulleri gösterilmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bağlık ve Sosyal Yardim Komisyonu 

Esas No: 1/103 
Karar No : 2 

9 .12. 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanıma iki ek mad
de eklenmesine dair olan kanun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla» Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Müsteşarı ile diğer ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu : 

Kanun .aşarisinin gerekçesinde de izah olunduğu veçhile; yurttaşları sağlık ve diğer yönden 
tehdideden ve büyük zararlara duçar kılan köle a ve benzeri gibi bulaşıcı hastalıklarla daha et
ken bir şekilde mücadele edebilmek amaeiyle Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve kanuna bazı ek maddeler ilâve edilerek, günün şartları gözönüne alınmak suretiyle, 
hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Komisyonumuzca prensip itibariyle kabul edilerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının birinci maddesiyle değiştirilmesi istenen 282.nci maddedeki 15 günden 6 aya kadar 
olan hafif hapis cezası fazla bulunarak 7 günden 2 aya indirilerek yeniden düzenlenmiş ve ayrıca 
da maddenin son paragrafı da yeni bir ek madde olarak kanun tekniğine uygun olacağı görüşüne 
varılarak son kısmın, madde metninden çıkartılmak suretiyle ek birinci madde olarak metne ilâve 
edilmiş, birinci madde bu değişiklikle, 

Taşandaki ek 1 ve ek 2 nci maddeler sırası 2 ve 3 olarak değiştirilerek, tasarının başlığı da, 
ek madde sayısının artması sebebiyle değişikliğe tabi tutularak, yapılan bu değişiklikle tasan Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
smıului'. 

Başkan Sözcü 
Ankara Burdur Gümüşan© Manlbul 

Oğuz Aygün Nadir Yauuzkan Ekrem Saatçi Lebit Yurdoğlu 

Manisa 
Kâmil Şahinoğlu 

İmzada bulunamadı 

Siirt 
Zeki Çelöker 

İmzada bulunamadı 

Kte 
Âviti Kavurmacıoğlıı 

Trabzon 
Cevat Küçük 

Balı&esir 
Salih Zeki AUııntas 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 179 a 1 nci ek) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 23 . 5 .1972 

Esas No: 1/103 
Karar No: 61 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Umumî Hıfzıssıihha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı» Ko
misyonumuza tevdi edilmiş olmakla ve Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik 
edilip müzakere olundu. 

Komisyonumuz; Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunca tanzim edilen ve kanun tasarısında 
değişiklikler yapan metni esas almıştır. 

Tasarının 1 nci maddesinde değişiklik yapan Sağlık Komisyonu metnindeki; «100 liradan 500 
liraya kadar para cezası ve 7 günden 2 aya kadar hafif hapis cezası verilir.» ibaresi «2 aya kadar 
hafif hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası verilir.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Mezkûr Komisyon metninin 2 nci maddesi ile düzenlenen ek 1 nci madde, bu suçlar hakkında 
3005 sayılı Kanunun uygulanmasını öngörmekte olup, gerekçe gösterilmediği gibi böyle bir tatbi
kat Komisyonumuzca da gerekli görülmemiş ve bu sebeple maddeden çıkarılmıştır. Ek madde 2 
ek madde 1, ek madde 3 ek madde 2 olarak ııumaralan değiştirilmek ve başlık da buna uygun şek
le getirilmek suretiyle Komisyon metni benimsenmiştir. 

Tasarmnı 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkam Sözcü Kâtip 
İstanbul Sivas Sinop - Elâzığ 

/. Hakkı Tekimi Terfik Komitan Hilmi Biçer Mehmet Aytuğ 

Gümüşan^ İçel -Kara Mardin 
Mustafa Karaman Turhan Özgüner 1. Hakkı Alaca E. Kemal Aybar 

Niğde Kırşehir 
M evi ut Ocakçı oğlu Cevat Eroğlu 

imzada mıhınaimadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 179 a 1 nci ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Umumî Hıfzıssıhha Kanımımun 282 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki ek madde 
eklenmesine dair kanım tasarısı 

MADDE 1. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«.Madde 282. — Bu kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uy
mayanlar hakkında kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiillerin, Türk Ceza Kanu
nunda daha ağır cezayı gerektirmediği halde 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası ve 15 
günden 6 aya kadar hafif hapis cezası verilir. 

Bu kanunla ilgili suçlardan dolayı 3005 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kovuşturma yapı
lır.» 

MADDE 2. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bu kanunda yazılı suçları işleyenler hakkında sağlık memurlarınca veya di
ğer yetkili kimseler tarafından düzenlenen tutanaklar hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir.» 

«EK MADDE 2. — Sağlık memurlarınca bu kanunun 69 ncu maddesi gereğince alınmış olan 
tedbirlerden çevre sağlığı ile ilgili basit tedbirlere uyulmaması halinde 10 liradan 30 liraya ka
dar para cezası alınır. 

Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hâkimliğine itirazda bulu
nulabilir. Süresinde itiraz olunmaz veya itiraz reddedilirse bu para cezaları yetkili memurlarca der
hal tahsil olunur. 

Bu tahsilat Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine göre sağlık ocakları veya Hükümet ta
bipliklerinde görevlendirilecek muhasip mutemetleri vasıtasıyle ve mutemet makbuzları karşılığın
da yapılır. 

Tahsilat derhal yapılamadığı takdirde tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde ilgili yerlere 
ödeyenler hakkında aynca takibat yapılmaz. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar iki kat olarak 15 
gün içerisinde tahsil olunur. 

Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç kat olarak Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkın
daki 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık ocakları veya Hükümet tabipliklerince tahsil olu
nur.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : İ79 a, 1. nci ek) 
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'SAĞLİK VE SOSYAL YAEDIM KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Umumî Hıfzıssihha Kanununun 282 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 eh madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Umumî Hıfzıssihha Kanunu
nun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 282. — Bu kanunda yazılı olan ya
saklara aykırı hareket edenler veya zorunluk-
lara uymayanlar hakkında kanunda ayrıca bir 
ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza 
Kanununda daha ağır cezayı gerektirmediği 
takdirde 100 liradan 500 liraya kadar para ceza
sı ve 7 günden 2 aya kadar hafif hapis cezası 
verilir. 

MADDE 2. — Umumî Hıfzıssihha Kanunu
na aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanunla ilgili suçlar
dan dolayı 3005 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde kovuşturma yapılır. 

EK MADDE 2. — Bu kanunda yazılı suç
lan işleyenler hakkında 303 ncü maddede ya
zılı kimseler tarafından düzenlenen tutanaklar 
aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. 

EK MADDE 3. — Bu kanunun 69 ncu mad
desi gereğince alınmış olan tedbirlerden çevre 
sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde 
303 ncü maddede yazılı yetkililerce 10 liradan 
30 liraya kadar para cezası alınır. 

Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde o yer sulh ceza hâkimliğine itirazda bu
lunabilir. Süresinde itiraz olunmaz veya iti
raz reddedilirse bu para cezaları yetkili me
murlarca derhal tahsil olunur. 

Bu tahsilat Muhasebe! Umumiye Kanunu 
hükümlerine göre sağlık ocakları veya Hükü
met tabipliklerinde görevlendirilecek muhasip 
mutemetleri vasıtasıylıe ve mutemet makbuzla
rı karşılığında yapılır. 

Tahsilat derhal yapılmadığı takdirde tebliğ 
tarihinden itibaren üç gün içinde ilgili yerlere 
ödeyenler hakkında ayrıca takibat yapılmaz. 
Bu ısüre içinde ödenmeyen cezalar iM kat ola
rak 15 gün içerisinde tahsil olunur. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Umumî Hıfzıssahha Kanununun 282 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Umumî Hıfzıssihha Kanunu
nun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 282. — Bu kanunda yazılı olan ya
saklara aykırı hareket edenler veya zorunluluk
lara uymayanlar hakkında, kanunda ayrıca bir 
ceza hüikmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ce
za Kanununda daha ağır cezayı gerektirmediği 
takdirde 2 aya kadar hafif hapis ve 100 liradan 
500 liraya kadar hafif para cezası verilir. 

MADDE 2. — Umumî Hıfzıssihha Kanunu
na aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Sağlık Komisyonunun ek 
2 nci maddesi ek 1 nci madde olarak aynen ka
bul ediümiştir. 

EK MADDE 2. — Sağlık Komisyonunun 
ek 3 ncü 'maddesi ek 2 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 179 a 1 nci ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirci 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Ballı 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
iV. Cevheri 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
/ / . Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. İ. Birincioğlu 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

29 . 11 . 1969 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Oülez 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. 0. Avcı 

Orman Bakanı 
II. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakam 
t. Sezgin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 179 a 1 nci ek) 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun değdştirişi 

Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç 
kat olarak Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
sağlık ocakları veya Hükümet tabipliklerince 
tahsil olunur. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

»m<i 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 179 a 1 nei ek) 





Toplantı : 3 
Dönem 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında geçici anlaşma 
hükümleri uyarınca bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Güm
rük vergilerinde anlaşmada yer alan esas oranlar çerçevesinde yapı
lan indirimlerin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Plan komisyonları raporları (1 /571) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1 . 12 . 1971 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71 -1327/14323 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük (Milleıt ^Meclisline arzı Bakanlar (Kurulunca 
27 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan, «Türkiye ile Avrupa 'Ekonomik Topluluğu arasında Geçici 
Anlaşma Hükümleri Uyarınca fou anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Gümrük vergilerinde 
anlaşmada yer alan esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylanması hakkında ka
nun tasarısı» ve gerekçesi 31 . 5 . 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

, Başbakan 

•GEREKÇE 

1. «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma» da 
öngörülen Geçjiş Döneminin koşullarını saptamak üzere 23 Kasım 1971 tarihinde Brüksel'de imza
lanan Katma Protokol ve Ekleri, Malî Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına 
giren maddelerle ilgili anlaşma ile son senedin onaylanması ıbilindiği 'gibi, 22 . 7 . 1971 tarih ve 
1448 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştu. 

2. Bu belgelerin yürürlüğe girebilmesi, onay işlemlerinin bütün ilgili taraflarca tamamlanma
sına bağlı olduğu, 'bunun ise geçmişteki deneylere göre hayli zaman aldığı gözönüne alınarak, Kat
ma Protokolün ticarî alışverişlere ilişkin hükümlerinin erken yürürlüğe konulması amacıyle Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 27 Temmuz 1971 tarihinde geçici /bir anlaşma im
zalanmış ve bu anlaşma 10 . 8 . 1971 tarih ve 7/2905 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylana
rak 1 Eylül 1971 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur. 

3. «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında geçici anlaşma» uyarınca, Türkiye Top
luluk piyasalarında Katma Protokol hükümleri ile öngörülen tâvizlerden yararlanmaya 1 Eylül 
1971 (tarihinden itibaren başlamıştır. 

680 
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Gerçekten Türk sanayi ürünleri, sınırlı tavizlerden yararlanan bazı dokuma kalemleri ve bazı 
petrol ürünleri dışında, Topluluğa ihraçlarında Gümrük Vergisi ve eş etkili vergi veya resimlerde 
tam muafiyetten yararlanmaya başlamışlardır. 

Tarım ürünleri için öngörülen kolaylıklar da yürürlüğe girmiştir. Anaihraç maddelerimiz olan 
tütün ve kuru incirde miktar kısıtlamaları ve gümrük vergileri tamamen kaldırılmıştır. Kuru incir
de miktar kısıtlaması olmaksızın % 3 oranında vergi uygulanmaya başlanmıştır. Fındık ihraca
tımız 18 700 tonluk bir yıllık kontenjan çerçevesinde % 2,5 oranında vergiye tâbidir. Narenciye
de, portakal % 40, satsuma ve limon ihracatımız % 50 oranında gümrük indirimlerinden yarar
lanmaktadır. Zeytinyağı re çavdar ihracatımızda Toplulukça prelevman indirimi uygulanmaya 
başlanmıştır. 

Bunlara ek olarak, Topluluk, aşağı - yukarı 65 kadar üründe Türkiye'ye Ortak Gümrük Tarifesi 
üzerinden % '50 ile % 75 oranında değişen indirimler uygulamaya başlamıştır. 

4. Geçici anlaşma hükümleri 'gereğince, Türkiye tarafından Topluluğa karşı sanayi malları it
halâtında Gümrük Vergisi ve eş etkili ve resimleri! e katma protokol ile yapılması öngörülen indi
rimlerin ilk kademesi yürürlüğe konmuştur. Bu çerçeve içinde geçici anlaşma kapsamına giren 
maddelerin Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas ve oranlar çerçevesindeki indirimlerin 
uygulanması anlaşmayı onaylayıp yürürlüğe 'girme tarihini saptayan kararname içinde kararlaştı
rılmıştır. 

5. Gerek onay ve igerek topluluğa karşı Güm ük vergilerinde indirim uygulanmasına ilişkin 
bu karar 31 . 6 . 1964 tarih ve 244 sayılı Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetkilere dayanıla
rak alınmıştır. 

6. Ancak, söz konusu kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, geçici anlaşmanın 
kapsadığı maddelerin Gümrük vergilerinde yapılan indirimlerin Bakanlar Kurulunca bir kanun 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulması gerekmektedir. 

Aynı fıkra bu işlemin indirimleri uygulamaya koyan kararnamenin yürürlüğe (girdiği tarihten 
başlayarak üç ay içinde yapılmasını öngörmektedir. 

Kanun tasarısı ıbu yükümün yerine getirilmesi amacına yönelmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Kanun tasarısının maddeleri yeterli açıklıkta 'bulunduğundan ayrıca madde 'gerekçeleri yazıl
mamıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 19 . 4 . 1972 

Esas No. ': 1/571 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarınca bu 
Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Gümrük vergilerinde anlaşmada yeralan esas ve oranlar 
çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylanması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilci
lerimin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de sarahaten belirtilmiş olduğu üzere, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma, 31 . 5 . 1964 tarih ve 244 sa
yılı Kanuna müsteniden 10 . 8 . 1971 tarih ve 7/2905 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle onayla
narak 1 Eylül 1971 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur. 

MMeit Meclifei (S. Sayıaı : 080) 
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Mezkûr kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, Gümrük vergilerinde yapılan indi
rimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi onayının alınmasını ieabettirdiğinden, bu hükmün yerine 
getirilmesi maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuz
ca da uygun mütalaa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 

Ankara 
0. Alp 

Bursa 
C. Külâhlı 

İstanbul 
S. Orkunt 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
§. Adatan 

Sözcü 
İstanbul 

0. Kabibay 

Bursa 
/. Öktem 
İstanbul 

/. Sanca)-

İzmir 
§. Osma 

Kâtip 
Balıkesir 

'A. î. Kırımlı 

Çankırı 
/ / . Dağlı 
İstanbul 

N. î. Tokgöz 

Maraş 
M. N. Çuhadır 

Afyon K. 
R. Çerçel 

Diyarbakır 
B. Eğitti 
İstanbul 

M. Yardımcı 
İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
F. Fırat 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/571 
Karar No. : 161 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6 . 5 . 1972 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında geçici anlaşma hükümleri uyarınca bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Gümrük 
vergilerinde anlaşmada yer alan esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylanması 
hakkında kanun tasarısı» ile, önhavalesi uyarınca Dışişleri Komisyonu raporu, Dışişleri ve Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü; 

«Türfeiye ile Avrupa Ekonjomnık Topluluğu arasında ortaklık yaratan anlaşma» uyannoa yapı
lan çalışmaların bir ıdevamı olan ve anagayesi gümrük vergilerinde anlaşma esasları dahilinde 
indirimleri öngören tasarı, (getirdiği anakurallarla büyük faydalar sağlayacaktır. 

Ekonomimizin gücü göz önünde tutularak topluluğa üye ülkeler arasındaki katma protokol hü
kümleri uyarınca Türkiye, öngörülen tavizlerden 1 Eylül 1971 tarihinden itibaren yararlanmaya 
başlamıştır. Bu taviz ve sağlanan imkânlar, ekonomimizi dar boğazlara soikmaıktan kurtaracak ve 
dengeli geçiş sağlanmış olacaktır. 

Bu itibarla, tasarı, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek .maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Millet .Meelfflsi (S. Sayısı : 680) 
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Tasarının 1 nei, 2 nei ve 3 ncü ınıadıdelerinin aynen kabulüne, 
Aniaşma tarihinin eski olduğa ve tasarının biran evvel (kanunlaşmasının faydalı olacağı ge

rekçesiyle, Genel Kuralda öncelik ve ivedülikle görüşülmesine karar verilmiştir. 
. töneelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan 
Balıkesir 

G. Bügehan 
Amasya 

S. Aygün 
Denizli 
E. Oral 
Konya 

N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 

E. Balan 
Diyarbakır 

8. Savcı 
Konya 

B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Aydın 

İV. Menteşe 
Giresun 

M. E. Turgutalp 
Manisa 
H. Okçu 

Adana 
8. Kılıç 

Bolu 
E. 1. Cop 

içel 
C. Okyayuz 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca bu 
Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Güm
rük vergilerinde anlaşmada yer alan esas ve 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay

lanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 . 8 . 1971 tarih ve 7/2905 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Eylül 1971 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 
onaylanıp 18 . 8 . 1971 tarih ve 13930 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan, Türkiye ile Avru
pa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici An
laşma hükümleri uyarınca, bu Anlaşmanın kap
samına giren maddelerin Gümrük vergilerinde, 
anlaşmada yer alan esas ve oranlar çerçevesin
de yapılan indirimler onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

27 . 11 . 1971 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Koçaş 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A, Karaosmanoğlu 
Adalet Bakanı 

t. Arar 
İçişleri Bakanı 
E. ömeroğlu 
Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Devlet Bakanı 
M. özgün eş 

Millî ıSavunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Millî Eğit. Bakanı 
§. Orel 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı V. 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
E. Özalp 

Çalışma Bakanı 
A. 8av 

ö. Derbil 
Ulaştırma Bakanı 

C. Karakaş 
Sanayi ve Tİ. Bakanı 

A. ÇiUngiroğlu 
Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Devres E. Y. Akçal 
İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 

8. Babüroğlu C. Aykan 
Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. İnal 8. Ergun 
Kültür Bakanı 

T. Halman 

)>&<{ 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında geçici anlaşma 
hükümleri uyarınca bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas oranlar çerçeve
sinde yapılan indirimlerin onaylanması hakkında kanun tasarısı 

ve Plan ve Komisyon tezkeresi (1 /571) 

Bütçe Plan Komisyonu tezkeresi 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu . 16 . 6 . 1972 

Esas No .: 1/571 
No. :623 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu aracında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca hu An
laşmanın kapsamına giren maddelerin Gümrük Vergilerinde Anlaşmada yer alan esas ve oranlar 
çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylanması hakkında kanun tasarısı Komisyonumuzda görüşü
lerek 6 . 5 . 1972 gün ve 161 kararla Genel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulmuş, Gündemde iken de dosyasında 10.8.1971 gün ve 7/2905 sayılı kararname ile ekinin nok
san olduğu müşahade edilerek Komisyona geri istenilmişti. 

Yukarda sözü edilen kararname sureti ve bu kararnamenin yayınlandığı 18 Ağustos 1971 gün 
ve 13930 sayılı Resmî Gazete ilgili Bakanlıktan temin edilmiş ve ilişikte takdim olunmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı 

. Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

iSURET 
T. C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Karar Sayısı : 7/2905 

KARARNAME SURETİ 

12 . 7 . 1971 tarih ve 7/2809 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle verilen yetkiye dayanılarak 
27 Temmuz 1971 tarihinde Brüksel'de Hükümetimizle Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında im
zalanmış bulunan ilişik «Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında Greçici Anlaşma» ve 
'bu Anlaşmaya ilişkin ortak bildirilerin yer aldığı «Son senet» in 1 Eylül 1971 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmek üzere onaylanması ve Geçici Anlaşmada yer alan oran ve esaslar çerçevesinde, il
gili bakanlıklarca da uygun görülen Gümrük Vergisi ve Damga Resmindeki indirimlerin uygulan
ması; Dışişleri Bakanlığının 31 Temmuz 1971 tarih ve ETİG: 760 - 340 - ATB/71 - 741 sayılı 
yazısı üzerine, 31 . 5 . 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3, 5 ve 7 nci maddeleri ile 7 . 2 . 1967 
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tarih ve 828 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 10 . 8 . 1971 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
C. Sunay 

(Başbakan 
N. Erim 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 

Devlet Bakanı 
Başbakanı Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 

Devlet Balkanı 
M. Özgünes 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
/. Arar 

Milî ,Sa. Bakanı 
F. Melen 

İçişleri! Bakamı 
II. Ömeroğlu 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Maliye Bakam 
S. N. Ergin 

Millî Eğ. Bakanı 
S. Orel 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karabaş 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbü 

Sağlık ve Sos. Yar. Bakamı 
T. Ahyol 

Gümrük ve Tek. Bakanı 
/ / . Özalp 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı 
/ / . Arik 

Oalışma Bakanı 
A. Sav 

Sanayi ve Tic. Bakanı 
A. ÇiUngiroğlu 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
t. Topaloğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
E. Y. Akçal 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Babüroğlu 

Köy İşleri Bakanı 
C. Ayhan 

Orman Bakanı 
8. tnal 

Gemçlik ve Spor Bakam 
S. Ergun 

Kültür Bakanı 
T. Halman 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) 



— 3 — 

TÜRKİYE İLE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ARASINDA GEÇİCİ ANLAŞMA 
BAŞLANGIÇ 

Bir yandan, 
TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI, 
ö te yandan, 
AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ, 
Ankara'da 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara

sında bir Ortaklık yaratan Anlaşmanın 1 Aralık 1964 tarihinden beri yürürlükte olduğunu göz-
önünde bulundurarak, 

Ortaklık anlaşmasının 4 ncü maddesinde öngörülen Geçiş Döneminin gerçekleşme şartları, usul
leri, sıra ve sürelerinin 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan Katma Protokolde tespit 
edildiğini gözönünde tutarak, 

Katma Protokol yürürlüğe girinceye kadar, bu protokolün mal alışverişlerine ilişkin bazı hü
kümlerinin en kısa zamanda, bir Geçici Anlaşma ile, yürürlüğe konulmasının yerinde olacağını 

gözönüne alarak, 
Bu anlaşmayı yapmaya karar vermişler ve bu amaçla, 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ : 
Dışişleri Bakanı 
Bay Osman Olcay'ı 
AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ : 
Avrupa Toplulukları Konseyi Başkanı, 
İtalya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, 
Bay Aldo Moro'yu; . 
Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkanı, 
Bay Franco Maria Malfatti'yi; 
tam yetki ile atamışlardır. 
Adları geçenler,, yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilmesinden ve bunların usul ve şekil 

bakımından uygunluklarının anlaşmasından sonra, 
Aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır. 

MADDE — 1. 

•1. Bu anlaşma hükümleri : 

a) Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşım durumunda bulunan üçüncü ülkeler çıkışlı mad
delerden tamamen veya kısmen elde edilenler dahil olmak üzere, Türkiye ve Toplulukta üretilen 
mallara; 

b) Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşım durumunda bulunan üçüncü ülkeler çıkışlı mal
lara, 

uygulanır. 
2. Türkiye veya Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi ve eş etkili 

vergi v«ya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam ve kısmî bir iadeden yararlanma
mış olan üçüncü ülkeler çıkışlı mallar, Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşım durumunda sayı
lır. 

3. Kaynağı veya çıkışı nedeni ile özel bir gümrük rejiminden yararlanarak üçüncü ülkelerden 
Türkiye veya Topluluğa ithal edilmiş mallar, diğer âkit tarafa tekrar ihraeedildiğinde serbest 
dolaşım durumunda sayılamaz. Bununla beraber, "İdare organı, tespit edeceği şartlar içinde, bu-ku
rala sapmalar getirebilir. 
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4. 1 nci ve 2 nei fıkraların hükümleri 23 Kasım 1970 tarihinden itibaren Türkiye veya Top
luluktan ihracedileıı mallara uygulanır. 

MADDE — 2. 

1. Bu anlaşma hükümleri, Türkiye veya Toplulukta elde edilen ve imaline Türkiye veya Top
lulukta serbest dolaşım durumunda bulunmayan üçüncü ülkeler çıkışlı maddeler giren mallara da 
uygulanır. Bununla beraber, sözkonusu malların bu hükümlerden yararlanabilmesi, imallerine gi
ren üçüncü ülkeler maddeleri için Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen vergi hadlerinin belli bir 
yüzdesine eşit bir fark giderici verginin ihracatçı Devlette tahsiline bağlıdır. İdare organı tarafın
dan tespit edilecek bu oran, ithalâtçı Devlet tarafından bu mallara tanınan tarife indirimine bağ
lı olarak değişir. İdare organı, üye Devletler arasındaki alışverişlerde 1 Temmuz 1968 tarihinden 
önce bu konuda yürürlükte olan kuralları gözönünde tutarak, fark giderici verginin tahsil usul
lerini de tespit eder. 

2. Bununla beraber, bu maddede belirtilen şartlar içinde elde edilmiş olan malların Türkiye 
veya Topluluk tarafından ihracı sırasında, bu anlaşmayla tespit edilmiş bulunan değişik gümrük 
indirimi oranlarına göre diğer âkit tarafa ithal edilen malların çoğunluğu için gümrük vergileri 
indirim oram % 20'yi aşmadıkça, fark giderici vergi alınmaz. 

MADDE — 3. 

İdare organı, 1 nci ve 2 nci maddelerin uygulanması için gerekli idarî işbirliği usullerini, üye 
devletler arasındaki mal alışverişleri konusunda Toplulukça kararlaştırılan usulleri gözönünde tu
tarak, tespit eder. 

MADDE — 4. 

1. Gerek gümrük vergileri, gerek miktar kısıtlamaları, gerekse ithalâttaki bütün eş etkili 
tedbirlerle diğer herhangi bir ticaret politikası tedbirlerinin uygulanmasından meydana gelen 
uyarsızlıkların alıverişlerde yön değişmelerine yol açmak veya ülkesinde ekonomik güçlüklere 
sebebolma'k tehlikesini doğurduğu kanısına varan her âkit taraf idare organına başvurabilir ve ida
re organı, gerektiğinde bu uyarsızlıklardan doğabilecek zararları önleyecek nitelikte usulleri tav
siye eder. 

2. Alışverişlerde yön değişmeleri veya ekonomik güçlükler ortaya çıktığında, bunların ive
di bir eylemi gerektirdiği kanısına varan ilgili taraf gerekli korunma tedbirlerini kendisi alabilir 
ve idare organına geciktirmeksizin bildirir; idare organı ilgili tarafın bu tedbirleri değiştirmesi 
veya kaldırması gerekip gerekmediği hususunda karar verebilir. 

3. Bu tedbirlerin .seçiminde, bu Anlaşmanın işleyişini ve özellikle alışverişlerin .normal geliş
mesini en az bozacak olanlara öncelik verilmelidir. 

MADDE — 5. 

1. Âkit Taraflar, aralarında, ithalât ve ihracata yeni gümrük vergileri veya eş etkili vergi veya 
resimler koymaktan ve bu Anlaşmamın yürürlüğe giriş tarihinde kar'şılıklı ticarî ilişkilerinde uy
guladıkları: vergileri ile eş etkili ver'gi veya resimleri artırmaktan sakınırlar. 

2. Bununla beraiber, Ortaklık: amaçlarının gerçekleşmesii için gerekli olduğunda, İdare Organı 
Âkit Tarafları ihracata yeni gümrük vergileri veya eş etkili ver'gi veya resimler koymaya yetkili 
kılabilir. 

MADDE — 6. 

Topluluk, bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinde, Türkiye çıkışlı ithalâta uyguladığı gümrük ver
gileri ile eş etkili vergi veya resimleri kaldırır. 
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MADDE — 7. 

1. Bu" Anlaşmanın yürürlüğe girişinde, Türkiye tarafından Topluluk, çıkışlı ithalâta uygula narı 
gümrük vergileri ile eş etkili vergi veya resimler % 10 indirilir. 

2. 1 nci fıkra hükmünden sapma olarak, Türkiye, Anlaşmanın yürürlüğe girişinde, 3 sayılı' ek
te yer alan maddeler için % 5 indirim yapar. 

3. Her madde için Türkiye'nin yapacağı indi; imin uygulanacağı temel vergi, 23 Kasını 1970 ta
rihinde Topluluğa karşı fiilen uygulanan vergidir. 

MADDE — 8. 

6 ve 7 nci maddeler hükümlerine bağlı olmaksızın, Âkit Taraflar - özellikle ekonomik kalkınma
sını teşvik için gerekli bazı nıal'lann ithalâtını 'kolaylaştırmak amaciyle Türkiye - biribirlednden 
ithal ettikleri maddelere uygulanan vergilerin tahsilini, karşı Tarafa bildirmek suretiyle, tamamen 
veya küsmen durdurabilirler. 

MADDE — 9 

5 nci maddenin 1 ncii fıkrasiyle 6 ilâ 8 nci (dahil) maddeler hükümleri malî nitelikteki gümrük 
vergilerine de uygulanır. 

MADDE — 10. 

1. Âkit Taraflar, aralarında, ithalâta yeni miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler koymak
tan sakınırlar. 

2. Bununla beraber, Türkiye yönünden bu yüküm, 1967 yılında Topluluk çıkışlı özel ithalâtının 
ancak |% 35'i için uygulanır. 

3. Türkiye'ye ithali libere edilen Topluluk çıkışlı maddelerin listesi, Katma Protokolün imzası 
sırasında Topluluğa bildirilen listedir. Bu liste Topluluğa konsolide edilir. 

4. Türkiye, libere olmakla beraber bu madde uyarınca konsolide edilmemiş bulunan maddeler 
ithalâtına, son üç yıllık Topluluk çıkışlı ithalât crtalamıasmın en az % 75'ine eşit miktarda Top
luluk lehine kontenjanlar açmak şartiyle, yeniden miktar kısıtlamaları koyabilir. 

MADDE — 11. 

Âkit Taraflar, 10 neu maddenin 4 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, karşılıklı alışveriş
lerinde bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinde mevcut ithalât miktar kısıtlamalarını ve eş etkili 
tedbirleri daha kısıtlayıcı hale getirmekten sakını rlaı\ 

MADDE — 12. 

Topluluk, bu Anılaşmanın yürürlüğe girişinde, Türkiye çıkışlı ithalâta uyguladığı bütün miktar 
kısıtlamalarını kaldırır. Bu liberasyon Türkiye'ye konsolide edilir. 

MADDE — 13 

Bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinde, Türkiye, Topluluk çıkışlı malların ithalâtında, ithalâtçılar 
tarafından yatırılması gerekli teminatları 7 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında öngörülen oranlan 
uygulayarak indirir. 

Ayrıca bu Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte, Topluluktan ithal edilen, Türk Gümrük Ta
rifesinin 87.06 pozisyonundaki Topluluk çıkışlı motorlu kara nakil vasıtalarının aksam, parça ve te
ferruatında, bu mallara gümrük değerinin % 140'im ve diğer Topluluk çıkışlı mallarda da aynı de
ğerin ;% 120'sini aşan ithalât teminatlan bu oranlar seviyesine indirilir. 
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MADDE — 14. 

1. Âkit Taralılar, aralarında, ihracata yeni miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler koymak
tan. ve Anlaşmanın yürürlüğe &ii'i§ tarihinde mevcut olanları daha kısıtlayıcı hale getirmekten sa
kınırlar. 

2. Birinci fıkra hükmünden sapma olarak, Türkiye ve Topluluk, İdare Organında danışmadan 
sonra-, ekonomilerinin bazı faaliyet dallarının gelişmesini teşvik veya temel maddelerde muhtemel 
bir kıtlığa karşı konulması için gerekli olduğu ölçüde bu maddeler ihracatıma yeni kısıtlamalar ko^ 
ya'bilirler. 

Bu durumda, ilgili Taraf, diğeri lehine, bir yandan istatistik verileri bulunan son üç yıllık İhra
catın ortalamasını, öte yandan da gitgide gerçekleşecek gümrük 'birliği içinde alışverişlerin nor
mal gelişmesini gözönünde bulundurarak, bir kontenjan açar. 

MADDE — 15. 

10 ilâ 14 ncü (dahil) maddeler hükümleri, kamu ahlâkı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan ve 
hayvanların hayat ve sağlıklarının veya bitkiler ile sanat, tarih veya arkeoloji değeri olan millî 
servetlerin veya ticarî ve sınaî mülkiyetin korunması nedenlerinin haklı kıldığı ithalât, ihracat ve
ya transit yasaldamaları veya kısıtlamaları köııulnıalan 'konulmasına engel teşkil etmez. Bununla 
beraber, bu yasaklama veya kısıtlamalar, ne bir keyfî ayırım aracı, ne de Âkit Taraflar arasında
ki ticarette örtülü bir kısıtlama niteliği taşımalıdır. 

MADDE — 16. 

1. Âkit Taraflar, ticarî nitelik taşıyan millî tekeller konusunda, aralarındaki gümrük vergile
rinin ve miktar kısıtlamalarımın kaldırılmasiyle İlgili maddelerin kapsamını daraltan her* türlü yeni 
tedbir almaktan sakınırlar. 

2. 1 nci fıkra hükümleri, Türkiye'nin veya bir üye Devletin Türkiye ile Topluluk arasındaki 
ihracat veya ithalâtı dolaylı veya dolaysız, hukuken veya fiilen kontrol ettiği, yönettiği veya his
sedilir şekilde etkilediği bütün kuruluşlara uygulanır. Bu hükümler, idaresi devredilmiş Devlet 
tekellerine de uygulanır. 

MADDE — 17. 

Türkiye tarafından Topluluk çıkışlı ithalâta-uygulanan rejim, hiçbir halde, en çok kayırdan 
üçüncü Devlet çıkışlı ithalâta uygulanandan daha az; elverişli olamaz. 

MADDE — 18. 

Tarım ürünleri için 19 ucu maddede belirtilen rejim, Ortak Tarım Politikasının uygulama ala
nına konulması sonucu olarak Topluluğa ithali özel bir düzene bağlı ürünlere uygulanır. 

MADDE — 19. 

1. 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, 'bu Anlaşma hükümleri Ortaklık Anlaşmasının 
11 nci maddesinde tarif edilen tarım ürünlerine uygulanır. 

2. 5 ilâ 7, 9 ilâ 14 ve 16 nci maddeler hükümlerinden sapma olarak, Türkiye ve Topluluk,>biri-
birlerine, tarım ürünleri alışverişleri için, 5 sayılı Ekte tespit edilen tercihli bir rejim tanırlar. 

MADDE — 20. 

Bu Anlaşmamın kapsamına giren alanlarda: 
— Türkiye tarafından Topluluğa uygulanan rejim, üye Devletler ile bunların uyrukluları veya 

Ortaklıkları arasında hiçbir farklı işleme meydan veremez; 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) 



— 7 — 
— Topluluk tarafından Türkiye'ye uygulanan rejim, Türk uyrukluları veya Türk ortaklıkları 

arasında hiçbir farklı işleme meydan veremez. 

MADDE — 21. 

Bu Anlaşmanın kapsamına giren alanlarda, Türkiye, üye Devletlerin, Avrupa Ekonomik Top
luluğunu kuran Andlaşma uyarınca birbirlerine tanıdıklarından daha elverişli bir işlemden yarar
lanamaz. 

MADDE — 22. 

Âkit Taraflar, bir Âkit Taraf malları ile diğer Âkit Taraftan ithal edilen benzer mallar araklı
da dolaylı veya dolaysız olarak bir ayırım yaratan iç malî karakterli her türlü tedbiri almaktan 
veya uygulama yapmaktan sakınırlar. 

MADDE —23. 

1. Türk 'ekonomisinin bir faaliyet sektörünü veya dış malî istikrarını tehlikeye düşürecek ciddî 
bozukluklar ortaya çıkar veya Türkiye'niin bir bölgesinin (ekonomik durumunun bozulması şeklin
de güçlükler belirirse, Türkiye gerekli korunma tedbirlerini alabilir. 

Bu tedbirler ve bunların uygulama, usulleri İdare Organına geciktirmeksizin bildirilir. 
2., Topluluğun veya bir veya birkaç üye Devletin bir ekonomik faaliyet sektörünü veya bir ve

ya birkaç üye Devletin dış malî istikranın tehlikeye düşüren ciddî bozukluklar ortaya çıkar veya 
Topluluğun bir bölgesinin ekonomik durumunun bozulması şeklinde güçlükler belirirse, Topluluk 
gerekli korunma tedbirlerini alabilir veya ilgili üye Devlet veya Devletleri bu tedbirleri almak
la yetkili kıialbiilir. 

Bu tedbirler ve bunların uygulama usulleri İdare Organına geciktirmeksizin bildirilir. 
3. 1 nci ve 2 nci fıkralar hükümlerinin uygulanmasında, bu Anlaşmanın işleyişini en az aksa

tacak tedbirlerin öncelikle seçilmesi gereklidir. Bu tedbirler, ortaya çıkan güçlüklerin giderilmesi 
için gerekli ölçüyü hiçbir şekilde aşmamalıdır. 

4. 1 nci ve 2 nci fıkraların uygulanması sonucu alman tedbirler üzerinde İdare Organında da
nışmalar yapılabilir. 

MADDE — 24. 

Bu Anlaşma, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde, öte yandan Avrupa Ekonomik Top
luluğunu kuran Andlaşmanm uygulama alanına giren Avrupa ülkelerinde uygulanır. 

Bu Anlaşma, Fransız denizaşırı illerine de. uygulanır, 

MADDE — 25. 

I ilâ V sayılı Ekler bu Anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır. 

MADDE — 26. 

Bu Anlaşma, Âkit Tarafların gerekli usulleri tamamladıklarını birbirlerine tebliğ ettikleri tari
hi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

Bu Anlaşma, Katma Protokolün yürürlüğe gii işine kadar ve en geç 30 Eylül 1972'ye kadar uy
gulanır. 
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MADDE — 27. 

Bu Anlaşma, her metin eşitlikte geçerli almak üzere, Türk, Alman, Fransız, İtalyan ve Ho1 an
da dillerinde ikişer nüs'ha olarak yazılmıştır. 

BUNUN BELGESİ OLARAK, a.şağıda adları yazılı tam yetkili temsilciler işbu Geçici Anlaş
manın altına imzalarını atmışlardır. 

ZU URKUND DE'SSEN h'abten dit» unterzichneten Bevollâchtigten ihne Untersehriften unter dieses 
Interimabkommen gesetzt. 

EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present 
Acc'ord iriterimaire. 

İN FEDE Di CHE' i plenipotenziari sottos-critti hanno apposto le loro firnıe in calce al presente 
Accordo interinale. 

TEN BLİJKE WAARVAN de onder'getekende gevoTmachtigden hun handtekening orider deze 
Interim Overeenkomst hebb'en gesteld. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
im Namen der Regierung der Republik Türkei 
Potir le Gouyerne'ment de la Republgue Turquo 
Per il Governo della Repubblica Turca 
Voorde Relering van de Turkse Republick 

Osman Olcay 

EKLER 

Türkiye çıkışlı ürünlerinin TopUduğa ithalinde uygulanacak rejime ilişkin 

1 SAYILI EK 

TEK MADDE 

1. Anlaşmanın 6 ve 10 ilâ 16 ncı maddeleri hükümlerinden sapma olarak, aşağıdaki listeye 
gireni Türkiye'de rafine edilmiş ürünler, yılda 200 000 tonluk bir global Topluluk kontenjanı hac
ını çerçevesinde, gümrük vergilerinden muaf olarak Topluluğa ithal edilir : 

Ortak Gümrük 
tarife No. Malların tanımı 

27.10 Peitrol yağları veya ıbitünıenli madenlerden elde Edilen yağlar (Hata. yağlar hariç); esa& 
unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağını veya bitünıenli ma
denlerden elde edilen yağları ihtiva eden ve tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen 
veya bulunmayan müstahzarlar : 
A. Hafif yağlar : 
III. Diğer kullanımlara tahsis edileleı* 
B. Orta yağlar : 
III. Diğer kullanımlara tahsis edilenle/ 
C. Ağır yağlar : 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) 
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Tıiiılk ıgümrük 
tarüfel No. Mallarım tanımı 

I. Gazoiller : 
•c) Diğer kullanımlara tahsis edilenler 
II. Fuel oiller : 
e) Diğer kullanımlara tahsis edilenleü 
III. Yağlama yağları ve diğerleri : 
c) 27 nci faslın 7 sayılı tamamlayıcı notunda yazılı şartlara uygun olarak karıştırıl
maya tahsis edilenler (a) 
d)' Diğer kullanımlara tahsis edilenleı' 

27.11 Petrol gazı ve gaz halinde sair hidro karbürler : 
A. Ticarî propanlar ve bütanlar : 
III. Diğer kullanımlara tahsis edilenleı» 

27.12 Vazelin : 
A. Ham : 
III. Diğer kullanımlara tahsis edilenle;* 
B„ Diğer 

27.13 Parafin; petrol veya bitümlü maden mumları; ozokerit, linyit mumu, turb mumu, pa
rafinli bakiyeler («gatseh, slack wax» v. s.) (Boyanmış olsun olmasın) 
B. Diğerleri : 
I. 'Hamlar : 
c)1 Diğer kullanımlara tahsis edilenler 
II. Diğerleri 

27.14 Petrol bitümeni, petrol koku; petrol yağlarının veya bitümenli madenlerden elde edi
len yağların diğer bakiyeleri : 
C. Diğerleri 

2. Topluluk, 1 nci fıkrada belirtilen rejimi : 
— Üçüncü devletler ve ortak ülkeler çıkışlı petrol ürünleri için ortak bir kaynak tanımlanması

nın kabulü; 
— Bir ortak ticaret politikası çerçevesinde kararlar alınması; 
— Bir ortak enerji politikasının kurulması, 
Sırasında değiştirmek hakkını saklı tutar. 
Bu durumda, Topluluk, 1 nci fukrada belirtilen ithalâta, söz- konusu fıkrada öngörülenlere kap

sam bakımından eşdeğer kolaylıklar sağlar. 
3. 2 nci fıkranın uygulanması için alman tedbirler üzerinde İdare Organmda danışmalar ya

pılabilir. 
4. 1 nci ve 2 nci fıkralar saklı kalmak üzore, Anlaşma, hükümleri, petrol ürünlerinin ithalatma 

uygulanan hükümlere dokunmaz. 

(a) Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca belli edilecek §artlara bağlıdır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) 



— 10 — 

Türkiye çıkt§h bazı dokuma maddelerinin topluluğa ithalinde uygulanacak rejime ilişkin 

2 SAYILI EK 

MADDE — 1. 
1. Anlaşmanın 6 ncı maddesinden sapma olarak, Türkiye çıkışlı aşağıda belirtilen -maddelerdin 

ithalâtında Topluluk, Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte, Ortak Gümrük Tarifesi hadlerini 
% 25 oranımda indirir. 

Ortak 'gümrük 
tarifesi No. - - ' Malların tanımı 

55.05 Perakende olarak satılacak hale getirilmeımdş pamuk iplikleri 
55.09 Sair pamuklu dokumalar 
58.01 Düğümlü veya sarmalı halılar (Hazır eşya halinde okum olmasın) 

Y. A. Yünden ve-veya ince 'kıldan (Elle yapılmış olanlar hariç) 

2. Bununla beralber, Türkiye 'çıkışlı '55.05 ve 55.09 pozisyonlarındaki maddelerin (ithalâtında, 
Topluluk, Anlaşmanın yüınirlüğe girişiyle birlikte yılda, 55.05 pozisyonunda 300 ton ve 55.09 po
zisyonunda 1.000 tonluk Topluluk tarife kontenjanı sınırı içimde Ortak Gümrük Tarifesinde % 75 
indirim uygular. 

MADDE — 2. 

Topluluk, Anlaşmanınrn 10 ilâ 12 nei maddeleri hükümlerinden sapma olarak Türkiye çıkışlı 
aşağıdaki 'maddelerin ithalâtına yeni miktar kısıtlamaları koymak hakkını saklı tutar : 

Ortak Gümırük 
tarifesi- No. 

50.01 Mamcınıfebam geçirilmeye elverişli ipak böceği kozaları 
50.02 Ham ipek (Bükülmemiş) 

3 SAYILI EK 

Anlaşmanın 7 nci madde 2 nci fıkrasında öngörülen maddeler listesi 

Türk Gümrük 
tarife No. Mallarım tanımı 

•15.05 Yapağı ve bundan müştak yağlı maddeler (Lanolin dahil) : 
—, 90 Diğerleri 

15.09 Dera 
15.10 jSımaî yaş asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınaî yağ alkolleri : 

— 10 Smaî yağ asitleri 
j l5.ll Gliserin (Gliserinli sular ve gliserinld lesivler dahil) : 

— 10 Gliserin 
17.04 Şeker mamulleri (Karaosuz) i 

.— 90 Diğerleri 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 680'e 1 nei ek) 
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Türk gümrük 
tarife No. • Malların tanımı 

17.05 Şeker, şurup ve melaslar (Koku veya renk verici maddeler katılmış), •(Vardiyalı 
veya vani'linli sekerler dahil; ne nispette olursa okun, şeker katılmış nıeyva suları 
hariç). 

18.06 Çikolata ve 'kakao ihtiva eden Ibaşka gıda müstahzarları, 
19.02 Çocuk mamaları, perhiz yemekleri veya mutat yemielkİer için hazırlanmış »olan ve 

«esasını un, nişasta veya malt hulâsası teşkil eden müstahzarlar (Ağırlık itibariyle 
% 50 den az kakao ihtiva edenler dalhil)' 

21.07 'Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulnnmıyan gıda müstahzarları 
22.08 Alkol derecesi 80 ve daha yukarı olan tağyir edilmemiş etil alkoller; derecesi ne 

lolursa olsun tağyir edilmiş etil alkoller, ( 

24.02 Mamul tütün; tütün hulâsa ve salçaları 
25.32 Stronsiyum karbonat i(Stronsiyanit), kalsine edilmiş olsun olmasın (Stronsiyum ok

sit hariç); tarif enin başka yerlerinde zikri •geçmiyen veya bulnnmıyan madenî mad
deler; çömlekçi eşyası kırıkları ve döküntüleri: 

— 90 Stronsiyum karbonat (Kalsine edilmiş olsun olmasın) 
27.04 Taşıkömüründen, linyitten ve turbdan elde edilen kok ve sömikok: 

— 21 Taşkömüründen elde edilen kok ve sömikok 
28,06 Klorbidrik asit; klorosülfonik veya klorosülfürik asit : 

— 10 Kıliarhidrilk iasit 
28.08 ıSüMirilk a|3i:t; 'dumanlı ısülfürîifk laisiüt (Öleıım) 

— 30 Duımainilı sülfıiıııük aisilt (ölenim) 
28.15 Metaloit sülfürler (Fosfor trisülfür dâhil) : 

—< 20 Karbon sülfür 

28.17 Sodyum hidroksit (Kostik); potasyum hidroksit (Kostik potas); sodyum ve potas
yum pr e oksitler : 

— 11 Kdlrhyaca saf sodyum hidroksit 
— 12 Sodyum hidroksit 

28.20 Alüminyum oksit ve 'alüminyum hidroksit (Alümin); sunî korendon : 
— 10 Alüminyum lok&it 
— 20 Alüminyum Ihidroksit 

28.21 Krom oksitleri ve hidroksitleri. 
28.22 Manıga.nez oksitleri : 

— 10 »Manganez diksit 
28.23 Demir oksitler ve hidroksitleri 

28.23 Demir oksitler ve hidroksitleri (Fe2 Oa formülü dâhilinde ağırlık itibariyle % 70 
ve daha fazla kombine demir ihtiva eden tabiî demir oksidi asıllı "boyacı topraklar 
dâhil. )l 

28.27 Kurşun oksitleri (Minlyum ve miınionaj dâhil) 
28.30 Klorürler ve oksiklorürler : 

— 3ıQ Amonyum: (Nisadır) 
28.32 Kloıratlar ve perkloratlar. 
28.35 Sülfürler (Polisülfürler dâhil) : 

— 20 Sodyum 
28.37 Sülfatla ve hiposülfitler. 
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28.38 

28.40 

28.42 

- 21 
- 40 
- 171 

- 11 

11 
• 12 
- 13 
•14 

42 
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Mallarımı itaımmı 

Sülfatlar ve şaplar; persülfatlar : 
Sodîyum sülfat 
Alüminyum sülfat 
Demir sülfat 
Fosıfitler, hipoıfosfitler ve fosyatlar : 

11 Sodyum fosfatlar 

Katfbomatlar ve per-karbonatlaı* (Amonyum kariboııat ihtiva eden ticarî amonyum, 
karbonat dâJhfil) : 
Sodyum bikarbonat 
Sodyumı perkarbonıat 
Sodyum karbonat (Kals&ne) 
Sodyum karbonat (Kristal) 
Presipite kalsiyum karbonat 

28.45 'Silikatlar (Ticarî sodyum ve potasyum silikatlar dahil) : 
— 10 Sodyum 
— 20 Potasyum 

28.47 Maden .oksitleri asitlerinin tuzları (Kroımatlar, permanganatlar, staınatlar, v. s.) : 
—7 32 Sodyum krionuat 
— 3:3 Potasyum kromat 
— 34 Kurşun kromat 
— 35 Sodyum bikrom'at 
— 86 Potasyum 'bikromat 

28.54 Hidrojen peroksit (Okjisenli su) (Katı oknsijenli su dâhil.) 
28.06 Karbürler (Silisyum karbür, bor karlbür ve "madenî karibürler, v. s.). 
29.02 Hidro'karibürlerin halojeaıli müştakları : 

—i 30 Tirikloroetilen 
— 40 Karbon tetraklor 
— 60 Perkloretilen. 
— 80 KloroMüoromıetaınAar 
— 90 Diğerleri 

29.03 Hidrokarbürlerin sülfonlu, niıtrolu, nitıroaolu müştakları ((«29.03.10» Trinitro-Bü-
til - Ksiiera (iMusc xyenıe) 'hariç) 

29.04 Asi'klik alkoller ve bunların halojenlâ, sülifoaılu, ctıitrolu, niterozolu müştakları 
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— 10 
— 21 
— 20 
— 23 
_ 24 
— 25 
— 26 
— 39 

Pentaeritritol 
Saf Methyi alkol 
Bütil alkol 
Propil, izopropil alkoller 
Setil ve stearil alkoller 
Sorbitol, mamıitol 
Propilen plikol 
Diğerleri 
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Malların tanımı 

29.09 Epoksitler, epoksi - alkoller, epoksi - fenoller ve epoksi - eterler (Alfa veya beta) ; 
bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 

— 90 Diğerleri 
29.14 Monoasitler, anhidritler, halojenürleri, peroksitleri ve perasitler; bunların halojenli, 

sülfonlu, nitrolu, nitrozolu, müştakları 
— 21 Asetik asit (Anhidr) . 
— 22 Asatik asit (Anhidrden gayri) 
— 30 Oleik asit 
— 41 Formik asit 
— 42 Sodyum asetat 
— 43 Alüminyum asetat 
— 46 Magnezyum asetat 
•— 47 Bütil asetat 
— 48 Etil stearat 
— 49 Diğerleri 

29.15 Poliasitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitleri; bunların halojenli 
sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 

— 51 Diokti ftalât 
— 52 Dibutil ftalât 
— 53 Dietli ftalât 
— 54 Dimetil ftalât 

29.16 Asit - alkoller, asit - aldehitler, asit - setonlar, asit - fenoller ve basit veya kompleks 
oksijen fonksiyonlu sair asitler; anhidritleri, halojenürleri, peroksit ve perasitler; 
bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 

29.28 
29.33 
29.35 

,— 
29.43 

— 
— 

41 
53 
54 

30 
59 

10 
20 
90 

Asit sitrik 
Kalsiyum glükonat 
Kalsiyum lâktat 

Diazoik, azoik veya azoksik bileşikler. 
Civalı organik bileşikler. 
Heterosiklik bileşikler (Nükleik asitler dahil) 
Fürfürol 
Diğerleri 
Kimyaca sâf şekerler (Sakaroz hariç) : 
Glükoz 
Laktoz 
Diğerleri 
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Türk 
Gümrük 

tarife No. 

30.03 

— 41 
— 42 
— 43 

Malların tanımı 

Tababette veya veterinerlikte kullanılan ilâçlar 
b) Sairleri 
Birinci sınıf 
İkinci sınıf 
Üçüncü sınıf 

32.03 Debagatte kullanılan sentetik maddeler (Tabiî debagat müstahsalları ile karıştırılmış 
olsun olmasın); debagatte kullanılan sunî şamalar (Enzim, pankreas, bakteri v. s. 
asıllı şamalar). 

32.05 Sentetik organik boyayıcı maddeler (Boyayıcı pigmentler dahil) ; lüminofor olarak 
kullanılmaya elverişli sentetik organik müstahsallar; lifler üzerine tespit edilebilen 
optik ağartıcı maddeler; tabiî çivit 
(«32.05.10» tabiî çivit, «32.05.30» Lüminofor olarak kullanılmaya elverişli sentetik 
müstahsallar ve «32.05.40» Lifler üzerine tespit edilebilen optik ağartıcı maddeler 
hariç) 

32.06 Boyayıcı lâklar 
32.07 Diğer boyayıcı maddeler; lüminofor olarak kullanılmaya elverişli olup organik olma

yan müstahsallar : 
— 22 Litopon 

32.09 Vernikler; sulu duvar boyaları, derilerin finisajmda kullanılan sulu pigmentler; sair 
müstahzar boyalar; hazır boya imalinde kullanılacak şekilde bezir yağı, esans, vernik 
ve diğer boya vasatları içinde ezilmiş pigmentler; ıstampacılığa mahsus varaklar; 
perakende satılacak şekilde veya ambalajda bulunan müstahzar boyayıcı maddeler 
(«32.09.22» Deri finisajmda kullanılan sulu pigmentler ve «32.09.32» Istampancılığa 
mahsus varaklar hariç) 

32.13 Yazı ve resim-i hatti mürekkepleri, matbaa mürekkepleri ve diğer mürekkepler : 
— 19 Diğer matbaa mürekkepleri 
— 22 Konsantre yazı mürekkepleri 
— 23 Kopya ve hektografik mürekkepleri 
— 24 Tükenmez dolmakalemlere mahsus mürekkepler 
— 25 Teksir makinalarına mahsus mürekkepler, İstampa mürekkepleri, yazı makinaları şe

ritleri için mürekkepler 
33.06 Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve müstahzar kozmetikleri, 
34.01 Sabunlar (Tıbbî sabunlar dâhil). 
34.02 Tansiyoaktif organik müstahsallar; tansiyoaktif müstahzarlar ve yıkama müstahzar

ları (Sabun ihtiva etsin etmesin). 
34.05 Ayakkabı, mobilya ve döşeme boya ve cilaları, madenî eşya cilaları, pat ve taz halinde 

temizleyici maddeler ve benzeri müstahzarlar (34.04 pozisyonununa giren müstahzar 
mumlar hariç). 

35.06 Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan .müstahzar yapıştırıcı 
maddeler; perakende olarak satılmak üzere sâf ağırlığı 1 kilo veya daha az olan amba
lajlara konulmuş her nevi yapıştırıcı müstahsallar : 

— 20 Sairleri 
36.05 Pirotekni ammulleri (Şenlik fişekleri, kestane fişekleri, parafinli ağız otu, paragrel 

füzeler ve benzerleri). 
36.06 Kibritler. 
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Türk 
Gümrük 

tarife No. Malların tanımı 

38.03 Aktif hale getirilmiş kömürler (Renk giderici, emici veya polarizasyonu giderici); si
lisli fosiller, killer, boksit ve sair tabiî madenî müstahsallar (Aktif hale getirilmiş). 
(«38.03.90» Diğerleri hariç) 

38.05 Tali oil (Mayi reçine) 
38.12 Müstahzar haşıl ve apreler ve mordansaj ameliyesi için müstahzarlar (Mensucat, kâ

ğıt ve deri sanayiinde ve benzeri sanayide kullanılmak üzere hazırlanmış). 
39.01 Kondansasyon, polikondansasyon ve poliadisyoıı yoliyle temin edilen müstahsallar (Ta

dil edilmiş olsun olmasın, polimerize edilmiş veya edilmemiş, açık veya kapalı zincir
li) (Fenoplâstlar, aminoplastlar, alkidler, polialik esterler ve doymamış sair poli-
esterler ve silikonlar, v. s.). 
(«39.01.09» Diğerleri, «39.02.23» poliamidler ve süper poliamidler ve «39.01.29» Di
ğerleri hariç). 

39.02 Polimerizasyon ve kopolinıerizasyon yoliyle temin edilen (müstahsallar (Polietilen, po-
litetrahaloetilenler, poliizobütilen, polistren, polivini klorür, polivinil asetat, polivinil 
klorasetat ve sair polivinilik müştaklar, coumarone-indene reçineleri, v. s.). 
- Mayi veya hamur haldeki müstahsallar (Emüsiyon, dispersiyonlar ve mahluller da
hil) : 

— 12 Polivinil asetat 
— 16 Poliakrilik ve polimetakrilik müştakları 
— 17 Coumarone - indenc reçineleri 

— 19 Diğerleri 
- Bloklar, parçalar, pıhtılar, gayrimütecanis külçeler, granüller, pul ve tozlar (Mulaj 
için kullanılan tozlar dâhil), döküntü ve hurdalar : 

— 22 Polivinil asetat 
— 26 Poliakrilik ve polimetakrilik müştakları 
— 27 Coumarone - indene reçineleri 
— 29 Diğerleri 
— 32 Polivinil asetat 
— 39 Diğerleri 

39.03 Rejenere selüloz; selüloz nitrat, selüloz asetat ve selülozun sair esterleri, selüloz «ter
leri ve sair kimyevî müştakları (Plastikleştirilmiı olsun olmasın) (Kolodyon, selo-
idin, selüloit, v.s.), vülkanize fiber: 
- Mayi veya hamur haldeki müstahsallar (Emülsiyonlar, dispersiyonlar ve manlûller 
dahil) : 

— 11 Kolodyonlar 
- Bloklar, parçalar, pıhtılar, gayri mütecanis külçeler, granüller, pul ve tozlar (Mu
lâj) için kullanılan tozlar ı(dahil) döküntü ve hurdalar : 

— 22 'Selüloz nitrat 
— 23 Selüloz asetat 

- Diğerleri : 
— 31 Rejenere selüloz 
— 32 Vülkanize fiber 
— 34 Selüloz asetat 
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Türfc 
gümrük 
tariife No. Malların tamamı 

39.07 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yer alan müstahsallardan mamul eşya. 
40.02 Sentetik kauçuk (ıStahilize edilmiş veya edilmemiş sentetik lâteks dahil); mayi yağ

lardan müştak taklit kauçuk: 
a) Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde OSırt geçirme işin
de) kullanılacak sentetik kauçuk ve lâteks ; 

— 12 Sentetik lâteks 
b) Sairleri : 
— 22 Sentetik lâteks 

— 23 Mayi yağlardan müştak taklit kauçuk 
40.09 Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan boru ve hortumlar. 
40.13 Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan giyim, eşyası, eldivenler ve giyim eşyası tefer

ruatı (Nerede Ikulkmlırsa kullanılsın). 
40.14 Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan diğer eşya : 

— 21 Yazı silme lastiği 

41.10 Sun'i veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele ('Lif haline getirilmemiş deri ve 
köseleden veya deri ve kösele liflerinden, levha veya yaprak halinde) '(Rulo halin
de olsun olmasın). 

42.01 Her nevi hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (Eyer, hamut, koşum 
kayışları ve dizlikler, v.s.) (İmal edildiği madde ne olursa olsun). 

42.02 -Seyahat eşyası (Bandık, valiz, şapka kutusu, seyahat çantası, arka çantası, v.s.) er
zak çantaları, el çantaları, mektepli çantası, serviyet, cüzdan, ufak para çantası, tu
valet çantası, alet çantası, tütün ve sigara kutu, tabaka ve keseleri, kılıf, muhafaza 
ve kutular (İSilâh, musiki aletleri, dürbün, mücevherat, şişe, yaka, ayakkabı, fırça, 
v.s. için) ve benzeri kablar (Tabiî, sun'i veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kö
seleden, vülkanize fiberden, sun'i plastik madde yapraklarından, mukavvadan veya 
mensucattan). 

42.06 Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya. 
43.0.1 Ham postlar : 

•— 40 Karakul,astragan 
— 90 Diğerleri 

43.02 Tabaklanmış veya aprelenmiş postlar ve kürkler (Levha, <kare, haç ve benzeri şe
killerde eklenmiş kürk parçaları dahil); bunların dikilmemiş kırpıntı ve döküntüleri. 

43.03 Kürk mamulleri. 
43.04 Taklit kürkler ve mamuller. 
44.11 Uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar; ağaçtan kibrit çöpleri; ağaçtan kundura 

çivileri. 
44.15 Kaplama ağaçlar ve kontrplaklar (Başka maddeler katılmış olsun olmasın); üzerine 

kakma yapılmış ağaçlar : 
— 20 Kaplama ağaçlar ve üzeri kakma yapılmış ağaçlar. 

44.16 Hücreli ağaç panolar (Âdi madenden yapraklarla kaplanmış olsun olmasın). 
44.17 Islah edilmiş ağaçtan panolar, levhalar, bloklar ve benzerleri. 
44.18 Suni veya terkip yolluyla ielde edilen ağaçlar (Pano, levha, blok ve benzeri şekil

lerde, tabiî veya sun'i reçinelerle veya sair organik yapıştırıcı maddelerle aglomere 
edilmiş yomga, talaş, ağaç unu ve sair ağaç döküntülerinden). 
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44.23 Bina ve inşaat için doğramacı mamulleri (Kurulup sökülebilir ahşap binalar ve 
aksamı ile pano halinde birleştirilmiş parke tahtaları dahil). 

44.25 Ağaçtan aletler, alet gövde ve saplan, fırça gövde ve saplan, süpürge saplan; ağaç
tan her nevi ayakkabı kalıplan. 

— 10 Ayakkabı kalıpları : 
44.28 Ağaçtan mamul diğer eşya. 
45.03 Tabiî mantarlardan mamul eşya. 
45.04 Aglomere mantar (Yapıştıncı maddeleri ihtiva etsin etmesin) ve bu nevi mantardan 

mamul eşya. 
47.01 Kâğıt hamuru. 
48.01 Mihaniki şekilde imal edilmiş kâğıt ve mukavvalar (Selüloz vatka dahil), (Kule 

veya tabaka halinde): 
b) '% 70 ve daha fazla odun hamura ihtiva eden M2 ağırlığı 50 - 55 gram arasında 
olan (50 ve 55 dahil)kâğıtlar : 
Gazete kâğıdı, 
Diğerleri, 
Matbaa ve yazı kâğıtlan, 
Kraft kâğıdı 
f) Sairleri : 
Adi ambalaj kâğıdı (M2 ağırlığı 30 grama «30 dahil» kadar), 
Adi ambalaj kâğıdı (M2 ağırlığı 30 gramdan fazla), 
Sigara kâğıdı, 
Sünger kâğıdı 
İstatistik kartı imali için rulo halinde karton, 
Mukavvalar. 
El yapısı kâğıt ve mukavvalar. 
Parşömen haline getirilmiş kâğıt ve mukavvalar ve taklitleri («Kristal» denilen kâ
ğıtlar dahil), (Eulo veya tabaka halinde). 
Yapıştırma suretiyle birleştirilmiş kâğıt ve mukavvalar (Emdirilmemiş, sathı sıvan
mamış), (İçinden takviye edilmiş olsun olmasın, rolü veya tabaka halinde). 
Oluklu kâğıt ve mukavvalar (Üzeri düz tabakalarla kaplı olsun olmasın) krepon kâ
ğıtlar, kırmalı kâğıtlar, kabartmalı, zımbalı veya delikli kâğıt ve mukavvalar (Rulo 
veya tabaka halinde). 
Çizgili kâğıt ve mukavvalar (Cetvelli, düz, kare veya müstatil çizgili), (Rulo veya 
tabaka halinde). 
Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları boyanmış (Mermer taklidi, alacalı ve ben
zeri) veya matbu kâğıt ve mukavvalar (48.06 pozisyonu ile 49 neu fasla girenler 
hariç), (Rulo veya tabaka halinde). 

48.09 İnşaat için levhalar (Kâğıt hamurundan, ağaç liflerinden veya sair nebatî liflerden) 
(Tabiî ve sun'i reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla aglomere edilmiş olsun 
olmasın). 

48.10 Sigara kâğıdı (ıSigara imalinde kullanılacak şekilde kesilmiş) (Defter veya boru ha
line getirilmiş olsun olmasın). 

48.11 Duvar kâğıtları, lenkrusta ve cam kâğıtları, 

48.02 
48.03 

48.04 

48.05 

48.06 

48.07 

21 
- 29 
-40 
• 50 

61 
62 
63 
64 
67 
68 
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48.12 Kâğıt veya mukavva mesnetli yer muşambaları (Kesilmiş veya linoleum hamuru ile 
kaplı olsun olmasın). 

48.13 Karbon kâğıtları ve sair kopye kâğıtları (Mumlu teksir kâğıtları dahil) ((Kullanışları
na göre kesilmiş) (Kutu içinde olsun olmasın). 

48.14 Muhabere kâğıtları; blok halinde mektup kâğıtları, mektup zarfları, mektup kartları, 
resimsiz kartpostal ve muhabere kartları, işlerinde hepsi bir örnek muhabere malzemesi 
bulunan, kâğıttan veya mukavvadan kutular, poşetler ve benzeri zarflar. 

48.15 Sair kâğıtlar ve mukavvalar (Kullanılışlarına göre kesilmiş). («48.15.30» Süzgeç kâ-
. gıdı hariç) 

48.16 Kâğıt veya mukavvadan kutular, torbalar, poşetler, külahlar ve sair ambalajlar. 
48.17 Yazıhane, mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan cinsten, katı ve dayanıklı mukavva 

kutular. 
48.18 Kayıt defterleri veya sair defterler (Not ve makbuz defterleri ve benzerleri), blok

notlar, ajandalar, sumenler, klasörler, ciltler (İçine kâğıt takılabilenler ve benzerle
ri) ve kâğıt veya mukavvadan sairmektep, yazıhane veya kırtasiye maddeleri; kâ
ğıt ve mukavvadan numune ve koleksiyon albümleri ile kitap kapları. 

48.19 Kâğıt veya mukavvadan her nevi etiket (Matbu, resimli veya zamklı olsun olmasın). 
48.20 Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan üstüvane, bobin, makara, masura ve 

benzen mesnetler (Delinmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın). 

48.21 Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan veya selüloz vatkadan sair mamuller : 
•— 31 İstatistik makina kartları 
— 39 Diğerleri 

49.08 Her nevi çıkartmalar 
48.09 Eesimli kartpostallar, resimli tebrik kartları ve benzerleri (Hangi1 usulle basılmış bulu-

lursa bulunsun) (Başka maddelerle süslenmiş olsun olmasım). 
49.10 Kâğıttan veya mukavvadan her nevi takvim (Blok halinde takvimler dahil). 
50.04 İpek ipliği' (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 
50.05 Şap ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 
50.06 Buret ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 
50.07 İpek, şap ve buret iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş). 
50.09 İpekten veya şaptan mensucat. 
50.10 Buretten (Şap döküntüsünden) mensucat. 

51.01 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende olarak satı
lacak hale getirilmemiş) : 
b) 60 denyeye kadar (60 denye dahil) : 
— Sentetik iplikler : 

— 23 Vinilik esaslı olanlar 
— 24 Akrilik esaslı olanlar 
— 25 Polipropilenik esaslı olanlar 
— 29 Diğerleri 

— Suni iplikler : 
— 31 Viskos ipeği 
— 32 Asetat ipeği 
— 33 Proteik esaslı suni iplikler 
— 39 Diğerleri 
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— 43 
— 44 
— 45 
— 49 

— 51 
— 52 
— 53 
— 59 

Malların 

c) 60 denyeden yukarı olanlar : 
— Sentetik iplikler : 
Vinilik esaslı olnalar 
Akrilik esaslı olanlar 
Polipropilenik esaslı olanlar 
Diğerleri 
— Suni iplikler : 
Viskos ipeği 
Asetat ipeği 
Proteik esaslı suni iplikler 
Diğerleri 

51.02 Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden monofiller, şeritler ve benzerleri 
(Suni saman) ve katküt taklitleri. 

51.03 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende olarak sa
tılacak hale getirilmiş) : 
b) Sairleri : 

— 21 Suni liflerden 
— 22 Sentetik liflerden 

51.04 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden mensucat (51.01 veya 51.02 po
zisyonlarındaki monofilllerle şeritlerden yapılan mensucat dahil). 
(Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılan «51.04.11» sentetik de
vamlı liflerden mensucat hariç). 

54.05 Ketenden veya ramiden mensucat. 

56.01 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler (Karde edilmemiş, taranmamış ve
ya iplik imali için sair suretle hazırlanmamış). 
(«56.01.11» Poliamid esaslı, «56.01.12» Poliester esaslı ve «56.01.14» Akrilik esaslı 
sentetik lifler hariç) 

56.02 Devamsız lif imaline mahsus dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı lif demetleri: 
— 20 Suni olanlar 

56.03 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı veya devamsız lif döküntüleri (Karde 
edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için sair suretle hazırlanmamış; iplik dökün
tüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil). 

56.04 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler ile, dokumaya elverişli sentetik ve 
suni devamlı veya devamsız lif döküntüleri (Karde edilmiş, taranmış veya iplik 
imali için sair suretle hazırlanmış). 
(«56.04.11» Poliamid esaslı, «56.04.12» Poliester esaslı ve «56.04.14» Akrilik esaslı 
sentetik olanlar hariç) 

56.05 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli sen
tetik ve suni lif döküntülerinden iplikler (Perakende olarak satılacak hale getirilme
miş). 

56.06 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli sente
tik ve suni lif döküntülerinden iplikler (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş). 

56.07 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli sente
tik ve suni lif döküntülerinden mensucat. 
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57.05 Kendir iplikleri. 
57.08 Kâğıt iplikleri. 
57.09 Kendir mensucat. 
57.11 Dokumaya elverişli sair nebati liflerden mensucat. 
57.12 Kâğıt ipliğinden mensucat. 
58.02 Sair halılar, kilimler, sumak karaman ve benzerleri (Hazır eşya halinde olsun olmasın) : 

— 10 Makinada imal edilen halılar 
58.04 Kadife, pelüş bukleli veya halkalı mensucat (55.08 ve 58.05 pozisyonlarındaki eşya 

hariç) : 
— 20 Tabiî ipekten 
— 40 Sentetik elyaftan 
— 50 Suni elyaftan 

58.08 Düz tül ve fileler 
— 20 Sentetik elyaftan 

58.09 Fasoneli tüller, bobino tüller ve fasoneli fileler; makina veya el işi dantelâlar (Top 
parça, şerit veya motif halinde). 

58.10 İşlemeler (Top, parça, şerit veya motif halinde) 
59.03 Dokunmamış ve örülmemiş kumaşlar ve bunlardan mamul eşya (Emdirilmiş veya sı

vanmış olsun olmasın). 
59.08 Selüloz müştakları veya sair suni plastik maddeler emdirilmiş veya sıvanmış mensucat. 

59.10 Linoleumlar (Nerede kullanılırsa kullanılsın, kesilmiş olsun olmasın); bir sıva madde
sinin dokumaya elverişli maddelerden mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen 
yer muşambaları (Kesilmiş olsun olmasın). 

59.11 • Kauçuklu mensucat (örme olanlar hariç) 
59.13 Elâstikî mensucat (Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden 

müteşekkil) (örme olanlar hariç). 
60.01 Elâstikî veya kauçuklu olmayan örme mensucat. 
60.02 Elâstikî veya kauçuklu olmayan örme eldivenler. 
60.03 Elâstikî veya kauçuklu olmayan örme uzun konçlu çoraplar, çorap altlıkları, kısa 

konçlu çoraplar, soketler, çorap koruyucuları ve benzerleri. 
60.04 Elâstikî veya kauçuklu olmayan örme ve iç çamaşırları. 

60.05 Elastikî veya kauçuklu olmayan örme giyim eşyası, teferruatı ve diğer örme eş
ya. 

60.06 Elastikî örme veya kauçuklu örme mensucat ve diğer eşya (Varis çorapları ve 
dizlikler dahil). 

61.01 Erkekler ve erlkeik çocukları için giyim eşyası. 
610.2 Kadınlar, kız çocukları ve bebeler dçin giyim eşyası. 
61.03 Erkekler ve erkek çocukları için iç çamaşırları (Yaka, yakalık, göğüslük ve kol

luklar dahil). 
61.04 Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için iç çamaşırları. 
61.05 Mendiller. 
61.06 Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, baş örtüleri, peçe ve duvaklar ve benzeri 

eşya. 
61.07 Kravatlar. 
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61.08 Ka'dmlar ve kız çocukları için büyük ve küçük yakalar, rahibe yakaları, basit süs
ler, göğüslükler, jabolar, elbise yenleri, kolluklar, farbalar ve kadın elbise veya 
çamaşırları için benzeri sair teferruat ve süsler. 

61.09 Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, pantolon askıları, düz bağı, jartiyer
ler ve benzeri eşya (Mensucattan veya örme kumaştan) (Elastikî olsun olmasın). 

61.10 Eldivenler, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve soketler (örme olanlar hariç). 
61.11 G-iyim eşyasının hazırlanmış sair teferruatı; kemerler, kuşaklar, manşonlar, koru

yucu kolluklar ve terziler için subralar, omuz ve göğüs vatkaları, v.s. 
62.05 Mensucattan mamul diğer hazır eşya (Giyim eşyası patronları dahil). 
65.Ü1 Keçeden şapka taslakları (Şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış); keçeden disk

ler ve üstüvanler (Boyuna yarılmış olsun olmasın). 
65.02 Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya dokunmuş, örülmüş veya sair 

suretle «İde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapka taslakları 
(Şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış). 

65.03 Keçeden şapkalar ve diğer başlıklar (65.01 pozisyonda yer alan taslak ve diskler
den mamul) (Donatılmış olsun olmasın). 

65.04 Her nevi örülerek »meydana getirilen veya dokunmuş, örülmüş veya sair suretle el
de edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapkalar ve diğer taslaklar 
(Donatılmış olsun olmasın). 

65.05 örme veya parça halilnde mensucattan, danteladaıı veya keçeden (Şeritten yapılanlar 
hariç) şapkalar ve diğer başlıklar (Saç fileleri dahil) (Donatılmış olsun olmasın). 

65.06 Diğer şaplkalar ve başlıklar (Donatılmış olsun olmasın). 
65.07 Şapka ve diğer başlıklar için şeritler, astarlar, kılıflar, kasnaklar (Açılır ve ka

panır şapkalaar mahsus yaylı kasnaklar dahil), siperlikler ve çene altı kayışları. 
66.01 Şemsiyeler (Baston - şimsiyeler, çadır şemsiyeler ve benzerleri dahil). 
66.03 66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dahil eşyanın aksamı, süs ve teferruatı. 
67.01 Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalem tüyler ve aksamı, ince 

tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.07 pozisyonuna giren eşya ile işlenmiş 
tüy kalem ve uçları hariç). 

67.02 Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı; yapma çiçekler, 
yapraklı dallar ve meyvelerden mamul eşya. 

67.04 İnsan saçından, kıldan veya dokumaya elverişli maddelerden takma saç, sakal, 
bıyık, ffle ve perçemler ve benzeri eşya (Saçtan fileler dahil). 

67/05 Yekpare veya açılıp kapanan el yelpazeleri ve bunların mesnetleri ile mesnet ak
samı (Yapıldığı madde ne olursa olsun). 

68.04 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri (Öğütme, bileme, ci
lama, reiktefiye etme ve kesme tekerlekleri, başlıkları, disk veya uçları dahil) 
tabiî taşlardan (Aglomere edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından yahut ag
lomere edilmiş tabiî veya suni aşındırıcılardan (Bir çerçeve üzerine monte edilmiş 
olmamak şartiyle, başka maddelerden göbek, mil, yatağı ve benzerlerini ihıtiva et
sin etmesin); tabiî taşlardan (Aglomere ediikrıiiş olsun olmasın), çömılakçti. eşyasın
dan yahut aglomere edilmiş tabiî veya suni aşındırıcılardan seğmanlar ve yukarıki 
taş ve çarkların imali bitirilmiş diğer .aksamı : 

— 20 Sairleri 
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68.06 Mensucat, kâğıt, mukavva ve sair maddeler ile mesnetlenmiş, toz veya tane halinde 
tabiî veya suni aşındırıcılar (Kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya sair suretle ha
zırlanmış olsun olmasın) : 

— 90 Diğerleri 
68.07 îzabe köpüğü yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri sair madenî yünler; imbisat 

ettirilmiş vermikülit, imbisat ettirilmiş kil ve benzeri sair imibisıalt dftMtaülş madenî 
maddeler; madenî maddelerden hararet veya sesi tecridediei veya muhafaza ekMoi mah
lutlar ve mamuller (68.12 ve 68.13 pozisyonları ile 69 ncu fasla girenler hariç). 

68.08 Asfalttan veya petrol zifti veya taş kömürü zifti gibi benzeri maddelerden mamuller. 
68.11 Çimentodan, betondan veya suni taşlardan mamuller (Cüruflu çimentodan ve çimento 

ile aglomere edilmiş mermer parçalarından olanları dahil, takviye edilmiş olsun olma
sın). ; 

68.13 İşlefrmliş amyant; 68.14 pozisyonda yer alanlardan gayri amyant mamulleri (Levha
lar, iplikleri ımıen&ucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar v.s.) (Takviye edilmiş ol
sun olmasın); esası amyant veya amyant ve ımağnezyum karbonat olan mahlutlar ve 
mahlutlardan mamul eşya. 

68.16 Tarifenin başka yerlelrinde zikri geçilmeyeni veya bulunmayan, taştan veya sair ma
denî maddelerden mamuller (Turb mamulleri dahil) 

— 20 Katranla aglomere edilmiş dolomiden mamul pişirilmiş tuğlalar. 

69.11 Porselenden sof ya eşyası ve uımıumiyetle ıev)de veya tuvailet işlerinde kullanılan di
ğer eşya. 

69.12 Sair seramik maddelerden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde 
kullanılan diğer eşya. 

69.13 Heykelcilikler, süs, eşyası, döşeme ve süsleme eşyası. 
69.14 Seralmiık maddelerden; sair mamuller. 
70.02 Rubinli cam (email) (Külçte, çubuk, baston veya boru halinde). 
70.03 İşlenmemiş cam (Optik cam hariç) (Çubulk, baston, bilya ve boru halinde). 

70.04 İşlenmemiş dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (İmal sırasında kaplama yapıl-
mjış veya takviye edilmiş olsun olmasın) (Kare veya müstatil şekil verilmiş levha ve
ya yaprak halinkle). 

70.05 İşlenmemiş çekjme veya üfleme cam (İmal sırasında kaplama yapılmış olsun olma
sın) (Kare veya müstakil şekli' yerilmiş yaprak halinde) ; . .. 

— 20 Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili pencere camları. 
— 30 Sairleri. 

70.06 Bir veya iki yüzlü sadece parlatılmış veya perdahlanmış olan dökme, haddeden geçi
rilmiş, çekme veya üfleme cam (İmal sırasında kaplama yapılmış veya takviye edil
miş olsum olmasını) (Kare veya mü statü şeMi verilmiş lıevhe veya yaprak halinde. 

70.07 Kare veya müstatilden gayri şekilde kesilmiş, yahut eğilmiş veya başka suretlerle 
işçilik görmüş (Meselâ, kenarları işlenmiş veya hakkedilmiş) 'dökme, haddeden ge-
çiırülmiş çekme yeya üfleme camlar (Perdahlanmış veya parlatılmış olsun olmasın); 
tecrit edâci çok satıhlı camlar; kurşunla tutturulmuş mozaik camlar. 

70.08 Emniyet camları (Kırılmaz camlardan veya karşılıklı yapıştırılmış iki veya daha zi
yade cam yapraktan) (Şekil verilmiş olsun olmasın). 

70.13 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.19 po
zisyonundaki eşya hariç). 
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70.14 Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (Optik tarzda işlenmemiş veya optik cam
dan yapılmamış). 

70.75 Saat camları, adi gözlük camları (Numarasız) ve benzerleri (Bombeli, kavisli ve 
benzeri şekillerde) (îçi oyuk küreler ve küre parçaları dâhil). 

70.16 Bina ve inşaat için dökme veya kalıp işi camdan kaldırım blokları, tuğlalar, karolar, 
kiremitler ve diğer eşya (Takviye edilmiş olsun olmasın); çok hücreli veya köpük 
camlar (Blok, pano, levha ve benzeri şekillerde). 

70.19 Cam boncuklar, inci ve kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri küçük süs eşyası; 
mozayik ve benzeri tezyinat için cam kübler, levhacıklar, büyük ve küçük parçalar 
(Mesnedi olsun olmasın); camdan sunî gözler (Protezden olanlar hariç; oyuncak 
için gözler dahil); camdan küçük eşya; şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan cam
dan fantazi eşya. 

70.20 Cam yünü, cam lifleri ve bunlardan mamul eşya : 
— 11 Cam yünü 
— 20 Cam liflerinden keçe 

71.01 İnciler (Ham veya işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Herhangi bir 
tasnife tabi tutulmadan sırf kolaylıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş olsun ol
masın). 

71.02 Kıymetli taşlar (Ham, yontulmuş veya başka şekilde işlenmiş, fakat mıhlanmamış 
veya takılmamış) (Herhangi bir tasnife tabi tutulmadan sırf kolaklıkla naklini temin 
için ipliğe dizilmiş olsun olmasın) 
(«71.02.10» sanayide kulanılan elmaslar hariç) 

71.03 Sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlar (Ham, yontulmuş veya başka şekilde 
işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Herhangi bir tasnife tabi tutulma
dan sırf kolaylıkla na/Mini teımıin içjin ipliğe dizilmiş olsun olmasın). 

71.06 Gümüş kaplamalı madenler (Ham veya yarı işlenmiş). 
71.10 Platinle veya platin grubuna dâhil madenlerle kaplama adi veya kıymetli madenler 

(Ham veya yarı işlenmiş). 
71.12 Mücevherci eşyası, başka maddelerle mürettep mücevherci eşyası ve bunların aksamı 

(Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden mamul). 
71.13 Kuyumcu eşyası ve aksamı (Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle1 kaplama 

madenlerden maımul). 
71.14 Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden mamul diğer 

eşya. 
71.15 İnci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlardan mamul eşya. 
71.16 Taklit mücevherci eşyası. 
73.02 Ferro - alyajlar. 

(«73.02.21» Ferro - Manganez hariç) 
73.07 Blum, kütük, levha blokları ve saç platinaları halinde demir ve çelikler; dövülerek 

kabaca şekil verilmiş demir ve çelikler (Dövme taslakları): 
— 90 Diğerleri 

73.10 Demir veya çelikten çubuklar (Sıcak haddelenmiş veya dövülmüş) (Tel imalinde 
kullanılanlar dâhil); demir veya çelikten çubuklar (Soğuk çekilmiş veya kalibrelen-
miş); maden aramalarında kulanılan içi boş çelik çubuklar : 
— Sıcak haddelenmiş ve dövülmüş çubuklar 
— Köşeli çubuklar ' 
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Diğerleri (AKÇT maddeleri hariç) 
— Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş çubuklar : 
Yuvarlak çubuklar 
Köşeli buçuklar 
Diğerleri 
Demir veya çelikten teller (Çıplak veya kaplı) (Elektrik işlerinde kullanılmak üzo-
le edilmiş olanlar hariç) 
Dökme demirden ince ve kaim borular. 
Demir veya çelikten ince ve kalın borular (Bunların taslakları dâhil, 73.19 pozisyo
nundakiler hariç) : 
— Kaplamasız dikişsiz borular : 
İç kutru 1 parmağa kadar (1 hariç) olanlar 
İç kutru 1 - 2,5 parmağa kadar (2,5 hariç) olanlar 
iç kutru 2,5 - 6 parmağa kadar (6 hariç) olanlar 
İç kutru 6 parmak ve daha fazla olanlar 
—• Kaplamalı dikişsiz borular : 
îç kutru 1 parmağa kadar (1 hariç) olanlar 
İç kutru 1 - 2,5 parmağa kadar (2,5 hariç) olanlar 
İç kutru 2,5 - 6 parmağa kadar (6 hariç) olanlar 
İç kutru 6 parmaktan daha fazla olanlar 

Tazyike mukavim çelik borular (Takviye çemberi olsun olmasın; hidroelektrik tesis
lerde kullanılan neviden). 
Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar 
manşonlar, flânşlar, v. s.). 
Dökme demir, demir veya çelik inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun olmasın) 
ve aksamı (Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, 
ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, kepenkler, 
korkuluklar ve parmaklıklar, v. s.); dökme demir, demir veya çelik inşaatta kullanı
lan saçlar, çemberlikler, çubuklar, profiller, borular, v. s. 

73.22 Dökme demir, demir veya çelik depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri başka kablar, iç
lerine konulacak madde ne olursa olsun, istiap hacmi 300 litreden fazla (Harareti 
tecrit veya muhafaza edici veya iç cidarları kaplamalı olsun olmasın) (Mekanik 
veya termik tertibatı olanlar hariç). 

73.24 Demir veya çelik kaplar (Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için). 

73.25 Demir veya çelik tellerden ince ve kaim halatlar, örme halatlar, bucurgat halatları 
ve benzerleri (Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). 
(Demir ve çelikten örme halatlar hariç) 

73.26 Demir veya çelikten dikenli teller; bahçelerin ve başka yerlerin etrafını çevirmede 
kullanılan demir veya çelikten burulmuş şeritlerle burulmuş yalınkat yassı teller (Di
kenli olsun olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller. 

73.27 Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler. 
73.28 Demir ve çelikten metal depluvayye. 
73.29 Dökme demir, demir veya çelik kaim ve ince zincirler ve bunların aksamı : 

— 11 Transmisyon zincirleri 
— 91 Zincir aksamı 
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73.38 

73.40 
— 

y — 
74.10 

10 
20 

23.32 Dökme demir, demir veya çelik eivata ve somunlar (Dişli olsun olmasın), tirfonlar, 
vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, ta
kozlar ve benzeri somuneu ve vidaeı eşyası; demir ve çelik rondelâlar (Kesik roııde-
lâlar ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelâlar dâhil). 

73.33 Demir ve çelikten el ile dikmeye mahsus iğneler, tığlar, şişler, uçları sivri veya küt çu
valdızlar ve el ile dikiş dikmeye, dantela ve file örmeye veya halı dokumaya elverişli 
benzeri eşya ve işleme bızları (İmali tamamlanmış veya taslak halinde). 

73.36 Dökme demir, demir veya çelik sobalar, mutfak soba ve ocakları (Aynı zamanda ka
lorifer gibi kullanılabilenler dâhil), ocaklı kazanlar, tabakları ısıtmaya mahsus ocaklar 
ve ev işlerinde kullanılan ve elektrikle işlemeyen benzeri her türlü cihazlar ile bunların 
aksam ve parçaları. 

73.37 Dökme demir, demir veya çelikten elektrikli olmayan kaloriferler (84.01 pozisyonun
da yer alan buhar jenaratörlerinden gayri kazanlar, sıcak hava kaloriferleri ve radyo-
törler) ve bunların aksamı. 
Dökme demir, demir veya çelikten ov işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu 
eşya ve bunların aksamı. 
Dökme demir, demir veya çelikten diğer eşya : 
Dökme demirden diğer eşya 
Demir veya çelikten eşya (acmonital hariç) 

Bakır tellerden ince ve kalın lıalaltlar, örme halatlar ve benzerleri (Elektrik işlerin
de kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). 

74.15 Bakır civalar ve somunlar (Dişli olsun olmasın, vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli 
vidalar, perçin 'çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri! somuneu ve vidaeı eş
yası; bakır .rondelâlar (Kesik rondelâlar ve yaylanmayı sağlayıcı rondelâlar da
hil) : 

—'10 Civataiar ve somunlar 
— 20 Vidalar 

74.19 Diğer bakır eşya. 
75.06 Diğer nikel eşya. 
76.01 Ham .alüminyum; alüminyum döküntü ve hurdaları. 
76.02 Alüminyumdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 
76.03 Alüminyum saçlar, levhalar, yapraklar ve senitler (Kalınlığı 0.20 miliinıetreden faz

la). 
76.04 Alüminyumdan ince yapraklar ve şeritler (Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kaplan

mış veya baskılı olsun -olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, sunî plâstik maddeler
den veya benzeri maddelerden mesnetleri üzerine tespit edilmiş bulunsun bulunma
sın; mesnet hariç, kalınlığı 0.20 milimetre ve daha az). 

76.06 Alüminyumdan ince ve kaim borular (Taslakları dâhil) ve içi boş çubuklar. 
76.07 Alüminyum Iboru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar, v.s.) 
76.09 Alüminyum depolar, sarnıçlar, küpler ve benzerleri diğer kablar (İçlerine konula

cak madde ne olursa olsun,, istiap hacmi 300 litreden fazla; mekanik veya termik ter
tibatı olanlar hariç; harereti veya muhafaza edioi maddelerle mücehhez veya ie ci
darları kaplamalı olsun olmasın). 

76.10 Alüminyum fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve nakliyatta ve ambalajlamada kulla
nılan benzeri diğer kablar (Tüp şeklinde katı veya yumuşak kablar dahil). 
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76.11 Alüminyumdan kaiblar '(Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için). 
76.12 Alüminyum terlerden linçe ve kalın halatlar, örme 'halatlar ve benzerleri (Elektrik 

işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). 

76.13 Alüminyum tellerden mensucat, örgüler ve kaf eslik! er. 
76.14 Alüminyumdan metal depluvayye. 
76.15 Alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların ak

sa, mı. 
76.16 .Diğer alüminyum, eşya. 
77.01 ,Hammağnıezyum; magnezyum döküntü ve ıhurdaiları (Kalihrelenmemiş torna dökün-

ftüleriı dâhil). 
77.02 iMağneizyuımdan çubuklar, profiller, teller, saçlar, yapraklar, şeritler, ince ve kaim 

/borular, içi boş çubuklar, tozlar, ince pullar ve kalibrelenmiş torna döküntüleri. 
77.03 (Magnezyumdan diğer eşya. 

77.04 Berilyum (Olüs'inyum). (Ham veya incelenmiş) ve berilyum (Glüsinyum) mamulleri. 
82.02 Saplı el testereleri, her nevi testere ağızları (Freze testereler ve dişsiz testere ağız-

j l a n dâhil) : 
—ı 20 Şerit halib.de testere ağızları 
i—. 30 Dairevî testere ağızları (Freze nı akmalarında kullanılanlar dâhil). 

82.05 Tazyik ile çukurlaştırma, istampalama, ivMa dişi (iSet ve yiv) açma, raybalama, fre
zeleme, delik genişletme, yontma, tornalama, vidalama ve henzeri 'işlere mahsus maki-
naların, el aletlerinin veya makinalı el aletlerinin değişebilen aletleri (Tel çekmeye 
ve madenlerin ısıtılarak tel haline gtMimesine mahsus aletler İle delici aletler dâ
hi!) : 

—ı 20 Frezeler 
82.06 Makinalaır ve makinalı cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar. 
82.07 Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya (Fırmla-

ınarak aglomere edillmiş madenî karbürlerden, tungsten, molibden, vanadyum kar
bürleri v.s.). , 

82.09 Ağızlan düz veya tırtıklı bıçaklaı' ('Budama çakıları dâhil, fakat 82.06 pozisyonuna 
giren bıçaklar hariç). 

82.10 82.09 pozisyonundaki bıçakların ağızları. 
82.12 ; (Makaslar ve ağızları. 
82.13 Diğer bıçakçı eşyası (Bağ ve bahçe makaslan, kesmeye ve hayvan kırkmaya mah

sus luakinalar, et baltaları, et kıyma 'bıçakları, satırlar ve kitap açıcılar, v.s. gibi); 
manikür ve pedikür aletleri ve takımları ve benzerleri (Tırnak törpüleri dahil) : 

ı— 10 jM^anikür, pedikür aleit ve takımları 
82.14 (Kaşıklar, çorba kaşıkları, çatallar, pasta için büyük bıçaklar, balık ve tereyağı için 

lıususi bıçaklar, şeker maşalan ve benzeri eşya, 
82.15 82.09, 82.13 ve 82.14 pozisyonlarındaki eşya (için âdi madenlerden saplar. 
83.01 Adi madenlerden killitler (KUidi olan, mesnetli ve mesnetsiz fermuarlar dâhil), sür-

gülü kilitler, asma killitler (Anahtarlı şifreli veya elektrikli) ve bunlann aksamı; bu 
eşya içlin adi madenilerden anahtarlar (İmali tamamilanmış veya yanın kalmış). 
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83.02 (Adi) madenlerden garnitür, tertibat ve benzeri ıddğer eşya (Mobilya, kapı, merdiven, 
pencere, pancur, karoseri, eyer takımları, bavul, sandık, muhafaza ve benzeri eşya 
iç in) ; adi madenlerden perde kollan, şapka askılan, mesnetler, dirsekler ve benze
ri eşya (Otomatik kapı kapayıcılar dâhil). 

83.03 Adi madenilerden kasalar, kasa daireleri üçin zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli çekme
ce ve kutular ve benzeri <eşya. 

83.04 Adi madenlerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve tefrik kutulan, kâğıtlıklar 
, ve benzeri diğer yazıhane eşyası (94.03 pozisyonundaki yazıhane mobilyaları ha-

m)> 
83.05 Adi madenlerden dosya, kırtasiye ve ciltler için kâğıt takılaİDİlen ınakinalar, resim 

maşaları, kâğıt raptiyeleri, kâğıt köşebentleri, tel raptiyeler, agraflar, ciltli büyük 
defterler Üçin garnitürler ve benzeni diğer yazıhane eşyası. 

83.06 Adi madenlerden heykelcikler ve salon için düğer süs eşyası. 

83.07 Adi madenlerden aydınlatma cihazlan, lamlba ve avize cinsinden eşya ve bunların 
elektrikli olmayan aksamı. («83.07.10-» MadeYL ocakları için maden lambaları hariç) 

83.10 Adi madenlerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar. 
83.11 Adi madenlerden çanlar, kampanalar, çıngıraklar, zilliler ve benzerleri (Elektrikli 

solanlar hariç) ve .bunların aksamı. 

83.12 (Adi madenlerden, fotoğraf, resim ve benzerleri içtin çerçeveler; adi madenlerden ay-
; nalar. 

84.01 iSu buhan veya başka puharlar hâsıl eden jeneratörler, «buhar kazanlan» (Aynı za-
ımanda alçak tazyikli buh^r hâsıl eden kalorifer kazanlan hariç). 

84.02 (Su Ibuıhan veya başka buharlar hâsıl eden jeneratörler için yardımcı cihazlar (Eko-
inom^zörler, sürşoförler, (buhar akümülâtörleri, kuram temizleme ve gaz tasarruf ci
hazlan, v.s.); buhar makinaları için kondansörler, 

ı—> 10 Ekonotmlizörler, hava ısıtıcılan 
— 20 |Sür§oförler ve sürşoför soğutucuları 
.—> 30 (Buhar ve hararet akümülâtörleri 
— 40 Diğerleri 

84.03 ıG-azojenler, sulu veya havalı gaz jeneratörleri; su ile işleyen asetilen jeneratörleri 
ve benzeri gaz jeneratörleri (Tasfiye tertübaltı bulunsun bulunmasın). 

84.06 Pistonlu dahilî üıtiraklı motorlan 
('«84.06.11» Uçak motorlan ve «84.06.14» dıştan takmalı deniz motorları hariç) 

84.07 Hidrolik çarklar, türbinler ve hidrolik başka motorlor : 
— Hidrolik türbinler 

— 11 Belton tiyi kepçeÜ türibinler 
— 12 Francis tipi uskurlu türbinler 

84.09 Makina ile işleyen yol silindirleri. 
84.10 Mayiler için tulumbalar, motopomplar ve türibopomplar (Mekanik olmayan tulum

balar ve 'ölçü tertibatı olan tevzi tulumîbalan dahil); m'ayiler için elevatörler (Zin
cirli, ktovalı, ş'eritli, v.is.). 
(«84.10.11» Fiyat ve miktarı gösteren tertibatı elam tevzi tulumîbalan ve «84.10.12» 
Miktar gösteren tertibatı olan tevzi tulumîbalan hariç) 
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84.11 Hava ve vakum tulumbaları, motopompları türbopompları; hava ve başka igaz kom-
pres'örleri, motokonıpres'örleri ve türbo'koımpresörleri; serbest pistonlu jeneratörler; 
vantilatörler ve benzerleri. 

84.12 Kllkna cihazları (tek bir beden halinde birleşmiş olarak, motorlu b i r ' vantilatör ile 
ırutııbet ve sühuneti tadil edici tertibat ihtiva edenler) 
(«84.12.10» 100 Kg. ve dalha az ağırlıkta olanlar hariç) 

84.13 Ocakların beslenmesi için brülörler (Akaryakıt, toz halinde katı yakıt veya gazla ça
lışanlar) ; otomatik ocaklar (Bunların ayrı olarak gelen mekanik kömür taşıyıcıları 
«avantfoyers» mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcı tertibatı ve benzeri tertiba
tı dahil) 

—'19 Ocakların beslenme su için diğer brülörler 
— 20 Otomatik ocaklar 

84.14 .Sanayile veya ilaboratuvarlara mahsus fırınlar (85.11 pozisyonunlaki elektrik fırın
lan hariç). 

84.16 Kalanderler ve hadde makinaları. (iBu makinalara ait (silindir dahil) (Maden ve cam 
hadde makarnaları hariç. 

84.17 Sühunet değişikliği gerektiren ameliyeleri (Ezcümle: Isıthıa, pişirme, kavurma, tak
tir, refctifiye letmıe, steril İhale kioyma, pastörize etme etüvleme, kurutma, buğulama, te
bahhur ettirme, kondanse etme, soğutma, v.s.) yapmaya 'mahsus tertibat ve ciıhaziar 
((Isıtılması 'elektrikle olsun olmasın) (Ev işlerinde kullanılmaya maihsus cihazlar ha
riç) : şofbenler ve diğer su ısıtıcıları '(Elektrikle olanlar 'hariç): 
a) Pıastorizatönler, sterilizatörler ile bunların aksamı ve parçaları : 

—• 11 Past'örizatörler 
—• 12 Steriliızatörler 
—. 15 Aksam ve parçalar 

b) iSairleri 
y 29 Diğerleri (Dötöryum ve bileşiMertinin imaline mahsus cihazlar hariç) 

—• 35 Aksaım ve parçalar 

84.18 Santrifüj usulü ile çalışan çamaşır kurutma makinası ve sair mafeina, alet ve cihaz
lar; mayilerin veya gazların filtre edilmesine veya tasfiyesine mahsus cihazlar 

— 30 Mayileırin filtresine veya tasfiyesine mahsus cihazlar 
84.20 Tartı alet Ve cihazları (Tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dahil; 5 

santigram ve daha az ağırlıkları tartabilen hassas teraziler har iç) ; her türlü tartı alet 
ve cihazlarına mahsus tartılar. 
(«84.20.31» hassas terazilerin tartıları hariç) 

84.21 Mayi veya toz halindeki maddeleri püsküfcmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye 
imahsus mjeıkanik cihazlar (El ile kullanılan neviden oılsun olmasın); yanın söndürme 
cihazları (doldurulmuş veya doldurulmamış) ; püskürtme tabancaları ve benzeri cihaz
lar; kum veya buhar fışkırtma makina ve cihazları ile benzerleri («84.21.24» Yan
gın söndörme cihazları hariç). 

84.22 Kaldırma, yükleme, boşaltma ve nakil İşleri için makina v>e cihazlar (Asansörler, 
«kipler, bucurjgıatlar, krikolar, palangalar, maçunalar, döner, köprüler, taşıyıcılar, te
leferikler, v.s.) (84.23 pozisyonuna girenler hariç) 
«(784.22.90» Diğerleri, radyoaktif maddelerin maınipulasyonuna mahsus olanlar ha
riç) 
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84.24 Toprağı hazırlamaya, •işlemeye ve ekmeye mahsus, tarla ve balhçe ziraatinde kullanı
lan maikina ve cihazlar (Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler 'dahil). 

84.25 Ziraî malhsüllerin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar; ot ve sa
lman 'balyalama presleri; çayır ve çimen biçme makina ve cihazları; taneleri temizle
meye mahsus kalbur nıakinaları ve benzerleri; yumurtaları, meyvalan ve diğer ziraî 
mahsûlleri ağırlık ve büyüklüklerinle göre .ayırıcı makina ve cihazlar (84.29 pozisyonu
na giren değirmenciliğe mahsus makina ve cihazlar hariç) 

— 10 Biçerler 
— 15 Biçer toplarlar 
— 20 Biçer bağlarlar 
—• 30 Harman nıakinaları 
—• 35 Ot ve samanları balyalamaya mahsus presler 
—. 40 Ot ve samanları toplayıp demet ve balya yapmaya mahsus cihazlar 
—• 45 Çayır ve çimen biçme mıakinaları ve cihazları 

— Aksam ve parçalar 
— 9i2 Harmam makkıalarına ait olanlar 

84.30 Ekmekçilikte, pastacılıkta, bisküvicilikte, makarna gibi hamur işleri imalinde, reçel, 
şekerleme ve çikolata imalinde, biracılıkta ve et, balık, sebze ve mıeyvalann gıda mad
desi olarak işlenmesinde kullanılan ve bu faslın diğer pozisyonlarına dahil bulunma
yan bu türlü makina ve cihazlar : 

— 60 Biracılıkta kullanılan makina ve cihazlar , 
84.31 Kâğıt hamuru imaline, kâğıt ve mukavvanın1 imal ve finisajıına mahsus makine ve ci-

foazlar. 

84.36 Dokumaya elverişli sentetik veya sunî maddeleri lif haline getiren makina ve cihazlar; 
dokunmaya elverişli tabiî, sentetik veya sunî lifleri hazırlamaya mahsus makina ve ci
hazlar; dokumaya elverişli maddeler için filâtür ve rotor nıakinaları; bobin nıakina
ları (Masura sancılar dahil), çile ve turamakinalan. 
(«'84.36.10» Dokumaya elverişli sentetik veya sunî maddelerden tazyik ile fışkırma usu
lüyle lif imal eden makina ve cihazlar ve «84.36.25» Ditmle, dövme, temizleme ve hal
laç makinalan hariç) 

84.37 Dokuma, örme, tül danteiâ, işleme, şerit ve kaytan eşya ve file imaline mahsus ma-
kinalar; dokuma, örme, v.s. işleri için hazırlayıcı makina ve cihazlar (Çözigü .makinası, 
ıhıâşıl ve tutkal makinalan, v.s.). 
(«84.37.21» örme makina ve cihazları ve «84.37.22» Düz tül imaline mahsus tezgâhlar 
hariç) 

84.38 84.37 pozisyonundaki nıakinalar için yardımcı makina ve cihazlar (Ratiyerler, jacpu-
ard ımakinaları, örgü ipliği kesiciler, atkı ipliği kisiciler, mekik değiştirme nıakinala
rı, v.s.) ; münhasıran veya esas itibariyle bu pozisyondaki vö 84.36 ve 84.37 pozisyon
larındaki makinalara ait olduğu anlaşılabilen aksanı ve teferruat (İğler, kelebekler, 
kard garnitürü, taraklar, iğneli taraklar, üretme memeleri, mekikler, gücü levha ve 
telleri, iğneler, platinler, tığlar, v.s.) 
(«84.38.40» Dokuma tezgahlarına mahsus taraklar ve «84.38:60» Gücü telleri hariç). 

84.43 Çelik fa'brîkalanaiıda, dökümhanelerde ve maden sanayiinde kullanılan tav ocakları 
potaları, külçe kalıpları ve döküm m'alMnalan : 

— 10 Tav ocakları 
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84.44 Haddeler, takım halinde haddeler ve hadde silindirleri : 
— Akşam parçaları : 

— 91 Hadde silindirleri 
— 9 9 Diğerleri 

84.45 Madenlerim ve madenî karbürlerin işlenmesine mahsus mıakinalı aletler (84.49 ve 84.50 
pozisyonundakilar hariç). 
ı(«84.45.lıl» Otomatik torna ırnakinaları, «84.45.20» Freze makinaları «84.45.45» taşla
ma mikanaları ve «84.45.85» Tel çekme mikanaları hariç). 

84.47 Ağaç, maaıtar, kemik, ebonit, sunî plâstik maddeler ve benzeri diğer sert madde
lerin islenmesine mahsus makinalı aletler (84.49 pozisyondafeiler hariç. 

84.50 Kaynak yapmaya, kesmeye ve satıh tavlamaya mahsus, gazla çalışan makina ve ci
hazlar. 
(«84.50.20,», Satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar hariç) 

84.56 Toprak, taş maden cevheri ve benzeri diğer madenî katı maddeleri (Toz veya ha
mur halinde olanlar dahil) ayırma, eleme, yıkama, kırma, ezme ve karıştırmaya 
mahsus makina ve cihazlar; madenî katı yakıtları, seramik hamurlarını, çimentoyu, 
alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer madenî maddeleri aglomere etmeye, kalı
ba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan döküm
hane kalıpları yapmaya mahsus makinalar : 
b) Diğerleri : 

— 29 Diğerleri 
c) Müteferrik aksam ve parçalar : 

— 99 Diğerleri 

84.59 Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulunmayan makinalar ve me
kanik cihazlar. 
(«84.59.10» Topraktan eşya imalinde kullanılan makinalar, «84.59.20» Nükleer reak
tör makinaları, «84.59.32» Yaprak sigara ve sigara imal eden makinalar, «84.59.42) 
Bobin sarmaya mahsus makina ve cihazlar, «84.59.43»' Fırça imaline mahsus makina 
ve cihazlar ve «84.59.45» Tulumba tipindeki otomatik makina gresörleri hariç) 

84.60 Maden dökümhaneleri için döküm kasaları; madenlerin, madenî karbürlerin, camın, 
madenî maddelerin (Seramik hamurları, beton, çimento, v.s.), kauçuğun ve sunî 
plâstük maddelerin dökümünde kullanılan neviden kalıplar (Madenler için külçe ka
lıplan hariç). 

84.61 Muslukçu eşyası ve boruculuğa ait benzeri diğer eşya (Tazyiki azaltıcı valflar ile 
termostatik valfler dahil) (Borular, kazanlar, depolar, sarnıçlar ve benzeri diğer kab-
lar için). 

84.63 Transmisyon milleri, manivelalar, yatak kovanlar, mil yatakları, dişliler ve sürtün
me dişlileri, sürati eksiltici, arttırıcı ve değiştirici tertibat, volanlar ve makaralar 
(Birkaç makaradan müteşekkil ağır yük kaldırmaya mahsus takımlar dahil), irtibat 
çarkları, birleştirme cihazları (Manşonlar, elâstiki birleştiriciler, v.s.) ve mafsal con
talar (Kardan contaları, Oldham contaları, v.s.). 

85.01 Elektrik jeneratörleri, motorlar ve rotatif konvertisörler; statik transformatörler ve 
statik konvertisörler (Redresörler ve saire); reaktans bobinleri ve şelfler. 
(«85.01.40» Elektrik jeneratörleri (100 Kwa dan yukarı olanlar) hariç) 

85.05 El ile kullanılmaya mahsus elektro mekanik aletler ve makinalı aletler (Motor ta
kılmış). 
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85.07 Elektrik motorlu traş makinaları, saç kesme ve hayvan kırkma makinaları. 
85.08 Dahilî ibtiraklı motörleri ateşletmeye ve hareket ettirmeye mahsus tertibat ve cihaz

lar (Manyetolar, dinamomanyetolar. ateşleme bobinleri, ateşleme ve ısıtma bujileri, 
muharikler, v.s.); bu motörlerle birlikte kullanılan jenaratörler (Dinamolar) ve kon-
jonktör - disjinktörler. 
(«85.08.10» Konjoniktör - Disjonktörler ve «<85.08.20» bujiler hariç) 

85.09 Bisiklet ve benzerleri ile motorlu kara nakil vasıtaları için elektrikli aydınlatma ve 
işaret cihazları, cam siliciler, buzlanma ve buğulamayı önleyici tertibat. 
(«85.09.13»f elektrikli kornalar, sirenler ve ses esasına dayanan elektrikli diğer işa
ret cihazları hariç) 

85.11 Sanayide ve laboratuvarlarda kullanılan elektrik fırınları (Elektrik endüksiyonu ve
ya elektrik enerjisi kaybı suretiyle termik ameliyelerde kullanılmaya mahsus cihaz
lar dahil); kaynak, lehim ve kesme isleri için elektrikli makina ve cihazlar. 
(«85.11.11» sanayi ve laboratuvarlarda kullanılan elektrik fırınları ve «85.11.91» mü
teferrik aksam ve parçalar hariç) 

85.12 Elektrikli su ısıtıcılar, şofbenler ve daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar; bina, saha ve 
benzeri yerleri ısıtıcı elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar 
(Saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları v.s.); 
elektrik ütüleri; ev işlerinde kullanılan elektrotermik cihazlar; 85.24 pozisyonunda-
kilerden gayrı ısıtıcı rezistanslar : 
Bina, saha ve benzeri yerleri ısıtmaya mahsus cihazlar 
Berber işleri için elektrotermik cihazlar r 

Ev işlerinde kullanılan elektrotermik cihazlar 
Aksam ve parçalar 
Telli telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar (Kuranportör ile uzak mesafeler mu
haberesini temine mahsus cihazlar dahil) : 
Kuranportörler ile uzak mesafeler muhaberesini temine mahsus cihazlar 
Mikrofonlar ve mesnetleri; hoparlörler ve alçak frekanslı elektrik amplifikatörleri : 
Hoparlörler 
Alçak frekanslı -elektrik amplifikatörleri 

85.15 Alıcı ve verici radyotelefon ve radyotelgraf cihazları, alıcı ve verici radyo televiz
yon cihazları (Gramofonla mücehhez alıcı radyo cihazları ile televizyon kameraları 
dahil); radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar; radar cihazları ve radyo vası-
tasiyle uzak mesafeleri kontrol cihazları : 

y 91 Aksam ve parçalar (Antenler ve frekans değiştirici amplifikatörlerle antenler için 
diğer aksam ve teçhizat hariç) 

85.18 Elektrik kondansatörleri (Sabit, değişebilir veya ayar edilebilir.) 
85.19 Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi, korunması, kollara ayrılması veya irtibatlan-

dırılması için teçhizat (Cereyan kesiciler, komütatörler, röleler, devre kesiciler, yıl
dırım önleyiciler, prizler, bağlama kutuları, v.s.); ısıtıcı olmayan rezistanslar, po-
tansiyometreler ve reostalar; rezistans, endüksiyon, ihtizazlı kontak veya motorla çalı
şan otomatik voltaj regülâtörleri; kumanda veya tevzi tabloları (Telefon tevzi tablo
ları hariç) 
(«85.19.15» Sigortalar, «85.19.16» Yıldırım önleyiciler ve «85.19.30»' Kumanda veya 
tevzi tabloları hariç) 

— 
— 
— 

85.13 

85.14 
— 

20 
30 
50 
91 

43 

20 
30 
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85.23 Elektrik için izole edilmiş teller, örgüler, kablolar (Müşterek akslı kablolar dahil), 
şeritler, çubuklar ve benzerleri (Anodik olarak lake veya okside edilmiş olanlar da
hil) (irtibat parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın). 

85.24 Elektrik işlerinde veya elektroteknik işlerinde kullanılan, madenli veya madensiz, 
kömür veya f raf itten eşya ve parçalar (Elektrik makinaları için süpürgeler, lamba* 
pil veya mikrofonlar için kömürler, fırınlar, kaynak cihazları veya elektroliz tesisle
ri için elektrotlar, v.s. gibi) : 

— 10 Elektrik makina ve cihazları için baleler 
—• 26 Isıtma cihazları için ısıtıcı rezistanslar 
— 29 Diğerleri 

85.28 Makina ve cihazların, bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulun
mayan elektrikli aksam ve parçaları. 

86.10 Demiryollarında kullanılan sabit malzeme; her türlü münakale yolları için elektrikli 
olmayan mekanik işaret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazları; bunların' aksam ve 
parçaları. 

87.01 Traktörler (Vinçli traktörler dahil) 

87.02 İnsan veya eşya nakline mahsus motorlu kara nakil vasıtaları (Spor oto'mobilleri ve 
troleybüsler dahil) (Motorun cinsi ne olursa olsun.) 
(«87.02.11» Binek otomobilleri hariç) 

87.03 Hususi istimaller için motorlu kara nakil vasıtaları (tamir arabaları, tulumbalı veya 
merdivenli arabalar, süpürmeye veya kar kürümeye mahsus arabalar, tohum, gübre, 
ve su saire saçan arabalar, vinçli arabalar, projektörlü arabalar, atelye arabalar, rad
yoloji cihazlariyle mücehhez arabalar ve benzerleri) (87.02 pozisyonundaki motorlu 
kara nakil vasıtaları hariç) : 

— 10 Tamir arabaları 
— 20 Arazözler 
— 30 Kar küremeye mahsus arabalar 

87.04 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının 
motorlu şasileri. 

87.05 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının karo-
serileri (Şoför mahalleri dahil). 

87.06 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının ak
sam, parça ve teferruatı. 

87.07 Fabrika ve antrepolarda, kısa mesafelerde eşya taşımaya ve istif yapmaya ve ben
zeri işler görmeye mahsus motorlu şaryolar (Motorun cinsi ne olursa olsun); demir-
miryolu istasyonlarında kullanılan neviden traktörler; bunların aksam ve par
çaları. 

87.09 Motosikletler ve yardımcı motoru bulunan bisikletler (ıSepetli veya sepetsiz); mo
tosiklet ve her türlü bisiklet için ayrı olarak gelen sepetler. 

87.10 Motorsuz bisikletler (Üç tekerlekliler ve benzerleri dahil) : 
— 10 îki tekerlekli bisikletler. 

87.12 87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve 
teferruatı : 

— 91 87.09 tarife pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı, 
— 92 87.10 tarife pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı. 
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89.01 Gemiler ve suda işliycn diğer vasıtalar (Bu faslın diğer pozisyonlarına girenler 
hariç). 

89.02 Römorkörler. 
89.05 Çeşitli yüzer vasıtalar .(liezervııarlar, dubalar, bağlama şamandıraları, işaret şa

mandıraları, işaret kuleleri ve benzerleri gibi). 
90.04 Gözlükler, yaylı gözlükler, saplı gözlükler, toz veya ,güneş gözlükleri ve benzerleri 

(Tıbbi, koruyucusu, v.s.) 
90.14 Jeodezi, topografya, arazi ölçme, irtifa ölçme, fotoğrametri ve hidrografi, seyrüsefer 

(Deniz, nehir ve hava), meteoroloji, hidroloji ve jeofiziğe ait alet ve cihazlar; pusu
lalar ve telemetreler : 

— 40 Meteorolojiye ait alet ve cihazlar, 
— 91 Meteorolojiye ait alet ve cihazların aksam ve parçaları. 

90.27 Diğer sayaçlar (Devir adedi sayaçları, istihsal sayaçları, taksimetreler, katedilen 
mesafe sayaçları, podometreler, v.s.) sürat müş'irleri ve takimetreler (Manyetik taki
metreler), ('Manyetik takimetreler dahil, 90.14 pozisyonundakiler hariç); stro'bos-
koplar. 

90.28 Ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işlerinde kullanılan elektrikli veya elek
tronik alet ve cihazlar : 

— 10 Voltmetreler, potansiometreler, eloktrometreler, 
— 20 Ampermetreler, galvanometreler, 
— 30 Vatmetreler. 

91.02 Saat makinalı masa ve duvar saatle;! ve .nLÜnebbihli saatler. 
91.04 Saat makinalı olanlardan gayri ma;:a, duvar ve bina saatleri, münebbihli saatler ve 

benzeri' saatçi cihazları. 
92.11 Gramofonlar, diktafonlar ve ses kaydetmeye ve seri halinde çoğaltmaya mahsus di

ğer cihazlar (Plak, şerit ve tel çevirenler dahil), (Ses diyagramı bulunsun bulunma
sın).; televizyonda manyetik usulle hayal ve ses kaydına ve bunların seri halinde 
çoğaltılmasına mahsus cihazlar. 
(«92.11.10 gramofonlar hariç.»). 

92.12 92.11 pozisyonundaki cihazlar veya benzeri kaydedici cihazlar için mesnetler; doldu
rulmak üzere hazırlanmış veya doldurulmuş plaklar, üstüvaneler, mumlar, şeritler, 
filmler, tîller, v.s., plak imali için galvanik matris ve kalıplar. 

92.13 92.11 pozisyonundaki cihazlar için diğer aksam, parça ve teferruat : 
— 40 Manyetik ses lektörleri, 
— 90 Diğerleri. 

93.04 Diğer ateşli silâhlar (93.02 ve 93.03 pozisyonlarmdakiler hariç, barutun itme kuv
veti ile işleyen benzeri silâhlar dahil), (Füze atan tabancalar, mermisiz atış için 
tabanca ve revolverler, jaragrel toplar polamar atan toplar, v.s. gibi). 

93.05 Diğer silâhlar (Yayla, gaz veya tazyikli hava ile işleyen tüfek, karabina ve taban
calar dahil). 

93.06 Silâhların aksam ve parçaları (93.01 pozisyonundakiler hariç, tüfeklerin tahta aksa
mı ile ateşli silâhların taslak halindeki namluları dahil): 

— 93 Av tüfeklerinin aksam ve parçaları. 
93.07 Mermiler ve mühimmat (Mayınlar dahil) ; bunların aksam ve parçaları (Saçmalar, 

av kurşunları ve fişek sıkıları dahil)!: 
— Av tüfeMeri ilcin fişek ve mühimmat. 
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94.04 Somyalar; yaylı veya clalıileıı herhangi bir madde ile doldurulmuş yatak takımları 
ve benzerleri (Şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, v.s. gibi; 
sünger görünüşlü veya hücreli kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar da
hil; yüzleri kaplanmış olsun olmasın). 

95.01 İşlenmiş bağa ve mamulleri. 
95.02 İşlenmiş sedef ve mamulleri. 
95.03 İşlenmiş fildişi ve mamulleri. 
95.04 İşlenmiş kemik ve mamulleri. 
96.02 Fırça cinsinden eşya (Fırçalar, süpürge fırçalar, ressam ve boyacı fırçaları ve ben

zerleri; makina aksamından olan fırçalar dahil); boya ve badana ruloları; kauçuktan 
ve benzeri diğer yumuşak maddelerden süpürgeler ve silgiler (Fotoğrafçılıkta kulla
nılan merdaneli kumlayıcılar hariç) : 

— 22 Elbise ve tuvalet fırçaları. 

97.01 Gocukların eğlenmesine mahsus tekerlekli arabalar ve vasıtaları (Ezcümle: Bisiklet
ler, trotinetler, makînalı atlar, pedallı otomobiller, yapma bebekler için arabalar ve 
benzerleri). 

97.02 Her nevi yapma bebek. 
97.03 Diğer oyuncaklar; eğlence için küçültülmüş modeller : 

— 90 Diğerleri. 
97.04 Sosyete oyunlarına mahsus eşya (Umumî yerler için motorlu veya makhıalı oyunlar, 

ping - pong, bilardo ve gazino oyunlarına mahsus masalarla diğer.levazımat dahil). 

97.05 Eğlence ve bayramlar için eşya, kotiyoıı eşyası ve sürpriz eşyası; Noel ağaçlarına 
mahsus süs eşyası ve Noel eğlenceleri için benzeri diğer eşya (Suni Noel ağaçlar], 
süslenmiş veya süslenmemiş kreşler, kreş için eşya ve hayvanlar, tahta ayakkabılar, 
ağaç kütükleri, Noel babalar, v.s.) 

97.06 Açık hava oyunları, jimnastik, atletizm ve diğer sporlar için alet, cihaz ve levazı
mat (97.04 pozisyonundaki eşya hariç). 

97.07 Her şekilde kullanılmaya elverişli olta iğneleri ve ağ kepçeler; olta ile balık avına 
mahsus eşya; kuş avcılığına mahsus yapma kuşlar, tarla kuşu avında kullanılan ay-
nalar ve benzeri av levazımatı. 
(«97.07.10» olta iğneleri hariç). 

97.08 Atlı karıncalar, salıncaklar, atış yerlerine ve diğer panayır eğlencelerine mahsus va
sıtalar (Seyyar şirketler, seyyar hayvan sergileri ve seyyar tiyatrolar dahil). 

98.01 Düğmeler, üzerlerine mensucat veya diğer maddeler kaplanmış düğmeler, yaka düğ
meleri, kol düğmeleri, çıtçıtlar ve benzerleri (Düğme taslakları ve düğme aksamı 
dahil). 

98.05 Kurşun kalemler (98.03 pozisyonundakiler hariç), kurşun kalem kurşunları, kayağan 
taşından «Arduvaz» kurşun kalemler, pasteller ve kömür kalemleri; yazı ve resim 
tebeşirleri; terzi tebeşirleri ve bilardo tebeşirleri. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 680'e 1 nei ek) 



— 35 — 

Türkiye tarafından özel yardım kaynaklarının kullanılmasına ilişkin 

4 sayılı EK 
ÂKİT TARAFLAR, 
özel yardım kayııaklarının Türkiye tarafından kullanılmasını engellememek arzusuyle, 

agağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır : 
1. Türkiye, İdare Organına bildirdikten sonra, Amerika Birleşik Devletlerinin «Public Law 

480» inin III üncü kısmında öngörülen veya bir gıda yardımı programı çerçevesinde yapılan 
hibelere konu olan malların vergi veya resimden muaf olarak ithal edilmesi halinde, Anlaşma
nın 17 nci maddesi hükümlerine uymamak yetkisine sahiptir. 

2. Bu ekin hükümlerinden yararlanarak Türkiye'ye ithal edilmiş olan mallar, ne aynen ve 
ne de işlendikten veya değiştirildikten sonra Topluluğa ihraç edilebilir. 

3. Bu Ekin hükümleri Anlaşmanın iyi işleyişini engelleyemez. 

Tarım ürünlerine uygulanacak rejime ilişkin 

5 SAYILI EK 

MADDE — 1. 

Anlaşmanın 19 neu maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen rejim aşağıdaki maddelerde belir
tilmiştir. 

BÖLÜM ; I 

Topluluğa ithalâtta tercihli rejim 

MADDE — 2. 

Aşağıdaki listede yer alan Türkiye kaynaklı ürünler, Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin % 
50'sine eşit gümrük vergileri ile Topluluğa ithal edilir. 

Ortak 
gümrük 

tarife No. Malların tanımı 
. I , I , . • 1 I I . , i t 1 I.' . . I • . I . I I 

07.01 Sebzeler ve yenilen nebatlar (Taze veya soğutulmuş) : 
E) Yabanî enginar ve yenilebilir yaprakları («cardes ve cardons») 
F) Baklagil sebzeler (Tane veya kabuklu) : 

y) III. Diğerleri : 
*— Baklalar : 
—- 1 Temmuzdan 30 Nisana kadar, 

N) Zeytinler : 
I. Yağ üretiminden başka kullanım lara tahsis edilenler 

(a) 
O. Hint hıyarları (Kapariler) 
S. Tatlı biberler (Capsicum grossum) 

y. T. Diğerleri ; 
— Maydanoz 

(a) Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca tespit olunacak şartlara bağlıdır. 
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Ortak 
gümrük 

tarife No. Malların tanımı 

07.03 Sebzeler ve yenilen nebatlar (Tuzlu su içinde, kükürtlü su veya muvakkaten muha
fazalarını temine yarayan başka ımaddeler katılmış su içinde, fakat özellikle derhal 
yenilmek maksadiyle hazırlanmamış) : 
A. Zeytinler : 

1. Yağ üretiminden başka kullanımlara tahsis edilenler (a) 
B. Hint hıyarları (Kapariler) 

08.03 İncirler (Taze veya kuru) : 
08.04 Üzümler (Taze veya kuru) : 

A. Taze olanlar : 
I. Sofralık : 

y. a) 1 Kasımdan 14 Temmuza kadar : 
— 1 Aralıktan 31 Aralığa kadar 
— 18 Hazirandan 14 Temmuza kadar 

y. b) 14 Temmuzdan 31 Ekime kadar : 
— 15 Temmuzdan 17 Temmuza kadar 

08.05 Sert kabuklu meyvalar (08.01) pozisyonundakilerdeıı başkaları (Taze veya kuru) 
(Kabuklu, kabuksuz veya iç kabukları çıkarılmış olsun olmasın) : 
D. Fıstıklar 
E. Bekan cevizleri 

y. F. Diğerleri : 
— Çam fıstıkları 

08.0G Elmalar, armutlar ve ayvalar (Taz<j) : 
O. Ayvalar 

08.12 Kurutulmuş meyvalar (08.01 ilâ 08.05 dahil pozisyonlarındakilerden başkaları) : 
A. Kayısılar 
B. Şeftaliler, «brugnom» ve «nectarine» türleri dahil 
I). Elmalar ve armutlar 
E. Papayalar (Papayes) 
F. Karışık meyvalar : 

I. Eriksiz olanlar 
G. Diğerleri 

20.01 Sebzeler, yenilen nebatlar ve meyvalar (Sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya mu
hafaza edilmiş) (Tuz, baharat, hardal veya şeker katılmış olsun olmasın) : 

y. B. Diğerleri : 
— Sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya muhafaza edilmiş (Tuz, baharat ve

ya hardal katılmış veya katılmamış olup şeker ihtiva etmeyenler (Turşuluk 
küçük hıyarlar hariç) 

20.02 Sebzeler ve yenilen nebatlar (Sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya muhafaza edil
miş olanlar hariç) : 
F. Hint hıyarları (Kapariler) ve zeytinler 

y. H. Diğerleri (Havuçlar ve karışık olanlar hariç) (1) 

(a) Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca tespit olunacak şartlara bağlıdır, 
(1) Bu pozisyon diğerleri arasında kavrulmuş nohutları da (Leblebiler) kapsar. 
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Malların tanımı 

20.05 

20.06 

Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, marmelâtlar (Pişirilerek hazırlanmış) 
(Şeker katılmış olsun olmasın) : 
C. Diğerleri : 

y. III. Zikredilmeyenler : 
— încir ezmeleri 

Meyvalar (Başka şekilde hazırlanmış veya muhafaza edilmiş) (Şeker veya alkol ka
tılmış olsun olmasın) : 
A. Kavrulmuş sert kabuklu meyvalar (Yer fıstıkları dahil) 

MADDE — 3. 

Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler, Topluluğa Gümrük Vergilerinden ve eş etjkili vergi 
veya resimlerden muaf olarak ithal 'edilir : 

Ortak 
gümrük 

tarife No. Malların tanımı 

08.04 Üzümler (Taze veya kuru) : 
B. Kuru olanlar : 

I. içinde net 15 Kg. veya daha az bulunan ilk ambalajlarda 

MADDE — 4. 

1. Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin % GO'ma eşit 
Gümrük Vergileri ile Topluluğa ithal edilir : 

Ortak 
gümrük 

tarife No. Malların tanımı 

y. 08.02 A Taze portakallar 

2. Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin % 50'sine eşit 
Gümrük Vergileri ile Topluluğa ithal edilir : 

Ortak 
gümrük 

tarife No. Malların tanımı 

y. 08.02 B Taze mandalinalar ve satsumalar; taze klemantinler, tanjerinler ve benzeri diğer tu-
runçgil melezleri 

y. 08.02 C Taze limonlar 

3. Referans fiyatlarının uygulandığı dönemde, 1 nci ve 2 noi fıkra hükümleri, Topluluk pi* 
yasasında Türkiye'den ithal edilen turunçgillerin fiyatlarının, gümrüklemeyi mütaakıp ve çeşit* 
li turinçgil kategorileri için geçerli uyum katsayılarının dikkate alınmasından ve ulaştırma gider
leriyle gümrük vergileri dışındaki ithalât vergi veya resimlerinin çıkarılmasından sıonra, ilgili döne-
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me ait olan ve Ortalı Gümrük Tarifesinin yansıma payı ve 100 kilogramda götürü 1,20 hesap biri
mi kadar arttırılmış bulunan referans fiyatlarına eşit veya bu fiyatlardan yüksek olması şartı ile 
uygulanır. 

4. 3 ncü fıkrada belirtilen ulaştırma, giderleri ve gümrük vergileri dışındaki ithalât vergi ve 
resimleri, meyva ve sebze sektöründe kademeli bir Ortak Piyasa Düzeni kurulmasına ilişkin 23 sa
yılı Yönetmelikle belirtilen giriş fiyatlarının hesabı için öngörülenlerle aynıdır. 

Bununla beraber, Topluluk, 3 ncü fıkrada belirtilen gümrük vergileri dışındaki ithalât vergi 
veya resimlerinin çıkarılmasında, düşülecek miktarın hesabını, bu vergi veya resimlerin giriş fi
yatları. üzerindeki yansımasından doğabilecek sakıncaları gidecek şekilde, kaynaklara göre yapmak 
•imlıâmnı saklı tular. 

5. 23 sayılı Yönetmeliğin 11 nci maddesi hükümleri uygulamada kalır. 
6. 1 nci ve 2 nci fıkra hükümlerinden doğacak faydaların anormal rekabet şartları içinde kay

bolması veya kaybolma tehlikesine düşmesi halinde, bu durumun ortaya çıkardığı sorunları ince
lemek amaeiyle, İdare Organında danışmalar yapılalbilii'. 

MADDE — 5. 

Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler Topluluğa, advaloreaıı % 3 bir Gümrük Vergisi tahsil 
'edil erelı i thal edilir : 
Ortalı gümrük 
tarife No. Malların tanımı1 

08.03 İncirler (Taze ve kuru) : 
Y. B. Kuru olanlar 
— İçinde net 15 Kg. veya daha az mal bulunan ilk ambalajlarda. 

MADDE — G. 

Türkiyo kaynaklı aşağıda sayılan ürünler Topluluğa, yılda 18 700 tonluk bir Topluluk tarife 
kontenjanı çerçevesinde, ad valorem % 2,5 oranında bir Gümrük Vergisi tahsil edilerek ithal olu
nur : 

Ortak, gümrük 
tarife No. Malların tanımı 

08.05 Sert kabuklu meyvalar (08.01 pozisyonundaki]erden başkaları) (Taze veya kuru) 
(Kabuklu, kabuksuz veya iç kabukları çıkarılmış olsun, olmasın) : 
Y. F. Diğerleri : 
— Fındıklar 

MADDE — 7. 

1. Tamamen Türkiye'de üretilerek doğrudan doğruya Topluluğa nakledilen, Ortak Gümrük Ta
rifesinin 15.07 A II alt pozisyonunda yer alan rafinaj işlemi görenler dışındaki zeytinyağı ithalâ
tında alınacak prelevmanım, yağlı maddeler sektöründe bir Ortak Piyasa Düzeni kurulmasına iliş
kin 136/66/OEE sayılı Yönetmeliğin 13 ncü maddesi hükümleri uyarınca hesaplanan ve itüal sı
rasında alman prelcvmaııdan 100 kilogramda 0.5 hesap birimi indirilerek uygulanması için, Top
luluk gerekli bütün tedbirleri alır. ' 

2. Bunun dışında., Türkiye'nin ihracata özel bir vergi veya resim uygulaması ve bu özel vergi 
veya re'smin ithal fiyatına aksetmesi şartiyle Topluluk, ödenen vergi veya resine eşit bir miktan, 

•100 Kg. da 4,5 hesap birimlik bir sınır ieiride, İnc i fıkrada belirtilen hesap sonucunda bulunan pre-
Icvnıan miktarından indirir. 
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Her Akit Taraf, bu fıkranın uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. 
3. Bu maddede öngörülen sistemin işlemesi konusunda İdare Organında danışmalar yapıiabili'*. 

.MADDE — 8. 

Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler gümrük: vergilerinden muaf olarak Topluluğa ithal 
edilir : 

Ortak gümrük 
tarife No. Malların tanımı 

24.01 Hanı ve mamul olmayan tütün; tütün döküntüleri 

MADDE — 9. 

Aşağıdaki listede yer alan Türkiye kaynaklı ürünler, Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin % 25'ine 
eşit gümrük vergileri ile Topluluğa ithal edilir : 

Ortak: gümrük 
tarife No. Malların tanımı 

01.01 Canlı atlar, merkepler ve her cins katırlar : 
A. Atlar : 
I. Saf kan damızlıklar (a) 
III. Diğerleri 
B. Merkepler 
C. Hor cins katırlar 

01.02 Canlı sığır emsi hayvanlar (Manda cinsi dahil) : 
A. Ehlî cinsler : 
I. Saf kan damızlıklar (a) 
B. Diğerleri 

01.03 Canlı domuz cinsi hayvanlar : 
A. Ehlî cinsler : 
I. Saf kan damızlıklar (a) 

02.01 01.01 ilâ 01.04 (dahil) pozisyonlanna giren hayvanların etleri ve yenilen sakatatı (Ta
ze, soğutulmuş veya dondurulmuş) : 
A. Etler : 
y. I. Merkep ve katır cinsi hayvanların etleri 
II. Sığır cinsi hayvanların etleri : 
h)[ Diğerleri 
UT. Domuz cinsi hayvanların etleri: 
b)< Diğerleri 
y. IV. Diğerleri (Ehlî koyun cinsi hayvanların etleri hariç) 
B. Sakatat : 
L İspençiyari müstansallar imaline tahsis olunanlar (a) 
II. Diğerleri : 
a) At, merkep ve katır cinsi hayvanlann sakatatı 
y. d) Zikredilmeyenler (Ehlî koyun cinsi hayvanların sakatası hariç) 

02.04 Diğer etler ve yenilen sakatat (Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 

(a) Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca tespit olunacak şartlara bağlıdır, 
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Türk 
Gümrük 
tarife No. Malların tamım 

02.06 Her nevi etler ve yenilen sakatat (Kümes hayvanla.rm.rn karaciğerleri hariç) (Tuzlan
mış veya salamura edilmiş, kurutulnuıa veya tütsülenmiş) : 
C. Diğerleri : 
y. II. Zikredilmeyenler (Ehli koyun cinsi hayvanlara ait et ve sakatat hark') 

04.05 Kuş yumurtaları ve yumurta sarıları (Taze, kurutulmuş veya başka şekilde muhafaza 
edilmiş) (Şekerli olsun, olmasın) : 
A. Kabuklu yumurta (Taz*e veya muhafaza edilmiş) : 
İL Diğer yumurtalar 
B, Kabuksuz yumurtalar ve yumurta sarıları : 
II. Diğerleri (a) 

05.04 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (Balık! annkiler 
hariç) 

05.15 Tarifenin başka yerlerinde zikri1 geçmeyen veya bulunmayan hayvanı menşe1'! ınüst-ıh-
sallar, 1 nci veya 3 neü fasıllara dahil olup insanın yemesine elverişli olmayan cansız 
hayvanlar. 
y. B. Diğerleri 
— Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan hayvani menşeli müs-
tahsallar; 1 nci fasla dahil olup insanın yemesine elverişli olmayan cansız hayvanlar. 

y. 07.05 Baklagil kuru sebzeler, kabukları ayıklanmış (İç kabukları çıkarılmış veya taneleri 
kırılmış olsun olmasın) (Tohumluklar hariç) 

08.01 Hurma, muz, ananas, mangust, avokado armudu, Hint armudu, Hindistan cevizi, Bre
zilya cevizi, Kajıı (Mahun veya anakard) cevizi (Taze veya. kuru) (Kabuklu kabuk
suz) : 
A. Hurmalar 
D. Avokado armutları 
E. Hindistan cevizleri ve kaju cevizleri : 

T. Hindistan cevizinin suyu alınmış etli kısmı 
II. Diğerleri 

F. Brezilya cevizleri 
G. Diğerleri 

y. Fasıl 9 Çay ve baharat, Paraguay çayı (No. 09.03) hariç 
11.03 07.05 pozisyonunda yer alan baklagil kuru sebzelerin unları 
11.04 8 nci fasılda yer alan meyvalarm unları 1 
11.08 Nişastalar; inülin : 

B. İnülin 
12.07 Başlıca ıtriyatçılıkta, tababette veya haşarat ve parazitlerin itlafında ve benzeri iş

lerde kullanılan nebatlar, nebat parçaları, tohum ve meyvalar (Taze veya kuru) (Ke
silmiş, kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) 

12.08 Keçi boynuzu (Taze veya kuru) (Kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) ; 
tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyeıı veya bulunmayan ve bilhassa insan gıdası 
olarak kullanılmaya elverişli olan meyva çekirdekleri ve nebatî müstahsallar. 

12.09 Hububat saplan ve kavuzları (İşlenmemiş) (Kıyılmış olsun olmasın) 

(a) Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca tespit olunacak şartlara bağlıdır. 
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Ortak 
gümrük 

tarifesi No. 

y. 12.10 

y. 15.02 

15.03 

y. 16.01 

16.03 
18.01 
18.02 
22.07 
23.01 

23.02 

;y. 23.03 

23.06 

Malların tanımı 

23.07 

Hayvan yemi pancar ve kökler, İsveç şalgamı; kuru ot, kaba yonca, evliya otu, yon
ca, hayvan yemi lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemi sair nebatî müstah-
sallar ('Suyu alınmış yeşil otların unları hariç) 
Keçi cinsi hayvanların iç yağları (Ham veya eritilmiş) (İlk mahsul «Premiers Jus» 
denilen iç yağları dahil) 
Stearin soler; oleo - stearin; mayi domuz yağı ve emülsiyon haline getirilmemiş oleo-
margarin (Karışıksız veya herhangi bir şekilde hazırlanmamış) 
Etten, sakatattan veya kandan yapılan sucuk, sosis, salam ve benzerleri (Domuz, sı
ğır ve koyun cinsi hayvanların et ve sakatatını ihtiva edenler hariç) 
Et hulâsaları ve suları 
Kakao tane ve kırıkları (Çiğ veya kavrulmuş) 
Kakao kabukları (Dış ve iç), zarları ve döküntüleri 
Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı ve tahammur mahsulü sair işçiler 
Et ve sakatatın, balıkların ve kabuklu hayvanlarla naimelerin insan tarafından ye
nilmeye elverişli olmayan unları ve tozları; kıkırdaklar : 
A. Et ve sakatatın un ve tozları; kıkırdaklar. 
Kalın ve ince kepekler ve hububat ve baklagil tanelerinin elenmesi, öğütülmesi veya 
başka ameliyelere tabi tutulması neticesinde hâsıl olan diğer bakiyeler : 
B. Baklagil tanelerine aidolanlar. 
Bira taktir sanayiinin posaları; nişasta imali neticesinde hâsıl olan bakiyeler ve ben
zeri bakiyeler. 
Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan, hayvan gıdası olarak 
kullanılmaya elverişli nebatî müstahsallar : 
y. A. Meşe palamutları, Hint kestaneleri («marrons d'inde») ve meyva cibreleri 
(Üzüm cibresi hariç) 
B. Diğerleri 
Melas veya şeker katılmak suretiyle hazırlanmış hayvan yemi müstahzarlar; hayvan
ların beslenmesinde kullanılan cinsten sair müstahzarlar : 
A. «ıSolubles» denilen balık ve balina müstahsalları. 
C. Zikri geçmeyenler. 

MADDE — 10. 

İdare Organı, Türkiye kaynaklı balıkçılık ürünlerine uygulanacak tercihli rejimi tespit eder. 

MADDE — 11. 

İdare Organı, Türkiye kaynaklı şaraplara uygulanacak tercihli rejimi tespit eder. 

MADDE — 12. 

Topluluk, Türkiye'de üretilen ve bu ülkeden doğrudan doğruya Topluluğa ithal olunan aşağı-
'daki maddelerden alınacak prelevmanm, hububat sektöründe bir Ortak Piyasa Düzeni kurulması
na ilişkin 120/67/CEE sayılı Yönetmeliğin 13 ncü maddesi hükümleri uyarınca hesaplanacak 
prelevmandan tonda 0,5 hesap birimi indirilerek uygulanması için gerekli bütün tedbirleri alır : 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 680'e 1 neft ek) 
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Ortak 
gümrük 

tarifesi No. Malların tanımı 

10.01 

07.07 

Buğday, çavdarla karışık buğday : 
B. iSert buğday 
Kara buğday, ak darı, darı, kuş yemi (Uzun darı) ;ISair hububat 
y. D. Diğerleri 
— Kuş yemi 

MADDE — 13. 

1. Türkiye'de üretilen ve bu ülkeden doğrudan doğruya Topluluğa ithal olunan Ortak Güm
rük Tarifesinin 10.02 pozisyonunda yer alan çavdar için, Türkiye'nin özel bir ihracat vergi veya 
resmi uygulaması ve bu özel ihracat vergi veya resminin ithalât fiyatına aksetmesi şartiyle, Toplu
luk, hububat sektöründe bir Ortak Piyasa Düzeni kurulmasına ilişkin 120/67/CBE sayılı Yönetme
liğin 13 neü maddesi hükümlerine göre hesaplanarak söz konusu ürünün ithalinde uygulanacak 
prelevman miktarını, ton başına 8 hesap birimlik bir sınır içinde ve ödenen vergi veya resme eşit 
bir miktarda indirir. 

Her Âkit Taraf, bu fıkranın uygulanmasını saklamak için gerekli tedbirleri alır. 
2. Bu maddede öngörülen sistemin işlemesi konusunda İdare Organında danışmalar yapılabilir. 

MADDE — 14. 

Tarım ürünlerinin işlenmesinden elde edilen bazı malların alış verişleriyle ilgili rejimin tespi
tine ilişkin (CEE) 1059/69 sayılı Yönetmeliğin 5 nei ımaddesi uyarınca belli edilen değişken un
surun tahsili saklı kalmak üzere, Topluluk, Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte, TürMye kay
naklı aşağıdaki maddelerin Topluluğa ithali sırasında tahsil olunan sabit unsuru % 75 oranında, 
indirir : 

Ortak 
gümrük 

tarifesi No. 

y. 17.04 

19.01 

19.02 

19.05 

19.06 

19.07 

19.08 

Malların tanımı 

Kakaosuz şeker ımamulleri (içinde ağırlık itibariyle % 10'dan fazla şeker bulunan,. 
başka maddeler katılmamış, meyan kökü hulâsaları hariç) 
Malt hulâsaları 

Çocukların beslenmesi veya perhiz yemekleri veya mutat yemekler için hazırlanmış. 
olan ve esasını un, nişasta veya malt hulâsaları teşkil eden müstahzarlar (Ağırlık iti
bariyle % 50'den az kakao ihtiva edenler dahil). 
Kabartma suretiyle hâsıl olan veya kızartma suretiyle elde edilen ve esasını hububat 
teşkil eden müstahsallar : («Puffed rice», «cornflâkes» ve benzerleri) 
Hosti, ilâç güllâcı, mühür güllâçları, güllâç, yufka ve benzerleri, 

Ekmek, peksimet ve sair mutat ekmekçi mamulleri (Şeker, bal, yumurta, yağlı mad
deler, peynir veya meyva katılmış olanlar hariç) 
İnce ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilik mamulleri (Herhangi bir nispette kakao-
katılmış olsun olmasın) 

Millet Meclisi (S. (Sayısı : 680'e 1 nei ek) 
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(Maki 
Güımırük 

töariife No. Malların tamamı 

21.01 Kavrulmuş hindiba ve kahve yerine kullanılan sair kavrulmuş maddeler; bunların 
hulâsaları : 
A. Kavrulmuş hindiba ve kahve yerine kullanılan sair kavrulmuş maddeler : 
II. Diğerleri! 
B. Hulâsalar i 
II. Diğerleri 

21.06 Tabiî mayalar (Canlı veya cansız ^müstahzar sınnıi mayaılar 
A. Canlı taibiî mıaıyalar : 
II. Elkmek mayalan 

20:04 Aisi'kliik alkoller ve buniliarın hallojenli, ısülModliu, nitrolu, niitriozıolu müştakları 
€. Bdlialkaller : 
II . MarDtal 
III. Sorbital 

35.01 y Kazeinler, kazeilnaıtlaır ve kazeini n ;saii)r niJÜştaMarı 

35.05 Dekstrin va dek&trin (kolaları; kavrulmuş veya suda emyebilen nişastalar; ni-
işasta asııllı yapıştımcıılar 

38.12 Müsltahzar haşıl ve 'apreler ve mordansaj ameliyesi içim müstahzarlar (Mensu-
ca)t, kâğıt ve deri sanayiinde ve benzeri sanayilerde kullanılan cinsten olanlar) : 
A. MiMaihzar hası1! ve apreler : 
I. Elsaısum nişaştalı maıddteler teşkil edeml'er 

MADDE — 15. 

Bu Ekte yer 'alam ürünlerle ilgili Topluluk içi büklümlerin değiştirilmesi ba-
ilintde, Topluliuk tsöz konusu ürünler içinj ıbu Ektei öntgörülen rejimi değiştirmek 
hakikimi saklı Iju'tar. 
İBu ırej'imiîn değiştirilmieJsi sırasında TopMuk, Türkiye kaynakılı ithalâtta bu Ekte 
öngörülenle kıyaslanabilecek bir ko laylalk tanıır. 

MADDE - ^ 1 6 . 

Bu bölümün uygnilanm'aısında, «kaynaklı ürünler» karvramınıın tamamı idare Orga
nınca tespit edlıır. 

BÖLÜM : II 

Türkiye'ye ithal rejimi 

MADDE — 17. 

Türküye ticarî nitelikte iMıalât çerçevelimde, Topluluik kaynaıklı tarım ürünleri it. 
1 ı ıhalâtınm tatminkâr bir artış göstermesini saığlıy-aibilücek tercMi bir rejimi Top

luluğa »tanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 680'e 1 mâ ek) 
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gümrük 

tarifesi No. 
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Malların tanımı 

SON SENET 

Bir yandıao, 
'Türfkiye Cumhuriyeti Hükü'mıeltinin, 
Öte yandan, 
Avrupa; Top!Lüılokları Konseyinin ve 
Geçici AruBaşmanınl im iz ası içim B rüiksel'ıde yirmi yedi' Temmuz bin dokuz yüz 
yetmiş bir gününde toplananı ta m yetkili temsiıicilleri 
Âkit Tarafların Geçici Anlaşmaya ilişkin aşağıda soyıllan ortalk bildirilerini ka
bul etmişlerdir. 
1. Vergi ve reısiinjlerin hesaplan mıaısına ilişkin oritaik bildiri, 
'2. 14 neü maddenin 2 nci fılkrasına ilişkin ortak biildiıri, 
3. 17 nci maddeye ilişkin ortak bildiri, 
4. 2 ve 5 sayılı Eklerde belirtilen Orifcak Gümrük Tarifesi hadlerine ilişkini ortak 
İbildiri, 
5. Ânllaışlma.nm ild a resiyle görevli or gama ilişiklin ortak bildiri. 
İSöz koınulsu bildiriler bu Son senede e(kleınımiıştir. 
Tam yetkili temisiUciler bu Son Senede ekli bilidir iterini geçerHilklerunin sağlanması 
için, icabında, gerekli iç usullere tabi tutulacağı hususunda uyuşmuşlardır. 
BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda adları yazılı taun yeltlkili temsilciler işbu 
Son Senedin aitma imizalairınıı attmıış lardı r. 
ZU URlKUND DESİSEN haıben die unıteırzıeiehneten Bevöilimöohltinıgtcn ihre Un-
tersehriften unter diese ıSchulussakte gasetzi. 
'EN FOT DE QUOl, les plenipiotentiaircıs soussignes ont appose ieurts signotureıs auı 
bast ıdu present Aöte final. 
İN FEIDE Di ÖHE, i pleniploitenzirai sottoseritti hanno app.oıstıo ile loro firmic in 
calee ali presente Attlo finale. 
TEN BLİJKE WAARVAN do ondcırgctıelkende gevolimaıchtinigden hun hanldtelke-
niing order deıze Slotalkte hebıben getekl. 
Türkiye Guimhurtyelti Hükümetti adına 
im Namen der Regirorrııngder RepulIİk Türkeii 
Potur le Gouverncımenit de la: Republique Türıgue 
Peır il Göveroıio deli] a RepublbbMlca turca 
Voor de Regering van de Turiksc Repuıblielk 

Osman Olcay 

!BK 

ÂKİT TARAFLARIN GEÇİCİ AN LA^MAYA İLİŞKİN ORTAK BİLDİRİLERİ 

1. Vergi ve resimlerin hesaplanma ısına ilişkini ortak billdira, 
Âkit Taraflar, Aınlaışımıada öngörülen kurallara uygun olarak hesaplanacak gümrük 
vergileri ile eş etkili vergi veya re simlerin, 'kesirlerin ilk ondalıkta yuvarlatDİ-
imaısı suretiyle uygulanmasında uyuşımuşflardır* 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) 
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gümrük 

tarifesi No. 
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Malların tanımı 

!2, 14 ntoü maddenin 2 nıei fıkra sına ilişkin ortak bildiri, 
Âkit Taraflar, Amttaşmıaaım 14 ncü maddesinin 2 nei fıkrası hüMmierikıiiin delmir ih-
ıtiva etmeyeni nedenlere de uygula nacağını bildirirler. 
ı3< 17 nci maddeye ilişkin ortak' bilddiri, 
Âkit Taraflar, Türkiye ile gelişme yolundaki ülkeler 'arasımda ekonomik işbirliği
nin gellişımesini sağlamak amacıiyle veya «Kalkınma için Bölgesel İşbirliği» nin (RCD) 
uygulanirması sırasında, İdare Organımın Türkiye'yi, gerekli görülen bütün hal
lerde, Anlaşmanın 17 ncî maddesinde belirtilen en çok kayırılan ülke kurallından, 
GATT kurallarınla uygun olarak, sapmaya yeltikili kılabileceği hususumda uyuş-
ımuşlardır. 
4. 2 ve 5 sayılı Eklerde belirtlen Ortak Gümrük Taırifesi hadlerine ilişkin or-
!tak bildiri, 
2 ve 5 sayılı Eklerin hükümleriyle belirtilen Ortaik Gümrük Tarifesi hadleri, her 
tarihte, GATT Âkit Taraflarına fiilen uygulanan Ortak Gümrük Taırifesi hadleri-
dr. 
5. Anlaşmanın idaresiyle görevli o rgana ilişkin ortak blidiri, 
Âkit Taraflar, Ortaklık Anlaşmasına ek Katma Protokolün ancak onaylama usul
lerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe gireceğini ve o zamana kadar, söz-
konusu Protokolün bazı hükümlerinin uygulanması, amıacıyle Anlaşmanın yapıL 
dığı gözönünde tutarak, Anlaşmanın idaresinin Orttaklık Konseyi tarafından sağlan
ması hususunda uyuşmuşlardır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) 
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Dönem : 3 
Toplantı : 3 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : t*QJ g I p ç j g j ^ 

Bekir oğlu 1941 doğumlu, Ayşe den olma, Taşovanın Şehli köyü 
nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel hakkında Özel af kanunu tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/669, C. Senatosu 1/96) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 655 - 1/96 

19 . 7 . 1972 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 29 . 6 . 1972 gün ve 5876 sayılı yazınız : 
Osman Yüksel hakkında Af kanunu tasarısının, Anayasa ve Adalet Komisyonunca kabul olu

nan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 7 . 1972 tarihli 78 nci Birleşiminde ay
nen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Amburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (134) 

Kabul 
Bet 
Çekinser 

129 
1 
4 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun 17, 18 .7.1972 tarihli 77 ve 78 nci Birleşimlerinde görüşülmüş
tür. 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/669 
Karar No. : 91 

Adalet Komisyonu raporu 

19 .7 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Bulundurma ruhsatlı tabancayı taşıyıp, 6136 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay ha
pis ve 416,60 TL. para cezasına hükümlü Bekiroğlu, 1941 doğumlu, Ayşe'den doğma, Taşova'nın 
Şehli köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel'in özel affına dair tasarı 24 . 5 . 1972 tarihinde 
Komisyonumuzca ımüspet 'olarak kabul edilmiş, Millet Meclisinin 27 . 6 . 1972 tarihli 114 ncü 
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Birleşiminde İvedilik ve öncelikle görüşülerek ret olunmak suretiyle, 27 . 6 . 1972 tarihinde 
C. Senatosuna intikal ettirilmiştir. 

'C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunca kabul olunan ımetin, C. ıSenatosu Genel Kuru
lunun 18 . 7 . 1972 tarihli 78 nci Birleşiminde de aynen ve açık oyla kabul edilerek adı geçe
ne ait dosya 19 . 7 . 1972 tarihinde tekrar Komisyonumuza iade olunmuştur. 

Daha öncede Komisyonumuzca özel affın yerinde olduğu karara bağlanmış olan işbu dosya 
C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun gerekçesine uyulmak suretiyle Komisyonumuzca 
da aynen benimsenmiş bulunmaktadır. 

Gereği yapılmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa say gıy 1 e sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu rapor sözcüsü 

İstanbul Sinop Artvin Niğde 
/. Hakkı T ekin el H. Biçer N. Budak M. Ocakcıoğlu 

İçel 
M. Arıkan 

Tokat Milletvekili 
0. Hacibaloğlu 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Mardin 
Özel affı gerektiren bir 
sebep yoktur, işlenen suç, 
bilhassa son günlerde ti-
UizÜıMe ttıaMbedilen bir 
suçtur. 

Muhalifimi 
E. Kemal Aybar 

CUMHURİYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Osman Yüksel hakkında Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Euhsatsız tabanca taşıyıp, 
6136 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 
ay hapis ve 416,60 Türk Lirası para cezasına 
hükümllü Bekinoğlu, 1941 doğumlu Ayşe'den 
doğma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda kayıt
lı Osman Yüksel'in cezası bütün neticeleri ile 
bilikte affedilmiştir. 

' MADDE 2. — Bu Kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ADALET KOMİSYONUN TAVSİYELERİ 

Osman Yüksel hakkında Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen 1 nci madde aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen 2 nci madde aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen 3 ncü madde aynen benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 697 ye 1 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tek İşçinin Taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı hakkında 127 
saydı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri Komisyonları raporları 

(1 /632) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 3 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1414/2595 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiy3 Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 14 . 3 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün En çok Ağırlığı 
hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş meşinin uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» 
ile gerekçesi ve eki Sözleşmenin suretleri ilişik o larak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Tek işçinin "taşıyabileceği yükün en çok -agırlıjı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma 
^Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 

GEREKÇESİ 

Bu Sözleşme üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1967 Haziran ayında 
yaptığı 51 nci Milletlerarası Çalışma Konferansında kabul edilmiş, bugüne' kadar Teşkilâtın 
üyelerinden (8) ülke tarafından onaylanmıştır. 

Sözleşme, ağırlığı tamamiyle tek işçi tarafından çekilen yükün taşınmasında gözetile
cek genel esasları vazetmekte, bu cümleden olmak üzere, işçiye sağlık ve güvenliğini tehli-
kiye imanız bırakacak ağırlıkta yük taşıtılmaması, bu kabil1 işlerde çalışan işçilere gereken 
uyarma ve eğitim yapılması, imkân dahilinde olan hallerde yüklerin taşınmasını tahdit veya 
kolaylaştırmak üzere teknik araçlar kullanılması ve nihayet kadın ve çocuk işçilerle kâ-
hil erkek işçiler arasından farklar gözetilmesi gibi hususlar belli başlı hükümler olarak 
Sözleşmede yer almaktadır. Sözleşmenin 1 nci maddesinde deyimlerin tarifi yapılmakta, 2 nci 
maddesinde de kapsamı tayin ve tespit olunmaktadır. 

'Sözleşmenin öngördüğü prensipler hör bakımdan mevzuatımızla karşılanabilecek nitelikte
dir. 

Bilindiği üzere, 1 . 1 . 1969 tarihinde Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulması kararlaştı
rılan 6/11172 sayılı Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde, ek cetvelin 90 nci sıra numaraların
da, nakliyat işleri ağır ve tehlikeli işlerden sayılmakta, araçsız olarak 25 kilonun üstünde bir 
ağırlığın taşınması, yüklenmesi ve boşaltılmasında 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bi
tirmemiş çocukların çalıştırılmaları yasaklanmaktadır. Aynı tüzüğün 91 nci sıra numarasında 
kâhil erkek bir işçinin araçlı olarak taşıyabileceği ağırlık bakımından kabul edilen ilk had 
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50 kilonun yukarısından başlamaktadır. Araçsız olarak kâhil bir erkek işçi için kabul edi
len Milletlerarası norm ise 55 kilodur. 

Diğer taraftan, işçiler tertiplenen seminerler, çıkarılan broşür ve afişlerle daima uya
rılmakta, eğitime gerekli önem verilmektedir. 'Sözleşme, iş teftiş mekanizmasının uygu
landığı iktisadî faaliyet sektöleTİni kapsadığına göre, kapsam bakımından da bir aykırılık 
bulunmamaktadır. 

Bu duruma göre, ülkemizde bu konuyla ilgili mevzuat, Sözleşmede yer alan prensiplerle 
çelişmemekte, aksine, daha da ileri hükümler ihtiva etmektedir, tzah olunan sebeplerle Söz
leşmenin ülkemiz tarafından da onaylanmasında hiçbir sakınca mütalaa edilmemektedir. 

Çalışma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 6.4. 1972 

Esas No: 1/632 
Karar No: 10 

Yüksek Başkanlığa 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin uygun bulunduğuna dair olan kanun taısansı Komisyonumuza havale olunmakla, ilgili 
Bakanlık temsilcisi de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Sözleşme mahiyeti itibariyle, ağırlığı tek iş<;i tarafından en fazla 'taşınacak yükün miktarının 
tespiti ile işçinin sağlık ve güvenliğini bir tehlikeye maruz bırakmamak ve imkân dahilinde yükle
rin taşınmasını tahdit ve kolaylaştırmak üzere araçlar kullanılması, kadın ve çocukların yetişkin er
kek işçiler arasındaki farkların da gözetilmesini istihdaf eden Sözleşmenin tasdikine mütedair 
«Milletlerarası Sözleşmeye» katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Komisyonumuz
ca yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleıû Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözeli w 

Kayseri tzınir Adana Bursa 
Enver Turgut Burhanettin Asutay Emir Halil Postacı Ertuğrul Mat 

Bursa, Çankırı Kocaeli Yozgat 
Kasım Önadım Arif Tosyalıoğlu Vehbi Engöz Abdullah Baştürk 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/632 
Karar No. : 18 

30 . 6 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakere ve ilgili temsilcilerin de verdikleri mütemmim izahat ne
ticesinde tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da müspet mütalaa olunarak aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 
0. Alp 

Adana 
K. Satır 

Çankırı 
E. Dağlı 

istanbul 
N. 1. Tokgöz 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
T. Y. öztuna 

Sözcü 
İstanbul 

0. Kaibibay 

Afyon K. 
R. Çerçel 

Diyarbakır 
B. Eğüli 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Maraş 
M. N. Çuhadar 

Kâtip 
! Balıkesir 

ı A. 1. Kırımlı 

Bursa 
C. Külâhlı 

İstanbul 
S. Orkunt 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
§. Adatan 

Zonguldak 
F. Fırat 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 51 nei Genel Konferansı tarafından 28 Haziran 
1967 tarihinde kabul edilen «Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı» na dair 127 sayılı 
Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Nihat Erim 

Deflet Bakanı 
î. Öztrak 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakam V. 
H. Bay ülken 

Devlet Bakanı 
A. İ. 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

14 . 3 . 1972 

Devlet Bateanı 
t. Karaöz 

İçişleri Bakanı 
F\ Kubat 

Dışişleri Bakanı 
Ö. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
İV. Talû 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı V. Bayındırlık Bakanı 
8. N. Ergin M. Öztekin M. Öztehin 

Sağ. ve. Sos. Y. Bakanı Güm. v« Tekel Baklam 
C. Aykan II. Özalp 

Tarım Bakam 
0. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Çalışma Balkanı 
A. R. Uzun er 

Sanayi ve Telk. Bakanı En. ve T#b. Eay. Bakanı 
M. Erez N. Devres 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve î^kân Bakanı 
E. Y. Akçal S. Bingöl 

Köy İşleri Bakam 
İV. Sönmez 

Orman Babanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ YÜKÜN AZAMİ AĞIRLIĞI HAKKINDA 127 SAYILI 
SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma. Bürosu Yönetim Kurulu, tarafından. Cenevre'ye davet edilerek, orada 7 Ha^ 
ziran 1967'de 51 nci toplantısını yapan MilletlerarasL.Çalışma, Ttşkjjjitı Genel Konferansı*,, toplantı 
gündeminin 6 neı maddesini teşkil eden, tek işçinin taşıyabileceği yükün azamî ağırlığına dair 
bazı tekliflerin kabulüne, 

Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, 
1§67 yılı Haziran ayının işbu 28 nei günü, azamîağırfrk hakkında1967 Sözleşmesi şeklinde ad

landırılacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

Madde : 1 

Bu Sözleşmede : 
a) «Yüklerin bedenen taşınması» deyimi yükün yerden kaldırılması ve yere konulmasını da 

kapsamak üaere, yült ağırlığının tamamen* tek işçi tara-fmdan çeköcKğl her türlü taşımayı, 
b) «Yüklerin devamlı olarak bedenen taşınması» deyimi, yüklerin aralıksız olarak veya esas 

itibarı ili© bedenen taşramasına hasr ve-tahsis- edilen veya aralıklı olsa bite, yüklerm normal olarak 
bedenen taşınmasını içine alan her türlü faaliyeti; 

c) «Genç i§çi» deyimi, 18 yaşından küçük bir işçiyi ifade eder. 

Madde : 2 

1. Bu ^zlepne yüklerin devamlı olarak bedenen taşmînasma uygulanır. 
2. Bu Sözleşme, ilgiB üyenin, bir iş teftişi sistemi traîuwîurduğtı bütün iktisadî faaliyet sektör

lerime uygulanır. 

Madde : 3 

Ağırlığı, sağlık veya güvenliği tehlikeye koyabilecek yüklerin işçi tarafından bedenen taşınması 
talep veya kabul edilemez. 

Madde : 4 

Üçüncü maddede belirtilen prensibin uygulanmasında, üyeler, işin icra edileceği; bütün şartları 
hesaba katarlar. 

Madde : 5 

Her üye, hafif olmayan yükleri bedenen taşıma işine ayrılan bir işçinin bu işe verilmeden önce, 
sağlığını korumak ve kazaları önlemek amacryle, yararlanılacak çalışma metotları hakkında yeterli 
bir eğitim görmesi için gerekli tedbirleri1 alır. 

Madde : 6 

Yüklerin bedenne taşınmasını sınırlamak veya kolaylaştırmak için, uygun teknik araçlardan müm
kün olduğu kadar yararlanılacaktır. 

Madde : 7 

1. Kadınların ve genç işjçüerin hafif olmayan ağır yüklerin bedenm taşpmast işijae veritetsi 
sınırlandırılacaktır. 

2. Kadınlar ve genç işçiler yüklerin bedenen taşınmasında kullanıldıkları zaman, bu yüklerin 
azamî ağırlığı, erkek işçiler için kabul edilen ağırlıktan bariz ölçüde az olacaktır. 
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Madde : 8 

Her üye, mevzuat yoluyla veya millî tatbikat ve şartlara uygun başka bir metotla ve ilgili işçi ve 
işverenlerin en fazla temsil kabiliyetini hak teşekkülleriyle istişarede bulunmak suretiyle bu Sözleş
me hükümlerini uygulama alanına koymak için gereken tedbirleri alacaktır. 

Madde : 9 

Bu Sözleşmenin resmî onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön
derilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde : 10 

1. Bu Sözleşme ancak onaylama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Milletler
arası Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlayacaktır. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten 
12 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Bundan sonra, bu Sözleşme, onu onaylayan her üye için onaylama belgesi tescil edildiği tarih
ten 12 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde : 11 

1. Bu Sözleşmeyi' onaylayan üye onu, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir devre 
sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün tescil edeceği 
bir belge ile feshedebilir. Fesih tescili tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2. Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada sözü edilen on yıllık devrenin 
bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetme hakkını kullanma
yan her üye yeni'den on yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her 
on yıllık devre bitince bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde : 12 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyeleri' tarafın
dan kendisine bildirilen bütün onaylama ve fesih belgelerinin tescil edildiğini Teşkilâtın bütün üye
lerine bildirecektir. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen ikinci onaylama belgesinin tescil edildiğini Teşkilât üye
lerine bildirirken, Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında Teşkilât üyelerinin dikkatini çeke
cektir. 

Madde : 13 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukardaki maddelere uygun olarak tescil etmiş ol
duğu bütün onaylama ve fesihler hakkındaki tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Andlasmasımn 102 nci 
maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinle ulaştıracaktır. 

Madde : 14 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördüğü her seferinde, bu Sözleşmenin 
uygulanması hakkında Genel Kurul konferansa bir rapor sunacak ve onun tamamen veya kısmen de
ğiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması gerekip gerekmeyeceğini inceleyecektir. 
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Madde : 15 

1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen ^değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi 
halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmedikçe, 

a) Tadil edici yeni1 Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması keyfiyeti, yukardaki1 11 nci mad
de nazara alınmaksızın ve tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve sartiyle, bu Söz
leşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir; 

b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme üyelerin 
onaylanmasına artık açık bulundurulmayacaktır. 

2. Bu Sözleşme, onu onaylayıp da tadil edici Sözleşmeyi onaylamamış bulunan üyeler için her 
halde şimdiki şekil ve muhtevasMe muteber olmakta devam edecektrr. 

Madde : 16 

Bu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede muteberdir. 

• • — M ı H 
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Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Uçakların Kanundışı Yollarla ele geçirilmesinin önlenmesine dair 
16 Aralık 1970 tarihli La Ha ye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ye Adalet ve Dışişleri 

komisyonları raporları (1 /657) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 4 .1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1444/3750 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 4 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Uçakların kanun dışı yollarla elegeçirilmesinin önlenmesine 
dair 16 Aralık 1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan V. 

GEREKÇE 

Uçak kaçırma olaylarının milletlerarası sivil hava servislerinin emniyet içinde faaliyette bulun
malarını cidden tehdit ve dünya milletlerinin sivil havacılığa olan güvenini sarsan bir kapsam ka
zanması üzerine, konu Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtınca de alınmış, anılan Teşkilâtın Hu
kuk Komitesi tarafından uçaklara kanuna aykırı şekilde el konulması sorununu çözümlemek ama-
cıyle milletlerarası bir Sözleşme tasarısı hazırlanmış, bu olaylara karşı alınacak tedbirleri görüşmek 
ve bu konuda milletlerarası bir Sözleşme akdetmek amacıyle aynı Teşkilât 1 - 16 Aralık 1970 tarih
leri arasında La Haye'de diplomatik bir konferans tertiplemiş, bu konferansa Hükümetimiz de bir 
heyetle katılmıştır. Konferans sonunda öngörülen tedbirleri ihtiva eden bir Sözleşme metni memle
ketimiz dahil 50 ülke tarafından imzalanmış 10 devlet tarafından onaylanmasını müteakip 14 Ekim 
1971 tarihinde Sözleşme yürürlüğe girmiştir. 1969 yılında muhtelif ülkelere ait 42 uçak, 1970 yılın
da 37 uçak, 1971 yılında ise 10 uçak hava korsanları tarafından kaçırılmış bulunuyordu. 

«Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesinin önlenmesi hakkında Sözleşme» ile sağlanan hu
suslar özetle aşağıda sıralanmıştır. 

1. Son yıllarda milletlerarası camianın huzurunu kaçıran uçak kaçırma fiillerine karşı hukukî 
tedbirler öngörülmektedir. 

2. Uçak kaçırma fiili veya buna teşebbüs suç sayılmıştır. 
3. Bu suçluların şiddetle cezalandırılması öngörülmüştür. 
4. Uçak kaçırma fiili âdi bir suç sayılmış ve suçluların iadesi anlaşmalarında iadesi mümkün 

suç olarak yer alması öngörülmüştür. 
5. Suçlunun iade edilmemesi halinde uçağın kaçırıldığı ülke yetkilileri suçluyu cezalandırmak 

için gerekli tedbirleri alacaktır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
MiUet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No: I/65T 

Karar No: 60 

23 .5 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
1 8 . 4 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Uçakların Kanundışı Yollarla Ele geçirilmesinin önlenmesi
ne dair 16 Aralık 1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı», Komisyonumuza 21 . 4 . 1972 tarihinde havale edilmiş olmakla ve Hükümet tem
silcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Kanun tasansanın ve gerekçesinin aynen kabulü husuSu Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 
Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor saygjyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtop 
İstaınlbul Sivas Sinop Elâzığ 

1. Hakkı Tekinel Tevfik Koraltan Hilmi Biçer Mehmet Aytuğ 

ööiimüşaane 
Mustafa* Karaman 

İçel 
Turhan Özgüner 

MevTüt Ocakcı&ğlu 

Kars 
1. Hakkı Alam. 

Kırşehir 
öevat Erogfu 

imzada buiımam'aidr 

Mardin 
E. Kemal Aybar 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/657 
Karar No: 17 

Yüksek Başkanlığa 

30 . 6 . 1.972 

Uçakların kanundışı yollarda elegeçirilmesmin önlenmesine dair M Aralık 1970 tarihlî La Haye 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu halkkında kanun tasarısı, ilgili bafeanlıMar tem-
silcilermin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, gerekçede de tafMIîen izah olunduğu üzere, son 
yıllarda, uçakların fcanundışı yollarla ele g©çirilmes{Mn önlenmesine* maituf Sözleşmenin onaylan
mam hakkında hazırlanmış bulunan tasan, prensip irtabariyîe Komisyonumuzca da müspet mü%alaa 
olunarak aynen kahul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edîT'meffc üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başfean Sözcü Kâtip 
Ankara fetantbul Baffeesifr Adana 

Orhan Mp Orkam Kabibay Ahmet İhsan Ktrmdı Kemal Satır 

Afiyon Karahlisar 
Rıza Çerçel 

İstanbul 
Sezai Orfkunıt 

İmzaida foıdunamaıdı 

Bursa 
Cemali Külâhlı 

fefcanıbul 
Nailimle İkbal Tofcgöz 
Jmzalda bulunamadı 

Konya 
Tahsin Yılmaz Öztuna 

Çankırı 
Hazım Bağlı 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 

M. Nejat Çuhadar 

Diyarbakır 
Behzat EğiUi 

Izöıir 
Şevket Adalan 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli La Haye 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Uçaklann kanun dışı yollarla ele (geçirdltmesinin önlenmıesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18 . 4 . 1972 

Başbakan V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
F. Melen D. Kitaplı A. t. Göğüs 1. Karaöz 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
/. öztrak S. Bilge F. Melen F. Kubat 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Ü. H. Bayülken S. N. Ergin t. Arar M. öztekin 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Taran Bakanı 
N. Talû C. Aykan H. Özalp M. O. Dikmen 

Ulaştırana Bafcanı Çalışma Bakanı Sa. ve Tekno. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Danışman A. B. Vzuner M. Erez N. Devres 

Tu. ve Ta .Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
E. T. Akçal 8. Bingöl N. Sönmez 8. tnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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UÇAKLARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA 
SÖZLEŞME 

Başlangıç 

işbu sözleşmeye taraf olan devletler : 
(Uçuş halindeki) uçağı veya kontrolünü ele geç/irme şeklindeki kanunsuz fiillerin fert ve 

mal emniyetini tehlikeye düşürdüğünü, hava servislerinin faaliyetini ciddî olarak etkilediğini ve 
dünya halklarının sivil havacılık güvenliğim karşı itimadını zayıflattığını nazarı dikkate alarak; 

Bu fiillerin vukuagelmesimin vahînı endişe verici bir mevzu teşkil ettiğini nazarı dikkate ala
rak ; 

Bu eylemlerin tekerrürüne mani olmak gayesiyle, suçluların cezalandırılmaları için uygun 
tedbirlerin alınmasına âcil ihtiyaç olduğu nazarı dikkate alarak ; 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

MADDE : 1 

Uçuş halindeki bir uçakta bulunan herhangi bir şahıs; 
a) Kanun dışı olarak, zorla veya tehditle veya diğer herhangi bir korkutma yolu ile, uça

ğa elkoyar veya uçağın kontrolünü ele geçirirse veya böyle bir harekete teşebbüs ederse, veya, 
b) Böyle bir hareketi yapan veya buna teşebbüs eden bir şahısla suç ortağı suç işlemiş sayı

lır. (Bu hareket bundan böyle «suç olarak tanımlanacaktır».) 

MADDE : 2 

Her Âkit Devlet suçu (şiddetli) cezalarla cezalandırmayı taahhüdeder. 

MADDE : 3 

1. Bu Sözleşmenin amaçları bakımından, binişi müteakip bütün dış kapıların kapanmasın
dan, tahliye için kapılardan birinin açılması anına kadar bir uçak her zaman uçuş halinde sayı
lır. Mecburî iniş halinde, uçak ile uçaktaki yolcu ve malların sorumluluğu yetkili makamlarca de
ruhte edilinceye kadar uçuşun devam/ ettiği farz olunur. 

2. Bu Sözleşme, askerî hizmet ile gümrük ve polis hizmetlerinde kullanılan uçaklara tatbik 
edilmez. 

3. Bu Sözleşme, ancak içinde suç işlenen uçağın kalkış veya mutat iniş mahallî, uçağın ka
yıtlı olduğu devlet toprakları dışında bulunduğu takdirde tatbik edilir; uçağın milletlerarası veya 
yurt içi sefer yapmakta olması önemli değildir. 

4. 5 nei maddede zikredilen hallerde, içinde suç işlenen uçağın kalkış ve mutat iniş mahal
lerinin mezkûr maddede zikredilen devletlerden birinin kendi toprakları içinde bulunduğu tak
dirde bu Sözleşme tatbik edilmez. 

5. Suçlu veya suçlu olduğu iddia edilen şahıs, uçağın kayıtlı olduğu devletten başka bir dev
letin topraklarında bulunduğu takdirde, bu uçağın kalkış veya mutat iniş mahallî neresi olursa 
olsun, bu maddenin 3 ve 4 ncü pragrafları mahfuz kalmak kaydiyle, 6, 7, 8, ve 10 ncu maddeler 
tatbik olunur. 

MADDE : 4 

1. Her Âkit Devlet, aşağıdaki halerde, suç ve suçlu olduğu iddia edilen şahıs tarafından suçla 
murtabit olarak yolcu ve mürettebata karşı girişilen her türlü diğer şiddet hareketleri hakkında 
kendi kaza yetkisini tespit için gerekli tedbirleri alacaktır : 

a) Suç, o devlette kaydedilmiş bir uçakta işlendiği zaman, 
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b) Suçun içinde işlendiği uçak, suçlu olduğu iddia edilen şahsı hamilen o devlet topraklarına 

indiği zaman, 
c) Suçun, iş merkezi veya beli bir işyeri olmamakla beraber daimî ikâmetgâhı o devlette bu

lunan bir şahsa mürettebatsız olarak kiralanmış bir uçakta işlenmesi halinde. 
2. Her Âkit Devlet, suçlu olduğu iddia edilen şahsı kendi topraklarında bulunması ve bu 

maddenin 1 nci pragrafmda belirtilen devletlerden herhangi birine, bu şahsı 8 nci madde uya
rınca iade etmemesi halinde, suç hakkında kendi kaza yetkisini tespit için aynı şekilde -gerekli 
tedbirleri alır. 

0. İşbu Sözleşme, Millî Kanuna uygun olarak icar edilecek cezaî kaza hakkını haleldar et
mez. 

MADDE : 5 

Müşterek hava nakliyatı yapan müesseseler veya, müşterek veya milletlerarası kayda tabi 
uçak işleten milletarası acentalar kuran Âkit Devletler, usulüne uygun olarak, her uçak için ara
larında kazaî yetkiyi kullanacak bir devleti tayin edecekler ve bu devlet Sözleşmenin amaçları ba
kımından, uçağın kayıtlı olduğu devlet yetkilerini haiz olacak ve keyfiyetten, Sözleşmeye Âkit Dev
letlere tebliğ edilmek üzere, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına bilgi vereceklerdir. 

MADDE : 6 

1. Suçlunun veya suçlu olduğu iddia edilen şahsın kendi toprakları üzerinde bulunduğu her 
Âkit Devlet, şartların kifayet ettiği hususuna kanaat getirdiğinde, bu şahsı tutuklayacak veya 
mevcudiyetini temin edecek diğer tedbirleri alacaktır. 

Nezaret veya diğer tedbirler o devlet kanunlarına göre alınacak, ancak müddet, sadece cezaî 
takibat veya iade hususundaki formalitelerin tamamlanması için gerekli olan müddeti geçmeye
cektir. 

2. Bu devlet, hadise ile ilgili hazırlık tahkikatına derhal tevessül edecektir. 
3. Bu maddenin 1 nci pragrafma göre nezaret altına alman şahsa, vatandaşı olduğu devlettin 

en yakın yetkili temsilcisi ile derhal temasa geçmesine yardım edilecektir. 
4. Bu madde hükümlerine göre, bir devlet, bir şahsı tutukladığı takdirde, uçağın kayıtlı oldu

ğu devlete, 4 ncü maddenin 1 (c) pragrafmda belirtilen devlete ve tutuklanan şahsın tabiyetin-
de bulunduğu devlete veya uygun gördüğü takdirde, diğer ilgili devletlere, böyle bir şahsın tu
tukluluk durumu ve tutukluluğunu icabettiren şartları derhal bildirecektir. Bu maddenin 2 nci 
paragrafı uyarınca hazırlık tahkikatını yapan devlet, netice hakkında ımezkûr devletlere derhal 
bilgi verecek kaza yetkisini kullanıp kullanmamak hususundaki niyetini açıklayacaktır. 

Madde : 7 

Suçlu dlduğu iddia edilen şahıs topraklarında bulunan Âkit Devlet, bu şahsı iade etmezse, 
istisnasız ve suç kendi arazisinde işlensin veya işlenmesin, vakayı takibat maksadryfte yet
kili makamlarına havale etmeye mecburdur. Bu makamlar, o devletin kanunlarına göre ciddî 
mahiyette adi suçlarda olduğu şekilde karar v erer eklerdir. 

Madde : 8 

1. Suç, Âkit Devletler arasında mevcut iadei mücrimin anlaşmalarında iadesi mümkün 
bir suç olarak sayılacaktır. Âkit Devletler suçu, aralarında yapacakları bütün iadei mücri
min anlaşmalarına, iadesi mümkün bir suç olarak dercetmeyi taahhüdedeıier. 

2. İadeyi bir anlaşmanın mevcudiyeti şartına bağlayan Âkit Devlet, aralarında iadei 
mücrimin mukavelesi olmayan diğer Âkit Devletin iade talebiyle karşılaştığında, eğer isterse, 
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bu Sözleşmeyi suçla ilgili olarak iadenin kanunî mesnedi sayabilir. İade, kendisinden iade 
talebinde bulunan devletin kammlarmda öngörülen diğer şartlara uygun olarak yapılır. 

3. İadeyi, bir anlaşmanın bulunması şart ına bağlanmamış olan Âkit Devletler kendi ara
larında bu suçu, iadesi mümkün bir suç olarak tanıyacaklardır. Bu halde iade talebedilen 
devlet kanunlarında belirtilen hükümlere tabi olacaktır. 

4. Âkit Devletler arasında iade maksadıyle, suç;, sadece vukubulduğu yerde işlenen bir 
suç. olarak değil, aynı zamanda, 4. ncü madde nkı 1. nci paragrafı uyarınca kendi kaza yet
kisini uygulaması talebedilen devletlerin topraklarında işlenmiş bir suç olarak kabul edile
cektir. 

Madde : 9 

1. 1. nci maddenin (a) paragrafında mezkûr herhangi bir fiil vukubulduğu veya böyle 
bir ihtimalin varidolduğu hallerde, Âkit Devletler, uçağın kontrolünü meşru komutanına iade 
etmeye veya meşru komutanının uçak üzerindeki kontrolünü muhafazaya matuf uygun ted
birleri alacaklardır. 

2. Yukarıdaki paragrafta, mezkûr hallerde, uçağın veya uçağm yolcularıyla müretebatı-
mn bulunduğu her Âkit Devlet, yolcuların ve müretebatm mümkün olan en kısa zamanda 
seyahatlerine devamını kolaylaştıracak ve uçak ile yükünü kanunî sahiplerine gecikmeden iade 
edecektir. 

Madde : 10 

1. Âkit: Devletler, suçla ilgili cezaî takibata geçilmesi hususunda ve 4 ncü maddede bahsi 
geçen hallerde biribirlerine mümkün olan en büyük ölçüde müzaharette bulunacaklardır. Ken
disinden iade talebinde bulunan devletin ka nunları her halde tatbik edilecektir. 

2. Bu maddenin 1. nci fıkrasındaki hükümler cezaî konularda bütünüyle veya kısmen, kar
şılıklı müzaharet maksadıyle halen mevcut veya aktedileöek ikili veya çok taraflı di
ğer antlaşmalarla derpiş edilen taahhütleri ha leldar etmeyecektir. 

Madde : 11 

Her Âkit Devlet, sahibolduğu aşağıdaki hususlarla ilgili herhangi bilgiyi, millî kanunla
rına uygun olarak, en seri şekilde Milletler ar a sı Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine verecek
tir : 

a) Suçun şartları, 
b) 9. ncu madde uyarınca girişilen işlem, 
c) Suçlu veya suçlu olduğu iddia edilen şahıs hakkında alman tedbirler ve özellikle iade 

formalitelerinin sonuçları. 

Madde : 12 

1. İki veya daha fazla Âkit Devlet arasında bu Sözleşmenin yorumlanması veya uygu
lanması hususunda ortaya çıkan ihtilâf müzakere yoluyle halledilmez ise, taraflardan biri
nin talebi üzerine1, hakeme sunulacaktır. Tahkim talebi tarihinden itibaren alı ay içinde ta
raflar hakem heyetinin teşekkül tarzı hususunda anlaşmaya varamazlarsa, taraflardan her
hangi biri, anlaşmazlığı, isterse, Divan Statüsünün bu konuda öngördüğü şartlara uygun ola
rak, Milletlerarası Adalet Divanına götürebilir. 

2. Her Devlelt, bu Sözleşmenin imza veya tasdikinde veya Sözleşmeye katılırken, bir 
önceki paragrafla kendisini bağlı saymadığını beyan edebilir. Böyle bir ihtirazî kayıt ileri sür
müş olan herhangi bir Âkit Devlete karşı diğer Âkit Devletler önceki paragrafta bağlı sa
yılmayacak! ardır. 
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3. Önceki paragrafta belirtildiği şekilde bir ihtirazı kayıt dermeyan etmiş Âkit Devlet, bu 

kaydı, Depoziter hükümetlere tebliğ suretiyle h er zaman geri çekebilir. 

Madde : 13 

1. Bu Sözleşme, La Haye'de 1 - 16 Aralık 1970 tarihleri arasında yapılan Milletlerarası Ha
va Hukuku Konferansına (bundan böyle La Haye Konferansı olarak tanımlanacak) katılan 
devletlerin imzasına 16 Aralık 1970 tarihinde La Haye'de açılacaktır. 31 Aralık 1970 tarihinden 
itibaren Sözleşme, Moskova, Londra ve Vaşington'da, bütün devletler için imzaya açık ola
caktır. Bu maddenin 3. ncü fıkrasına göre, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce, 
Sözleşmeyi imzalamamış olan herhangi bir dev let her zaman Sözleşmeye katılabilir. 

2. Bu Sözleşme mümzi devletlerin tasdikine tabi olacaktır. Onay ve katılma belgeleri, 
burada Depoziter olarak tanımlanan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri' Birliği, İngiltere ve Ku
zey -İrlanda Birleşik KıraMığı ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerine tevdi olunacak
tır. 

3. Bu Sözleşme. La Haye Konferansına katılmış olan, 10 müzmi devletin, onay belgele
rini tevdi tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

4. Diğer devletler için, bu Sözleşme, işbu maddenin 3 ncü paragrafında belirtildiği şekil
de yürürlüğe giriş tarihinde veya onay veya iltihak belgelerinden en sonuncusunu tevdi 
ettikleri tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe! girecektir. 

5. Depoziter hükümetler, bu Sözleşmeyi imzalayan ve ona iltihak eden devletleri bu Söz
leşmenin imza, onay belgelerinin tevdi ve yürürlüğe giriş tarihleri ile diğer hususlar hak
kında serian haberdar edeceklerdir. 

6. Bu Sözleşme, yürürlüğe girer girmez, Birleşmiş Milletler Yasasının 102 ncd maddesi 
ve Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonunun (Şikago 1944) 83 ncü maddesi uyarınca 
depoziter devletlerce tescil edilecektir. 

Madde : 14 

1. Herhangi bir Âkit Devlet depoziter devletlere yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Söz
leşmeyi feshedebilir. 

2. Fesih keyfiyeti yazılı olarak yapılan ihbarın depoziter devletler tarafından alındığı 
tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdaki hususları tasdiken usulü veçhile hükümetlerince salahiyetli kılman murah
haslar bu Sözleşmeyi imza etmişlerdir. Her biri İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca 
dillerinde ve dört metinde aynı derecede geçerli olmak üzere üç orijinal nüsha halinde, 16 
Aralık 1970 günü' La Haye'de tanzim edilmiştir. 
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