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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan, son günler
de Adalet Gazetesinde bir konu hakkında yapı
lan neşriyata dair gündem dışı bir demeçte bu
lundu.
Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Malatya'nın
elektriksiz, kalması sebebiyle gerekli tedbirlerin
alınmasına dair demecine Başbakan Ferid Me
len cevap verdi.
'Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi: ve,
Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan
Sivas Üyesi Nurettin Ertürk'e ödeneğinin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu.
istanbul Üyesi Ekrem Özdenin Anayasa ve
Adalet Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyon
larının görev süresinin 16 . 9 . 1972 tarihinden
itibaren İki ay daha uzatılmasına dair tezkeresi
kabul olundu.

Osmanoğlu, 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kında af kanunu tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni, yapılan görüşmelerden son
ra, reddolunduğundan, açık oylama yapıldı ise,
de, oyların ayrımının birleşim sonunda açıkla
nan sonuçlanna göre çoğunluğun sağlanamadı
ğı, oylamanın tekrarlanacağı bildirildi.
Seyahat acentaları ve seyahat acentaları
birliği kanunu tasarısının gelen kâğıtlardan
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi kabul olundu ve tasarının tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlandı.
14 . 9 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te
toplanmak üzere Birleşime saat 17,05'te son ve
rildi.
Başkan
Başkanvekill
Mehmet Ünaldı

Kâtip
Diyarbakır
Azmi Erdoğan

Kâtip
Kastamonu
Mehmet Camlıca

SORULAR
Sözlü sorular
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Personel Kanununun uygu
lamasına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa
gönderilmiştir. (6/16)
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2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli ili, Çal - Baklan,
Çivril - İşıklı ve Acıpayam ovalarının sulanma
sına dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/17)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır)
BAŞKAN

83 ncü Birleşimi açıyorum.
II. — YOKLAMA

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı).

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz.

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, önceki
birleşimdeki konuşmasının tutanağa noksan geç
tiğine dair gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya
Üyesi Sayın Haindi özer, geçen birleşimde ko
nuşmasının noksan olarak zapta geçirilmesi dolayısıyle kısa düzeltmek isteminde bulunmakta
dır.
Buyurunuz. Çok kısa olsun efendim.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Ara tatilinden yararlanarak milletten aldı
ğımız yolluk, ödeneklerle, mîlletin dert ve di
leklerini tespit etmek üzere seçim çevrelerimize
gittik.
Geçen Birleşimde Malatya'nın birçok ihti
yaçlarının başında gelen elektrik derdini ve ih
tiyacını burada dile getirdim.
Anayasamızın getirdiği düzen içinde ve onun
teminatı altında bir parlamenter olarak millet
ten aldığım yetkiye dayanmak suretiyle, mille
tin hakkını milletin kürsüsünde savundum. Ko
nuşmamı elbetteki Hükümetin sansüründen ge
çirmeyi düşünmedim ve onun vizesini almadım.
BAŞKAN — Sayın özer, bir daMkanızı rica
edeyim. Tutanağa eksik geçen husus ne ise onu
söyleyiniz.
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başba
kan, hoşuna gitmeyen bu konuşmamı, «Seçme
ne selâm» olarak niteledi ve bu ifadeleri TRT
ile de yayımlandığı halde, benim vermiş oldu
ğum cevabı maalesef tutanakta bulamadım.
Şimdi, noksan kalan bu cevabın tutanağa ay
nen geçmesi isteğiyle huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum,

Sayın Melen, siz, Başbakan olmadan önce,
bu kürsüden konuşurken seçmene selâm olsun
diye mi konuşurdunuz? öyle ise, seçmenlerle
selâm sabahı kesmek ve kestirmek mî istiyor
sunuz? Seçmen, millet iradesini tecelli ettiren
milletin kendisidir. Biz, onun oyları ve İradesi
ile geldik. Zorla ve paraşütle inerek iktidar
koltuğuna konmadık. Seçmenleri tükenen, seç
menlerden umut kesenler, ancak ona sırt çevi
rir, başka dayanak ararlar; fakat bu düzen
baki kaldıkça Başbakanlar fâni olacak ve seç
menler baki kalacaktır.
BAŞKAN — Tamam. Söyleyeceğiniz bu ka
dar değil mi?
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın sena
törler, şunu arz edeyim ki, kendi Hükümetim
zamanında da, Sayın Erim Hükümeti zamanın
da da en acı şekilde eleştiride bulunarak mille
tin hakkını savundum; fakat Cumhuriyet Ta
rihinde hiç bir başbakanın ağzından parlamen
tere bu türlü bir hitap vaki olmamıştır. Şunu
arz ediyorum ki....
BAŞKAN — Sayın Özer...
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Parlamenter,
milletin hakkını savunurken bu seçmene selâmsa da, bu selâma devam edeceğiz. Seçmene se
lâm göndermek istemeyen Başbakan, kimden
ve nasıl gelirse gelsin, onu, seçmene selâm dur
maya mecbur edecek bir düzeyede de indirece
ğiz.
Saygılar sunarım.
2. •—• Eskişehir Üyesi Ömer VcuzaVnı, çift
çinin ve özellikle pancar üreticisinin içinde bu
lunduğu güç duruma dair gündem dıst demeci.
46 —
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişe
hir üyesi Sayın Ömer Ucuzal, çiftçinin ve bil
hassa pancar müstahsilimin içimde bulunduğu
güç durum hakkımda kısa bir gündem dışı ko
nuşma talebinde bulunmuştur.
Sayın Ucuzal, buyurun.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın,
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Parlamentonun geçen 50 günlük tatil dev
resinde bendeniz de sizler gibi seçim çevremi
ziyaret ettim. Bu müddet içinde çiftçimizin iyi
durumda olmadığını gördüm. Hükümetin hu
bubat fiyatlarını Haziran ayında ilân etmesin
den sonra huzurunuzda yine bir gündem dışı ko
nuşma yapmış ilân edilen hububat alımla
rında mormal bir fiyat tespit edilmemesi
sebebiyle çiftçinin mağdur edileceğini arz
etmiştim. Sayın Ticaret Bakanımız o za
man, Hükümetin tespit etmiş olduğu hububat
fiyatlarının yerinde olduğunu elimdeki dokü
manlara dayanarak ifade buyurmuşlardı.
Muhterem arkadaşlarım, çiftçimizin, yetiş
tirdiği mahsulünü değer fiyatıma değil de ma
liyet fiyatımın altıma satmak durumunda kal
dığı için, hakikaten güç durumda olduğu bir
gerçektir.
Bunun yanımda, her yıl gayet gayretli ve
hevesli bir alım faaliyetine giren Toprak Mah
sulleri Ofisimiz, tabirimi mazur görün, bu yılki hububat alımlarında çok nazlı olarak hare
ket etmiştir. Her yıl Cumartesi ve Pazar tatil
günlerimi de hububat alımına hasretmek sure
tiyle normal mesai saatleri dışında fazla mesai
yaparak vatandaşın malımı bekletmeden almak
taydı. Maalesef bu sene, Cumartesi, Pazar ve
saat 17,00'den sonraki fazla mesainin kaldırıl
mış olduğumu gezdiğim yerlerde gördüm.
Samiyem, mesai saati içerisinde alım mer
kezlerinde sıraya giren yüzlerce satıcı vatan
daşım malı ertesi güne kadar bekletilmiştir
Böyle olunca, o yerde bekleyip fazla nakliye
ücret ödemeyi göze alamayan çiftçi, Toprak
Mahsulleri Ofisi civarında bulunan tüccarlara
malını daha aşağı fiyatla satmak gibi bir du
rumla da karşı karşıya bırakılmıştır.
Sevgili arkadaşlarım, şimdi bu hububat alım
devresi bitmiştir. Benim, Hükümetten yemi bir
istirhamım var: Pancar mahsulü idrak edil
miştir.. Söküm, ay başından beri devam etmek
te, mahsûl, fabrikalara teslim edilmektedir.
-
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Pancar ekicisinin durumunu da kısaca arz
etmek mecburiyetindeyim: Türkiye'deki 67 vi
lâyetinizden 52'sinde pancar ekimi yapılmak
tadır. Demek ki, milyonlarca Türk köylüsü,
pancar ekimi ile meşguldür. Gümün şartları iti
bariyle pancarın kilosu 20 kuruşa alınmaktadır.
Hesabını yaptığımızda pancarın kilo maliyeti
nin ekiciye 23 kuruşa geldiğini görüyoruz. Bu,
ortalama bir fiyattır.
Şimdi, Hükümetten istirhamımız, yapılan
bütün masraflar gerçek değerlerle hesabedildiği takdirde, dönüm başına 950 küsur lira mas
raf yapılmaktadır. 1 dönümden alman mahsul
ise ortalama 4 ton civarındadır. Bu miktar bâ
zı yerlerde 5 - 6 tona yükselmekte, bâzı yerler
de de 2 - 3 tona düşmektedir. Vasati olarak bir
dönümden 4 tom mahsul alınmaktadır. Vasatı
4 ton mahsul hesabiyle çiftçinin dönüm başına
eline geçen para 800 liradır. Maliyet 953 lira ol
duğuna göre, pancar ekicisi vatandaşımız dö
nüm başına 153 lira zarar etmektedir. Bu du
rum karşısında, pancar ekicisini bu işe sevk
etmek için gayret göstermek gerekir. Çünkü,
7'den 70'e kadar Türk vatandaşının buğday ka
dar önemli bir gıdası da şekerdir.
Hükümetin iktisadî politikası şu veya bu veç
heye intikal etmesin, bu hayat pahalılığında bâ
zı artışlar olmasın yönünden tedbirli hareket ede
lim derken, bu tedbirin yanında bir tedbirsiz
lik doğmakta, böylece müstahsil vatandaş mali
yetin altında malını satmak güçlüğü ile karşı
karşıya kaldığından, büyük bir huzursuzluğa
sebebiyet verilmektedir. Bu bakımdan, gerçek
maliyeti tespit edip, 12 ay emek veren pancar
ekicisinin alın terini değerlendirme yönünden
Hükümet, bu meseleyi ele alıp, bugünkü pancar
fiyatına hiç olmazsa bir 10 kuruş ilâvesi ile kilo
sunu 30 kuruşa satınaldığı takdirde pancar eki
cisini güç durumdan kurtarmak imkânını sağla
mış olur. Çünkü vatandaş çalıştığı bir seme içim
de elde ettiği mahsulünü Eylül başından itiba
ren, Aralık ayı sonuna kadar teslim eder; fakat
Toprak Mahsulleri Ofisinde olduğu gibi, teslim
anında değil, teslimden birkaç ay sonra parasını
alma güçlüğü ile karşı karşıyadır. Bu gösteriyor
ki, pancar ekicisi vatandaş şeker fabrikalarına
açık bir kredi tanımaktadır. Ama ekici bu pan
carı yetiştirmek için sarf ettiği parayı mutlak
surette - şahsen temin edemediği için - kredi yo47 —

O. Senatosu

B : 83

luyle temin etmekte ve temin ettiği bu paraya da
bir faiz ödemektedir. Şeker fabrikaları, pan
car ekici müstahsile teslimden aylarca sonra pa
ra ödemesine rağmen, bu geçen zaman zarfında
ne bir prim, ne de faiz ödemektedirler.
Sözlerimi toparlıyorum: Hububat fiyatların
da olduğu gibi, görüyoruz memleketin türlü yer
lerinden ses geliyor. Pamuk müstahsilinin sıkın
tısı günlerdir, aylardır matbuatta devam etmek
te ; buğday, arpa ve diğer hububatları yetiştiren
lerin sıkıntısı devam etmektedir. Ziraat Banka
sına olan borçlarını ödeyememe güçlüğü karşı
sında icraya verilmişler, icra takibinin yanında,
- seçim bölgemde gördüm. - Ziraat Bankasının iş
lerini takibeden avukat arkadaşlarımız icra if
lâs Kanunundaki bir maddeye de dayanarak,
borç tebliğ edildikten sonra «Borç karşılığı mal
beyanında bulunmadı» diye bir de şikâyet yoluna
giderek çiftçiyi hapis cezası ile tazyik altına al
maktadırlar.
Aziz arkadaşlarım, Türk çiftçisi; Türk çift
çisi değil, bütün Türk Milleti borçtan korkar.
Borcu olan herkes borcunu öder, ama imkânı ol
mayan insan da borcunu ödeyemez. Bunu da Hü
kümet takdir etmeli böyle hapis tazyiki ile öde
me imkânı olmayan kişiler üzerine gitmekte fay
da olmadığını bilmelidir.
Çok değerli vaktinizi aldığım için özür diler,
saygılar sunarım.
3. — Adana Üyesi 3Iuslihittin Yılmaz Mete'
nin, pamuk fiyatları ve alımları konusunda gerek
li tedbirlerin alınmasına dair gündem dışı deme
ci.
BAŞKAN — Sayın üyeler, kanunların müza
keresine fırsat hasırlamak için, şimdiye kadar te
amül olarak gündem dışı söz isteyen arkadaşla
rın iki tanesine söz veriyoruz, fakat bu kere iki
sayın üye daha söz talebinde bulunmuşlardır,
bunları gelecek birleşime bırakıyorum.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) —
Sayın Başkan, arkadaşlarımızdan birisi gündem
dışı değil, zaptı sabık hakkında konuşmuştur.
Onun için bir kişiye gündem dışı söz verdiniz.
Eğer böyle ise rica edelim...
BAŞKAN — Zaptı sabıkı gündem dışı ola
rak telâkki etmiyorsanız sıra Sayın Dikeçligil'
dedir. Sizden evvel gönderdiler taleplerini.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) —
Ben zatıâlinise dışarıda da ifade ettim. O zaman
ben ısrar ediyorum.
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BAŞKAN — Evet. Sayın Diiekçligil, tarım
ürünlerinin fiyatları ve Sayın Muslihittin Yılmaz
Mete, pamuk fiyatları hakkında gündem dışı söz
talebinde bulunmuşlardır ve kendileri direnmiş
ler dL\
Saym Yılmaz Mete'ye söz verilmesi hususunu
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Mete.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) —
Saym Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım;
Günlerden beri pamuk fiyatları hakkında gö
rüşmeler, beyanlar sürüp gitmektedir. Bu arada
bir noktayı arz etmek zorunluluğunu duydum.
Çünkü, bâzı arkadaşlarım taban fiyatı konusuna
zihinlerini takmışlar. Zannediliyor ki, Türkiye'
de pamuk için bir taban fiyatı vardır ve bundan
aşağıya pamuk satılmıyor. Eğer çiftçi elde etti
ği ürünü bu fiyattan daha fazlaya satamıyorsa;
Devlet bu fiyata satınalıyor zannediyor. Böyle
bir şey olmadığını evvelâ beyan edeyim. Bazı ar
kadaşlarım böyle olduğunu zannediyorlar, bunun
için izah etmek zorunda kaldım. Bu düşüncede
olursak, yani böyle yanlış bilgimiz olursa, elbet
te bizim şimdiye kadar yaptığımız konuşmala
rın yersizliği kanaatine varılır. Halbuki pamuk
için verilen bir taban fiyatı yoktur. Devletin mü
dahalesi ile Sümerbank, Tariş, And Birlik bir fi
yat ilân etmiştir; ama bu, başka yerde satılma
yanı bunlar alacaklar anlamına gelmez.
Bu yıl, bütün Türkiye'de tarımsal ürünlerin
satışında hep itirazlarla, hep çiftçilerin sızlanışlarıyle karşılaştık. Nedeni, geçen yıla nazaran
girdilerin artmasıdır. Geçen yıla göre, bu sene
çiftçinin bir kilo ürün elde edebilmek için dışarı
dan aldığı ve sarf etmek zorunluğunda kaldığı
hiçbir madde geçen yıldan daha ucuz değildir.
Her şey daha pahalılaşmıştır. Hatta Devlet tara
fından çiftçiye verilen bazı eşyalar var. örneğin;
Ziraî Donatım Kurumunun sattığı traktör, sunî
gübre, ilâç, çember, - pamuğu prese yapıp etra
fını sarmak için. - kaneviçenin fiyatları arttığı
halde, tahılın tümünde ve pamukta fiyatların ay
nı tutulması çiftçinin pek çok aleyhinedir. Bu
nu, Sayın Hükümetin birkaç gün evvel toplanıp,
uzun boylu görüştüğünü gazetelerden okuduk,
radyodan dinledik. Bizim Hükümetimiz, Türk
halkını idare eden Hükümet, mutlaka büyük bir
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kitlenin sıkıntıya düşmesini arzu eden bir Hükü
met değildir. Buna inanıyorum: ama bir yan
lış hesap var gibi geliyor bana. Yine bir örnek
vereyim: Buğday fiyatlarının artırılmayışı ne
deni olarak «Hayat pahalılığının yükselmesini
hızlandırmayalım.» diye buyurdu Sayın Ticaret
Bakanı burada. «Bu nedenle Hükümet buğday
fiyatlarını artırmadı.» dedi.
Muhterem arkadaşlarım, geçen defa arz et
miştim, şimdi de kısaca söyleyeyim :
Türkiye'de en dar gelirli insanlar, tahıl yetiş
tiren bölgenin çiftçileridir. Bunda her halde bir
şüphe yok. Bölge bölge dar gelir-iliğe doğru gi
diliyor. Yani orta bir hayat seviyesi bulan pek
az insanın yanında, gittikçe sıkıntısı artan bölge
lerimiz var. Bunların içerisinde en çok sıkıntı çe
keni mutlaka tahıl yetiştiren çiftçilerdir, Biz,
Türkiye'de hayatı pahalîlandırınamak için bu
çiftçiyi daha fazla sıkıntıya sokmak suretiyle ha
yat pahalılığının önüne geçebiliyor muyuz? öy
le ise, ben bundaki mantıkî nedeni anlayamadım;
Sayın Hükümeten özür dilerim. Yalnız ben de
ğil, Türkiye'de bu sıkıntıya mâruz kalan hiç kim
se anlayamamıştır.
Muhterem arkadaşlarım, yıllardan beri, buğ
day ve pamuk fiyatlarının yükseltilmesi değil,
ucuz ürün elde edebilmek, yani girdileri azalt
mak, kısaltmak yolunun tutulması fikrini savu
nan bir arkadaşınızım, Dünyada 20 bin liraya
satılan bir traktörün Türkiye'de 80 bin liraya
satılmasının önüne geçmek gerekir. Teferruata
gitmeyeceğim; bunlar, italya'da kaç lirettir,
Fransa'da kaç Franktır, ingiltere'de kaç Sterlin
dir söylemeyeceğim, ama aynı beygir gücünde
ki bir traktör İngiltere'de, İtalya'da veya Ame
rika'da 20 - 25 bin lira civarında ise; Türkiye'
de 80 bin lira civarındadır. Biz, bir sınaî tesis
kurmak isteyen sanayicinin dışarıdan getireceği
alet ve makinalar için Gümrük Resmi almayabi
liyoruz da, memleketin asıl bünyesi olan çiftçi
lerin kendi kuruluşları aracılığı ile getirecekle
ri, meselâ ziraat odaları aracılığı ile getire
cekleri traktörlerden gümrük almazsak ne olur?
Türkiye batar mı? Bunların da gozönüne alınıp,
gerçek bir ziraî politika islenmesi zamanı geç
mektedir arkadaşlarım. Hükümetlerimiz şimdi
ye kadar pek çok işlerle meşgul olmuşlardır,
ama bence en önemli işlerden birisi budur ve ma
alesef bunun üzerinde durulmamıştır.
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Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı
nın bir bildirisinde pamuk fiyatına 55 kuruş bir
masraf ilave edildiğini, yani ihracatçı fiyata 55
kuruş masraf kabul ettiğini beyan etmesi üzeri
ne, ihracatçı kimselerle temas ettim; «Bu, ihra
catı daha da zorlaştıracaktır» dediler. Benim ko
num olmadığı için buna aklım ermez, ama ihra
catın azalması çiftçiyi inikas edeceği için, o yön
den ilgileniyorum. Çünkü ihracat arttıkça, ih
racat imkânı çok oldukça Türkiye'de tüccarın
pamuğa vereceği fiyat da o nispette yüksek ola
caktır. Sayın Ticaret Bakanının ve Bakanlığın
bu konu üzerinde bir inceleme daha yapmasının
faydalı olacağı kanısındayım.
Muhterem, arkadaşlarım, Çuko - Birlik, And
birlik ve Tariş gibi, Devletin vesayeti altında
olan yarı bağımsız kuruluşlar pamuk almaya
başladıkları zaman, Sümerbankm da piyasaya
girmesinin isabetini, her halde, bu işle meşgul
olan kimseler bilirler. Daha önceki yıllarda, pa
muk alımı başlamadan evvel defalarca rica et
miştik. Birçok arkadaşlarımız ve bu arada bendenis Sümerbankm biran evvel piyasaya girme
sinin gerektiğini izah etmiştik ve hattâ o zama
nın bakanları bu hususta gerekli emirleri verdik
lerini bu kürsüden ifade etmişlerdir. Zabıtlar
da mevcut bunlar. Ama bu sene maalesef Sümerbank henüz piyasaya girmemiştir, yani alıma
başlamamıştır. Şimdi Çuko - Birlik, Andbirlik ve
Tarişten gayri, yalnız tüccarlar var çiftçinin
karsısında.
Çuko - Birlik, Andbirlik ve Tariş gibi mües
seseler de, ortaklarına başka fiyat, ortak olma
yanlara başka fiyat uygulamaktadırlar. Üstelik
bu üç müessese Türkiye'de azamî (affedersiniz
kelimeyi Arapça kullandım) en çok alım yap
tıkları sene dahi, Türkiye'deki ürünün dörtte bi
rini dahi zor almışlardır. Dörtte üçünü mutlaka
Sümerbank veya tüccarlar alacaktır. Türkiye'de
ki üretimin dörtte birini alamayan bir müessese
nin, diğer tüccarların karşısında, fiyatın teşek
külünde nâzım rol oynayacağı şüphelidir. Eğer
daha fazla alma imkânları mevcut ise, bunlar ta
nınmışsa - ki, Devlet bazen bunu da yapar - o za
man hakikaten nâzım rol oynar. Aksi takdirle,
alım müesseseleri olan Çuko - Birlik, Andbirlik
ve Tarisin önünde günlerce, haftalarca bekleme
ye tahammülü olmayan çiftçi, götürüp mahsulü
nü tüccara verecektir, ki esasen onlara borcu da
49 —

O. Senatosu

B : 83

14 . 9 . 1972

O :1

vardır. Taban fiyat diye arkadaşlarımın bildiği î da bana bu mevzuda intikal etmiş bir hadise
fiyattan % 20, % 30 daha aşağı fiyatla tüccar
olmadığı için katî bir şey söyleyemiyorum.
satmalmaktadır. Bu, esasen girdisi çok olan çift Ama bundan evvelki tetkikatımda; hatta alâ
çiyi perişan duruma getirmektedir. Bundan da kalılar bana, «fazla mesai verilmese dahi biz
ha önemli bir konuyu, ben Türk Hükümeti için bunu canı gönülden yaparız.» demişler ve yap
görmüyorum. Hepimiz defalarca söylüyoruz ve mışlardı. Buna rağmen uyarıları için teşekkür
bütün dünya diyor ki, Türkiye tarım memleketi ederim. Eğer böyle bir mevzu var ise, yakında
dir. Henüz sanayi memleketi diyen yok. Hele halledileceğine emin olmasını bilhassa istirham
turizm memleketi hiç olamadık. Şu halde, ken ederim.
di bünyemizi ihmal edip başka yönlerle uğraşır
Ziraat Bankası mevzuunda da; malûm oldu
sak memlekete zarar getirmiş oluruz. Hükümetin ğu üzere, Ziraat Bankamız kendi kanunu dahi
tekrar bu konuyu ele almasını, Sümerbankın bir linde hareket etmektedir ve müşkülâta uğrayan
an evvel alıma girmesini, Çuko - Birliğin, Ând- çiftçimizin daima yanındadır. Bu bakımdan faz
birliğin ve Tarişin ortak dışı fiyatlarını da biraz la bir şikâyetin olmaması lâzım geldiği kanaati
yükseltmesini istirham edeceğim.
var bende; ama gene bu mevzuu da tetkik ede
Muhterem arkadaşlarım, Türk Hava Yolları ceğim, buna emin olsunlar.
gibi, Devlet Deniz Yollan gibi bâzı müessesele
Sayın Yılmaz Mete, taban fiyatlarına do
rimiz devamlı olarak milyonlar zarar ederler,
kunmak suretiyle, biraz da özür dileyerek ifa
ama Devlet buna katlanır; çünkü âmme müessede etmek isterim, anlayamadığım bir hususu
sesidirler. Bu saydığım birlikler de âmme hiz
ileri sürdüler. Taban fiyatı ilân edilmiş olması
meti görmektedirler. Devletin bunları daha faz
na rağmen, taban fiyatından bir muamele ya
la desteklemesi gerekir kanısındayım.
pılmadığı şeklinde bir ifadeye (yanlış anlamaŞunu arz edip sözlerime son vereceğim :
dımsa) bir görüşe, tabiî iştirak etmemize im
Mütevekkil olan Türk çiftçisi susuyorsa, bu
kân yoktur, tlân edilen taban fiyatları üzerin
günkü haline razı olduğundan değildir. Bunu
den alâkalı müesseseler daima mubayaada bu
yetkililer bilsinler. Sadece Devlet müessesesine
lunurlar ve bulunmaktadırlar.
saygılı olduklarındandır. Yoksa, durumundan
memnun olan tek Türk çiftçisi yoktur bu sene.
MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana)
Bunu. iyi bilelim.
— O şekilde bir ifadem yok Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
Hükümetin tekrar bu konuyu ele almasını I
la)
— Özür dilerim öyle ise, yanlış anlamışım.
(birçok arkadaşlarımız konuştu, beyanlar ver
Şimdi burada birkaç hususa temas ettiler.
di, ama ben gene bunu, Senatoda sizleri işgal
edip dile getirmek ihtiyacını duydum) tekrar Bunlardan bir tanesi, buğday ve diğer yükselt
bu konuyu inceleyip daha müessir ve daha isa mediğimiz mahsul fiyatlarında, esbabı mucibe
olarak hayat pahalılığını gösterdiğimiz ve bu
betli kararlar almasını istirham ederim.
şekilde
önlemeye çalıştığımızı ifade ettiler.
Hepinize saygılar sunarım.
Doğrudur, daha evvel de müteaddit defalar ifa
i. — Ticaret Bakanı Kaim Talû'mııı, Eski
de etmiştim. Bu memleketin tekrar 1971 sene
şehir Üyesi Ömer Ucuzal ve Adana Üyesi Mus- sinde meydana gelen nispette bir fiyat artışına
liJıittin Yılmaz Mete'nin gündem dışı konuşma tahammülü yoktur. Bu böyle olduğu takdirde,
larına cevap veren demeci.
ekonomi önümüzdeki senelerde çok büyük müş
BAŞKAN —Ticaret Bakam Sayın Naim külâtla karşı karşıya kalacaktır. O bakımdan,
herhangi sahada olursa olsun, mümkün olan
Talû, buyurun,
TİCABET BAKANI NAİM TALÛ (Cum her sahada gerekli tedbirleri almak suretiyle
hurbaşkanınca S. Û.) — Sayın Başkan, muhte fiyatların muayyen bir seviyede, hiç olmazsa
artışın muayyen bir seviyede kalmasına çalış
rem senatörler;
Sayın Ucuzal, Toprak Mahsulleri Ofisinin mak zarureti vardır. Bugün tatbik ettiğimiz po
çok nazlı bir şekilde mubayaada bulunduğundan litika ile fevkalade neticeler aldığımızı iddia
bahsederek, tatillerde çalışmamış olmalarının edecek değilim; ama (yanıma almamışım; fabuna sebebolduğuna işaret buyurdular. Şu an- I kat daha evvel muhtelif yerlerde ifade etmiş50
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tim) geçen senenin 7 aylık devresi ile bu sene
nin 7 aylık devresini mukayese ettiğimiz zaman,
fiyat artışlarındaki nispetler çok değişiktir ve
bu sene geçen senenin yarısı nispetinde bir ar
tış meydana gelmiştir. Tedbirlerimize devam
ediyoruz ve ümidediyoruz ki, bu sene toptan eş
ya fiyatları artışı % 10 - 12 civarında kalsın.
Bu % 23 lük bir artıştan sonra, temennimizin
biraz üstünde olmakla beraJber, gene de iyi bir
neticedir. Bu tedbirlere devam ettiğimiz tak
dirde, yani umumî olarak arz ediyorum, 1973
senesine ekonomi tam bir istikrar içinde girme
imkânını bulacaktır.
Bu arada mühim bir mevzua temas buyurdu
lar (ki, aynı görüşteyiz kendileriyle); bu da,
takibedilecek bir politikanın taban fiyatlarını
artırmak suretiyle neticeye gitmek değil; fakat
girdikleri, maliyetleri düşürmek suretiyle neti
ceye gitmek olduğ-udur. Bizim bunu başından
ifade ettiğimiz hatırlanıyor zannediyorum.
Yalnız, bir noktaya temas ettiler. Dediler ki;
«Hükümet bu mevzuda bir çalışma yapmıyor.»
Buna iştirak etmeye imkân yoktur. Hükümet bu
mevzuda büyük bir çalışma içindedir ve ümit
ediyoruz ki, çok yakın zamanda size bu mevzu
da bâzı malûmat verebileceğiz.
işaret edilen hususlar traktördür, sunî güb
redir, çemberdir. Çember mevzuuna yeri gel
mişken hemen temas edeyim. Biliyorsunuz pa
muk sebebi ile bir karar almıştık. Eğer dahilden
elde edilmesi imkânı yoksa, ithaline imkân ver
miştik. Her hangi bir sıkışıklık çıkmasın diye
bunu da kaldırdık. Belki şu anda ilân edilmiştir,
çember ithalini tamamen serbest hale getirdik ve
bu problemin de ortadan kalkmış olacağını zan
nediyorum.
Bu arada Tarım Bakanlığımız gübre mevzu
unda büyük bir çalışma ve hazırlık içindedir.
önümüzdeki devre içinde gübre sıkıntısı olma
yacağını ümit etmekteyiz. Çalışmalar bunu gös
teriyor. Ayrıca tohumluk üzerinde çalışma var
dır. Yine ümit ediyorum ki, Tarım Bakanımız bu
mevzuda oldukça iyi haberleri sizlere verecek
tir.
Sulama mevzuunu büyük bir ehemmiyetle ele
almış bulunuyoruz. Burada da birtakım tedbir
leri yakında ortaya getireceğimizi zannediyoruz.
Bu arada şunu ifade etmek isterim; bunu Ba
kanlar Kurulu kararı olarak da ifade ettik, son
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zamanda çok konuşulduğu için üzerinde duruyo
rum. Biz pamuk meselesini her halükârda müs
tahsilin lehine olacak bir şekilde halledeceğiz.
Şu mânada ki; hem Sümerbank, hem birlikler,
başından itibaren mubayaaya daima girecekler
dir, devamlı olarak piyasada kalacaklardır ve
tespit edilen fiyatlar üzerinden icabederse pa
muğun tamamını satmalacağız. Bu kararımız çok
katidir. Bu mevzuda gerekli finansman temin
edilmiştir, fonlar tesis edilmiştir. İcabettiği tak
dirde, tekrar ediyorum, bütün pamuğu Sümer
bank ve birlikler olarak taban fiyatları üzerin
den satmalacağız. Bu bakımdan müstahsilimizin
her hangi bir endişeye kapılması için hiçbir ma
hal yoktur.
Ayrıca, sayın arkadaşımız üç günlük borsa
fiyatı meselesine temas buyurdular. Bunun ihra
catçılar tarafından ihracatımızı engelleyeceği
şeklinde beyanlarda bulunulduğunu söylediler.
Memleketimizde zaman zaman birçok beyanlar
yapılıyor ve tabiî hakikati bilmeyenler haklı ola
rak buna inanıyorlar. Bu nevi beyanlar 1972 se
nesinin başında da yapılmıştır ve takibedilen po
litika dolayısı ile pamuk ihraç edilemeyeceği ve
stokların elimizde kalacağı şeklinde ifadeler
meydana çıkmıştır. Elimde rakamlar var. Vak
tinizi almamak için hepsini okumak istemiyorum.
Yalnız şimdilik şu kadarını söylemek isterim
ki, 1972 senesinde, hem mevsimlik olarak bir se
ne zarfında, hem de sene başından itibaren yedi
aylık devre zarfında en yüksek tonda pamuğu
ihraç ettik. Bu devre zarfında en yüksek dövizi
memlekete getirdik ve yine bu devre zarfında en
yüksek fiyatla bunları sattık. Şu anda elimizde
kabili ihraç pamuk olarak takriben, tescillere
göre 9 bin ton civarında pamuk vardır. G-eçen
seneden müdevver pamuk da 8 500 tondur. Bu
nun mânası, bu devrede elimizdeki kabili ihraç
pamukların hepsini satmış bulunuyoruz ve bu sa
tış mukabilinde de en yüksek dövizi getirmiş bu
lunuyoruz. Onun için bu nevi beyanlarda bulu
nabilirler.
Yalnız şu kadarını ifade edeyim ki; bu kara
rı aldığımız zaman, bize ihracatçılar mutabakat
larını bildirmişlerdi zaten. O bakımdan müste
rihim; ama her halükârda birtakım şikâyetlerde
bulunmak bazı kimselerin âdeti oluyor. Biz buna
alışığız. Hoş görüyoruz. Bu da zannediyorum
ki, böyle bir şikâyet olacaktır.
Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim.
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Yalnız bu umumî mütalâa var, onu da bu
rada karşılamak yerinde olacaktır. Şeker Şir
keti halen kârlı durumdadır. Kârlı durumda
olduğuna göre, pancar maliyetleri de arttığına
BAŞKAN — Sayın Sanayi ve Teknoloji Ba
göre, pancarın fiyatı artırılmalıdır tarzında bir
kanı Mesut Erez, buyurun.
mütalâa mevcuttur.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
Muhterem senatörler; halen şekerin kilo
SUT EREZ (Kütahya Milletvekili) — Sayın
sunda fiyat olarak 4,88 kuruşluk bir müspet
fon vardır. Ancak pancarın fiyatına bir kuruş
Başkan, muhterem senatörler;
Eskişeihir Senatörü Ömer Ucuzal arkadaşı zam yapıldığı zaman şekerin fiyatına bu yedi
mız bulgun yaptığı gündem dışı konuşmada pan kuruş olarak aksetmekte ve 4,88'i bu yedi ku
car fiyatlarının on kuruş artırılmasını iste ruştan çıkardığımız zaman bir kuruşluk zam
derhal şeker fiyatında 2,12 nispetinde bir menfî
miş bulunuyor ve buna sebebolarak da pancar
fon, bir zarar yaratmaktadır. Bu zammı bir ku
maliyetinin artmış olduğunu söylüyor.
ruş yapmaz da iki kuruş yaparsanız bu defa
Arkadaşımın bu mütalâasına özetle şu şe yedi kuruş eklemeniz gerekiyor, iki kuruş zamla
kilde arzı cevap etmek istiyorum. Pancar fiyat
9,12 kuruşluk bir menfî fon şeker fiyatlarında
ları artırılmalı mı artırılmamalı mı? Bu tetkik
çıkıyor. Arkadaşımızın teklifi veçhile 10 ku
edilirken birkaç önemli nokta gözönünde bu ruş zam yapılması düşünüldüğü zaman, Şeker
lunduruluyor. Bunlardan bir tanesi pancar fi
Şirketinin müspet fonu karşılayamadığına gö
yatları ile buğday fiyatları arasındaki parite- re, şekerin kilosuna 70 kuruşluk zam yapmak
dir. Bu parite bozulmuş ise, buğday fiyatları gerekiyor.
armış, pancar fiyatları aynı kalmış ise, bu bir
Dün de bir değerli arkadaşımız Millet Mec
unsur olarak dikkate alınıyor. Hali hazırda böy
lisinde bu konuya temas etmişti, ona da arzı ce
le bir şey mevcut değil.
vap ederken ifade etmiştim. Bu da bizi pancar
İkincisi; maliyet. Maliyete giren unsurları fiyatını artırdığımız zaman, şeker fiyatının da
burada sayıp dökmeyeceğim. Uzun sürer. Yal
artırılması gibi bir noktaya götürüyor. Görülü
nız maliyetlerin arttığı ifade edilirken, maliyeti yor ki, bir maddenin fiyatnm artırılması düşü
ucuzlatan hadiselerle de karşı karşıya kalın
nülürken, sadece onun maliyetinin arttığı nok
mıştır. Ezcümle Kütahya ili müstesna, diğer tasından hareket etmek bizi tam, doğru ve sa
bütün illerde pancar nakliye ücretlerinde % 10
lim bir neticeye götürmeyebiliyor. Şeker fi
nispetinde bir ucuzluk olmuştur. Kütahya'da
yatının kilosuna 7 kuruş zam yapıldığı zaman,
bunun olmayışının sebebi de, kömür nakliyatı
bütün şekerli maddelere bunun inikas edece
dolayısıyle nakil vasıtalarının mahmul bulun ğini ve bütün şekerli maddelerle birlikte ayrı
ması ; • diğer yerlerde olmasının sebebi de bil ca genel ekonomik konjoktür bakımından fi
hassa kamyon nakliyatında bir âtıl kapasitenin
yatlara menfî tesir edeceğini de, yani fiyat
mavcut bulunmasıdır.
yükselişlerini gerektireceğini de düşünmek
Bunun dışında pancar fiyatları tespit edi icabediyor.
lirken, diğer ülkelerdeki fiyatlarla, AET (Or
Bu noktaya geldiğimiz zaman ekonominin
tak Pazar) ülkelerindeki fiyatlarla mukayese istikrarı meselesi karşınıza çıkıyor. Ekonomi
edilmekte, hali hazırdaki mevcut fiyat bir un nin istikrarı bozulduğu zaman bundan da en
sur olarak ele alınmakta ve bir de rakip ürün çok, dün de arz ettim, dar gelirlilerle çiftçiler
lerle olan fiyat mukayesesi yapılmaktadır.
zarar görüyor.
Demekki, bir karar verilmeden önce «Artı
Bu türlü yapılan mukayeseler, bâzı hesap
larda gösterildiği gibi pancar maliyetinin çok rılması lâzımdır» veya «Artırılması gerekmi
geniş ölçüde artmamış olduğu neticesini veri yor» diye kesin bir söz söylemeden önce mesele
yor. Bunu daha detaylı olarak başka bir celse nin ayrıntılarıyle tetkik edilmesi gerekiyor.
Benim şimdiki halde mâruzâtım bundan iba
de arz etmek isterim veya arkadaşıma daha
rettir.
Hürmetlerimi sunarım.
tafsilâtlı olarak bilgi vermek isterim.
o. — Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut
Erez'in, Eskişehir Üyesi Ömer I'cuzal'm ç/ündem
dışı konuşmasnıa cevap veren demeci.
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IV. - GÖRÜŞİ
i. — Osmanoğîu 1936 doğumlu Ahmet Şen
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M.
Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sayı
sı : 130)
(1)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
Geçen birleşimde açık oylaması yapılmış
olan «Osmanoğîu 1936 doğumlu Ahmet Şsn
hakkında af kanunu tasarısı» nm Millet Mec
lisinden gelen metninin 1 nci maddesi, açık
oylamaya sunulmuş, gerekli çoğunluk buluna
mamıştı.
Bu kere oylama tekrarlanacaktır.
Ancak, zamanı israf etmemek yönünden
kürsüye küreyi koydurdum, zil çalacağım ve
oylama işleminin başladığını ilân edeceğim,
dışarıdaki arkadaşlarım da gelip bir bir oy
larını kullanacaklar. Bu esnada da biz işimize
devam edeceğiz.
130 sıra sayılı Osmanoğîu 1936 doğumlu
Ahmet Şen hakkındaki Af kanunu tasarısı
nın 1 noi maddesinin açık oylamasına başlı
yoruz. Sayın üyeler tek tek oylarını kullan
sınlar; dışarıdaki arkadaşları da zille davet
ediyorum.
Bu esnada da Seyahat Acentaları ve Seya
hat Acentaları Birliği kanun tasarısının mü
zakeresine devam edeceğiz.
Açık oylama işlemi başlamıştır, sayın üye
ler birer birer oylarını kullanmaya başlasın
lar.
2. — Seyahat Acentalar> ve Seyahat Acentaları Birliği kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malı ve İktisadî İşler, Anayasa ve Ada
let, Dışişleri, Turizm ve Tanıtıca ve Bütçe
ve plan komisyonlarından- 3'er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi : 1/604; Cumuriyct Senatosu : 1/95)
(S. Sayısı : 132) (2)

(1) 130 S. Sayılı beısmayazı 17 . 7 . 1972 ta
rihli 77 nci Birleşim tutanağına eklidir.
(2) 132 S. Sayılı beısmayazı 12 . 9 . 1972
tarihli 82 nci Birleşim tutanağına eklidir.
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EN İŞLER
BAŞKAN — Seyahat Acentaları ve Seya
hat Acentaları Birliği kanunu tasarısının tü
mü üzerindeki müzakereler geçen birleşimde
bitmiş, maddelerde geçilmesinin oylanması kal
mıştı.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği kanunu tasarısı
BİRİNCİ KISIM
Seyahat acentaları
I - Tanım
Madde 1. — Seyahat acentaları kâr amacıyle turistlere ulaştırma, konaklama, gezi
spor ve eğlence imkânları sağlayan, onlara tu
rizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin
tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve
genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan
ticarî kuruluşlardır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Iî. — Seyahat acentaları kuruluş ve işleyişi
izin
Madde 2. — Seyahat acentaları, Turizm ve
Tanıtma Bakanlığının vereceği işletme belgesi
ile kurulurlar.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Gruplandırma
Madde 3. — Seyahat acentaları gördükleri
hizmetlere göre üç grupta toplanırlar :
A) (A) Grubu seyahat acentaları - 1 nci
maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hizmetlerini görürler.
B) (B) Grlbu seyahat acentaları - ulus
lararası kara, deniz ve hava ulaştırma araç
ları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzen
leyecekleri turların biletlerini satarlar.
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C) (C) grubu seyahat acentaları - yalnız
Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzen
lerler.
(B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi
hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acenlığı hizmetlerini göremezler. Ancak kendileri
ne (A) grubu seyahat acentalarınm verecek
leri hizmetleri görürler.
(A) grubu seyahat acentaları tertipledik
leri turistik gezilerle bir önceki yıl yurt dı
şından getirdikleri dövizin % 25 ini geçme
mek üzere, yurt dışına turlar düzenleyebilir
ler. Söz konusu % 25 in hesabında, ulaştırma
aracı ücreti, yemek, ikamet ve sair masraf
lar adı altında müşteriden alınan her türlü
paralar katılır.
Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt
dışına tur tertibedemezler.
(A) grubu seyahat acentaları, yurt dışına
tertipleyecekleri turlarda kara ulaştırma araç
larını kullanmak istedikleri takdirde, kendile
rinden dış hatlara karayolu ile yolcu nakliyatı
ruhsatnamesi istenmez. Ancak, aracın Turizm
ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edilen vasıf
lara uygunluğu aranır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Madde üzerinde verilmiş bir
önerge var, takdim ediyorum.
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Seyahat Acentalığı ve Seyahat Acentaları
Birliği kanun tasarısının üçüncü maddesinin
(A) grubu seyahat acentalarınm yapacakları
yurt dışı gezileri tehdideden beşinci fıkrası ilk
bakışta acentalarmı dış gezileri tertiplemelerini
tahdit eder gibi gözüktüğü halde, aslında va
tandaşların seyahat hürriyetlerini tahdit et
mektedir. Her ne kadar tasarının gerekçesi se
yahat acentalannın dışarıdan turist getirmele
rini teşvik etmek ve bu kuruluşların döviz den
gesine yardımcı olmalarını temin etmek maksa
dı gütmekte olduğunu kaydetmekteyse de, böy
le bir hüküm seyahat acentalarınm yabancı
acentalarla yapacakları anlaşmalarda pazarlık
gücünü ortadan kaldırmaktadır.
Ayrıca acentalar tertipledikleri dış geziler
İçin döviz talebinde bulunmadıkları için döviz
kaybına sebeboldukları iddiası da varit değil
dir. Bu yüzden seyahat acentalarınm tertiple
yecekleri turları tahdit etmekle döviz kaybına
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engel olunamayacağı ortadadır. Türkiye'deki
tatbikata göre, her vatandaş yılda bir defa
200 - 400 dolar almak şartıyle yurt dışına çıka
bilmektedir. Üçüncü maddenin beşinci fıkrası
nın bunu engellemediği ortadadır. Bu fıkra sa
dece vatandaşın ucuz dış seyahat yapma imkâ
nını ortadan kaldırmakta veya azaltmaktadır.
Kaldı M, gazete haberlerine göre mevcut döviz
fazlası sebebiyle yurt dışına yılda bir defa için
konulmuş tahdit de kaldırılmak istenmektedir.
Bütün bu sebeplerle vatandaşm Anayasa te
minatı altında bulunan seyahat hürriyetlerini
tahdit eder mahiyetteki;
«A grubu seyahat acentaları tertipledikleri
turistik gezilerle bir önceki yıl yurt dışından ge
tirdikleri dövizin % 25 İni geçmemek üzere
yurt dışına turlar tertipleyebilirler. Söz konu
su % 25'in hesabında ulaştırma aracı ücreti,
yemek, ikamet ve sair masraflar adı altında
müşteriden alman her türlü paralar katılır»
şeklindeki fıkranın maddeden çıkartılmasına
karar verilmesini rica ederiz.
istanbul
Diyarbakır
Cemal Yıldırım
Azmi Erdoğan
BAŞKAN — Takrir üzerinde söz isteyen?...
Yok.
Hükümet ve Komisyon bu takrire katılıyor
mu efendim?...
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL
YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — Katıl
mıyoruz.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA TER
MEN (Çanakkale) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Takrir ka
bul edilmemiştir.
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
işletme belgeleri
Madde 4. — (A) grubu seyahat acentaları
Turiz ve Tanıtma Bakanlığından geçici işletme
belgesi, (B) ve (C) grubu seyahat acentaları
ise işletme belgesi aldıktan sonra faaliyete ge
çerler. Seyahat acentalığı belgesi almak iste
yenler Bakanlıkça hazırlanan soru fişlerini
doldurmak ve müesseselerinin bu kanundaki
şartlara uygunluğunu belgelendirmek sure
tiyle Bakanlığa bir dilekçe ile başvururlar. Ba54 -
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kanlık bu konuda birliğin görüşünü de alır. Bir
lik gerekçeli görüşünü en geç 15 gün içinde Ba
kanlığa bildirir.
(A) grubu seyahat acentalarına iki yıl sü
reli geçici işletme belgesi verilir. Bu süre içinde,
yurt dışından tertipleyecekleri turistik turlar
la ilgili olarak toplam 80 000 dolarlık döviz ge
liri temin eden (A) grubu seyahat acentasuım
geçici işletme belgesi, işletme belgesine çevrilir.
Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya ya
bancı seyahat acentalarının şubeleri için bu
miktar üç mislidir.
Söz konusu miktarlarda dövizi iki yıl içinde
yurt dışından getiremsyen (A) grubu seyahat
acentalarının geçici işletme belgeleri Bakanlık
ça geri alınır.
İşletme belgesi alan (A) grubu seyahat
acentalarının her iki senede bir, yukarıda söz
konusu edilen miktarlarda dövizi yurt dışın
dan getirdiklerini belgelendirmeleri şarttır, iş
letme belgesini haiz (A) grubu seyahat acentasınm temin ettiği döviz miktarı iki senelik bir
devre içinde 80 000 doların altında kaldığı tak
dirde, acentanm son beş sene zarfında yurt dı
şından temin etmiş olduğu döviz miktarı orta
laması gözönüne alınarak Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı tarafından iki senelik bir süre daha
tanınır. Bu süre sonunda da 40 000 dolarlık yıl
lık ortalamayı tutturamayan (A) grubu seya
hat acentası hakkında 27 nci maddenin (f) fık
rası hükmü uygulanır.
(B) ve (C) grubu seyahat acentalarına as
garî döviz transferi mecburiyeti aranmaksızın
işletme belgesi verilir.
Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya
yabancı seyahat acentalarının şubelerine işlet
me belgesi verilebilmesi için yurt dışından te
min etmek zorunda oldukları öz sermaye mik
tarı, her yıl Maliye Bakanlığının görüşü alına
rak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edi
lir.
Belgeler kişiseldir ve bir işletmeye mahsus
olmak üzere verilir. İşletme belgeleri Bakanlı
ğın izni olmadan devredilemez. Seyahat acentalığı geçici işletme veya işletme belgesini alan
gerçek ve tüzel kişiler, sahip sayılır.
Yurt dışına yolcu götüren veya yurt için
de otobüs işletmeciliği yapan müesseselerin
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hizmetleri nakliyecilik hizmeti niteliğindedir.
Bu müesseseler bu kanun hükümlerine tabi de
ğildir.
Seyahat acentalarına verilen geçici işletme
ve işletme belgelerine, hangi gruba dahil olduk
ları kaydolunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
işletmenin adı
Madde 5. — Mevcut bir seyahat acentasınm
her hangi bir sicil dairesinde daha önce tescil
edilmiş unvanı başka bir seyahat acentası tara
fından alınamaz. Bu unvan, başka bir seyahat
acentası tarafından iltibasa yol açacak nitelik
belirten kelimeler veya yeni bir isim katılarak
benzetme yapmak suretiyle dahi kullanılamaz.
Turizm Müessesesi Belgesini haiz tesis isim
leri için de yukardaki fıkra hükümleri uygula
nır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?..
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Zapta
geçmesi için madde üzerinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Şimdiki seyahat acentalarında meselâ, Va
ran, Aran, Saran gibi unvanlar almış, tesislerini
kurmuş müesseseler mevcut. Mademki, «..Bu
unvan, başka bir seyahat acentası tarafından
iltibasa yol açacak nitelik belirten kelimeler
veya yeni bir isim katılarak...» hükmüne göre,
(Meselâ Varandan «V» kalkıyor Aran oluyor,
«A»'nın önüne «S» konuyor Saran oluyor.) ge
çici birinci maddeye göre en az 6 ay zarfında
bunların yeni statüye bağlanma durumu da
âmir hüküm olacağına göre, bu gibi müessese
lerin oturmuş olan isimleri ve unvanlarının du
rumu devam edecek midir, yoksa yeni statüye
göre yeni bir isim mi konacaktır?
Bu hususun açıklanması için söz aldım, te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL
YILMAZ AKÇAL (Rize Millet vekili) — Esa
sen bu, yönetmelikte bulunan bir hükmün
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kanuna da dercedilmesdnden ibarettir. Arka
daşımızın bahsettiği mahzur tatbikatta mev
cut değildir.
ISaydıkları isimlerden de sadece bir tanesi
seyahat acentası ruhsatına sahiptir, diğerlerindn ruhsatı yoktur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Eımeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Şubeler
Madde 6. — Seyahat acentaları yurt içinde
ve yurt dışında sürekli veya geçici şubeler
açabilirler.
Şube açacak seyahat acentaları bu hususu
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bildirmeye ve
kuruluş izni almaya mecburdurlar.
Şubeler, levhalarında, antetli kâğıtların
da mühür ve kaşelerinde bağlı oldukları mer
kezi belirtirler,
Şubeler, seyahat acentalarına verilen iş
letme belgelerine yazılır.
Şubelerin 8, 9, 10 ve 11 nci maddelerde
gösterilen nitelikleri haiz olması şarttır. Yurt
dışında şube açacak olan seyahat acentalarınm açılacak şubeleri için döviz tahsisine
ilişkin esaslar Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa tespit
edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Yasak faaliyetler
Madde 7. — Seyahat acentaları ve şube
leri, işyerlerinden seyahat acentalığı hizmet
leri dışında faydalanamazlar. Ancak, seya
hat acentaları işyerlerinin belirli bir yerinde
hatıra eşyası, turist rehberi, kartpostal ve
benzeri şeyler satabilirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
III. - Nitelikler
Seyahat acentası sahibinin nitelikleri
Madde 8. — Seyahat acentalarmın sahip
lerinde, tüzel kişiliği haiz seyahat acsntaları-
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nın yönetim kurulu üyelerine ve yetkili yöne-ticelerinde aşağıdaki nitelikler aranır :
a) 18 yaşını bitirmiş olmak,
b) Ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlar
dan veya hileli iflâstan hükümlü olmamak,
c) Ticarî itibar bakımından yeterli olmak,
d) 30 ncu madde hükmüne göre cezalandırılmamamış olmak,
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir.
Seyahat acî'ntası sorumlu müdürünün nitelikleri
Madde 9. — Seyahat acentalarmı bizzat sa
hipleri işletebileceği gibi, işletmeyi kendi
sorumlulukları devam etmek üzere bir so
rumlu müdüre de tevdi edebilirler. Sorumlu
müdürlerin, sahiplerde aranacak niteliklerden
başka en az lise veya dengi okuldan mezun
olmaları ve (A) ve (B) grubu seyahat acen
taları sorumlu müdürlüklerini deruhde ettik
leri hallerde ingiliz, Fransız, Alman, italyan
ve Arap dillerinden birini bildiklerini Bakan
lıkça kurulacak bir komisyon tarafından ya
pılacak yabancı dil sınavını kazanmak sure
tiyle belgelendirmeleri şarttır.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
sonra kurulacak seyahat acentaları sorumlu
müdürlerimde yukardaki şartlar yanında en
az iki yıl süre ile bir seyahat aesntasında ça
lışmış olmak şartı da aranır,
Sorumlu müdürün T. C, uyruklu olması zo
runludur.
Seyahat acentasmı bizzat sahibi işletiyorsa
sorumlu müdürde aranan nitelikleri de haiz ol
ması gerekir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Buyurun Sayın öztürkçine.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın
Başkan, hısım ve akrabaları Bulgaristan veya
veya Yugoslavya'da bulunanlar bizim istan
bul 'daki bâzı seyahat acentaları ile sık sık se
yahat etmektedirler. Şimdi bunların hududu
ancak Bulgaristan veya Yugoslavya'ya kadar
dır. Bu gibi işlerde Bulgaristan veya Yugos
lavya dillerinden birini bilmek icabedecektir.
Bu gibi turistik belgelerde lisan durumu ne
olacaktır? Çünkü bunlar ancak Yugoslavya'ya
veya Bulgaristan'a gidip geliyorlar.
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BAŞKAN — Komisyon.
GEÇİCİ
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA
TERMEN (Çanakkale) — Sayın Başkanım;
arkadaşlarımızın endişesi lokal mânada haklı
dır; ama beynelmilel mânada vazıı kanun bü
yük anadilleri, aslî dilleri tadadetmektedir.
Eğer Balkan memleketleri ile özel bir ilişki
kurmak isteyen bir acenta düşünülürse, bu
acenta, idarecileri arasına o lisanı bilen biri
sini haricen kanunî muradının dışında tedarik
etmeye mecbur kalacaktır. Bu, vazıı kanunu
ilgilendiren bir husus değildir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz
©diyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Seyahat acentası personelinin nitelikleri
Madde 10. — (A) ve (B) grubu seyahat
acentaları merkez ve şubelerinde, devamlı ola
rak en az iki enformasyon memuru ve tertibedecekleri turlarda Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca verilen tercüman - rehber belge
sini haiz en az bir tercüman - rehber çalıştı
rırlar. Enformasyon memurlarının
ingiliz,
Fransız, Alman, İtalyan ve Arap dillerinden
birini bilmeleri ve bilgilerini 9 ncu maddenin
1 nci fıkrasında belirtildiği şekilde belgelen
dirmeleri şarttır.
(C) grubu seyahat acentaları, merkez ve
şubelerinde en az bir enformasyon memuru
çalıştırırlar. Bu memurlarda yabancı dil bil
me şartı aranmaz.
BAŞKAN — Madde ürerinde söz isteyen
sp.ym üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir.
Seyahat acentası işyerinin nitelikleri
Madde 11. — Seyahat acentalarınm işyerle
rinin mensuboldukları gruplara göre, iş'n
gereklerine uygun bir yerde bulunması, iç ve
dış görünüşünün özenle düzenlenmiş olması
gerekir. Bu konuda Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Seyahat Acentaları Birliğinin görüşünü
de alarak, karar verme yetkisine sahiptir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
IV. - Seyahat acentalarmdan alınacak teminat
Kuruluş teminatı
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Madde 12. — Seyahat acentaları ve şubeleri,
müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştır
ma müesseselerine sunacakları hizmetler ve
tüm seyahat acentahğı işlemlerinden doğacak
yükümlülük!erine karşılık teşkil etmek üzere
bir kuruluş teminatı vermek zorundadırlar.
Kuruluş teminatı, Bakanlık emrine kayıtsız
şartsız kesin olarak para, Devlet istikraz
tahvilleri, katî ve süresiz banka teminat mek
tubu olarak verilir; bu maddedeki yükümlü
lükler dışında başka bir alacak dolayısıyle tem
lik, terhin ve haciz edilemez.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Teminat miktarı
Madde 13. — Teminat miktarları, (A)
grubu seyahat acentaları için asgarî 50 000 TL.,
(B) grubu seyahat acentaları için asgarî
30 C00 TL. ve (C) grubu seyahat acentaları
için asgarî 15 000 TL. olmak üzere Turizm
ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edilir. Her bir
şube için bu miktarların % 50 si alınır. Ya
bancı seyahat acentalarında miktarlar iki misli
olarak uygulanır.
Yurt dısma tur tertipleyen seyahat acen
taları, turun bitişinden 2 av sonra iade edil
mek üzere tur masraflarının % 25 ine tekabül
eden bir teminatı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı emrine önceden vermek zorundadırlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok, Bu madde üzerinde verilmiş
bir önerge var takdim ediyorum.
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Görüşülmekte olan Seyahat Acentalarıyle
ilgili Kanununun 13 ncü maddesinin ikinci fık
rasında,
«Yurt dışına tur tertipleyen seyahat acen
taları, turun bitişinden iki ay sonra iade edil
mek üzere tur masraflarının % 25'ine tekabül
eden bir teminâtı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı emrine önceden vermek korundadırlar»
Hükmü getirilmektedir.
Kanun metninin diğer maddelerinde bu te
minatın nasıl kullanılacağı hakkında hiçjbir
hüküm olmadığı gibi, aynı maddenin ilk fık
rasında acentanm hizmetlerinden doğacak mü57 —
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kellefiyetlerini karşılamak üzere Bakanlığa
yatıracakları teminat miktarları kaydedilmiş
tir.
İkinci fıkradaki hüküm, dış geziler yapan
firmaları büyük miktarlarda teminatlar bul
mak gibi" bir külfet altında bırakacağı gibi,
bir bakıma 'büyük sermaye sahiplerine imkân
lar yaratmak mânası da taşımaktadır.
Bütün bunların dışında böyle bir hüküm,
bâzı kimseler bakımından kötü niyetle de
kullanılabilecek ve seyahat acentalannı hak
sız yere güç durumda bırakabilecektir.
Bu itibarla eğer mutlak lüzum varsa ilk
fıkradaki kuruluş teminatı miktarlarının ar
tırılmasını ve ikinci fıkranın maddeden çıkar
tılmasını rica ederim.
İstanbul
Diyarbakır
Cemal Yıldırım
Azmi Erdoğan
BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok.
Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor
mu efendim?.
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL
YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — Katıl
mıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA TER
MEN (Çanakkale) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza (arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir.
Maddeyi okunan şökli ile oylarınıza arz edi
yorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
İşletme belgelerinin iptalinde teminat
Madde 14. — (A), (B) ve (C) grupu seya
hat acentalarınm işletme belgelerinin iptal
olunması ve (A) grulbu seyahat acentalarınm
geçici işletme belgelerinin geri alınması ha
linde kuruluş teminatı bir yıl süreyle Turizm
ve Tanıtma Bakanlığına aynı gayeler için alı
konulur.
İşletme belgeleri iptal edilen her türlü yer
li ve yabancı seyahat acentaları veya yabancı
seyahat acentaları şubelerinin kuruluş temi
natı ile, geçici işletme belgeleri Bakanlıkça
geri alman (A) grubu seyahat acentalarmm
(kuruluş teminatı, bir yüm bitiminde Turizm
ve Tanıtma Bakanlığının döner sermayesine
irad kaydolunur.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
İşletme faaliyetinin sona ermesi veya grup de
ğiştirilmesi halinde teminat
Madde 15. — Kendi rızası ile faaliyetini so
na erdirmek isteyen seyahat acentasmın bu
hususu en az 6 ay önceden Turizm ve Tanıtma
'Bakanlığına bildirilmesi şarttır. Bu şekilde
faaliyetini sona erdiren seyahat acentasmın
geçici işletme veya işletme belgesi Bakanlıkça
geri alınır ve kuruluş teminatı bir yıl süreyle
Balkanlık emrinde bulundurulur. Bir yılın hi
tamında kuruluş teminatı iade edilir.
Seyahat acentalığı grubunu değiştirme ha
linde iki grup için gerekli olan kuruluş te
minatı arasındaki fark bir yıllık süre sonun
da ilgili acentaya iade edilir, eksik kalan mik
tar ise ilgili acenta tarafından 30 gün içinde
tamamlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Teminat karşısında alacaklıların durumu
Madde 16. — Seyahat acentalarmın gerfçek
ve tüzel kişilere teminat konusu ile ilgili ola
rak 12 nci maddede açıklanan borçlarından
ötürü alacaklı, Bakanlığa başvurduğu takdir
de, Bakanlıik, borçlu seyahat acentasma bor
cunu ödemesi için tebligat yapar. Bu tebliga
tı alan seyahat acentası tebellüğ tarihinden
itibaren 30 gün içinde borcunu ödemek zorun
dadır. Seyahat acentası borcunu bu süre içinde
ödemediği veya ödemeyiş sebebi Bakanlıkça
haklı bulunmadığı takdirde, Bakanlık, bor
cu, emrinde (bulunan teminat akçesinden öde
yebilir ve durumu derhal ilgili seyahat acen
tasma bildirir. Her ne suretle olursa olsun te
minat akçeleri eksilen seyahat acentaları eksi
len miktarı 30 gün içinde tamamlarlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
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V. - Seyahat acentalarınm yükümlülükleri
Haber verme
Madde 17. — Seyaihat acentalarınm sahip
leri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetikili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işlet
me belgelerinde söz konusu olan hususlarda
meydana gelen değişiklikleri, oluşundan iti
baren 30 gün içinde Turizm ve Tanıtma Bakan
lığına yazı ile bildirirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bilgi verme
Madde 18. — Seyahat acentaları her yıl en
geç Ekim ayı sonuna kadar bir yıl önceki ça
lışmalarını gösterir raporu Turizm ve Tanıtma
Bakanlığına sunarlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Reklâm ve tanıtma
Madde 19. — Seyahat acentaları gerçeğe ay
kırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklâm yapamazlar.
Reklâm ve tanıtma belgelerinden birer nüshayı,
dağıtımlarından 15 gmı önce Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına gönderirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kaibul edenler.., Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Yazışma
fMadde 20. — Seyahat acentaları, Turizm ve
Tanıtma Bakanlığınca gönderilen genelge ve
diğer çeşitli konulardaki yazıları en geç 15 gün
içinde cevaplandırır veya cevabın gecikme sefbebini Bakanlığa bildirirler.
tSeyahat acentaları diğer yerli ve yabancı
kuruluşların seyahat acentalığı işlemleri ve
tüm turizm faaliyetleri ile ilgili yazılarını da
aynı süre içinde cevaplandırmakla yükümlü
dürler. Seyaihat acentaları yukarda söz ko
nusu olan yazışmaları beş yıl süreyle saklar
lar.
Seyahat acentaları, seyahat acentalığı faa
liyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı ku
ruluşlarla yapmış oldukları sözleşmelerin bi
rer örneğini Bakanlığa gönderirler.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Meslekî sır
Madde 21. —- Seyahat acentaları müşteri
lerinin isim ve adreslerini ve gezileri ile ilgili
kişisel hususları gizli tutarlar.
Bu hususlarda ilgili kanun hükümleri sak
lıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
VI. - Seyahat acentalarına verilecek kredi ve
tanınacak kolaylıklar
Kredi
Madde 22. — Seyahat acentaları işletme bel
gesi aldıktan sonra tesis ve işletme kredisi talebedebilirler. Yabancı uyruklu seyahat acen
taları veya yalbancı seyahat acentalarınm şu'beleri bu krediden istifade edemezler.
Kredi talepleri Turizm ve Tanıtma Bakan
lığınca saptanacak esaslar çerçevesinde T. C.
Turizm Bankasınca değerlendirilir ve karara
bağlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Kolaylıklar
Madde 23. — Seyahat acentalarına telekominikaayonla ilgili kolaylık ve olanakların
sağlanmasında ilgili kuruluşlarca öncelik ta
nınır. îthal edilen araç ve gereçler ancak
acentanm kendi hizmetlerinde kullanılır. Bun
ların satış veya devri Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının müsaadesi alınmadıkça yapılamaz.
Seyahat acentalarına, meslekleri ile ilgili
ve Türkiye'de imal edilmeyen araç ve gereç
ithali ve yurt dışında yapacakları reklâmlar
için yurt dışından getirecekleri dövizin % 5'i
nispetinde ve bir yılda 7 500 $'ı geçmemek şartiyle döviz transferi müsaadesi verilebilir.
Seyahat acentalarınm sorumlu müdürleri,
sahiplerinden en fazla iki kişi veya bunların
görevlendireceği bir acenta personeli bir tak
vim yılında yurt dışına bir defadan fazla çı
kabilirler. Her çıkışta verilecek döviz Mali
ye Bakanlığınca tespit edilir.
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Seyahat lacentalarmın reklâm masrafları
na katkıda bulunmak üzere, yurt dışından
Türkiye'ye müteveccihen ve Türkiye içinde gün
lük olarak teıitipledikleri turlara ilişkin ban
kalarda bozdurdukları dövizlerin bir önceki
yıla nazaran ar'tsş gösteren miktarı esas alı
narak belli miktarda prim ödenefoilir.
Prim ödemesine esas teşkil edecek miktarların kademeli baremi ve bu kademelere uy
gulanacak prim miktarı Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının müşterek
teklifleri üzerine Bakanlar Kurulunca tespit
edilir. 50 000 doların altındaki kazançlara prim
verilmez. Verilecek prim için gerekli karşılık
her yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlıği bütçesi
ne konulur.
BAŞKAN — Sayın özfcmkçme.
BÎFAT cSTüEKÖÎNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, yurt dışına çıkacak olan personeller
den bahisle;
«... Bir aoenta personeli bir takvim yılın
da yurt dışına bir defadan fazla çıkabilirler.»
Denmiştir.
Şimdi bir acenta personeli dediğimiz za
man, bunun şoförü var, uzun mesafe olduğu
için şoför ilci tane olacak, şoför muavini ola
cak ve bir de hostesi olacak. Bu durum karşı
sında, yurt dışına çıkacak olanların durum
ları ne şekilde aydınlığa kavuşacak?
BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü.
GEOÎCÎ KOMİSYON -SÖZCÜSÜ ZİYA TEEMEN (Çanakkale) — Sayın öztüıfkçine arka
daşımızın endişesine mahal yoktur. Burada
tavsif olunan yurt dışına çıikma mevzuu, mü
dür ile refakatindeki kişiye aittir. Diğer perğer personel ise esasen daima ve bizsarure gö
rev icabı çıkacaktır.
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j kişiler v&sıtaisıyle seyahat acentaları ve Seya
hat Acsultaları Birliğini her zaman denetleme
yetkisini haizdir.
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği personeli denetim sırasında her türlü
ıbilıgiyi vermek ve belgeleri göstermekle yü
kümlüdürler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
I edilmiştir.
Tur - taban fiyatları
Madde 25. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı,
gerektiğinde seyahat acentalanııın, uğradığı
her deniz ve hava limanında 48 saat veya daha
az kalan gemi ve uçak yolcuları için tertipleI yecekleri turların taban fiyatlarını en geç bir
'önceki yılın Ağustos sayı sonuna, kadar tespit
eder ve bu fiyatları seyahat acentalarma ve il
gili 'kuruluşlara duyurur.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?..
I
Sayın Türkmen.
SALİH TÜEKMEN (Ağıtı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Kanunun bu maddesiyle daha ziyade se
yahat acentalarımn faaliyeti esnasında mem
lekete turist olarak gelen kimselere müşkü
lât çıkarılmaması ve bunlar istismar edilerek
memleket hakkında zararlı propagandaya se
bebiyet verilmemesi için bâzı taban fiyatları
konması isteniyor. Bu, hakikaten j-eT'mâe bir
tedbirdir. Ancak, gaya yalnız seyahat acentaları münasebetiyle değil de, bilûmum tu
rist olarak gelenlerin seyahatlerinde bütün
I 'bu nevi suiistimallerin önlenmesidir.
Yurdumuza gelen turistler, taksi ş of eriyle
BAŞKAN — Endişeye mahal yoktur.
döğüşüyorlar. Dünyanın her yerinde taksi
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA TER
lerde taksimetre olduğu halde sanki her mem
MEN (Çanakkale) — Yoktur.
leketten daha doğruyuz, taksimetrelere lüzum
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
görmeden, bunu tamamen şoförün arzusuna bı
saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
rakıyoruz. Ben, bir meslek mensubunu kül
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
olarak kargıma alıp, bunların hepuinin suiisti
edilmiştir.
mal (yaptığını söylemiyorum; ama sizi temin
VII. — Denetim ve gözetim
ederim ki, bu meslek mensuplarından bâzıla
Denetim
rı kendi mesiekdaşlarma da memlekete de
;arar Yerecek şekilde seyahatlardan haddlnMadde 24. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
len fazla lüzumsuz para almaktadırlar. Bimüfettişleri, uzman denetçileri, Bölge Müdür
I
zim
memleketimize gelen taristk-rıin ellerine lisleri veya Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer
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te veriliyor, kamdınlmaaıaısı için. tedbir almak
ihtiyacı duyuluyor. Bu itibarla, Bakanlığın bu
nun üzerinde durması lâzım.
Gazetelerden -Sayın Bakanın taksilere tak
simetre konması teşebbüsüne karşı, Şoförler
Cemiyetinin karşı çıkmalını da öğrenmiş bu
lunuyoruz. Esbabı mucibe de, «Efendim, bun
dan birkaç sene evvelde bu yapıldı; buna bâ
zı ithalât firmalar, ithalât için sebclboldu ve
taUbik edilmedi.» deniliyor. Bir kanun getiri
lir, bir müddet tatbik edilir ve ondan sonra
(boş bırakılırsa, hakikaten sanki bu kanun, mu
ayyen sayıda firmaların bir miktar kâr temin
etmesi için getirilmiş gilbi olur, Eğer tatbik
edilir ve sonuna kadar takıbedilirse, bundan
bir firmanın kazanması mevzubahis olmaz,
•memleketin suiistimalden kurtarlüması yolu do
ğar.
Aynı şekilde seyahat acentalan giibi turrat
fbetgesi alan birçok müesseselere, turistik bel
gelerini aldıkları vakit sanki bunu suiistimal
etmek ve buraya gelenilerden istediği kadar
para almak seıfosıstisi tanınmaktadır. Birkaç
müessesenin fazla para kazanması ve kendile
rine bir miktar saksı menfaat temin etmeleri,
«suiistimal yapılıyor» affederisiniz «turistlerin
parası çekiliyor» şeklinde kötü propagandala
ra sebep ve bu da benim memleketim için za
rarlı olduğundan; yalnız acantaların değtil,
turistik müesseselerin de, dahilî seyahatlerin
de, hepsinin da icaJbmda taban fiyatlanma
tespit edilerek konmasını ve hepsinin üzerin
de bir kül olarak durulmasını bu münasebet
le istirham ediyorum.
Gerçi maddenin tam metninde değiliz, ama
madem ki turistlerin aldatıümaması istihdaf
edilmektedir; bir kül olarak bunların nazarı
itibara alınmasını ve bunun üseninde dıırıılmasiim arz ve rica ediyorum.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istcı/en
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Madde
fcribüi oiüimiştir.
Sicil
Madde 2-3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığinda, seyaihat acentalan ile Seyahat Acentaları Birliğinin muntasanı ve ayrıntılı olarak si
cilleri tutulur.
— 61
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kaibul odJımiş'tir.
VIII. - İptal ve ceza
İptali sebepleri
Madde 27. — a) Teminat akçelerinde mey
dana gelen eksilmeleri 30 gün içinde tamamla
mayan veya 7 nci maddeye aykırı hareket eden
seyahat acentalan ve şubelerime eksiklerini ta
mamlamaları veya hizmet şartlarını düzeltmele
ri Turizm ve Tanıtma Bakanüığınea yazılı ola
rak ihtar edilir. İhtarın süresi 30 gündür. Bu
süre sanımda gerekli düzeltmeyi yapmayan ve
ya eksiklikleri tamamlamayan,
b) 10, 17, 13, 20 ve 21 nci maddelerdeki
yükümlülükleri yerine getirmeyen seyahat
acentalarına ve şubelerine bakanlıkça yazıilı
olarak ihtarda bulunulur. îhtarnı süresi 30
gündür. Yukarıdaki sebeplerle 3 İhtar alan,
c) Gerçeğe ayikırı ve yanıltıcı reklâm ve
tanıtma yapan seyaihat
acentalarına bu du
rumu düzeltmeden bakanlıkça yazılı olarak
ihtar edilir. İhtarın süresi 15 gündür. İkinci ih
tara sebebiyet vereıı,
ç) G-eçfici işletme veya işletme belgele
nilme yazılı olmayan hizmetleri ifa eden seya
hat acentalarına bu durumu düzeltmeleri Ba
kanlıkça yazık dlarak ihtar edilir. îhtann sü
resi 15 gündür. İkinci bir ihtara sebebiyet ve
ren,
d) Müşterilerini aldatıcı, kamu güvenini
sarnıcı ve Türk turizmini baltalaıyıcı davranış
larda bulundukları bakanlıkça tespit edilen
seyahat acentalarına bu gibi davranışlarının
tdkrarı hailinde işletme belgelerinin iptal olu
nacağı yazılı olarak bildirilmesine rağmen bu
davranışları tekrarlayan,
e) Bakanhikça tespit edilen tur taban fi
yatlarını uygulamayan seyahat acentalarına
fiyatların uygulanması yazalı olarak ihtar edi
lir. îhtann süresi 15 gündür. İkinci bir ihtara
sebebiyet veren,
f) 4 ncü maddenin ikinci fıkrasında be
lirtilen miktarda döviz geliri temin edemeyen
ve 2 yıllık ilâve süre tanınmayan işletme belge
li (A) grdbu seyahat acentalannın işüetme bel
geleri ile 2 yıllık ilâve süreden istifade eden
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(A) grubu seyahat acentalarmdan bu süre zar
fında 4 ncü maddenin 2 nci fıkrasında belirti>len miktarda döviz temin edemeyen,
g) Her ne suretle olursa olsun bir yıl için
de 3 ihtar alan,
h) Av turizmi ile ilgili olarak Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı ile Orman Bakanlığı tara
fından müştereken hazırlanacak Av Turizmi
Yönetmeliğine uymayan seyahat acentalarına
ihtar verilir. İhtarın süresi 15 gündür. İkinci
bir ihtara sebebiyet veren,
Seyahat acentalarının belgeleri bakanlık
ça iptal olunur.
BAŞKAN — Saym Öztürkçine.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın
Balkan, tereddüde maihal kalmaması için Ba
kandan veya Komisyondan rica edeceğim. Bu
rada «... tur taban fiyatlarına riayet etme
yen...» eleniyor. 25 nci maddede tur taban fi
yatları ancak deniz ve hava limanlarında ka
bul ediliyor. Karayollarındaki taban fiyatının
durumu hakkında Bakanlık ne düşünüyor? Çün
kü, turistler deniz ve havadan ziyade, kara yo
lu ile gidip gelmektedirler. Bu durum karşısın
da onların taban fiyatları nasıl olacaktır?
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL
YİLMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — Efen
dim, Sayın öztürkçine maddeyi zannederim
değişik şekilde anlamışlar. 25 nci madde deniz
ve hava limanında 48 saat veya daha az kalan
ve gemi ile gelenilere aittir. Dolayısıyle madde
yi değişik bir anlama var. Çünkü, tur taban
fiyatı Bakanlık tarafından ilân edilir ve her ta
rafa şâmildir; 48 saatten daha az kalan her in
sana, her yerde şâmildir efendim.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
İptalin hükmü
Madde 28. — İşletme belgesi iptal olunan
seyahat acentaları ve bunların şubelerine 2 yıl
içinde yeniden izin verilmez.
Geçici işletme belgeleri geri alman (A) gru
bu seyahat acentalarına 2 yıl içinde aynı grup
seyahat acentalığı için yeniden izin verilmez.
İptal işlemi 27 nci maddenin c, d ve e fık
rası uyarınca yapılmışsa bu süre 3 yıldır. Sa
hip veya sorumlu müdürü aynı olan ve fakat
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bajka bir işletme adiyle açılan veya bu gibi şa
hısların eşleri ile binci dereceye kadar kan
ve sıhrî hısımları adına açmaik isteyecekleri
seyahat acentalarına ve şubelerine aynı süreler
içinde izin verilmez.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Faaliyetten men etme
Madde 29. — Geçici işletme veya işletme bel
gesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde
bulunan seyahat acentaları bulundukları yer
lerin en büyük mülkî âmirleri tarafından der
hal faaliyetten men edilir. Bu gibi acentalar
ile işletme belgeleri iptal olunan veya geçici
işletme belgeleri geri alman acentalarm getir
dikleri grup veya grupların organizasyonu
Seyahat Acentaları Birliğine devredilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz hteyen
saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Ceza
Madde 30. — Belgesiz olarak seyahat acen
talığı faaliyetinde bulunanlar hakkında 29
ncu maddede belirtilen idarî kovuşturmadan
ayrı olarak yetkili mahkemece acentanın sahip
ve sorumlu müdürleri hakkında kovuşturma yapılaralk suç sabit görüldüğü takdirde 3 aydan
6 aya kadar hapis ve 5 000 TL.'dan 10 000 TL.'
sma kadar para cezasına hükmolunur.
BAŞKAN — Saym Ucuzal.
ÖME.R UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Kanunun görüşülmesi sırasında bir deği
şiklik olmadı. Bu 30 ncu maddeye sarahat ve
rilmesi için söz almış bulunmaktayım.
Yetkili mahkeme verilecek cezaya göre bu
rada isimlendirilebilirdi. Şimdi para cezasına
miktar olarak bakarsak, ağır para cezası olma
sı gerekiyor. Cezaya da bakarsak, bunun sulh
ceza değil, asliye ceza mahkemesi olması ge
rekmektedir.
Benim istirhamım şu; Hükümet veya Ko
misyon maddeye bu yolda bir sarahat verir
se, zabıtlar hiçolmazsa yetkili mahkemeyi va
zifelendirmede ışık tutacaktır kanaatindeyim.
Kanaatimize göre, Ceza Kanunumuzun umu-
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mı hükümlerinde tespit edilen miktarlar na I Seyahat acentalarınm bu birliğe üye olmaları
zarı itibara alınırsa, buradaki para cezaisinin Zorunludur.
ağır para cezası olması gerekiyor. Yetkili mah- I
Seyahat Acentalan Birliğinin merkezi An<kemenin de sulh ceza değil, asiliye ceza malike- I kara'dadır.
meisi olması gerekmektedir.
BAŞKAN, — Madde üzerinde söz isteyen
Bu kanaatle söz aldım, saygılar sunarım.
saym üye?,.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
BAŞKAN — Komisyon.
kaibul edilmiştir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎYA TER
I
II. - Birliğin ıgörevleri
MEN (Çanakkale) — Sayın Başkan, burada
Madde 33. — Seyahat Acentalan Birliğinin
paranın hacmi, mahkemelerin yetkü sahası ile
görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acentailgili kanunlardan da anlaşıilacağı üzere büyük
hğı konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeparadır ve buna tekalbül eden mahkemenin as
I leri arasındaki haksız rekabetin önılenmesi hu
liye hukuk mahkemesi hacmini gerektirmektesusunda gerekli tedbirler almak, seyahat acen
tedir. Burada ayrıca hem paraya hem de mahtalan personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve
'kenıeyi tasrih edersek kanunun yapımında ay
seminerler düzenlemek, bakanlıkça istendiğinde
niliği tekrarlamış olacağımız cihetle, sadece pa
görüş bildirmek, uluslararası kuruluşlarda seya
ra hacmini izah ettik. Durum Ibudur.
hat acentalarmı temsil etmek, bu kanunda ve
BAŞKAN — Yani, buradaki miktarlar umu 34 ncü maddenin son fıkrasında bahsedilen yö
mî hukuk hükümlerinin tatbiki içinde işlem gö
netmelikte 'belirtilen diğer görevleri ifa etmek
recektir.
tir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎYA TER- I
Birlik, acentalık mesleğinin vakar ve haysiTVEEN (ÇanakJkaile) — Evet, efendim.
I yetine uymayan hareketlerden dolayı birlik
I üyelerine disiplin cezası verir. Bunun ayrıntıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
I lan yönetmelikte belirtilir.
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Madde I
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
kaibul edilmiştir.
I saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediMadde 31. — Belgesiz olarak seyahat acen- I yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
talığı faaliyetinde bulunan veya geçici isletme I kabul edilmiştir.
III. - Birliğin organlan
veya işletme belgelerinde yazılı olmayan hiz I
Madde 34. — Birliğin,
metleri ifa eden seyahat acentalan hakkında
A) Genel kurul,
yapılacak soruşturma ve kovuşturma, 3005 sa I
I
B) Yönetim kurulu,
yılı Kanunun 1 nci maddesinin (a) bendindeki
C) Denetim Kurulu,
fyer ve aynı kanunun 4 noü maddesinde yazılı
D) Disiplin Kurulu,
süre kayıtlarına bakılmaksızın sözü geçen ka
olmaik üzere 4 organı vardır. Bunlar aşağıda benun hükümleri dairesinde yapılır.
I lirtildiği şekilde kurulup faaliyete geçerler.
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
A) Genel kurul, her seyahat acentasmm
saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
temsilcisi olarak göndereceği birer sahip veya
yorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Madde
I birer sorumlu müdürden oluşur. Genel kurul
kabul edilmiştir.
kendi üyeleri arasından bir başkan, ilki başkan
İkinci kısım
yardımcısı ve yeteri kadar kâtip seçer.
Seyahat Acentalan Birliği
I. - Amaç ve kuruluş
Genel kurul 2 yılda bir Kasım ayında toplaMadde 32. — Seyahat acentalan, seyahat I nır. Ayrıca genel kurul, yönetim kurulu tara
acentalığı mesleğinin (yurt ekonbımisi ve turiz fından veya bakanlıkça re'sen olağanüstü topmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı ted- I laritıya çağrılabilir. Âdi ve olağanüstü toplantbirleri almak ve meslekî ahlak ve tesanüdü ko I tılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması
rumak amacıyle Seyahat Acentalan Birliği adı şarttır. İlik toplantıda bu çoğunluk elde edilealtında tüzel kişiliği haiz bir birlik kurarlar. I mediği takdirde toplantı en çok bir hafta iein63 —
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de çoğunluk aranmaksızın yapılır. Tcplantilarda kararlar mevcut temsilciler in çoğunluğu ile
alınır.
G>enel kurolun görevleri :
a) Birlik hesaplarını incelemek, yönetim
kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve
gereğinde yönetimi ve denetim kurulunu ibra
etmek,
b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini
görüşüp karana bağlamak, idarecilere ve tem
silcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin
t e r türlü ödenek ve yollukları tespit etmek,
e) Yönetim kurulu tarafından genel kuru
la arz olunan hususları görüşüp kariara bağ
lamak,
d) Genel kurul üyelerinin yirmide biri ta
rafından görüşülmesi veya gündemden çıkarıl
ması istenen konuları görüşmek ve gündeme
ialınan maddeleri karara bağlamak,
e) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini
seçmek,
f) Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tes
pit etmek,
g) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen yetkileri kullanmak
tır.
GB) Yönetim kurulu, genel kurulun kendi
üyeleri (arasından seçeceği 9 kişiden teşekkül
«der. Yönetim kurulu üyelerinin en az 4'ünün
(A) grubu seyahat acentaları temsilcisi olma
sı gerekir. Ayrıca yönetim kurduna 9 yedek
üye de seçüir. Yönetim kurulu ayda en as iki
defa, ihtiyaca göre ve başkanm çağrısıyle de
her zaman toplanabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri;
a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini
hazırlamak ve genel kurula sunmak,
ıb) Genel Kurulca alınacak kararları uygu
lamak,
c) Merkez müdürü ve merkez bürosunun
kadrolarını te'spit ve tâyin işlemlerini yapmak.
d) Âdi ve olağanüstü genel kurul toplansına karar vermek,
e) Bütçe fasılları arasında nakiller yap
mak,
f) Yönetim kurulu üyelerinin ekseriyeti
tarafından görüşülmesi istenen ve gündeme alı
nan konuları görüşüp kanara bağlamak,
— 64
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h) Bu maddenin son fıkrasında ba&sedilen
yönetmelikte belirtilen diğer görevleri üfa etG) Denetim Kurulu, Genel Kurulca birlik
üyeleri arasında seçilecek 3 kişiden teşekkül
eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de seçilir.
Denetim kurulunun görevleri
a) Genel kurul tarafından alman kararla
rın Yönetim Kurulunca yerme getirilip geti
rilmediğini araştırmak,
b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesiöid-3 yürütülüp yiirütüimediğini denetlemek,
c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yertine
getirilip getirilmediğini incelemek,
d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kont
rol etmek,
e) Birliğin bir yıllık işlem ve hflsapları
halikında Genel Kurala rapor vermek,
f) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir
Bakanlığa rapor vermektir.
D) Disiplin Kurulu Genel Kurulca birlik
üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden meydana
gelir.
Disiplin Kurulunun görevleri; yönetmelikte
(belli edilen disiplin fiilleri baklanda yönetme
lik gereğince disiplin cezalan vermektir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, Seyahat
Acentaları Birliğinin ve organlarının görev ve
yetkilerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kafhu! &dilmiştir.
IV. - Birliğin gelirlerü
Madde 35. — Seyahat Acentaları Birliğinin
gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan meyda
na gelir.
a) Üyelerin birliğe kayıt ücreti ve aidat,
b) Seyahat acentaları personelinin yetiş
tirilmesi için düzenlenecek kurs ve seminerler
den temin edilecek gelirler,
c) Bağış ve yardımlar,
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kafbul edülmiştir.
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Üçüncü, ki'sıın
Sxn. bükümler
Madde 33. — G086 şayak Turizm Endüstrisi
ni Teşvik Kanununun 34 ncü maddesi yürür
lükten kaldmknıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kafbul edilmiştir.
Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seya
hat acentalan ve şubelerinin 6 ay içinde ken
dilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları ve
(yeniden isletme belgesi almaları şarttır. Bu sü
re zarfında kendilerini bu kanun hükümlerine
uydurmayan seyahat acentalarının mevcut ruh
satnameleri iptal edilir.
(A) Gru'bu seyahat acentalığı işletme bel
gesi talebinde bulunan seyahat acentıaîlarından
yurt dışından tertipledikleri turistik turlarla
ilgili olarak son ilki yıl içinde 4 ncü maddenin
2 nci fıkracında söz konusu edilen miktarda
döviz temin ettiğini tevsik edenlere işletme bel
gesi verilir. Son iki yıl içinde söz konusu edi
len maktanda dövizi temin edememiş olan seyaihat aceritalanna ise geçici işletme belgesi ve
rilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Geçici madde 2. — Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaiarı ve şubelerinin kendilerini bu kanun hüküm
lerine uydurmaları hususunda azamî 4 ay içinde
görüş bildirmek ve yeni müracaatlarda Seya
hat Acentalan Birliğinin vazifelerini ifa etmek
üzere birlik kuruluncaya kadar bir seyahat
acentası örgütünü vazifelendirir.
Seyahat acentalarının kendilerini bu kanun
hükümlerine uydurmalarını müteakip bir ay
içimde, vazifeli seyahat acentası örgütü Seya
hat Acentalan Birliğinin ilk Genel Kurulunu
toplar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kafbul ©dikiliştir.
Madde 37. — Bu kanun yayımı tarihinde
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yürürlüğe ftirer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kafbul edilmiştir.
Madde 33. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istcıyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kafbul Gidilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte
söz isteyen sayın üye?... Yok.
Tasannın tümünü oylarınıza arz ediyorum:
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan ka
bul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
130 S. Sayılı kanun tasarısına açık oyunu
kullanmayan sayın üye var mı?... Lütfen kul
lansınlar.
3. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî
Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları
raporları (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 1/98)
(S. Sayısı : 134) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş
ler» kısmında bulunan «1632 sayılı Askerî Ce
za Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı»'nın;
önemi, mahiyeti, Anayasaya uygunluk sağlaya
cak ve mevzuattaki boşluklan giderecek niteli
ği dikkate alınarak; gündemdeki diğer bütün
işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Mehmet izmen
Millî Savunma Bakanı
BAŞKAN — 134. S. Sayılı kanun tasarısının
gündemdeki diğ'er işlere takdimen görüşülmesi
hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir.
(1) 134 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir.
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Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum : Raporun okunmasını
kabul edenler.. Raporun okunmamasını kabul
edenler.. Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı
Madde 1. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu
nun 13 . 5 . 1940 tarih ve 3823 sayılı Kanunla
değişik 148 nci maddesinin (A) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 148. — A) 1. Siyasî bir partiye
üye olmak için müracaat eden veya herhangi
bir suretle siyasî partilere girenler,
2. Siyasî amaçla toplantı yapan veya aynı
amaçla siyasî gösterilere katılanlar,
3. Siyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç
veren, yazı yazan veya telkinde bulunanlar,
4. Siyasî toplantılara resmî kıyafetle katı
lan, veya sivil kıyafetle dinleyici olarak katıl
mış olup da tezahüratta bulunanlar,
5. Her hangi bir sebeple yalnız veya toplu
olarak siyasî mahiyette beyanname hazırlayan
hazırlanmış beyannameyi imzalayan, imzalatan
veya yayın organlarına ulaştıran veya dağıtan
lar.
Fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde ;
Bir aydan beş yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Madde hakkında verilmiş
olan bir önerge var, takdim ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
148 (A) maddesinin 4 ncü bendinin :
«4. Siyasî toplantılara resmî veya sivil kı
yafetle katılanlar.»
Şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim.
istanbul
Rif at öztürkcine
-
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BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılıyorlar mı?..
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıl
mıyoruz.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENBECİ (Samsun) —
Komisyon da Yüce Heyetin takdirine bırakı
yor.
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor; Komis
yon da, Yüksek Heyetin takdirine bırakıyor.
Takriri oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler.. Kabul etmeyenler.. Takrir kabul edil
miştir.
Maddeyi, takrirde kabul edilen değişik şek
li ile oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler..
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler..
Madde kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler..
Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte
söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Tasarı,
Cumhuriyet Senatosunun yapmış olduğu deği
şiklikle birlikte kabul edilmiştir.
i. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A.
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıh
marnımı uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, Mali ve iktisadî İşler ve Bütçe ve Plân
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/112;
Cumhuriyet Senatosu : 1/93) (S. Sayısı: 126)
5. — «Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü
konusundaki kararların tanınması ve tenfizine
ilişkin Sözleşme» 'nin onaylan masının uy uğun
bulunduğu hakkında kanım tasarısının Millet
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Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri,
Turizm
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi : 1/223; Cumhuriyet Se
natosu : 1/94) (S. Sayısı : 135)
BAŞKA — Bir önerge var, takdim ediyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler
kısmında bulunan 126 ve 135 S. Sayılı kanun
tasarılarının Cumhuriyet Senatosundaki görüş
me süresinin kısalmış bulunması ve her iki ka
nunun önemi dikkate alınmak suretiyle gün
demde mevcut bütün işlere takdimen öncelik
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim.
Bütçe ve Plân Komisyonu
Başkanvekili
Salih Tanyeri
BAŞKAN — Gündemin «Birinci görüşmesi
yapılacak işler» meyanındaki 126 ve 135 sıra
sayılı kanun tasarılarının diğer işlere takdimen
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
/. — •Eşyaların yeçici kabulü için A. T. A.
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan mı I iv ve
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, Malı ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/112:
Cumhuriyet
Senatosu : 1/93) (S. Sayısı : 12(1)
(D
BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Okunmasını
kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
memiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
(1) 126 S. Sayılı basmayeızı tutanağın
nuna eklidir.
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Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri
hakkında gümrük sözleşmesine
katılmamızın
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
Madde 1. — 6 Aralık 1961 tarihinde Brük
sel'de düzenlenen, eşyaların geçici kabullü için
A. T. A. karneleri hakkındaki ekli Gümrük
Sözleşmesine (Posta ile gelen eşyanın bu söz
leşme dışında bırakılması kaydıyle) Türkiye'
nin katılması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.. Kabul - etmeyenler..
Madde kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler..
Madde kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler..
Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
isteyen sayın üye?. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir.
Açık oya sunulacaktır, küreler
dolaştırıl
sın.
5. — «Çocuklara karşı nafaka
yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması ve ten-f'izi
ne ilişkin Sözleşme»'nin onaylanmasının
uygun
bulunduğu hakkında kanun tasarısının
Millet
M e diske kalnd olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve
Tanıtma ve liütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi : 1/223: Cumhuriyet
Sena
tosu : 1/94) (S. Sayısı : 135)
(1)
BAŞKAN — Raporların okunup okunmama
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum : Raporun
okunmasını kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul
edilmemiştir.

(1) 135 S. Saydı basmayeızı tutanağın
so {
\ nuna eklidir,
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Tasarıma tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyoirum : Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
«Çocuklara karşı Nafaka Yiikümlülüğü konu
sundaki Kararların tanınması ve tenlisine iliş
kin Sözleşme »'nin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — 11 Haziran 1068 tarihinde im
zalanan «Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülü
ğü konusdaki kararların tanınması ve tenfizine
ilişkin Sözleşme»'nin onaylanması uygun bulun
muştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler..
Madde kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir.
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Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaş
tırılsın.
130 S. Sayılı kanun tasarısının açık oylama
sına oyunu kullanmayan sayın üye kaldı mı
efendim?. Yok. Oylama işlemi bitmiştir.
6. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4'er üye
alınmak suretiyle kurulen Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/612; Cumhuriyet Senato
su 1/100) (S. Sayısı: 133)
BAŞKAN — 133 S. Sayılı kanun tasarısını
Komisyon Başkanı şifahen Komisyona geri isti
yor.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REPET
RENDECİ (İSamsun) — Anayasa değişikliği
için partilerarası yapılan görüşmelerde, bu
maddeyle ilgili hususlar olduğu için, Komisyo
na geri alıyoruz.
BAŞKAN
edilmiştir.

Peki efendim, Komisyona iade

III — BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyen Sırrı
Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kat
kı ve etkilerine dair Senato araştırması isteyen
önergesi (10/42)
BAŞKAN — Sayın Atalay burada, ilgili Ba
kan,,. Yok.
SIRRI ATALAY (Kars) — Ne zaman ola
cak, 2 sene oldu.
BAŞKAN — Onu tekrar Başkanlık olarak
ilgililere duyuracağız efendim. Yeni çalışmaya
başladığımız için duyuramadık.
7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve böl
gesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı hu
suslarında Senato araştırması isteyen önergesi
(10/43)

BAŞKAN — Sayın Atalay burada, ilgili Bakna yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır.
8. — Cumhuriyet
Senatosu Malatya Üyesi
Hamdı Özer'in, Demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete teslimi
hususunda Senato araştırması isteyen önergesi
(10/45)
BAŞKAN — Sayın Özer burada,, ilgili bakan
yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır.
9. — Cumhuriyet
Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi
(10/2)
BAŞKAN — Önerge sahibi ve ilgili bakan
yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır.
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IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLEE (Devam)
7. — Cumhuriyet
Senatosu Manisa Üyesi
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma
Komisyonu
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71
sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 5894 sayılı
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı:
1574'e ek)
BAŞKAN — Sayın önerge sahibi ve Karma
Komisyon yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır.

8. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun
12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu 4/80, 1/23) (S. Sayısı : 1575'e
ek)
BAŞKAN — Önerge sahibi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır.

III — BAŞKANLIK DİVANININ GEN ÎL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in, Sosycd Sigortalar
Kurumunun
içinde bulunduğu
duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3)
BAŞKAN — Sayın Köker ve ilgili Bakan
yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır.
11. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva-

cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi
Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağdaşıp
bağdaşmayacağına dair,'İstanbul
Üyesi Ekrem
Özden'in önergesi ve bu hususta Başkanlık Diva
nının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz
1972 tarih ve 31 sayılı kararları
BAŞKAN — Kararın sözcüsü bendeniz oldu
ğum için, Riyasette bulunmam hasebiyle görü
şülmesi başka bir birleşime bırakılmıştır.

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
9. — 1186 sayüı Kanunun 21 nci maddesi ile
eklenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin
Millet Meclisince
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları
rapor
ları (Millet Meclisi 2/554; Cumhuriyet Senato
su 2/26) (S. Sayısı : 137)
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yok.
Gelecek birleşime bırakılmıştır.
10. — 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve
Plân komisyonları
raporları (Millet Meclisi
2/506; Cumhuriyet Senatosu 2/22) (S. Sayısı :
136)
BAŞKAN — İlgili Bakan yok. Komis
yon burada, ilgili Bakan olmadığı için görüşemi
yoruz efendim.

126 ve 135 sıra sayılı kanun tasarılarına açık
oyunu kullanmayan sayın üye kaldı mı?.. Yok;
oylama işlemi bitmiştir.
Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karne
leri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının
açık oylamasına 103 sayın üye iştirak etmiş, 102
kabul, 1 sekinser oy kullanılmıştır. Tasan ka
nunlaşmıştır.
Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konu
sundaki kararların tanınması ve tenfizine iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısının açık oylama
sına 99 sayın üye iştirak etmiş, 98 kabul, 1 çekinser oy kullanılmıştır, tasan kanunlaşmıştır.
Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kında Af kanunu tasansının açık oylamasında
gerekli çoğunluk sağlanamamıştır; oylama ge
lecek birleşimde tekrarlanacaktır.
19 . 9 . 1972 Salı günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum.'
Kapanma saati : 17,20
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Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu

katılmamızın

(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenLer
Reddedenler
Oekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

[Kabul
TABİÎ ÜYELER
Mucip Ataklı
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri özdilek
Mehmet Özgün eş
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARA HİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AMASYA
Maeit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
İsmail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
BİLECİK
Mehmet Orhan Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Alâeddin Yılın aztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
1. Sahri Çağlayangil

Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
DENIZLI
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ .
Salim Hazerdağlı
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatun oğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
Salâh Tanyeri
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip özdolay
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Halûk Berkol

: 183
: 103
: 102
: 0
: 1
,• 78
: 2

edenler]
0. Zeki Gümüşoğiu
Fikret Gündoğan
Ekrem Özden
Rifat öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklı uğhı
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
1. Etem Erdinç
MALATYA
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmaııoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
llyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
70 —

MUŞ
tsa Ilisan Bingöl
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Fethi Tevetoğlu

StVAŞ
Âdil Al tay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Munncuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
YOZGAT
ismail Yeşilyurt

O. Senatosu
ZONGULDAK
f arık Remzi Baltan
Mehmet Ali Pestilci
Ahmet Demir Yüce

B : 83

14 . 9 . 1972

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEh
Cihat AlparL

O :1

Selâhattin Babüroğlu
Nihat Erim
Vahap Gih enç

[Çekinser]
KASTAMONU
Mehmet Çaı nlıca

[Oya katıhnıyanlar]
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Emanüllah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Sezai OKan
Selâhattin özgür
M. Şükran özkaya

(t A.)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
M Yılmaz Mete
Mukadder Öztekiıı (B.)
Mehmet Üııaldı
(Bşk. V.)
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
Mansur Ulıısoy
Mahmut Vural
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan ı('B.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
(B#:. V.)
Halil Goral

BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
Cenaalettin İnkaya
\Tejat Sarlıcalı
BOLU
Turgut Yaşar Gül ez
BURSA
Saffet Ural
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
EDİRNE
Mehmet Nazif Ergen eli
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan Topaloğlıı
HATAY
M. Enver Bahadırlı
İÇEL
Lutıı Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
Tekin Arıburun
(Başkan)

İZMİR
Nazif Çağatay
Neoip Mirkelâmoğlu

(t A.)
ILkRS
Sırrı Ataiay
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Sami Turan
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Hikmet Işmen
LCıtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Fakih Özlen
MALATYA
Nurettin Akyurt
MANİSA
Doğan Banıteuoğlu
MARAŞ
Adnan Karaküçük (B.)
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
NEVŞEHİR
I. Şevki At aşağım
Nt&DE
Kudret Bayhan
ORDU
Selâhattin Acar

[Açık uylelÂTder]
Eskişehir
Sivas

Yekûn

— 71 —

1
1

Şevket Koksal
SAKARYA
Mustafa Tığlı
SAMSUN
Refet Rendeci
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nazım Inebeyli
TRABZON
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
URFA
1. Etem Karakapıcı
VAN
Fer id Melen (Başbakan)
YOZGAT
Sadık Artukmaç.
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
özer Derbil
Sait Naci Ergin
Mehmet îzrnen (B.)
Fahri Korutürk
Sabahattin Özbek (B.)
Tayfur Sökmen
Naim Talû (B.)
Halil Tunç
Bahriye Üç ok

C. Senatosu
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14 . 9 . 1972

0:1

(Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine
Sözleşme)'nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların
sonucu
(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı : 183
Oy verenler : 99
Kabul edenber : 98
Reddedenler : 0
Çckinserler : 1
Oya katılmayanlar : 82
Açık üyelikler : 2

[Kabili edenler]
TABİİ ÜYELER
Mucip Ataklı
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Mehmet Öz güneş
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
M ıızaf f er Yurdakuler
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARÂHİSAR
M. Kâzım Kara ağa çlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Maeit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mahmut Vural
İsmail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Örhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever

BİTLİS
Orhan Kürüm oğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
I. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
DENİZLİ
Aîi Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Terfik Kutlar
Salih Tanyeri
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
İSPARTA
Mustafa Güleügil

İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan
Rifat Öztürkçine
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligilı
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
MALATYA
Hamdi özer
MANİSA
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdülkcrim Saraçoğlu

72

MUĞLA
îlyas Karaöz
Haldun Menteşeoğîu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeei
Fethi Tevetoğîu
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mmncııoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Reşat Zaloğhı
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
UŞAK
Mshmet Faik Atayurt
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt

0. Senatosu
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan

B : 83

Mehmet Ali Pestilci
Ahmeıt Demir Yüee

14 . 9 . 1972

O:1

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN Ü YELEE
Selâhattin Babüroğlu

Nihat Erim
Fahri Korutürk

[Çekinser]
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca

[Oya katîhnıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
(I. Â.)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
M. Yılmaz Mete
Mukadder Öztekin
(B.)
Mehmet Ünaldı
(B § k. T.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpansalan (B.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
(B 3 k. V.)
Halil Goral
BALIKESİR
Ccmalettm İnkaya

Nejat Sarlıcalı
BURSA
Saffet Ural
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Edip Somunoğlu
GÎRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan Topaloğlu
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İÇEL
Lütfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan. Adalı
Mebrurc Aksoley
Tekin Arıburun
(Başkan)
Ekrem Özden
Cemal Yıldırım

İZMİR
Nazif Çağatay
Necip Mirkelâmoğlu

(i. A.)
KARS
Sırrı At al ay
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Sami Turan
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Hikmet Işmen
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Fakih özlen
MALATYA
Nurettin Akyurt
MANİSA
Doğan Barutçuoğlu
Oral Karaosmanoğlu
MARAŞ
Adnan Karaküçük (B.)
Hilmi Soydan
MARDİN
AMurrahman Bayar
NEVŞEHİR
1. Şevki A+asağun
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Selâhattin Acar

[Açık i yetikler]
Eskişehir
Sivas

Yekûn

— 73

1
1

Şevket Koksal
RİZE
0. Mecdi Agun
SAKARYA
Mustafa Tığlı
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nazını îııebeyli
TRABZON
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu
URFA
1. Etem Karakapıcı
VAN
Feri d Melen (Başbakan)
*ı _ r r\rm k m

ıOZGAT
Sadık Artukmaç
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
i Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
özer Derbil
Sait Naci Ergin
Vahap Güvenç
l Mehmet iz men (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
Tayfur Sökmen
Naim Talû (B.)
Halil Tunç
| Bahriye Üç ok

C. Senatosu
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Osmanoğlu, 1936 doğumlu Ahmet Şen haktoda i Af Kanunu tasarısının 1 nci maddesine verilen
oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye ; ayısı : 1S-)
Oy ver nler : 73
Kabul ed •nler : -4-4
Redded •nler : 27
Çekine 3rler : 2
Oya katılmıy, mi ar : 108
Açık üye] ikler : 2

[Kabul edenler)
ANKARA
Turhan Kapanlı
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
BURDUR
Ö. Faruk Km ay t ürk
BURSA'
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Ziva Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin

Safa Yalçuk
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ELÂZIĞ
Salim Hazerdağh
ERZURUM
Sakıp Ilatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tcvfik Kutlar
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
Mustafa Deliveli
İSTANBUL
Halûk Berkol
ÎZMÎR
Mustafa Bozoklar
Orhan Kor

KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nıısret Tuna
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklı oğlu
KONYA
Mehmet Varışlı
MALATYA
Ham di özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan
MARAŞ
Adnan Karaküçük
MUĞLA
İlyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
îsa Hisan Bingöl

NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
Şevket Koksal
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Refet Rendeci
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBA ŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE
Fethi f-elilkbas

[Reddedenler]
TABÎI ÜYELER
Mucip Ataklı
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş '
Haydar Tunçkanat
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Mansur Ulıısoy

GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İSTANBUL
Rifat Öztürkçine
ÎZMÎR
Mümin Kırlı
KONYA
Fakih özlen

I

MALATYA
Nurettin Akyurt
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
TEKİRDAĞ
Hayrı Mumcuoğlu
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Çekinserler]
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil

SİYAS
Âdil Altay

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE
Cihat Alpaıı
Salâhattin Rabüroğlu
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Vahap Güvenç
Mehmet Izmen
Fahri Korutürk
Tayfur Sökmen

C. Senatosu

B : 83
[Oya

TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya (İ. Â)
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler

14 . 9 . 1972

Katılmayanlar]

Cemalettin Inkaya
Nejat Sarlıcalı
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever

(t)
BİTLİS
Orhan Kürümoğhı

BOLU
Alâeddin Yılmaztürk
BURSA
î. Sabri Çağlayaıııgil
ADANA
Saffet Ural
M. Nuri Âdemoğlu
ÇANAKKALE
M. Yılmaz Mete
Nahit Alt an
Mukaddes Öztekin (B.)
DENİZLİ
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Hüseyin Atmaca
ADIYAMAN
Ali Kemal Turgut
Mehmet Sırrı Turanlı
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
AFYON KARAİOSAR
M. Kâzım KaraağaçlıEDİRNE
oğlu
Mehmet Nafiz Ergeneli
Ahmet Karayiğit
ELÂZIĞ
Kemal Şenocak
Celâl Ertuğ
AMASYA
ERZİNCAN
Macit Z^ren
Fehmi Baysoy
ANKARA
ERZURUM
Hıfzı Oğuz Bekata
Osman Alihocagil
Turgut Cebe
Edip Somunoğlu
Yiğit Köker
GİRESUN
Mahmut Vural
İhsan Topaloğlu
ismail Yetiş
GÜMÜŞANE
ANTALYA
Abbas Cilâra
Mehmet Pırıltı
HATAY
ARTVİN
M. Enver Bahadırlı
Fehmi Alpaslan
İSPARTA
AYDIN
Mustafa Gülcügil
Halil Goral
İÇEL
BALIKESİR
Lûtfi Bilgen
Nuri Demirel
Talip Özdolay
Mehmet Güler

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Tekin Arıburun
(Başkan)
0. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan
Ekrem Özden
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Nazif Çağatay
Necip Mirkelâmoğlu

(t A.)
KARS
Sırrı Atalay
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Hikmet İsmen
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
1. Etem Erdinç
MANİSA
Doğan Barutçujoğlu
A. Orhan Süersam
MARAŞ
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar

[Açık üyelikler]
Eskişehir
Sivas
Yekûn

O :1

1
1
2

NEVŞEHİR
İ. Şevki Atasağun
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Selâhattin Acar
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Mustafa Tığlı
SAMSUN
Rıza Isıtan
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyli
SİVAS
Nurettin Ertürk
Hüseyin Öztürk
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
İ. Etem Karakapıcı
Hasan Oral
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Özer Derbil
Sabahattin Özbek (B.)
NaimTalû(B.)
Halil Tunç
Bahriye Üook

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
83 XCÜ BİRLEŞİM
14 . 9 . 1972 Perşembe
Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plân, Millî
ISavunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve
İskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
X I . — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M.
Meclisi : 1/523; C. Senatosu: 1/99) (S. Sayısı:
130) (Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972)
2. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve iktisadî İşler, Anayasa ve Ada
let, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve
Plân komisyonlarından 3'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet
Meclisi : 1/604; Cumhuriyet Senatosu : 1/95)
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 11.9.1972)
B - TÜZÜK GEREĞİNCİ BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42)

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43)
3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen
önergesi (10/45)
4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü DikeçligiTin, Ankara İmar Iümited
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2)
5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 .1972)
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili).
6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kara
rının Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları
(Cumhuriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı :
1575'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972)
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili).
7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3)
8. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ-

— 2

daşıp bağdaşmayacağına dair, istanbul Üyesi ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet,
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan içişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4'er
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da yon raporu (Millet Meclisi : 1/612; Cumhuri
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972)
yet Senatosu 1/100) (S. Sayısı : 133) (Dağıt
9. — 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile ma tarihi : 11 . 9 . 1972)
eklenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
3. — 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sos sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince
yal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
ları (Millet Meclisi : 2/554; Cumhuriyet Sena Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet komis
tosu : 2/26) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : yonları raporları (M. Meclisi : 1/63; C. Sena
11 . 9 . 1972) (Ret)
tosu : 1/98) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi :
11 . 9 . 1972)
V
X 4. — «Çocuklara karşı nafaka yükümlü
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
lüğü konusundaki kararların tanınması ve tenA - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
ı fizine ilişkin Sözleşme» nin onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
İŞLER
X I . — Eşyaların geçici kabulü için A.T.A. huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri,
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa ları raporları (Millet Meclisi : 1/223; Cumhuri
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve yet Senatosu : 1/94) (S. Sayısı : 135) (Dağıtma
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta tarihi : 11 . 9 . 1972)
nıtma, Malî ve iktisadî işler ve Bütçe ve Plân
5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/112; li Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir
Cumhuriyet Senatosu : 1/93) (S. Sayısı : 126)
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet
(Dağıtma tarihi : 11 . 9 . 1972)
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
2. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri Senatosu Malî ve iktisadî işler ve Bütçe ve Plân
nin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı madde komisyonları raporları (Millet Meclisi : 2/506;
ler ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun Cumhuriyet Senatosu : 2/22) (S. Sayısı : 136)
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
(Dağıtma tarihi : 11 . 9 . 1972)

Toplantı : 11

I

C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S. Sayısı :

|
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Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük
Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tamlma, Malî ve İktisadî İşler ve
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/112;
C. Senatosu : 1/93)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 674)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğ il
Sayı : 528

23 . 6 . 1972

CUMHURİYET (SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
«çık oyla kalbul ©dilen, eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük Sözleşme
sine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Nurettin Ok
Millet Meclisi Başkanı Y.
Not : Bu tasarı 15 . 12 . 1969 tarihinde Ba§kan1ıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19, 20, 21 . 6 . 1972 tarihli 108,109 ve 110 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 674)

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma
Komisyonu
Esas No. : 1/93
Karar No. : 6

'

1.7.

1972

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
•Millet 'Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık
oy ile kabul edilen eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine
katılmamızın uygum bulunduğuna dair kanım tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin ele iştirakiy
le,, 29 . (6 . 1972 tarihli Cumhuriyet Semıatosu Dış'şleıi, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun toplan
tısında t etkik ve müzakere olunldu.
Millet Meclisince belirtilen hususlar ve gerekje Komisyonumuzca da benimsetilerek, kanun ta
sarısı Milüieit Meclisinden. gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir, ve Komisyonca öncelik ve ivedilik
kararı da alınmıştır.
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Havalesi -gereğince Maliye Komisyonuma gönderiknjeik üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
Bu Ibasarmdıa
BaşkannreMli
Sözcü
Sözcü ve Kâtip
/Başkam
Arnikana
İsttamibul
MaınüHa
Bîuırıaa
H. O. Bekata
E. AKMI
O. Kara&smanoğlu
/. S. Çağlayangil
Top'lıajnJtıdja buiunmnaıdı
Niğdle
H. A. Göktürk
Giresun
/. Topaloğlu

Samsun
F. Tevetoğlu
Bursa
;S. Urana!
Toplamltudia bulumıanııaldı
Tekfedıağ
C. Tarlan

Arnikana
Söz hialkfcıım anaihfüz
M. Vural
Kooryıa
S. Çumralı

Trabzon
E. Ziaılıoğlıu
Toplantıda bulumıaanıaıdı
Tabiî Üye
A. Yıldız
Toplantıda Ibüluınıaniiadı

Talbiî Üye
E. Acuner

Malî ve iktisadî işleri Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Malî ve İktisadî İşler Komisyonu
Esas No. : 1/93
Karar No. : 10

6.7.

1972

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 günlü, 110 ncıı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık
oyla kabul edilmiş olan (Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı) 4 . 7 . 1972 günü Komisyonumuzda
tetkik ve müzakere edildi.
Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları yetkilileri dinlenerek gerekli izahlar alındı. Ticarî mu
ameleler ve reklâm eşyasının gümrüklerde geçici kabulü için 1 Mart 1956 tarihinde kabul ve 7289
sayılı Kanunla onaylanmış olan Sözleşmeyle E. C. S. karneleri kullanılmakta idi.
Ancak; bu karneler yerine A. T. A. karnelerinin kullanılması daha uygun bulunarak 1961 yılın
da Gümrük İşbirliği Konseyince kabul edilmiş A. T. A. Sözleşmesi 1963 yılında yeterli sayıda Âkit
Taraflarca imza olunarak E. C S. karneleri yerine A. T. A. karneleri kullanılmaya başlanmıştır.
Şu anda A. T. A. karnesini tatbik etmeyen tek memleket Türkiye'dir. A. T. A. karnesi hem
bir gümrük belgesi, hem de bir teminat olarak kullanılacak ve Âkit Devletlerce anlaşmalara uygun
olarak verilen bir belgedir. Gümrüklerde geçici ithal beyannamesi olarak kullanılarak çeşitli kolay
lıklar sağlamaktadır. 1961 yılından beri tahakkuku arzulanan; milletlerarası Ticaret Odası Türkiye
Millî Komitesince de deri, trikotaj, ayakkabı, turistik süs eşyası için A. T. A. karnelerinin tatbikine
bilhassa ihtiyaç bulunduğunun belirtilmesi; dolayı siyle de bu Sözleşmenin onaylanması Komisyonu
muzca da uygun, faydalı ve lüzumlu görülmüştür.
Genel Kurula arzında; Millet Meclisine sevk gerekçesi de raporuna eklenmek, öncelik ve ivedi
lik karan alınmak temennisiyle; havalesi gereğince Bütçe Plan Komisyonuna gönderilmek üzere
Başkanlığa sunulması kararlaştırıldı.
Başkan
Çankırı
G. Titrek
Amasya
M. Zeren

Sözcü
Muş
/. Bingöl
Giresun
S. Orhon
Cumhuriyet Senatosu

Kâtip
Konya
M. Varışlı
izmir
B. Beler
(S. Sayısı : 126)
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Siirt
A. Kavak
Antalya
M. Pırıltı

Konya
F. özlem
Tabiî Üye
R. Ak soy oğlu

içel
L. Bilgen
İstanbul (Bağımsız) D. P.
Ş. Akyürek

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 1/93
Karar No. : 60

13 . 7 . 1972

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık
oyla kabul edilen, Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarın, Komisyonum azını 11 Temmuz 1972 tarihli 30
ncu Birleşiminde ilgili Maliye. Gümrük ve Tekel ve Dışişleri bakanlıkları temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Tasarı, 6 Aralık 1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenen. Eşyaların geçici kabulü için A. T. A.
karneleri hakkındaki Gümrük Sözleşmesine (Posta ile gelen eşyanın bu Sözleşme dışında bırakılması
kaycliyle) Türkiye'nin de katılmasını öngörmektedir.
Sözleşmenin gayesi, Sözleşmeye taraf olan devletlere geçici kabul usulüne göre ithal edilecek eş
yaların girişinde kolaylıklar sağlamaktır. Bu usule tabi tutularak ithal olunacak eşyalara ait her
memlekette şekli ve miktarı değişik gümrük belgeleri yerine,, memleketlerin birinden diğerine değiş
meyen tek bir belge olarak bu karneler kullanıldığı gibi, bahis konusu eşyaların gümrük vergileri için
teminatın yerini de bu karneler almaktadır.
Yukarıda özetle arz edilen bazı pratik kolaylık ve hususiyetleri ihtiva eden kanun tasarısı Komis
yonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve benimsenmiş* ir.
Ancak, bu kabil anlaşmalarda, millî ciharlarımızın mümkün olduğu kadar çok ve daha fazla ko
runabilmesi ve bunun teminat altına alınabilmesi için, kalkınma plan ve programlarındaki hedeflere
uygun belli hedeflerin önceden hükümetlerce tespit ve kararlaştırıldıktan sonra bu hedeflerin mil
letlerarası görüşme ve temaslarda özellikle gerçekleştirilmesinin esas olması gerekeceği kanaat ve in
tibaına vâsıl olunduğu cihetle bu hususun da ayrıca dikkate alınmasının temenni ve tavsiyeye sayan
görüldüğü Komisyonumuzca tezekkür edilmiştir.
Millet Meclisi metni aynen kabul edilmişti]'.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Uşak
M. F. Atayurt
Ankara
I. Yetiş
Toplantıda bulunamadı.
Kocaeli
L. Tökoğlu
K.

Tabiî Üye
Karavelioğfu
Üye
Münhal

Ankara
Y. Köker

Sözcü
Afyon K.
.¥. K. Karaağaçhoğlu
Edirne
M. N. Er geneli

Kütahya
/. E. Erdinç

Ordu
B. S. Saykal

Trabzon
.1. Ş. Ağanoğlu

Urfa
I. E. Karakapıcı
Toplantıda bulunamadı.
Üye
Münhal

Başkan vekil i
Gaziantep
iSr. Tanyeri

Üye
Münhal
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 126)

MİLLLT MECLİSİNİN KABUL ETTİGÎ
METİN

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri
hakkında gümrük sözleşmesine katılmamızın
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı

Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri
hakkında gümrük sözleşmesine katılmamızın
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 6 Aralık 1961 tarihinde Brük
sel'de düzenlenen, eşyaların geçici kabulü için
A. T. A. karneleri hakkındaki ekli Gümrük Söz
leşmesine (Posta ile gelen eşyanın.bu sözleşme
dışında bırakılması kaydiyle) Türkiye'nin ka
tılması uygun bulunmuştur.

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen
1 nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen
2 nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 126)
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MALÎ VE İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTOE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Eşyaların geçici ktıbulü için A. T. A. karneleri
hakkında gümrük sözleşmesine katılmamızın
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı

Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri
hakkında gümrük sözleşmesine katılmamızın
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
Maddesi aynen kabul edilmiştir.

(MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
(Maddesi aynen kabul edilmiştir.

(MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

ıMADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Cumhu.nyet Senatosu

(S. Sayısı : 126)
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EŞYALARIN

GEÇİGİ KABULÜ İÇİN A. T. A. KARNELERİ HAKKINDA GÜMRÜK
SÖZLEŞMESİ
Başlangıç

Bu Sözleşmeyi imzalıyan Devletler,
Gümrük İşbirliği Konseyinin ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)
Âkıd Taraflarının hiyamesinde ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtının
(UNESCO) iştirakiyle,
Milletlerarası Ticaret Temsilcileri ve diğer ilgililer tarafından izhar edilen vergiden muaf, ge
çici ithal rejimi ile ilgili usullerin kolaylaştırılması dileklerini göz önünde bulundurarak,
Eşyaların geçici olarak vergiden muaf ithalinde müşterek usuller kabulünün, milletlerarası ti
carî ve kültürel faaliyetlerde esaslı faydalar doğuracağına ve Âkıd Tarafların gümrük sistemle
rinde daha yüksek bir derecede ahenk ve yeknesaklık sağlıyâcağma inanarak,
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır :
BÖLÜM - I
Tarifler ve kabul
Madde — 1
Bu Sözleşmenin uygulanmasında,
a) «Giriş vergileri» deyiminden Gümrük vergileri ve ithalde ve ithal dolayısiyle ödenen diğer
bilûmum vergi ve resimler anlaşılır. Bu deyim kapsamına ithal eşyasından alınan bilûmum dahilî
vergi ve resimlerle istihlâk vergileri dâhil olup, yapılan hizmetin yaklaşık değeri ile sınırlı olan
ve millî üretimin dolaylı bir himayesini veya ithalde alman malî mahiyetteki vergileri temsil etmiyen ücretler ile masraflar girmez;
b) «Geçici kabul» deyiminden, bu Anlaşmanın 3 ncü maddesinde öngörülen anlaşmalarla veya
ithal memleketinin millî kanun ve sair mevzuatla konulmuş şartlara göre giriş vergilerinden muaf
olarak yapılan geçici ithal anlaşılır.
c) «Transit» deyiminden, eşyanın, bir Âkıd Taraf ülkesindeki bir gümrük idaresinden, aynı
ülkedeki diğer bir gümrük idaresine, bu Âkıd Tarafın millî kanun ve sair mevzuatı ile konulmuş
şartlara uygun olarak, nakli anlaşılır.
d) «A. T. A. Karnesi» (Geçici kabul) deyiminden, bu Sözleşme ekini teşkil eden belge anlaşılır.
e) «Karneyi veren müessese» deyiminden, bir Âkıd Tarafın gümrük makamlarınca, o Âkıd Ta
raf ülkesinde A. T. A. karnelerini vermeye yetkili kılman müessese anlaşılır;
f) «Teminat veren müessese» deyiminden, bir Âkıd Taraf gümrük ülkesinde, 'bu Sözleşmenin
6 ncı maddesinde öngörülen miktarı garanti etmeye o Âkıd Taraf gümrük makamlarınca yetkili
kılınan bir müessese anlaşılır;
g) «Konsey» deyiminden, 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel'de düzenlenen, «Bir Gümrük İş
birliği Konseyi ihdasına mütedair Sözleşme» ile kurulan teşkilât anlaşılır.
h) «Şahıs» deyiminden, metinde aksine sarahat olmadıkça, gerçek ve tüzel kişiler anlaşılır.
Madde — 2.
Bu Sözleşmenin 1 nci maddesinin (e) paragrafı gereğince karneyi veren müessesenin
makamlarınca yetkili kılınması, özellikle, A. T. A. karneleri fiyatının yapılan hizmetler
eşit olması şartına bağlanabilir :

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 126)

gümrük
'bedeline

—7 BÖLÜM - II
Uygulama alanı
Madde — 3
1. Her Âkıd Taraf :
a) 8 Haziran 1961 tarihinde Brüksel'de yapılan, Meslekî Malzemenin Geçici İthaline İlişkin
Gümrük Sözleşmesine,
!b) 8 Haziran 1961 tarihinde Brüksel'de yapılan, Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde ser
gilenecek veya kullanılacak eşyanın itihalindeki kolaylıklarla ilgili 'Gümrük Sözleşmesine,
Âkıd Taraf olduğu ölçüde, bu Sözleşmelere göre geçici olarak ithal edilecek eşya için İtendi millî
Gümrük belgelen yerine ve bu Sözleşmenin 6 ncı maddesinde öngörülen meblâğın teminatı olarak.
kendi ülkesinde geçerli bulunan ve bu Sözleşmede yer alan şartlara göre verilen vo kullanılan A.
T. A. karnelerini kabul edeceklerdir.
2. Her Âkıd Taraf, aynı şartlara uygun olarak verilen ve kullanılan A. T. A. karnelerini, ge
çici ithale dair diğer milletlerarası anlaşmalara göre geçici olarak ithal edilen eşyalar veya ken
di millî kanun ve sair mevzuatlarına göre yapılan geçici kabul işlemleri için de kabul edilebilir.
0. Her Âkıd Taraf, aynı şartlara uygun olarak verilen ve kullanılan A. T. A. Karnelerini, tran
sit için kabul edebilir.
4. Bir işçilik görmesi veya tamir edilmesi istenilen eşyalar A. T. A. Karneleri ile ithal edilmiyee ektir.
BÖLÜM - III
A. T. A. Karnelerinin verilmesi ve kullanılması
Madde — 4
1. Karneyi veren müesseseler, geçerlilik süresi, verildikleri tarihten itibaren bir yılı aşan A. T. A.
Karneleri çıkaramazlar. Bunlar, A. T. A. Karnesinin kapağında geçerli olduğu memleketleri vo o
memleketlerde teminat veren müesseselerin isimlerini göstereceklerdir.
2. A. T. A. Karnesi veril dürten sonra karnenin ön kapağının iç sayfasında veya ona ekli say
falarda (Genel liste) sayılan eşyaların listesine yeni her hangi bir kalem ilâve edilemiyecektir.
Madde — ö
Bir A. T. A. Karnesi ile ithal edilen eşyaların tekrar ihracı için tesbit olunan süre, her hal ve
kârda, o karnenin geçerlilik süresini aşmıyacaktır.
BÖLÜM - IV
Teminat
Madde — G
1. Her teminat veren müessese kurulduğu memleketin Gümrük makamlarına, karneyi veren
müessese tarafından çıkarılan A. T. A. Karnesi ile o memlekete ithal edilen eşya hususunda, geçici
kabul veya transit için tesbit edilmiş şartlara riayet edilmemiş olması halinde, giriş vergileri ve
ödenmesi gereken sair -meblâğı Ödemeyi taahhüdedecektir. Bu müessese, yukarıda bahsedilen meb
lâğların ödenmesi hususunda, bu meblâğları ödiyecek olan kişilerle müştereken ve müteselsilen so
rumludur.
2. Teminat veren müessesenin sorumluluğu, giriş vergileri tutarının % 10 fazlasını aşmıyacak
tır.
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•°>. İthal memleketinin Gümrük Makamlarınca bâzı eşyalar hususunda bir A. T. A. Karnesi
nin, kayıtsız ve şartsız olarak, mükellefiyetten ibra, edilmiş olması halinde de, bu 'eşyalar için, bu
maddenin 1 nci paragrafında yer alan meblâğın ödenmesi hususunda, mezkûr makamlar teminat
yeren müesseseden artık bir talepte bulunamazlar. Bununla beraber, karnenin gayrinizami yeya
hileli olarak mükellefiyetten ibra olduğu ya da geçici kahııl yeya transit şartlarının ihlâl edilmiş
bulunduğu sonradan anlaşılırsa,, teminat yeren müesseseden yine bir talepte bulunulabilir.
4. Eğer, teminat yeren müesseseden, karnenin geçerlilik süresinin 'bitiminden itibaren 1 yıl
içinde bir talepte bulunulmamışsa, Gümrük Makamları, bu 'maddenin 1 nci paragrafında belirtilen
meblâğın ödenmesini teminatı yeren müesseseden hiçbir surette istiyemez.
BÖLÜM - V
A. T. A. Karnelerinin düzenlenmesi
Madde. — 7
1. Teminat yeren müessese, bu Anlaşmanın yakardaki 0 nci maddesinin 1 nci paragrafında
belirtilen mehlâğ hakkında., bu Sözleşmede öngörülen şartlara göre eşyanın tekrar ihraç edildiğine
yeya A. T. A. Karnelerinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olundu
ğuna dair delil yermek hususunda. Gümrük makamlarınca yapılan talep tarihinden itibaren altı
aylık bir süreye sahibolacaktır.
2. Bu deliller müsaade edilen sürede yerilmezse teminat yeren müessese bu meblâğlar-], derhal
depozito olarak yatırır yeya muvakkat kaydiyle öder. Bu depozito yeya ödeme, yapıldığı tarih
ten itibaren o aylık bir süreden sonra kesini esir. Bu sonuncu süre zarfında, teminat, yeren mües
sese, depozito olarak yatırılan yeya muvakkat kaydiyle ödenen meblâğın geri alınması maksadiyle,
yukarıdaki paragrafta öngörülen delilleri yine verebilir.
3. Giriş yergilerinin depozito olarak veya muvakkat kaydiyle ödenmesi kanun ye sair mevzu
atlarında öngörüimiyen memleketler için, yukarıdaki paragraf hükümlerine uygun olarak yapılan
ödemeler kesin addedilir. Ancak bu maddenin 1 nci paragrafında belirtilen tevsik, ödeme tari
hinden itibaren üç ay içerisinde yapılırsa, ödenen meblâğlar iade olunur.
Madde — 8
.1. Bir A. T. A. Karnesi ili» ithal edilen eşyanın tekrar ihracı, bu eşyanın geçici olarak ithal
edildiği memleketin Gümrük Makamlarınca, bu karneye ekli. eşyanın tekrar ihracına ait kısmın tas
dikiyle tevsik edilir.
2. Şayet eşyanın tekrar ihaç edildiği bu maddenin 1 nci paragrafına göre tasdik edilmemişse,
karnenin geçerlilik süresi evvelce bitmiş olsa dahi, ithal memleketi Gümrük Makamları :
a) İthale veya eşyanın tekrar ithaline dair, diğer bir Akıd Tarafın Gümrük Makamlarınca
A. T. A. Karnesinde verilen malûmatı ya da kendi ülkesine ithalde veya eşyanın tekrar ithalinde
karneden koparılan bir varaka, üzerinde bulunan malûmata dayanılarak bu'makamlarca verilen bir
belgeyi (bu malûmatın, eşyanın, ispatı istenen tekrar ihracından sonra vukubulmuş olduğu teyidedilehilen bir ithale veya eşyanın tekrar ithaline taallûk etmesi şarttır) ;
b) Eşyanın bu memleket dışında bulunduğunu doğrulıyan diğer her hangi bir belgeyi;
Eşyanın tekrar ihraç edilmesine dair delil olarak kabul edebilir.
3. Bir Âkı d Taraf Gümrük Makamlarınca, bir A. T. A. Karnesi ile kendi ülkesine kabul edi
len muayyen eşyanın tekrar ihraç vecibesinin kaldırılması halinde teminat veren müessese, ancak
bu eşyanın durumunun nizamına uygun olduğu mezkûr makamlarca karne üzerinde tasdik edil
diği takdirde yükümlerinden kurtulmuş olur.
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Madde — 9.
Bu Sözleşmenin 8 nci maddesinin 2 ııci paragrafında belirtilen hallerde, gümrük
tasdik harcı almak hakkını mahfuz tutar.

makamları bir

BÖLÜM - VI
Çeşitli hükümler
Madde - - 10
Bu Sözleşmede yer alan şartlara göre kullanılan A. T. A. karneleri üzerinde gümrüklerce ya
pılan tasdikler, işlemin gümrük idare ve kapılarında normal çalışma saatleri içinde yapılması
halinde ücrete tabi değildir.
Madde — 11
Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan eşyaya ait bir A. T. A. karnesinin tahribi, ziyaı
ve çalınması halinde bu Âkıd Taraf Gümrük Makamları, karne veren müessesenin talebi üzerine ve bu
gümrük makamlarınca konulan şartlara tabi olarak, geçerliliği aynı tarihte sona eren ve onun
yerine geçen bir belgeyi kabul edeceklerdir.
Madde — 12
1. Geçici olarak ithal edilen eşyanın, özel kişilerin talebi üzerine uygulanan hacizden gayri bir
haciz sonucu olarak tekrar ihraç edilmemesi halinde, tekrar ihraç mükellefiyeti haczin devamı sü
resince ertelenir.
2. Gümrük makamları, teminat veren müessesece garanti edilen A. T. A. karnesi ile kabul olu
nan eşyanın, bu gümrük makamları tarafından veya onlar namına yapılan haczi, mümkün olduk
ça, o müesseseye bildirir ve alacağı tedbirler hakkında malûmat verir.
Madde — 13
İthal edildikleri memlekette verilmek istenen ve mütekabil bir yabancı müessese, milletlerarası
bir kuruluş veya bir Âkıd Taraf Gümrük makamları tarafından, karneyi veren müesseseye gönderi
len A. T. A. karneleri veya A. T. A. karnelerinin parçaları giriş vergilerinden muaf ve her türlü
giriş yasak veya kısıntılarından ayrık olarak kabul edilirler. Benzeri kolaylıklar ihraçta da
bahşolunur.
Madde — 14
Bir Gümrük Birliği veya ekonomik birlik teşkil eden Âkıd Taraflar ülkeleri, bu Sözleşmenin uy
gulanmasında tek bir ülke addedilebilir.
Madde — 15
Kaçakçılık, kanuna muhalefet veya suiistimal hallerinde Âkıd Taraflar, A. T. A. karnelerini
kullanan kişilere karşı, bu Sözleşme hükümlerini nazara almaksızın, giriş vergilerinin ve ödenecek
diğer meblâğların tediyesi ve keza bu kişilerin tabi olduğu her hangi bir cezanın verilmesi husu
sunda karar almak serbestisine sahibolacaklardır. Bu hallerde müesseseler, gümrük makamlarına
yardımda bulunacaklardır.
Madde — 16
Bu Sözleşmenin Eki, Anlaşmanın ayrılmaz bir cüzüdür.
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Madde — 17
Bu Sözleşmenin hükümleri mutabık kalman asgari kolaylıkları ifade eder ve gerek tek taraflı hü
kümlerle gerekse iki veya çok taraflı anlaşmalar gereğince bâzı Âkıd Tarafların bahşettikleri ve
ya ileride bahşedilebilecekleri daha geniş kolaylıkların uygulamasına mâni teşkil etmez.
BÖLÜM - VII
Son hükümler
Madde — 18
1. Âkıd Taraflar, su Sözleşmenin uygulanmasını ve bilhassa tefsir ve uygulamada yeknesak
lığı sağlıyacak tedbirleri araştırmak üzere, lüzumu halinde toplanacaklardır.
2. Bu toplantılar, bir Âkıd Tarafın talebi üzerine Konsey Genel Sekreterinin daveti ile yapılır.
Akıd Taraflarca aksine karar verilmedikçe, toplantılar Konsey merkezinde yapılır.
3. Âkid Taraflar, toplantılarına ait İçtüzüğü tesbit ederler. Âkıd Tarafların kararları toplan
tıya ve oya iştirak eden Âkıd Tarafların en az üçte iki çoğunluğu ile alınır.
4. Âkıd Taraflar, yarıdan fazlası meveudolmadıkça her hangi bir konu hakkında karar ala
mazlar.
Madde — 19
1. Bu Sözleşmenin tefsiri veya uygulanması dolayısiyle Âkıd Taraflar arasında çıkabilecek her
hangi bir uyuşmazlık, mümkün olduğu kadar, bunlar arasında müzakere yoluyla halledilir.
2. Müzakere yoluyle hallcdilemiyen her hangi bir uyuşmazlık bu Taraflarca • közleşmenin
18 nei maddesine göre toplanacak olan Âkıd Taraflara sunulur. Âkıd Taraflar, bunun üzerine
uyuşmazlık konusunu inceler ve halli için tavsiyelerde bulunur.
3. Aralarında uyuşmazlık olan Taraflar, Âkıd Tarafların tavsiyelerini kabul etmeyi önceden
kararlaştırabilirler.
Madde — 20
1. Konsey üyesi her hangi bir Devlet ile Birleşmiş Milletler veya ona bağlı ihtisas teşekkülle
rinin üyesi her hangi bir Devlet :
a) Onaylama kaydı olmaksızın imzalıyarak;
b) Onaylama kaydiyle imzadan sonra bir onaylama belgesi tevdi ederek; veya,
e) Katılarak,
Bu Sözleşmeye Âkıd Taraf olabilir.
2. Bu Sözleşme 31 Temmuz 1962 tarihine kadar Brüksel'de Konsey Merkezinde, bu madde
nin 1 nei paragrafında belirtilen devletlerin imzasına, bu tarihten sonra da katılmalarına açık ola
caktır.
3. Bu maddenin 1 (b) paragrafında öngörülen halde bu Anlaşma imza sahibi devletler tarafın
dan, kendi Anayasa usullerine göre onaylanacaktır.
4. Âkıd Taraflarm isteği üzerine Konsey Genel Sekreteri tarafından davetiye alan ve bu mad
denin 1 nei paragrafında öngörülen teşkilâtlara üye olmıyan her hangi bir Devlet bu Sözleşme
ye, yürürlüğe girdikten sonra katılma suretiyle Âkıd Taraf olabilir.
5. Onaylama veya katılma belgeleri Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir.
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Madde — 21
1. Bu Sözleşme, 20 nci maddenin 1 nci paragrafında anılan devletlerden beşinin Sözleşmeyi
onaylama kaydı olmaksızın imza etmelerinden veya onaylama veya katılma belgelerini tevdi etme
lerinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
2. Bu Sözleşmeyi beş devletin onaylama kaydı olmaksızın imza etmesinden veya onaylama ve
ya katılma belgelerini tevdi etmesinden sonra İm Sözleşmeyi onaylama kaydı olmaksızın imza
eden, onaylama veya katılan her hangi bir devlet için bu Sözleşm,e, mezkûr Devletin onaylama
kaydı olmaksızın imzalamasından veya onaylama veya katılma belgesini tevdi etmesinden üç ay
sonra yürürlüğe girer.
Madde — 22
1. Bu Sözleşme gayrimuayyen bir süre için akdedilmiştir.
Bununla beraber her hangi bir Âkıd Taraf 21 nci maddeye göre yürürlüğe girdiği tarihten son
ra her zaman feshini ihbar edebilir.
2. Feshin ihbarı, Konsey Genel Sekreterine tevdi olunan, yazılı bir belge ile yapılır.
3. Feshin ihbarı, Konsey Genel Sekreteri tarafından ihbar belgesinin alınmasından altı ay
sonra hüküm ifade eder.
4. Bir ,Âkıd Tarafım bu Sözleşmeyi, bu maddenin 1 nci paragrafına uygun olarak feshetmesi
veya bu Sözleşmenin 23 ncü maddesinin 2 (b) paragrafına veya 25 nci maddesinin 2 nci paragra
fına göre bir tebliğde bulunması hallerinde, feshin veya tebliğin hüküm ifade ettiği tarihten önce
verilmiş bir A. T. A. Karnesi muteber ve teminat veren müessese temjnatiyle bağlı kalacaktır.
Madde — 23
1. Bu Sözleşmenin 3 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü paragrafları hükümleri gereğince A. T. A.
Karnelerini kabul etmeyi kararlaştıran her hangi bir Devlet, bu Sözleşmeyi imzası, onaylaması ve
ya buna katılması sırasında veya daha ileri bir tarihte, A. T. A. Karnelerinin kabulünü taalıhüdettiği halleri ve bu kabulün hangi tarihten itibaren hüküm ifade edeceğini Konsey Genel
Sekreterine tebliğ eder.
2. Konsey Genel Sekreterine :
a) önceki her hangi bir tebliğin şümulünü genişletmek; veya,
b) Bu Sözleşmenin 22 nci maddesinin 4 ncü paragrafı saklı olmak üzere, önceki her hangi bir
tebliğin şümulünü kısıtlamak veya onu kaldırmak hususunda, benzeri tebliğlerde bulunulabilir.
Madde — 24
1. Bu Sözleşmenin 18 nci maddesine göre toplanan Âkıd Taraflar, Sözleşmenin tadilini tavsi
ye edebilirler.
2. Bu şekilde tavsiye edilen her hangi bir tadil metni, Konsey Genel Sekreteri tarafından,
bütün Âkıd Taraflara, diğer bütün imzalıyan veya katılan devletlere, Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterine, GATT Âkıd Taraflarına ve UNESCO'ya tebliğ edilecektir.
3. Tavsiye edilen tadilin bu suretle tebliği tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde, her
Âkıd Taraf :
a) Tavsiye edilen tadile bir itirazı olduğunu, veya,
b) Tavsiye edilen tadili kabul etmiye niyeti olmakla beraber, memleketinde bu kabul için
gereken şartların henüz yerine getirilmediğini, Konsey Genel Sekreterine bildirebilir.
4. Eğer bir Âkıd Taraf, bu maddenin J3 (b) paragrafında öngörülen tebliği Konsey Genel
Sekreterine gönderirse, tavsiye edilen tadili kabul ettiğini Genel Sekreterliğe tebliğ etmediği
müddetçe, bu maddenin 3 ncü paragrafında yer alan altı aylık sürenin bitimini takibeden dokuz
aylık bir süre içinde tadile olan itirazını yapabilir.
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5. Şayet, tavsiye edilen tadile bu maddenin 3 ve 4 neü paragraflarında öngörülen şartlara
uygun olarak bir itiraz yapılırsa mevcut tadil kabul edilmemiş sayılır ve hükümsüz kalır.
6. Eğer, tavsiye edilen tadile, bu maddenin 3 ve 4 neü paragraflarında öngörülen şartlara
uygun olarak bir itiraz yapılmazsa, tadil aşağıda gösterilen tarihten itibaren kabul edilmiş sayı
lır :
a) Hiçbir Âkıd Taraf bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliğ göndermemişse,
3 neü paragrafta belirtilen altı aylık sürenin bitiminde;
b) Bir veya birkaç Âkıd Taraf, bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliğ gönderirse,
aşağıda yazılı iki tarihten en yakın olanında :
i) Bu gibi tebliğleri göndermiş olan bütün Âkıd Tarafların tavsiye edilen tadili kabul et
tiklerini Konsey Genel Sekreterine bildirdikleri tarih. Bununla beraber, bütün kabullerin bu
maddenin '3 neü paragrafında öngörülen altı aylık sürenin bitiminden evvel büdirilmıesi halinde bu
tarih mezkûr altı aylık sürenin bitimi tarihi olarak kabul edilir.
ii) Bu maddenin 4 neü paragrafında yer alan dokuz aylık sürenin bitim tarihi.
7. Kabul edilmiş sayılan her tadil, kabul edilmiş sayıldığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe
girer.
8. Konsey Genel Sekreteri, bu maddenin 3 (a) paragrafı gereğince, tasviye edilen tadile
yapılan her itirazı ve 3 (b) paragrafı gereğince de alman her tebliği en kısa zamanda, bütün
Âkıd Taraflara bildirir. Konsey Genel Sekreteri, daha sonra, böyle bir tebliği göndermiş olan
Âkıd Tarafın veya tarafların tavsiye edilen tadile itirazları olduğunu veya onu kabul ettik
lerini de bütün Âkıd Taraflara bildirir.
9. Bu Sözleşmeyi onaylayan veya buna katılan her Devlet onaylama veya katılma bel
gesini tevdi tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan tadilleri de kabul etmiş addolunur.
Madde — 25
1. Her hangi bir Devlet, gerek bu Sözleşmeyi onaylamak kaydı olmaksızın imzalama veya
onaylama yahut ona katılma belgelerini tevdii sırasında, gerekse sonradan Konsey Genel Sek
reterine yapacağı bir tebliğle, bu Sözleşmenin Milletlerarası münasebetlerde sorumlu bulunduğu
ülkelerin hepsi veya bazılarına şamil olacağını beyan edebilir. Bu tebliğ Konsey Genel
sekreterince alınmasından üç ay sonra hüküm ifade eder, bununla beraber, Sözleşme tebliğde
zikredilen ülkelere, Sözleşemenin ilgili Devlet için yürürlüğe girmesinden evvel uygulanmaz.
2. Bu Sözleşmenin, Milletlerarası münasebetlerde sorumlu olduğu bir ülkeye uygulanacağını
bu maddenin l ' n c i paragrafına göre tebliğ eden her hangi bir Devlet, mezkûr ülkenin artık Söz
leşmeyi uygulamıyacağını da, bu Sözleşmenin 22 nci maddesi hükümleri gereğince Konsey Ge
nel Sekreterine bildirebilir.
Madde — 26
1. Her hangi bir Devlet, posta yoliyle gelip giden eşya için bu Sözleşmeye göre A. T. A.
Karnelerini kabul etmiyeceğini, bu Sözleşmeyi imzası, onaylaması veya ona katılması sırasında
beyan veya Anlaşmaya Âkıd Taraf olmasından sonra Konsey Genel Sekreterine tebliğ edebilir,
Bu tebliğ, Genel Sekreter tarafından kabulünü takibeden 90 ncı günde hüküm ifade eder.
2. Bu maddenin 1 nci paragrafında öngörülen bir ihtirazı kaydı olan her hangi bir Âkıd
Taraf, Konsey Genel Sekreterine bildirmek suretiyle, bu ihtirazı kaydı her zaman geri çekebilir.
3. Bu Sözleşmeye başka hiçbir ihtirazî kayıt konamaz.
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Madde — 27
Konsey Genel Sekreteri bütün Âkıd Taraflara, imzalıyan ve katılan diğer devletlere, Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterine, GATT Âkıd Taraflarına ve UNESCO'ya :
a) Bu Sözleşmenin 20 nci maddesine göre vâki imza, onaylama ve katılmaları;
b) Bu Sözleşmenin 21 nci maddesine göre yürüdüğe giriş tarihini;
c) 22 nci maddeye göre vâki fesih ihbarlarını;
d) 23 ncü maddeye göre yapılan tebliğleri;
e) 24 ncü madde gereğince kabul olunmuş addolunan her tadili ve bunun yürürlüğe giriş
tarihini;
f) 25 nci maddeye göre alman tebliğlerin;
g) 26 nci maddeye göre yapılan beyan ve tebliğleri, ve ihtirazı kayıtların veya bunların geri
çekilmelerinin hüküm ifade ettiği tarihi;
Bildirir.
Madde — 28
Bu Sözleşme, Konsey Genel Sekreterinin talebi
üzerine Birleşmiş Milletler Anlaşmasının
102 nci maddesi gereğince, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil olunur.
Yukarıdaki hususları tasdik zımnında, aşağıda imzası bulunan yetkililer bu Anlaşmayı
imzalamışlardır.
Her iki metinde aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde, tek
bir nüsha olarak Bindokuzyüz altmış bir senesi Aralık ayının altıncı günü Brüksel'de tanzim
edilmiştir. Bu asıl metin Konsey Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter bunun
onaylanmış nüshalarını bu Anlaşmanın 20 nci maddesinin 1 nci paragrafında yer alan bü
tün devletlere gönderecektir.

Sözleşme Eki, sayfa 1

EK
A. T. A. Karnesi örneği
A. T. A. Karnesi İngilizce veya Fransızca olarak basılacaktır. Keza ikinci bir dilde de basıla
bilir.
A. T. A. Karnesinin ebadı 396 x 210 mm. ve varakaların ebadı 297 x 210 mm. olacaktır.

Cumhuriyet Sena t osu
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Ek : Sayfa 3
Kapağın 1 nci sayfası
(Karneyi veren müessese)

....

MİLLETLERARASI GARANTİ ZİNCİRİ

A. T. A. KARNESİ No.

GEÇİCİ KABUL İÇİN GÜMRÜK GEÇİŞ KARNESİ
EŞYANIN GEÇİCİ KABUL İÇİN A. T. A. KARNESİ HAKKINDA GÜMRÜK
ANLAŞMASI
(Karneyi doldurmadan evvel lütfen, kapağın 3 ncü
KARNE

sayfasındaki

notları

okuyunuz)

TARİHİNE (dâhil) KADAR GEÇERLİDİR.

KARNEYİ VEREN MÜESSESE
SAHİBİ
MÜMESSİLİ (*)
Eşyanın ne için kullanıldığı

Bu karne, aşağıdaki müesseselerin teminatı altında, yine aşağıda yazılı memleketlerde kullanıla
bilir :
Bu karnenin sahibi ve onun temsilcisi, çıkış ve ithal memleketlerinin kanun ve sair mevzuatına gö
re sorumlu tutulacaklardır.
Verildiği mahal,

(tarih)

(Sahibinin imzası)

(Karneyi veren
imzası)

müessesenin

yetkili memurunun

GÜMRÜK 'MAKAMLARININ TASDİKİ
1. Genel listenin aşağıdaki sıra numarası (numaraları) hizasında, 7 nci sütunda gösterildiği üzere,
ayniyeti tesbiit için işaretler konulmuştur
2.
3.

Muayene edilen eşyalar (*)
Tescil numarası (*)
(Gümrük)

(*)

(Mahal)

Lüzumlu, değilse

(Tarih)

çizilecektir.

Cumhuriyet Senatosu
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Ek : Sayfa 4
Kapağın 2. sayfası
<3-enel listenin aşağıdaki sıra numarası (numaraları) hizasında, 7 veya 8 nci sütunda gösterildiği
üzere, ayniyeti tesbit için işaretler konulmuştur.

(Gümrük)

(Tarih)

(Mahal)

(İmza ve mühür)

Grenel listenin aşağıdaki sıra numarası (numara lan) hizasında, 7 veya 8 nci sütunda gösterildiği
üzere, ayniyeti tesîbit için işaretler konulmuştur

(Gümrük)

(Mahal)

(Tarih)

(İmza ve mühür)

Kıymet (*)

Menşe memle
keti (**)

2

1

Ağırlık veya
miktar

Eşyanın ticari ismi
ve, varsa, marka ve
numaraları

Sayı

Sıra No.

GENEL LİSTE

3

4

5

6

Yekûn

( * ) Karnenin
(**) Karnenin

verildiği memleketteki ticari ki ymet.
verildiği memleketten ayrı ise.

Cumhuriyet Senatosu
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Ayniyetin tesbiti için
gümrükçe konulan
işaretler
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Ek : Sayfa 5
MİLLETLERARASI GARANTİ ZİNCİRİ

A. T. A. KARNESİ No

GENEL LİSTEYE İLÂVE YAPRAK NO

Kıymet (*)

Menşe memle
keti (**)

2

Ağırlık veya
nıilctar

1

Eşyanın ticari ismi
ve, varsa, marka ve
numaraları

(Karneyi veren müessesenin
yetkili memurunun imzası)

Sayı

Sıra No.

(Sahibinin imzası)

3

4

5

6

Ayniyetin tesbiti için
gümrükçe konulan
işaretler

7

8

Nakli yekûn

Yekûn

i
( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet.
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise.

Cumhuriyet Senatosu
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1

2

4

5

Menşe memle
keti (**)

3

Kıymet (*)

03
P-.

Eşyanın ticari ismi
ve, varsa, marka ve
numaraları

Ağırlık veya
miktar

6

Sayı

Ek ; Sayfa 6

6

Nakli yekûn

Yekûn

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet.
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise.
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Gümrüğe mahsus
sütun
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Ek : sayfa 7
İHRAÇ KOÇANI NO. :

A. T. A. KARNESİ NO. :

1. Genel Listenin
gösterilen eşyalar ihraç edilmiştir.
2. Geri gelen eşyanın muafiyeti için en son tarih (*)
3. Sair hususlar (*)

(Gümrük)

(Mahal)

İHRAÇ VARAKASI No.
A)

Bu karne
Karneyi veren müessese
Sahibi
Mümessili. (*)

sıra numarasında (numaralarında)

(Tarih)

(İmza re mühür)

A. T. A. KARNESİ No.
tarihine (dâhil) kadar geçerlidir.

B) Geçici ihraca ait beyan.
1, Ben
(**) usulü veçhile
(**) tarafından yetkili
kılınmış olarak (*) . . . ;
a) Bu yaprağın arka sayfasındaki listede sayılan ve Genel Listenin
sıra
numarasında (numaralarında) gösterilen eşyayı geçici olarak ihraç etmekte olduğunu;
b) Eşyanın
maksadiyle, geçici olarak ihraç edilmekte bulunduğunu beyan;
e) Eşyanın, Gümrük İdaresince şart koşulan süre içinde geri getirileceğini taahhüt;
ederim. (*)
2. Ayniyeti tesbite yarayan malûmat :
a) Kolilere ait (sayısı, cinsi, markası, v. s.) (*)
b) Taşıt aracına ait (*)

(Mahal)
C)
1.
2.
3.
4.

(Tarih)

İhraçta Gümrükleme.
Yukarıki beyanın taallûk ettiği eşya ihraç edilmiştir.
Geri gelen eşyanın 'muafiyeti için en son tarih (*)
Sair hususlar (*)
Bu varakanın
y' Gümrük İdaresine gönderilmesi şarttır. (*)

(Gümrük)
D)

(İmza)

(Mahal)

(Tarih)

Gümrüğe mahsus kısım.

(*) Lüzumlu değilse çizilecektir.
(**) İsim ve adres büyük harflerle

yazılacak.

Cumhuriyet Senatosu
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2

4

5

Menşe memle
keti (**)

3

Kıymet (*)

Ağırlık veya
miktar

1

Eşyanın ticari ismi
ve, varsa marka ve
numaraları

Sayı

Sıra No.

Ek : Sayfa 8

6

Nakli yekûn

Yekûn

(*) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet.
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise.
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Gümrüğe mahsus
sütun

7

8
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Ek : Sayfa 9

VARAKASI No

A. T. A. KARNESİ No,

4

Kıymet (*)

3

5

Menşe memle
keti •(*•)

2

Ağırlık veya
miktar

1

Eşyanın ticari ismi
ve, varsa, marka ve
numaraları

Sıra

Sıra No.

Devaımı yaprak No

Gümrüğe mahsus
sütun

6

7

Naklî yekûn

Yekûn

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet.
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise.
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1

2

3

4

5

Menşe memle
keti (**)

Eşyanın ticari ismi
ve, varsa marka ve
numaraları

Kıymet (*)

Ağırlık veya
miktar

Sıra No.

Ek : Sayfa 10

6

Nakli yekûn

Yekûn

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet.
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise.
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Gümrüğe maihsus
sütun

"7

8
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Ek : Sayfa 11

GERİ GELEN EŞYA KOÇANI NO
1. Bu karnenin
dilmiş olan ve genel listenin
geri gelmiştir.
2. Sair hususlar (*)

(Gümrük)

A. T. A. KARNESİ No

numaralı ihraç varakasına (varakalarına) göre geçici olarak ihracesıra numarasında (numaralarında) gösterilen eşya

(Mahal)

(Tarih)

(İmza ve mühür)

GERİ GELEN EŞYA VARAKASI No
A. T. A. KARNESİ No
A) Bu karne
tarihine (dâhil) kadar geçerlidir.
Karneyi veren müessese
Sahibi
Mümessili (*)
B) Geri gelen eşyaya ait beyan.
1. Ben
(**) usulü veçhile
(**) tarafından yetkili kılınmış olarak (*)
a) Bu yaprağın arka sayfasındaki listede sayılan ve genel listenin
sıra numarasın
da (numaralarında) gösterilen eşyanın, bu karnenin
numaralı ihraç varakasına göre,
geçici olarak ihracedilmiş olduğunu beyan;
b) Geri gelen mezkûr eşyanın vergiden muaf olarak ithalini talep;
c) Bu yaprağın arka sayfasındaki listenin
numarasında (numaralarında) göste
rilenler hariç (*) bu eşyanın ecnebide her hangi bir ameliyeye tabi tutulmamış olduğunu beyan
ederim.
2. Geri gelmemiş olan eşyaya ait malûmat (*)
3. Ayniyeti tesbite yarıyan malûmat :
a) Kolilere ait (sayısı, cinsi, markası, v. s.) (*)
b) Taşıt aracına ait (*)

(Mahal)

(Tarih)

(İmza)

C) Geri gelen eşyanın gümrüklenmesi :
1. Yukarıdaki beyanın 1 nci fıkrasının taallûk ettiği eşya geri gelmiştir.
2. Sair hususlar (*)
3. Bu varakanın
Gümrük idaresine gönderilmesi şarttır. (*)
(Gümrük)
D)

(*)
(**)

(Mahal)

(Tarih)

Gümrüğe mahsus kısım.

Lüzumlu değilse çizilecektir.
İsim ve adres büyük harflerle

yazılacaktır.
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2

4

5

Menşe memle
keti (**)

3

Kıymet (*)

Ağırlık veya
miktar

1

Eşyanın ticari isimi
ve, varsa marka ve
numaraları

Sayı

Sıra No.

1

Ek : Sayfa 12

6

Yekûn

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet.
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise.
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Gümrüğe mahsus
sütun
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E k : Sayfa 13
İTHAL KOÇANI No

A. T. A. KARNESİ No

1. Genel listenin
sıra numarasında (numalarmda)
olarak ithal edilmiştir.
2. Eşyanın geri gönderilmesi/ Gümrüğe arzı (*) için en son tarih
3.
4.

gösterilen

eşya,

geçici

Temsil numarası (*)
Sair hususlar (*)
(Gümrük)

(Mahal)

İTHAL VARAKASI No
A) Bu karne
Karneyi veren müessese
Sahibi
Mümessili (*)

(Tarih)

(İmza ve mühür)

A. T. A. KARNESİ No
tarihine (dâhil) kadar geçerlidir.

.

B) Geçici ithale ait beyan
1. Ben,
(*) usulü veçhile
(**) tarafından yetkili
kılınmış olarak (*) :.
a) Bu yaprağın arka sayfasındaki listede sayılan ve Genel Listenin
sıra numarasında (numaralarında) gösterilen eşyayı, ithal memleketinin kanun sair mevzuatiyle ko
nulmuş şartlarla geçici olarak ithal etmekte olduğumu beyan;
b) Eşyanın
maksadiyle
de geçici olarak ithal
edilmekte olduğunu beyan.
c)
içinde
d)
2.
a)
b)

Bu kanun ve nizamlara uymayı ve mezkûr eşyayı Gümrük idaresince şart koşulan
geri gönlermeyi taahhüt ( * ) ;
Bu varakada verilen malûmatın hakiki ve tamam olduğunu tasdik ederim.
Ayniyeti tesbite yarıyan malûmat :
Kolilere ait (sayısı, cinsi, markası, v. s. (*)
Taşıt aracına ait (*)
(Mahal)

C)
1.
2.
3.
4.

(Tarih)

İthalde gümrükleme.
Yukarıdaki beyanın taallûk ettiği eşya geçici olarak ithal edilmiştir.
Eşyanın geri gönderilmesi/ gümrüğe arzı (*) için en son tarih, ....
Tescil numarası (*)
Sair hususlar (*)
(Gümrük)

D)

(*)
(**)

(İmza)

(Mahal)

(Tarih)

Gümrüğe mahsus kısım.

Lüzumlu değilse çizilecektir.
İsim ve adres büyük harflerle

yazılacaktır.
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(İmza ve mühür)

süre

3

4

t-,

m
1

2

• Menşe memle
keti (**)

02

Eşyanın ticari ismi
ve, varsa marka ve
numaraları

Kıymet (*)

4

Ağırlık veya
miktar

Ek : (Sayfa 14

6

5

Yekûn

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet.
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı we.
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Gümrüğe mahsus
sütun

7

8
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Ek : Sayfa 15

GERİ GÖNDERİLEN EŞYA KOÇANI No.

A.T.A. KARNESİ No

1. Bu karnenin
numaralı ithal varakasına (Varakalarına) göre geçici olarak it
hal edilen ve Genel Listenin
numarasında (Numaralarında) gösterilen eşya geri gönderil
miştir. (*).
2. Arz olunmuş fakat geri gönderilmemiş eşyalar hakkında yapılan işlem (*)
3.

Arz olunmıamış ve sonra geri gönderilmesi düşünülmemiş olan eşyalar hakkında yapılan işlem

(*)
4. Tescil numarası (*)
Gümrük)
(Mahal)

(Tanih)

(İmza ve mühür

GERİ GÖNDERİLEN EŞYA VARAKASI No
A) Bu karne
Karneyi veren müessese
Sahibi
Mümessili (*)

A.T.A. KARNESİ No.

tarihine (Dâhil) kadar geçerlidir.

. .

B) Gerd gönderilen eşyaya ait beyan.
1. Ben,
(**) usulü veçhile
(**) tarafından yetkili kılınmış olarak
(*), bu yaprağın arka sayfasındaki listede sayılan ve Genel Listenin
sıra numarasında
(Numaralarında) gösterilen ve bu karnenin
numaralı ithal varakasına göre geçici
olarak ithal edilmiş bulunan (*) eşyayı geri göndermekte olduğumu beyan ederim.
2. Arz olunmuş fakat geri gönderilmesi düşünülmemiş olan eşyaya ait malûmat (*)
3. Arz olunmamış ve sonradan geri gönderilmesi düşünülmemiş olan eşyaya ait malûmat (*) .

4. Bu beyanı teyiden şu belgeleri tevdi ediyorum
5. Ayniyeti tesbite yarıyan malûmat :
a) Kolilere ait (Sayısı, cinsi, markası, v.s.) (*) .
b) Taşıt aracına ait (*)
(Mahal)
(Tarih)
(İmza)

C)
1.
2.
3.
işlem.

(*)
. .

Geri gönderilen eşyanın gümrüklenmesi.
Yukarıdaki beyanın 1 nci fıkrasının taallûk ettiği eşya geri gönderilmiştir. (*).
Arz olunmuş fakat geri gönderilmemiş olan eşyalar hakkında yapılan işlem (*)
Arz olunmamış ve sonradan geri gönderilmesi düşünülmemiş olan eşyalar hakkında
(*)

(*)
(**)

Lüzumlu değilse çizilecektir.
İsim ve adres büyük harflerle

yazılacaktır.

Cumhuriyet Senatosu
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Ek : Sayfa 15
4. Tescil numarası (*)
5. Bu varakanın (*)
sattır. (*)
(Gümrük)
(Mahal)

.D)
(*)

.
(Tarih)

Gümrük idaresine gönderilmesi
••(İmza, ve mühür)

Gümrüğe mahsus kısım.
Lüzumlu değilse çizilecektir,

Cumhuriyet Senatosu
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1ı

2

3

4

Menşe memle
keti (**)

Eşyanın ticari ismi
ve, varsa marka ve
numaraları

Kıymet (*)

Ağırlık veya
miktar

Sıra No.

Ek : Sayfa 16

6

5

Yekûn

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet.
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 126)

Gümrüğe mahsus
sütun
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E k : Sayfa 17
TRANSİT

KOÇANI No. :

A. T. A. KARNESİ No :

Transit için gümrükleme.
1. Geneli İstemin
sıra numarasında (numaralarında) gösterilen eşyalar
gümrüğüne transit olarak sevk edilmiştir.
2. Yurt dışı edilmesi / gümrüğe arzı (*) için en son tarih
3. Tescil numarası (*)
(Gümrük)
(Mahal)
(Tarih)
(İmza ve mühür)
Mükellefiyetten ibra hususuna dair varış gümrüğünün tasdiki.
1. YukardaM 1 nci paragrafta gösterilen eşyalar yurt dışı ledilimiiştiır / laırz 'olunmuştur (*)

2.

Sair hususlar (*)

(Gümrük)

(Mahal)

TRANSİT VARAKASI No
A) Bu karne
Karneyi veren müessese
Sahiiibi
Mümessüli (*)

B)

(İmza ve mühür)

A. T. A. KARNESİ No.
tarihine (dâhil) kadar geçerlidir.

Eşyanın ıtraıuısdt .olarak şevkine ait beyan.
1. Ben,
'(**) usulü veçhile
(**) tarafından yetkili kılınmış
olaralk (*) :
a) Bu yaprağın arka sayfasındaki listede sayılan ve genel listenin
sıra
numarasında (numaralarında) gösterilen eşyayı, transit memleikeıtinin kanun ve
sair ımevzuaıtiyle konulmuş şartlarla
ya sevk etmekte oldu
ğumu beyan;
b) Transit memleketinin kanun ve nizamlarına uymayı ve 'gümrükçe şart koşulan
süre içinde varış gümrük idaresine, bu eşyayı mühürleri ı (varsa) tamam olarak
arz ve bu (karneyi tevdi etmeyi taahhüt;
c) Bu varakada verilen malûmatın hakiki ve doğru (olduğunu tasdik;
Ederim.
2. Ayniyeti tesbite yariyan malûmat :
a) Kolilere ait (sayısı, cinsi, markası v. s.) '(*)
b) Taşıt aracına ait (*)

(Mahal)

(*)
(**)

(Tarih)

(Tarih)

Lüzumlu değilse çizilecektir.
İsim ve adresler büyük harflerle

(İmza)

yazılacaktır.
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C) Transit dıçdm gümrükleme.
1. Yukardaıki beyanın taallûk ettiği eşya
gümrüğüne transit «dilme
üzere Sşleım göraıü§itür.
2. Yurt dışı lediümesi / gümrüğe arzı (*) dçin m son tarih
.3. Tescil numarası (*)
;
4. Konulan gümrük mühürü (*)
5. Bu varakamın
gümrük âdarosinje gönderilmesi şarttır (*)
(Gümrük)

D)

(Mahal)

(Tarih)

(İimza ve mühür)

Mükellefiyetten ibra hususuma dair varış gümrüğünün tasdiki.
1. Yukarılki beyanın taallûk ettiği eşya yurt dışı edilmiştir / -arz lollunmuştur (**)
2. Sair hususlar (*)

(Gümrük)1

(Mahal)

(Tarih)

(İmza ve mühür)

(*) Lüzumlu değilse çizilecektir.
(**) İsim ve adresler büyük harflerle yazılacaktır.
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o
c3

m

Ağırlık veya
miktar

Ek : ıSayf a : 18

3

4

Eşyanın ticari ismi
ve, varsa marka ve
numaraları

ıH

m

Gümrüğe mahsus
sütün
M

Yekûn

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet.
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise.
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TRANSİT KOÇANI No. :
A. T. A. KARNESİ No :
Traüisit igiaa gümrükleme.
1. Genel Üstenin
sıra numarasında (numaralarında) gösiterilen eşyalar
gümrüğüne transit olarak sevk edilmiştir.
2. Yurt dışı 'ediümıesi / gümrüğe arzı ( # ) için en son tarih
3. Tescil numarası (*)
(Gümrük)

(Mahal)

(Tarih)

(İimza ve mühür)

Müıkellefiiyettdû ibra hususuna dair varış gümrüğünün tasid'iiki.
1.

Yukardaki 1 nei paragrafta gösterilen eşyalar yurt dışı .edilmiştir / arz olunmuştur

2.

Sair hususlar (*)

(Gıümrük)

(Mahal)

(Tarih)

TRANSİT VARAKASI No

(*)

(İmza ve mühür)

A. T. A. KARNESİ No.

A)

Bu karne
Karneyi veren müessese
Sahibi
,
Mümessilli (*)

B)

Eşyanın trafnsit olarak şevkine ait beyan.
1. Ben,
(**) usulü veçhile
(**) tarafından yetkili 'kılınmış
•olarak (*) :
a) Bu yaprağın arka sayfasındaki listede sayılan ve genel üstenin
sura
inumarasmda (numaralarında) gösterilen eşyayı, transit memleketinin kanun ve
sair nıevzuaitdyle konulmuş santiarla
ya sevk 'etmekte »oldu
ğumu beyain;
b) Transit .memleketinin kanun ve nizamlarına uymayı ve 'gümrükçe şart koşulan
süre içinde varış gümrük idaresine, bu 'eşyayı mühürleri (varsa) tatmam olarak
arz ve bu karneyi tevdi eltmeyi taahhüt;
c) Bu varakada verilen malûmatın hakiki ve doğru olduğumu tasdik;
Ederim.
2. Ayniyeti tesbilte yarıyan malûmat :
a) Kolilere ait '(sayısı, cinsi, (markası v. s.) (*)
b) Taşıt aracına ait (*)

(Mahal)

tarihine (dâhil) kadar becerilidir.

(Tarih)

(*) Lüzumlu değilse çizilecekir.
(**) İsim ve adresler büyük harflerle

(İmza)

yazılacaktır.
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Ek : Sayfa 19

C)

Transiit aiçiin. gümrükleme.
1. Yukardaki beyalnan Itaallûk ettiği eşya
2.

(Gümrük)

(Mahal)

gümrük idaresine gönderilmesi şarttır (*)

(Tarih)

(İmza ve mühür)

Mükelllefiyötiten ibra hususuma dair varış gümrüğümün tasdiki.
1. Yuıkarnkü beyanın taallûk ettiği eşya yurt dışı ledillmdştir / arz olunmuştur
2. Sair hususlar (*) '.

(Gümrük)

(*)
{**)

transit edilmek

üzere işlem görmüşltür.
Yurt dışı edilmesi / gümrüğe arzı (*) için en son tarih

3. Tescil numarası (*)
4. Konulan gümrük mühürü (*)
5. Bu varakanın

D)

gümrüğüne

(Mahal)

(Tarih)

Lüzumlu değilse çizilecektir.
İsim ve adresler büyük harflerle

(İmza ve mıühür)

yazılacaktır.

Cumhuriyet Senatosu
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2

4

Menşe memle
keti (•*)

3

Kıymet (*)

Ağırlık veya
miktar

1

Eşyanın ticari ismi
ve, varsa marka ve
numaraları

Sayı

Sıra No.

|

Ek : Sayfa 20

6

5

Yekûn

(*) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet.
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise.
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Gümrüğe mahsus
sütün

7

8
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Ek : Sayfa 21
Yaprağın 3 ncü sayfası
A. T. A. Karnesinin kullanılışı hakkında notlar
1. Karnenin kapsadığı bütün eşyalar genel listenin 1 ilâ 6 nci sütunlarına kaydedilecektir.
Eğer ön kapağın arka sayfasında genel liste için ayrılan boşluk kâfi gelmezse, resmî örneğe
uygun ilâve yapraklar kullanılacaktır.
2. Genel listenin doldurulmasında, 3 ve 5 nci sütunların yekimleri listenin sonunda rakam
ve yazı ile kaydedilecektir. Eğer genel liste muhtelif sayfalardan ibaret ise, kullanılan ek
yaprakların miktarı ön kapağın arkasındaki listenin altında rakam ve yazı ile belirtilecektir.
Varakalardaki listeler aynı işleme tabi tutulacaktır.
3. Her kaleme, 1 nci sütunda
belirtilecek olan bir sıra numarası verilecektir.
Muhtelif aynı parçaları (yedek parça ve teferruat dâhil) ihtiva eden eşyaya tek bir sıra
numarası verilebilir. Bu takdirde, beher ayrı parçanın mahiyeti, kıymeti ve gerekiyorsa ağır
lığı 2 nci sütunda kaydedilecek ve sadece genel ağırlık ile kıymet 4 ve 5 ııci sütunlarda gös
terilecektir.
4. Varakalara ait listelerin tanziminde genel listedeki aynı sıra numaraları kullanılacaktır.
5. Gümrük kontrolünü kolaylaştırmak için eşyaya (ayrı olan parçaları dâhil) tekabül eden
sıra numarasının, okunacak şekilde, konulması tavsiye olunur.
6. Aynı nitelikte olan eşyalar, her birine ayrı bir sıra numarası verilmek şartiyle grupla.ndırılabilir. Gruplandırılan eşyalar aynı kıymette ve ağırlıkta değilse, bunların ayrı ayrı kıymet
leri ve gerekiyorsa ağırlıkları 2 nci sütunda belirtilecektir.
7. Eğer eşyalar sergi için gelmişse, ithalâtçıya, menfaati icabı, ithal varakasının 33, (b)
kısmında serginin ismi ile yerinin ve organizatörünün isim ve adresinin
belirtilmesi
tavsiye
olunur.
8. Karne çıkmıyacak sabit bir yazı ile ve okunaklı bir şekilde doldurulacaktır.
9. Karnenin kapsadığı bütün eşyalar çıkış memleketinde muayene ve kaydedilecek ve bu
maksatla, oranın gümrük makamlarına, bu memleket gümrük mevzuatının böyle bir muayeneyi
gerekli kılmadığı haller müstesna, karne ile birlikte arz olunacaktır.
10. Eğer karne ithal memleketininkinden başka bir dilde d oldurul muşsa, gümrük makamları
tercümesini istiyebilir.
11. Süresi geçen karneler ile, sahibince tekrar kullanılması düşünülmiyen karneler, bu kişi
tarafından karneyi veren müesseseye iade
olunacaktır.
12. Rakamla gösterilecek bütün malûmatta normal reklâmlar kullanılacaktır.
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1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin ( A ) ben
dinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Ana
yasa ve Adalet komisyonları raporları (M* Meclisi : 1/163; Cum
huriyet Senatosu : 1 / 9 8 )
(Not : M. Meclisi S. (Sayısı : 687)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı '• 803

6.7.

CUMHURİYET

SENATOSU

1972

BAŞKANL/I&INA

Millet Meclisinin 4 . 7 . 1972 tarihli 119 ncu Bârleşimoınıde öndelik ve ivedilikle gwüşülerek
iışari oyla kabul eıdilen, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendinin de
ğ i ş t i r i l m e ^ dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Fikret Turhangil
Millet Meclisi Başkanı Y.

Not : Bu tasarı 12 . 1 . 1970 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 3, 4 . 7 . 1972 tarihli 118 ve 119 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 687)

Millî Savunma Komisyonu raporu
Cum huriy et S e n at osu
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/98
Karar No. : 8

6.7.

1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet ıMcclisinin 4 . 7 . 1972 «tarihli 119 ncu Biı4eşim,inde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
işari oyla kabul edilen. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı, Millî (Savunma Bakanı ile Hükümet temsilcilerinin de iştirakle
riyle Komisyonumuzda yapılan müzakere neticesinde :
Hükümet sözcüleri tarafından her ne kadar; «asker kişilerin oy kullanıma hakkının Anayasa
hükmü olduğunu ve ibu hakkını 'doğru kullanabilmeleri için asker kişilerin siyasî toplantılara sivil
kıyafetle ve dinleyici olarak katılmaları, oyunu doğru kullanma bilgisi edinmeleri bakımından uy
gun olacağı» ileri sürülmüş ise de;
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Hemen hemen hepsi münevver olan asker kişilerin oyunu en iyi şekilde kullanması için birçok
kaynaklardan yararlanabilecekleri ye esasen, resmî kifayetle siyasî toplantılara katılmaları aynı
kanunda yasaklandığına göre, sivil kıyafetle katılmasına müsaade edilmesinin de birçok isaıkıncaları
bulunduğundan;
Komisyonumuz, 'Millet Meclisi ıG-enel Kurulunca 1 nci madde ile değiştirilnıesi kabul edilen
1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) ibendinin 4 ncü fıkrasını, «Siyasî top
lantılara resmî veya sivil kıyafetle katıl anlar» şeklinde değiştirilerek ıkanun tasarısını kabul et
miştir.
Havalesi igereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmasına karar vermiştir.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
'Kâtip
Nevşehir
İstanbul
Burdur
Samsun
/. §. Atasağun
C. Yıldırım
F. Kınaytürk
E. Işıklar
Tunceli
A. Bora
Bulunamadı

Konya
0. N. Canpolat
Bulunamadı
Cıurıhurbaşkanınca S. Ü.
F. Korutürk
İçel
T. Özdolay

Aydın
H. Goral
Bulunamadı
Tabiî Üye
F. Özdilek
Bulunamadı
A.

İzmir
O. Mor

Mardin
Saraçoğlu

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/98
Karar No. : 21

14 . 7 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 4 Temmuz 1972 t a r i h i 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işarî oyla kabul edilen, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 6 Temmuz 1972 tarihüli ve803 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
gönderilmekle, Komisyonumuzun 14
Temmuz 1972 tarihli Birleşiminde Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde
tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin:
(A) bendinin,
a) 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Anayasamızın hükümlerine uygun olarak ve yürür
lükteki bazı ilgili kanun hükümlerine paralel bir şekilde değiştirilmesini,
b) Anayasamızın temel ilkelerine ve esaslarına uygun olarak, Silâhlı Kuvvetlerimizin her
türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dışında ve üstünde bulunduğu gerçeğini en açık şekilde ifade
edebilecek bir biçimde düzenlenmesini,
Öngörmektedir.
9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Anayasamız, bir kısım, asker kişilerin, seçmen sıfatı ile
seçimlere katılıp oy vermelerini yasaklayıcı bir hüküm ihtiva etmemektedir. Anayasa uyarınca
çıkartılan seçim kanunlarında da bu yolda yasaklayıcı bir hüküm yer almadığı gibi, aksine, im
kân verici niteliktedirler. 42 yıl önce çıkartılan 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî GeCumhuriyet Senatosu
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za Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendinin balen yürürlükteki metninde ise, anılan kişilerin
seçmen sıfatı ile seçimlere katılıp oy vermeleri yasaklanmaktadır. Anayasaya uygun olmayan
ve Anayasa uyarınca çıkartılan kanunlarla ters düşen ve bu nedenlerle bu uygulama kabiliyet ve
yeterliğinden yoksun işbu hükmün değiştirilmesinin ve Anayasaya uygun bir düzenlemeye kavuş
turulmasının icabedeceği tartışma dışı bir gerçektir.
«Silâhlı Kuvvetlerimizin her türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dışında ve üstünde» olduğu ve
asker kişilerin her türlü siyasî cereyanların ve bunları temsil eden şahısların, kuruluşların veya
partilerin siyasî mücadele ve tartışmaları ve bu sebeple teşekkül etmiş ve edecek ayrı kanaatlerdeki siyasî uçların mücadelelerinin dışında almak ic ab ettiği, bu müessesenin ve tabiatının zorun
lu bir sonucu ve Anayasa esaslarının bir gereği olup, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
nun 43 ııcü maddesinde, yukarda yer verildiği şekilde ve en açık bir biçim ve kesinlik içinde
ifade edilmiştir.
211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 ııcü maddesindeki hükmün arz
edilen bu açıklığına rağmen, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) ben
dinde yer allan yürürlükteki metin, aynı açıklığa sahibolmadığı için bu maddenin uygulanmasın
da üdare ve yargı organları müşkülâtlarla karşılaşmakta olup, arz edilen - temel ülke - nin bütün
hüküm ve neticeleri ile gerçekleştirilmesi mümkün olamamaktadır. Askerî Ceza Kanununun 148
nci maddesinin (A) bendinde, yukarda arz edilen - temeli ilke - yi bütün hüküm ve neticeleri ile
gerçekleştirebilecek ve Anayasaya uygun yeni bir düzenleme yapılmasının zorunlu bir nitelik ta
şıdığı ve bir Anayasa gereği olduğu açıktır.
Arz edilen gerekçelerle getirilen ve belirtilen esaslarla Askerî Ceza Kanununun 148 nci mad
desinin (A) bendinin Anayasa ve açıklanan - temel illke - ye uygun olarak yeniden düzenlen
mesini gerçekleştirici tasan, bir Anayasa gereği olarak Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Samsun
B. Rendeci

Sözcü
Eskişehir
Ö. Ucuza!
Toplanitıda bulunamiadı

Ankara
T. Cebe

S.

Bu Kanunda Sözcü
Sakarya
M. Tığlı

Ağrı
Türkmen

Ankara
T. Kapanlı

Konya
S. Cumralı
Toplantıda 'bulunamadı.

Bursa
Ş. Kayalar

Hatay
M. Deliveli
Toplantıda bulıınatmadı

İstanbul
E. Özden
Toplantıda bulunamadı.

Mardin
A. Bayar
Toplantıda bulunamadı.

Rize
0. M. Agun

Tdkalt
Z. Beti!
Toplantıda bulunamadı,

C. Bşk. Seç. Üye
N. Erim
T oplant id a bulunaııuadı.

Tabiî Üye
M. Ataklı
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN
1632 sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 148 nci maddesinin (A)
bendinin değiştirilmesine
dair
kanun tasarısı

4 -

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ET
TİĞİ METİN

1632 sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 148 nci maddesinin (A)
bendinin değiştirilmesine
dair
kanun tasarısı

1632 sayılı Askeri Ceza Kanu
nunun 148 nci maddesinin (A)
bendinin değiştirilmesine
dair
kanun tasarısı

MADDE 1. — 1632 sa
yılı Askerî Ceza Kanununun
13 . 5 . 1940 tarih ve 3823 sa
yılı Kanunla değişik 148 nci
maddesinin (A) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 148. — A) 1. Siya
sî bir partiye üye olmak için
müracaat eden veya her hangi
bir suretle siyasî partilere gi
renler,
2. Siyasî amaçla toplantı ya
pan veya aynı amaçla siyasî
gösterilere katılanlar,
3. Siyasî amaçla nutuk söy
leyen, demeç veren, yazı yazan
veya telkinde bulunanlar,
4. Siyasî toplantılara resmî
kıyafetle katılan, veya sivil kı
yafetle dinleyici olarak katıl
mış olup da tezahüratta bulu
nanlar,
5. Her hangi bir sebeple yal
nız veya toplu olarak siyasî ma
hiyette beyanname hazırlayan,
hazırlanmış beyannameyi imza
layan, imzalatan veya yayın or
ganlarına ulaştıran veya dağı
tanlar.
Fiil daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde;
Bir aydan beş yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 1. — Millet Meclisi
MADDE 1. — 1632 sa
yılı Askerî Ceza Kanununun metninin 1 nci maddesi aynen
13 . 5 . 1940 tarih ve 3823 sa kabul edilmiştir.
yılı Kanunla değişik 148 nci
maddesinin (A) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 148. — A) 1. Siya
sî bir partiye üye olmak için
müracaat eden veya her hangi
bir suretle siyasî partilere gi
renler,
2. Siyasî amaçla toplantı ya
pan veya aynı amaçla siyasî
gösterilere katılanlar,
3. Siyasî amaçla nutuk söy
leyen, demeç veren, yazı yazan
veya telkinde bulunanlar,
4. Siyasî toplantılara resmî
veya sivil kıyafetle katılanlar,
5. Her hangi bir sebeple yal
nız veya toplu olarak siyasî ma
hiyette beyanname hazırlayan,
hazırlanmış beyannameyi imza
layan, imzalatan veya yayın or
ganlarına ulaştıran veya dağı
tanlar.
Fiil daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde;
Bir aydan beş yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 2 nci madde
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 3. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 3 ncü madde
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu
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«Çocuklara karşı Nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların ta
nınması ve tenfizine ilişkin sözleşme »nin onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri,
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M.
Meclisi: 1/223; C. Senatosu: 94)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 6T5)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kan un lar Müdürlüğü
Sayı : 1270

23 . 6 . 1972

CUMHURİYET

'SENATOSU

'BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tartühli 110 ncu Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek
açik oyla kalbul ediîlen, «Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konusundaki kararların tanınma
sı ve tenfizine ilişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı,
dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı Y.
Nurettin Ok

Not : Bu tasarı 12 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19, 20, 21 . 6 . 1972 tarihli 108, 109 ve 110 ncu birleşimlerinde ivedilik ve öncelikls görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 675)

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet
Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/94
Karar No. : 16

4.7.

1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 21 Haziran 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oyla kalbul 'edilen, «Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konusundaki kararların tanınma
sı ve tenfizine ilişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı,
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Millet Meclisi Başkanlığının 23 Haziran 1972 tarihli ve 1270 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 4 Temmuz 1972 tarihli Birleşiminde Dışişleri
Bakanlığı ile (Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve (müzakere olundu.
I - 'Tasarı, 11 Haziran 1968 tarihinde imzalanan 15 Nisan 1958 tarihli «Çocuklara karşı nafaka
yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin Sözleşme» niıı onaylanmasının
uygun bulunmasını öngörmektedir.
Millî mevzuatımız bakımından yabancı ilâmların yurdumuzda tenfiz edilehilmeleri yetkili asli
ye mahkemelerimizin kararı ile mümkündür. Yabancı memleketler mevzuatı da hemen hemen bu
yolda hükümler ihtiva etmektedir.
Yabancı ülkelere giden vatandaşlarımızın sayıcının günden güne artması, bunların yurtta bırak
tıkları ailelerine yardım etmemelerinin doğurduğu ailevî ve içtimaî sorunlar da gidenlerin sayısı
nın 'artması oranında yükselmektedir.
Bu nedenlerle, Dışişleri (Bakanlığı ilgili devletlerle ikili anlaşmalarla konunun düzenlenmesi yo
luna gitmek zorunıluğunu duymuştur.
Ancak, kendileriyle anlaşma yapılması faydalı görülen birçok devlet, «Çocuklara Karşı (Nafaka
Yükümlülüğü konusundaki kararların tannıması ve Tenfiziııe ilişkin Sözleşme» ye taraf oldukları
cihetle bu ikili anlaşmalar yerine, sözü edilen sözleşmeye katılmamızın daha uygun olacağı ve ula
şılmak istenen maksadı gerçekleştirmekte daha verimli sonuçlar sağlayacağını ileri sürmüşlerdir.
Hükümetimiz de bu görüşü ve öneriyi (benimsemiş ve mütekabiliyet şartı ile Âkit Devletlerden
birinin yetkili makamı tarafından ittihaz edilen ve kesin hüküm halini almış olan nafaka ilâmla
rı tasdikli tercümeleri ile birlikte ve diplomasi yolu ile gönderildiği takdirde mahkûm olacaık ta
rafın bilâhara yapacağı müracaat müstesna olmak üzere, tenfiz kararı ve infazla ilgili işlemilerin,
tarafların istimaına lüzum kalmaksızın resim, harç ve masraf tediyesine ihtiyaç olmadan memle
ketimiz kanunlarına göre ücretsiz ifa edileceğine dair ihtirazî kayıtlarla işbu sözleşmeye katılmak
ta yarar görmüştür.
Katılma belgesi düzenlenirken, sözleşmenin 13 DCÜ maddesinde belirtilen nafaka kararmı al
makla yetkili makamlar Asliye Hukuk ve iSulh Hukuk mahkemeleridir.
Tenfizi almaya yetkili makam ise Asliye Hukuk Mahkemesidir.
Hukuk düzenimize aykırılık teşkil etmeyen Közleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna da
ir işbu tasan Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir.
Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Samsun
R. Rendeci

Sözcü
Eskişehir
Ö. Ucuzal

Kâtip
Ankara
T. Cebe
TopLantıda bulunamadı.

Ankara
T. Kapardı

Konya
S. Çumralı

Bursa
>'. Kayalar

Hatay
M. Deüveli

İstanbul
E. Özden

Mardin
A. Bay ar

Rize
0. M. Agun

Sakarya
M. Tığlı

Tokat
Z. Betil

Cumhurbaşkanınca S. ı[".
Münhal
Cumhuriyet Senatosu

Tabiî Üye
M. Malda
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_ 3 Dışişleri Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri Turizm ve Tanıtma
Komisyonu
Esas No. : 1/94
Karar No. : 9

13

1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek
açık oyla kabul edilen, «Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konusundaki kararların tanın
ması ve tenfizine ilişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarı
sı, Komisyonumuzun 13 Temmuz 1972 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Tasarı, 11 Haziran 1968 tarihinde imzalanan «Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konu
sundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulun
masını öngörmektedir.
Bilindiği gibi yurt dışına çalışmaya giden ilcilerimizin yurtta kalan eşleri ve çocukları [muh
telif yollarla Dışişleri Bakanlığına başvurarak durumlarına bir çare bulunmasını istemektedirler.
Ancak, gerek bu bakanlığın yurt dışında bulunan bu vatandaşlarımıza yaptığı telkin ve tavsiye
lerin müspet bir netice vermemesi, gerek mevzuatımızda bunu zorlayıcı bir hüküm bulunmaması
ve gerekse işçinin bulunduğu memleketle memleketimiz arasında ilâmların tenfizine dair anlaşma
bulunmaması Hükümetimizi böyle bir anlaşma;
yapmaya sevk eden faktörler olmuşlardır.
Yukarıda özetle arz edilen bir maksadı temine matuf bulunan kanun tasarısı Komisyonumuz
ca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir.
Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle havalesi gereğince
tevdi buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur.

Bütçe ve Plan Komisyonuna

Başkan
Bursa
/. Sabri Çağlayangü

Bu kanunda Sözcü
Niğde
//. Avni Göktürk

Üye
Samsun
F. Tevet oğlu

Üye
Trabzon
R. Zaloğlu

Üye
Bursa
S. Ural

Üye
Tabiî Üye
A. Yıldız

Üye
Tekirdağ
C. Tarlan

Cumhuriyet Senatosu

Üye
Tabiî Üye
E. Acuner
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- 4 Bütçe ve Plan Kamisyonu raporu
Cumhuriyet
Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 1/94
Karar No. : 64

19 . 7 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 21 .,6 . 1972 .tarihli 110 nen Birleşiminde ivedilik ve öncelikle •görüşülerek 'açık
oyla kabul (edilen, '«Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konusundaki kararların tanımması ve
tenfizine .ilişkin Sözleşme» nıin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, Komisyo
numuzun 18 Temmuz 1972 tarihli 31 noi Birleşiminde ilgıili Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakan
lıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Tasarı; 11 Haziran 1968 tarihinde imzalanan «Çocuklara karşı Nafaka Yüıldimliilüğü konusunda
ki kararların tanınması ve tenf izine ilişkin Sözleşme» nin onaylanmasınıın uygun bulunmasını öngör
mektedir.
Bilindiği gibi çalışmak maksadiyle yurt dışına giden vatandaşlarımızın yurtta kalan eşleri, çocuk
ları sık sık muhtelif yollarla Dışişleri Bakanlığına başvurarak kendilerine yardım sağlanmasını iste
mektedirler. Yapılan telkin ve ^tavsiyelere nağmen gerek mevzuatımızın bu yardımı (teminde zorlayı
cı .bir müeyyidesi bulunmaması, gerekse işçinin bulunduğu memleketle, memleketimiz arasında ilâm
ların tenf izine dair anlaşmaların mevcudolmamıajsı yüzünden ibu (konuda olumlu bir sonuç alunatmamaktadır.
Bu husustaki güçlüğü ortadan kaldırmak amacıyle 11 Haziran 1968 tarihinde imzalanan sözleş
me, Âkit Devletlerden birinin yetkili makamı tarafından ittihaz edilen ve kesin hüküm hallini almış
olan nafaka ilâmlarının diğer her hangi bir Âkit Devlet tarafından ifa edileceği hükmünü ihtiva et
mektedir.
Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanun tasarısı komisyonumuzca
edilmiş ve benimsenmiştir.
Millet Meclisi metni aynen kabul 'edilmiştir.

uygun mütalâa

İlgili .vatandaşlarımızın bu haktan biran evvel yararlanmalarım zarurî gören komisyonumuz tasa
rının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını kararlaştır
mıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Uşak
M. F. Atayurt
Ankara
Y. Köker
Ordu
B. S. Saykal
Üye
Münhal

Başkanvekili
Gaziantep
S. Tanyeri
Edime
M. N. Er geneli

K.

Tabiî Üye
Karavelioğlu
Üye
Münhal
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Sözcü
Afyon Karahisar
M. K. Karaağaçlıoğlu

Ankara
/. Yetiş

Kocaeli
L. Tokoğlu

Kütahya
/. E. Erdinç

Trabzon
A. Ş. Ağanoğlu
Üye
Münhal
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Urfa
İ. E. Karakapıcı
'Toplantıda bulunanındı.

MILLET MECLISININ KABUL ETTIĞI
METIN

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

«Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konusun
daki Kararların tanınması ve tenfizine ilişkin
Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasarısı

«Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konusun
daki Kararların tanınması ve tenfizine ilişkin
Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 11 Haziran 1968 tarihînde
imzalanan «Çocuklara karşı Nafaka Yükümlü
lüğü konusundaki kararların tanınması ve ten
fizine ilişkin Sözleşme» nin onaylanması uygun
bulunmuştur.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

«Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konusun
daki Kararların tanınması ve tenfizine ilişkin
Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasarısı

«Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konusun
daki Kararların tanınması ve tenfizine ilişkin
Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul eülmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet MecM metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 noü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ
MASI VE TENFİZE İLİŞKİN SÖZLEŞME

KARARLARIN TANIN.

(15 Nisan 1958 tarihinde addedilmiş ve 1 Ocak 1962'de yürürlüğe girmiştir.)
İşjbu Sözleşmeyi imzalayan Defletin ;
Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusunla'ki 'kararların tanınması ve tenfizi için müşterek
hükümler tespit etmek arzusu ile,
Bu konuda bir sözleşme akdetmeyi kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hükümlerde mutabık 'kalmış
lardır :
1. Madde
tşjbu Sözleşme amacı, evlenmemiş ve 21 yaşını doldurmamış olan nesebi sahih, veya ga.yrisahih
veyaJhut evlât edinilmiş bir çocuğun, uluslararası veya ulusal nitelikteki talebi üzerine verilen ka
rarların Âkit Devletler tarafından 'karşılıklı olarak tanınması ve tenfizinin sağlanmasıdır.
Karar nafaka yükümlülüğünden başka hükümleri de ühtiva ediyorsa Sözleşmenin etkisi sadece
nafaka yükümlülüğü konusuna inhisar eder.
Sözleşme civar hısımlar arasındaki nafaka yükümlülüğüne ilişkin kararlara uygulanmaz.
2. Madde
Âkit Devletlerden birinde verilmiş olan nafakaya ilişkin kararlar yeniden gözden geçirilme
den diğer Âkit Devletlerce tanınmalı ve halklarında lüzumlu tenfiz kararı; verilmelidir, şu şart
la ki :
1. Kararı vermiş olan merci işbu Sözleşme uyarınca yetkili olsun;
2. Kararı vermiş olan merciin mensuboldrığu Devletin kanununa göre davalı taraf usulü dai
resinde mahkemeye çağırılmış veya mahkemede temsil edilmiş olsun;
Bununla beraber kararın gıyaben verilmiş olması halinde eğer tenfiz mercii davanın cereyan
tarzına göre davalının, kendi' kusura olmaksızın takibattan lıaibersiz kalmış veya kendini savunamamış olduğuna kanaat getirirse o zaman tanıma ve tenfiz reddolunabilir;
3. Karar, verilmiş olduğu memlekette kesin hüküm kuvvetini kazanmış olsun;
Bununla beraber, eğer tenfiz merciinin mensubolduğu memlekette kanun yollarının açık bulun
masına rağmen geçici icraî kuvveti haiz kararlar çıkarılabilir veya ilhtiyatî tedbirler ailınabilirse tenfiz mercii diğer Âkit Devletlerden çıkan bu gibi kararlar hakkında lüzumu tenfiz kararı ve
recektir;
4. Kararlar ileri sürülmüş olduğu memlekette konusu ve tarafları aynı olan bir karara aykırı
bulunmasın;
Kararın tefhiminden önce, kararın ileri sürülmüş olduğu memlekette derdesti rüyetlik durumu
var idiyse tanıma ve tenfiz reddolunabilir.
5. Karar, ileri sürülmüş olduğu memleketin kamu düzeniyle açıkça uyuşmazlık halinde ol
masın.
3. Madde
İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca, aşağıdaki- merciler nafakaya ilişkin kararlar vermekle yet
kilidir' ;
1. Davanın açıldığı sırada nafaka borçlusunun mutat meskeninin bulunduğu devletin ülkesi
dahilindeki merciler;
2. Davanın açıldığı sırada nafalka alacaklısının mutat meskeninin bulunduğu devletin ülkesi
dahilindeki merciler;
Cumhuriyet Senatosu
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3. Nafaka borçlusunun açık olarak veya yetki 'itirazında
mekle kaibul ettiği merci.

bulunmaksızın davanın esasına gir

4. Madde
Bir kararın alınmasını veya tenlinindi isteyen taraf aşağıdaiki belgeleri ibraz etmelidir:
1. Kararın geçerli olması için gerekli şartları haiz, bir örneği,
2. Karanın kabili icra olduğunu tespit eden belgeler;
3. Kararın gıyaben verilmesi halinde, dava dilekçesinin resmen tevsik edilmiş bL* kopyası ve
bu dilekçenin usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini tespit edecek nitelikteki gerekli belgeler.
5. Madde
Tenfiz k a r a n verecek
gelere inhitear edecektir.

merciin

incelenmesi 2. maddedeki şartlar ve 4 neü maddede sayılmış bel

6. Madde
İşbu Sözleşmenin başka bir şekli öngörmediği hallerde lüzumu tenfiz karan verilmesine ilişkin
usul teaife merciinin mensubolduğu Devletin kanununa tabidir.
Lüzumu tenfizi hakkında karar verilmiş olan her karar, tenfizin taılebedMdiği ülkenin yetkili
ma'kamlanndan sadır olmuş kararlarla aynı kuvvete sahiptir ve aynı neticeleri meydana getirir.
7. Madde
Tenfizi talebedilen karar, nafakanın belirli aralıklarla ödenmesine ilişkinse, tenfiz kararı mu
accel olan borelar hakkında olduğu gibi vadesi henüz gelmemiş borçlar hakkınlda da verilecektir.
8. Madde
İşbu Sözleme öngörülen kararların tanınması ve teııfizine ilişkin yuk ardaki hükümlerde belirti
len şartllar, aynı zamanda 3. maddede öngörülen yetkili makamlardan verilip, nafaka yükümlü
lüğüne ilişkin mahkûmiyeti değiştiren kararlara, da uygulanır.
9. Madde
K a r a n n verildiği memlekette adlî müzaheretten yararlanmış oton taraf kararın tenfizi usulün
de de bundan yararlanır.
İşbu Sözleşmede Öngörülen usullerde teminat gösterilmesine (cautio judicatum solvi) lüzum
yoktur.
Bu Sözleşme hükümlerine tabi olan usullerde, ekle edilen belgeler tasdik ve vizeden muaf tu
tulmuşlardır.
10. Madde
Âkit Devletler, çocuklara karşı nafaka borçları sebebiyle
kolaylaştırmayı taahhüde d erler.

hükmedilen meblağların

transferini

11. Madde
İştbu Sözlieşmenin hiçbir hükmü nafaka alacaklısının, ister infaz merciinin bulunduğu ülkenin
iş hukukunun, ister Â'kit Devletler arasında bulunan başka bir sözleşmenin, nafaka konusundaki
tenfiize uygulanabilecek diğer her hangi bir hükmüne başvurmak hakkına engel olmaz.
Cumhuriyet Senatosu
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12. Madde
İşbu Sözleşme, yürürlüğe girmeden evvel verülmiş olan kararlar hakkında uygulanamaz.
13. Madde
Her Âkit Devlet, nafaka konusunda hüküm verecek ve yabancı kararların lüzumu
hakkmda karar verecek yetkili mercileri Hollanda Hükümetine bildirecektir.
Hollanda Hükümeti! bütün bu bilgileri diğer Âkit Devletlerin bilgisine sunacaktır.

tenfiziL

14. Madde
İşbu Sözleşmenin hükümleri bütün Âkit Devletlerin kendi anavatan ülkelerinde uygulanır.
Eğer Âkit Devletlerden birisi, bu Sözleşme hükümlerinin uluslararası ilişkileri kendisi t a r a f ı n 
dan sağlanan ülkelerin bazılarında veya hepsinde yürürlükte olmasını a'rzu ederse, bu konudaki
istemini, Hollanda Dışişleri Bakanlığına sunulacak bir belgede belirtecektir. Bakanlıkta diplo
matik yollarla, bunun uygunluğu onaylanmış bir kopyasını diğer Âkit Devletlere yollayacaktır.
Bu beyan, anavatan dışı ülkeler hakkında ancak beyanda bulunulmuş olan Devlet ile bu beya
nı kabul ettiklerini beyan eden devletler arasında etkili olacaktır. Bu son beyan Hollanda Dışiş
leri Bakanlığına yapılacak ve o da diplomatik yollarla uygunluğu tasdik edilmiş kopyasını bütün
Âkit Devletlere yollayacaktır.
15. Madde
İşbu Sözleşme La Haye Devletler Hususi Hukuku Sekizinci Oturumunda temsil edilen bütün
devletlerin imzasına açıktır.
Sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdi ledıilecektir.
Bütün onay belgeleri bâr tutanağa kaydedilecek ve bunun uygunluğu tasdik edilmiş bir kop
yası bütün imzacı devletlere diplomatik yolla tevdi edilecektir.
16. Madde
İşbu Sözleşme 15 nci maddede öngörülen dördüncü onay belgesinin tevdiinden itibaren altmı
şıncı gün yürürlüğe girecektir.
Sözleşmeyi sonradan onaylayan imzacı devletler yönünden onay belgesinin tevdi tarihlinden
itibaren altmışıncı gün yürürlüğe girecektir.
14 neü maddesinin 2 nci fıkrasına göre işbu Sözleşme kabul beyanının tevdiinden itibaren alt
mışıncı gün yürürlüğe girecektir.
17. Madde
La Haye Devletler Hususi Hukuk Sekizinci Oturumunda temsil edilmemiş bulunan her devlet
işbu Sözleşmeye katılabilecektir. Katılmak isteyen Devlet Hollanda Dışişleri Bakanlığına sunu
lacak bir belge ile bu niyetini belirtecektir. O da dipilomatik yolla, bu belgenin uygunluğu tasdik
edilmiş bir kopyasını Âkit Devletlere yollayacaktır.
(Sözleşme, katılmak isteyen devlet ve bu katılmayı kabul eden Devlet arasında, katıüıma belge
sinin tevdiinden itibaren altmışıncı gün yürürlüğe girecektir.
Katılma ancak katılan devletle katılmayı kabul ettiğini beyan eden devletler arasındaki 1 ilişkide
etkili olacaktır. Bu beyan Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdi edilecektir; bu da, uygunluğu tas
dik edilmiş bir kopyasını bütün Âkit Devletlere yollayacaktır.
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Katılıma belgesinin tevdii1, ancak işbu Sözleşmenin 16 ncı maddesine göre yürürlüğe girmesin
den sonra söz konusu olacaktır.
18. Madde
Bu Sözleşmeyi onaylayan veya imzalayan veya ona sonradan katılan her Âkit Devlet, nafaka
alacaklısının oturduğu yer sebebiyle yetki kazanmış diğer bir Âkit Devletin merciinden verilen
tanıma ve tenfize ilişkin kararlar hakkında Mr ihtirazı kayıtta bulunabilir.
Bu ihtiraza kaydı öne süren Devlet, kendi yetkili mercilerinin nafaka alacaklısının oturduğu
yer sebebiyle yetkiOıi olduğu zaman bunların verdiği kararlara Sözleşmenin uygulanmasını ta
lebe* lemeyt çektir.
19. Madde
İşbu Sözleşme 16 ncı maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen tarihten itibaren 5 yıllık bir süreye
sahibolacaktır. Bu süre, Devletlerin onu daha sonra onaylaması veya ona katılması halinde dahi,
bu tarihten başlar.
Feshi ihbar hali müstesna, Sözleşme beş yıldan beş yıla zımnî olarak yenilenil-.
Feshi ihbar, müddetin bitiminden en az altı ay evveli diğer Âkit devletlere bilgi verecek olan
Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirilmelidir.
Feshi ihbar ülkeyle veya 14 ncü maddenin 2 nci bendinde uygun olarak bildirilmiş bazı ülke
lerle sınırlanabilir.
FesM ihbar, etkisini yaünız onu yapan Devlet üzerinde gösterir. Sözleşme diğer Âkit Devletler
â'çin yürürlükte kalmaya devam eder.
Bu inançla aşağıda imzaları bulunan yetkililer işbu Sözleşmeyi imzaladılar. İşbu Sözleşme,
15 Nisan tarihinde La Haye'de bir nüsha olarak tanzim edilmiş olan işbu Sözleşme Hollanda Hü
kümeti arşivlerine tevdi edilecek ve bunun uygunluğu tasdik olunan bir kopyası La Haye Devlet
ler Hususi Hukuku Konferansının Sekizinci Oturumunda temsil edilen Devletlerin her birine ve
aynı şekilde daha sonra ona katılacak olan Devletlere diplomatik yoldan gönderilecektir.
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