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1.7. — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı Mehmet Faik Atayıırt'un, Gelir
Yergisi Kanununu değiştiren 202 saydı
Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin
tadili hakkında kanun teklifinin gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınarak, öncelik ve

ÖZETİ

I. — GEÇEN Tl
Kütahya Üyesi A. Orhan Akça, iç politika
da gelişen son olaylar karşısında Hükümetin
durumu ve,
Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu da. Ege
Bölgesi tütün, pamuk r e üzüm üreticilerinin
bâzı âcil sorunları ve alınması gereken tedbirler
konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular.
Osnıanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kında Af kanunu tasarısının birinci maddesi
tekrar açıik oya sunuldu ise de, oyların ayrı
nınım Birleşim sonunda açıklanan sonucuna
göre çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın tek
rarlanacağı bildirildi.
Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün, Ana
yasanın 70 nci maddesi gereğince Cumhuriyet
Senatosundaki tabiî üyeliği ile ilgili olarak

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına yazdığı ya
zı ve.
Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağaııoğlu, Yoz
gat Üyesi Sadık Artukmae. Samsun Üyesi
Rıza Isıtan ve Elâzığ Üyesi M. Salim Hazerdağlı'nın Cumhuriyet Halk Partisinden istifa
ettiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu.
Diyanet İşleri Başkanlığın la görevli Yaşar
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda araştırma
yapan Komisyon Başkanlığının
komisyonları
nın görev süresinin bir ay uzatılmasına ve
THY Araştırma Komisyonu Başkanlığının
da, Komisyonlarına 45 gün mehil verilmesine
dair tezkereleri kabul olundu.
Bütçe ve Plân Komisyonu Kâtip Üyeliğine
Ankara Üyesi İsmail Yetiş'in seçildiğine dair
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Komisyon Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun
bilgisine sunuldu.
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender
Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile bu kanunu değiştiren
1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel Kadro
Kanununun uygulanmasındaki aksaklıklar, ko
nusundaki genel görüşme önergesi ile,
6/570, 6/567, 6/575, 6/580, 6/2, 6/8, 6/10,
6/11, 6/14, 6/15, 6/19, 6/21, 6/22 numaralı so
rular ve,
10/45, 10/2, 10/3 numaralı Senato araştır
ması önergeleri Hükümet yetkililerinin;
10/46 numaralı Senato araştırması önergesi,
Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bu
lunmamaları nedeniyle ertelendi.
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesin
de Bolu Çimento Falbrikası İdare Meclisi Reis
liği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağdaşıp bağ
daşmayacağına dair İstanbul Üyesi Ekrem Öz
denin önergesi ve bu hususta Başkanlık Diva
nının 1 Haziren 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz
1972 tarih ve 31 sao ılı kararları, yeni kurulan
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Başkanlık Divanınca benimsenmesi gerektiğin
den, gündemden çıkarıldı.
Türfciye ile Avrup.ı Ekonomik Topluluğu
arasında Geçici Aıılaşına hükümleri uyarınca,
bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin
gümrük vergilerinde, aıiaşmada yer alan esas
ve oranlar çerçevesinde yapılan
indirâmlerin
onaylanması hakkında kanun tasarısı, Hükü
met yetkisinin Genel Kurulda hazır bulunmaıması nedeniyle ertelendi.
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci mad
desinin değiştiriLmesine ve bu kanuna 2 ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ivediliikle
görüşülerek, maddeleri ve tümü kabul olundu
ve kanunlaştığı bildirildi.
16 . 11 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te
toplanılmak: üzere Birleşime saat 15,40'ta son
verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekiii
Diyarbakır
Macit Zer en
Azmi Erdoğan
Kâtip
Konya
Osman Nuri Canpolat

SORULAR
Yazılı sorular
1. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü DikeçligıFin, Yediğim Dergisinde yayın
lanan bir yazıya dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/77)

2. — Sumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ile, onun bâzı maddelerini de
ğiştiren 1327 sayılı Kanunun tatbikatına dair
yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/78)

II. — GELEN KÂĞITLAR
Rapor
1. — Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202
sayılı Kanunun değişik geçioi 4 ncü maddesinin
tadili hakkında kanun teklifinin Millet Mecli-
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since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân koımisyonları raporları (M. Meclisi 2/625; C. Se
natosu 2/28) (ıS. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi : 16 . 11 . 1972)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), O. Nuri Canpolat (Konya)

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, 4 :neü Birleşimi acıyorum.
III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
Tabiî Üye İsmet İnönü'nün, Anayasa1.
samn 77 nci maddesi gereğince andiçmesi.
BAŞKAN — Sayın İnönü Anayasamızın 70
nci maddesinden doğan bir hakkı kullanmak is
tediler. Bu talepleri geçen birleşimde Genel Ku
rulumuza arz edildi. Şimdi iştirak etmiş olduk
ları bu ilk toplantıda kendilerini yemin için
kürsüye davet ediyorum,
Buyurunuz Sayın İnönü.
(Tabiî Üye İsmet İnönü anidiçti.)
(Sürekli alkışlar)
BAŞKAN —• Teşekkür ederiz -Sayın

İnö

nü.
iSaym İnönü eski Cumıhurbaşkanı sıfatı ile
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna katılan
ilk üyedir. Bu itibarla kendisine bu yeni va
zifesinde başarılar diler, şahsı için ve Büyük
Türk Milleti için hayırlı, uğurlu olması temen
nisini arz ederim. (Alkışlar.)
2. Cumhurbaşkanınca Seçilen- Üye Tayfur
Sökmen'in, Cumhuriyet Halk Partisinin, izlediği
politika konusunda gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Sayın Tayfur Sökmen. Sayın
Hamdi Özer. Sayın Ömer Lûtfi Hoeaoğiu. Sa
yın Bekir Baykal, Sayın Mustafa Tığlı ve Sa
yın Osman Gümüşoğlu gündem dışı söz istemiş
lerdir.
Bugün intacetmeyi düşündüğümüz bâzı ka
nun tasarıları da var; bu itibarla arkadaşlarıma
çok kısa olmak 'kaydiyle sırasıyle söz veriyo
rum.
Sayın iSökmeıı, buyurun efendim.
TAYFUR SÖKMEN (.Cumhurbaşkanınca S.
C.) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım;
Bugün dünyada hür ve müstakil yaşamakta
olan tek Türk Devleti Atatürk Türkiyesidir.
Bu mübarek yurdu buhranlar yaratarak çö
kertmek ve yıkmak için içte ve dışta sarf edi

len çaba, bu defa da hüsrana uğramıştır. Her
zaman olduğu veçhile, muhterem Cumhurbaş
kanımız ve Sayın Hükümetimiz, aynı zamanda
solculuğun ve sosyalistliğin karşısında olan
partilerimiz hâdiseleri sükûnetle 'karşılayıp, ol
gun davranışlarla önlemişlerdir. Takdir ve sayıgılar sunarım.
Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımı, bâzı
partilerin veya kendilerini münevver sayan bir
kısım kimselerin, kendileri için şiddetle müda
faa ettikleri fikir, düşünce ve konuşma hürri
yeti içinde belirtmeye çalışacağım.
Kökü millî mücadeleye dayanan, kuvvetini
Eunıeli ve Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyet
lerinden alıp, aziz Atatürk tarafından kurulan
Cumhuriyet Halk Partisi gerek Müdafaai Hu
kuk devrinde, gerek müteakip zamanlarda mem
lekete değerli hizmetler görmüş, büyük inkilâplar yapmış bir parti idi. Bu partinin Kuvai
Milliye devrinden, 1988 senesi aziz Atatürk'ün
hayata gözlerini kapayıncaya kadar bir parti
li olarak Atatürk'ün emrinde muhtelif vazifeler
görmüş, 1938 den 1966 senesine değin yine bir
partili olarak eşsiz Atatürk'ün nurlu izinde
yürümekle haz duymuş, iftihar etmiş ve etmek
teyim.
Aziz arkadaşlarım, ne hazin bir tecellidir
ki. Cumhuriyet Halk Partisi 1966 dan bugüne
kadar izah edilemeyen...
FİKRET GÜNDOftAN (İstanbul) — Sayın
Başkan, parti politikası konuşulmaz.
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan,
örümcek kafasını boşaltıyor burava. (Gürültü
ler)
BAŞKAN — Beyefendiler... Sayın üyeler...
(Gürültüler)
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Biz hâ
diseleri konuşuyoruz. Tarih konuşuyor...
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SAFFET URAL (Bursa) — Git parti kon
gresinde, sdkakta konuş bunu.
'BAŞKAN — Sayın Sökmen, Sayın Sök
men...
TAYFUR SÖKM'KN (Devamla) — Konuş
mama müsaade ediyorsanız konuşayım, etmi
yorsanız... (Gürültüler) Reye müraeat ediniz
lütfen...
'BAŞKAN — ıSaym Sökmen, siz cevap ver
meyiniz efendim. Ben takdir hakkımı kullan
dım, zatıâlinize söz verdim, buyurunuz.
'TAYFUR SÖKMEN (-Devamla) — Bugüne
kadar izah edilemeyen ve dünyanın hiçbir ye
rinde emsaline rastlanmayan «Ortanın solu» na
kaydırılınca, bu davranışı Atatürk'ün prensi
bine aykırı gördüğüm için Atatürk'e olan...
SIRRI ATALAY (Kars) — Aklın örmez.
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) - Ata
türk'e olan sonsuz saygı ve yürekten bağlılığı
nım bir icaibı sayarak, Cumhuriyet Halk Par
tisinden ayrılmayı vicdan 'borcu saymıştım ve
saymaktayım.
S A F F E T URAL (Bursa) — Ne mutlu o par
tiye.
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarım, gün geçtikçe haklı olduğumun en ba
riz delili, parti idarecilerinin tutum ve davra
nışlarına dayanamayarak yarım asra yakın bir
zamandır başında bulunduğu partiden sırtındaki1
hamülc-i giranbaha ile Sayın İnönü'nün ayrılmış
olmasıdır.
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Daha
dün sövüyordun ona ya...
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarım, Halk Partisi idarecilerinin her fır
sat düştükçe açıkça ifade ettikleri konuların ba
şında düzen değiştirme hususu gelir. Halbuki
Türkiye, Aziz Atatürk'ün kurduğu düzen için
de idare edilmekte olup, Atatürk'ün düzeninin
ruh ve esası ise, sağa - sola olduğu kadar sola ve
solculuğa da kapalı olmasıdır. Bundan ötürü ola
cak ki, 8 Mayıs 1972'de yapılan Halk Partisi
fevkalâde kongresinde Tokat delegesi Halk Par
tisinin....
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bura
sı kongremi, Senato mu?
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Halk Par
tisinin programına solcu ve sosyalist olmadığının
konulmasını ısrarla istediği halde, çıkmaması için

16 . 11 . 1972

O : 1

encümene havale edildiği, bu arada kongrede
Atatürk'ten de bahsedilmediğini teessürle gaze
telerde okudum. Gazete koleksiyonları meydan
dadır.
DOĞAN BARUTOUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, gündem dışı konuşma mevzu olur
mu bu?
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın
Başkan, burası ocak kongresi mi Senato mu?..
BAŞKAN — Sayın Sökmen, Sayın Sökmen,
bir dakika.
Muhterem arkadaşlarım, aleyhte fikirleri din
lemeye de tahammül göstermeliyiz.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz
böyle1 şey.
BAŞKAN — Niçin bağırıyorsunuz efendim?
Bağırmaya ne hakkınız var?
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söy
lenmeyecek sözlere müsaade ettiğiniz için bağırıyorum.
BAŞKAN — Söylenmeyecek sözler değildir.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Burası
parti kongresi değildir. Bu sözler burada söy
lenmez.
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, usule riayet
etmenizi rica ediyorum.
FİKRKT GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz
böyle şey Sayın Başkan. Evvelâ siz usule riayet
edin, tarafsız Başkan olun.
BAŞKAN — Partiler, yalnız o partililerin
değil, bütün bir milletin müşterek malıdır. Her
kes partiler hakkında düşüncelerini rahatlıkla
izhar edebilirler. (A. P. sıralarından alkışlar)
Buyurunuz Sayın Sökmen.
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Cevap
hakkı tanıyacak mısınız Sayın Başkan?
BAŞKAN — Sayın Atmaca, siz Divanın de
ğerli üyelerinden bir arkadaşımızsınız. Tüzüğün
böyle bir hak vermediğini gayet iyi biliyorsunuz.
Elbette cevap hakkı bugün için mümkün değil
dir. Ama bir başka gün gündem dışı söz talebecler, partinizi övebilirsiniz.
Buyurunuz efendim.
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Koleksi
yonlar mevcuttur. Atatürk Partisi olarak vasıf
landırılan bir partinin kongresinde Atatürk'ten
bahsediimezse, nasıl Atatürk Partisi denilebilir?
Muhterem arkadaşlarım, bugün yurdumuzda
Atatürk'ün kurduğu düzen kanun hâkimiyetini
emrederken, parti zimamdarları, «Su kullananın,
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tarla işletenindir» demek suretiyle, kanun hâki
miyetini hiçe sayıp, zorbalığı önplâna çıkarmak
tadırlar. Atatürk, tahakküm ve zorbalıktan içti
nap ve nefret ettiği için, bir meselede ahlâk ve
karakterine saygı gösterdiği' Kâtibi Umumisi Hik
met Bayur'u ikna etmek için çok uğraşmıştı. O
halde Atatürk, zorbalığı teşvik eder mahiyette
olan, «Su kullananın, tarla işletenin» denmesini
hoş görür mü?..
SAFFET URAL (Bursa) — Tarlan gidiyor,
tarlan. Tekle, tekle.
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Arkadaş
larını, parti idarecilerinin devletleştirme istek
ve iddiaları da, Atatürk'ün dev]eleştirmeciliği
ne aykırıdır. Atatürk, vatandaşların yapmadık
larını Devletin yapması keyfiyeti üzerinde dur
duğu için, İzmir İktisat Kongresinin açılışında,
okunmasını devrin İktisat Vekili Sayın Bayar'a
emrettikleri nutuktaki noktai nazarları apaçık
meydanda dır.
Hülâsa, eski bir Halk Partili vatandaş ola
rak, şimdiki Halk Partili zevata hitabediyorum:
Bu tutum ve davranışları yanlış ve hatalıdır.
Davranışlarını değiştirip, yukarda belirttiğim
Atatürk prensibine uymaları gerekir, aksi halde
Atatürkçü olamazlar.
Saygılarımla. (A. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Ömer Hocaoğlu, «Gün
dem dışı söz isteyenler fazla olduğu için ve ko
nuşmam da biraz zaman alacağı için, gelecek
oturuma bırakılmasını saygı ile arz ediyorum.»
demektedir. Bu vesile ile Ömer Hocaoğlu'nun
görüşmesi gelecek oturuma talik edilmiş bulunuyoı\
3. — Malatya Üyesi Haindi Özer'in, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyelerini yeni çalışma yılın
da bekleyen önemli konular, Hükümetin
durumu
re tutumu ve normal düzene geçiş için yapılması
gerekli çalışmalar hakkında gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Sayın Özer, buyurun.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet ta
rihimizde üç yıllık bir rekor çalışma ile yeni 'bir
döneme 'girmiştir. Bu dönem, normal düzene ge
çişi sağlayacak önemde yüklü hir programı taşı
yarak gelmektedir. Bu programın uygulanması,
parlamenterlerimizden daha çok feragat ve feda
kârlık beklemektedir.
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I
Türk parlamenteri yurduna, ulusuna. ve hür
I düzene hizmeti kendisi için bir külfet değil, nimet
ve şeref kabul eder. Türk halkı kendisini temsil
edenleri böyle bilmekte ve onlara bu inançla gö
nül ve güvenle bağlı bulunmaktadır. Ancak hu
bağları koparmak suretiyle, mevcut düzeni tahri
be çalışanların yarış halinde olduklarım, bunlara
fırsat, vermemek için Parlâmentoya devamın çok
I önem taşıdığını da bizim hümemiz lâzımdır.
I
Sayın senatörler, parlamenterlerin devamına
engel olan nedenlerin başında, vatandaşların önü
ne düşüp kapı kapı Devlet dairelerinde dolaşma
mız gelmektedir. Eğer vatandaşların müraeaatI lan, dert ve dilekleri kanun ve mevzuata uygun
olarak zamanında karşılık görürse buradaki de
vamsızlık ortadan kalkacaktır. Eğer Devlet daire
leri vatandaşlara, vasıtalı olarak yapabileceği işle
ri vasıtasız olarak yaparsa., hem bu devamsızlık
I ortadan kalkacak, hem de vatandaşın Devlete olan
inancı artacaktır. Hükümetin hu konu üzerinde
I çok titiz davranmasını bilhassa, istirham ediyoI ram. Bir iş, mümkünse vasıtasız olmalı, değilse
aracı ile de olmamalıdır. Ancak o zaman vatan
daş, hakkına rıza gösterir ve emsal göstererek bir
haksızlığı bulamaz.
Muhterem senatörler, çok önemli bir konuya
I da dokunacağını. Hepimiz Yasama Organı içinde
vazife yapmaktayız. Yapacağımız yasa teklifleri,
'bu organın fonksiyonu gereğidir. Kanun teklifiI nin noksan, gerekli veya gereksiz olduğu sorum
suz kaynakların tenkitleri ile değil, Yasama Or
ganının kararı ile tecelli eder. Tekliflere konu
lan imza, sahibinin haysiyetidir. Tenkitler kar
şısında paniğe kapılmak ve ricat edip imzasını
I geri almak; bile bile işlemiş olduğu bir ayıbın
üzerinde kendisini suçüstü yakalanmış kabul etI m ektir. Niyetinde samimî olan, inancım onay
layan, imzasına bağlı ve fakat Parlâmentonun
kararına saygılı olur.
Ayrıca, hiçbir kişi veya kişiler yapılan bir
I kanun teklifinin akıbeti hakkında peşin hüküm
vermek yetkisine sahip değildir. Böyle bir hü
küm, savunulan düzeni inkâr olur. Kanun tek
lifi imza sahibinindir; fakat kanunim sahibi sa
dece Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Şu hal
de, her parlamenter yararlı olacağına inandığı
I kanun tekliflerini getirmelidir. Anayasamıza gö
re, Devletin şeklinden başka, haklarında kanun
I teklifi yapılamayacak hiçbir istisna ve yasak
| yoktur. Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıf hııku46 —
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kim dışında tutulamaz. Herkesin sosyal kak ve
adaletin güvenliği irinde 'bulunma hakkı vardır.
Bunlar irin, bu amaçla getirilecek her kanun tek
lifi muhterem; fakat ancak Yasama Organının
kararı muteberdir.
Sayın senatörler, simdi de siyasî bir olaym
sebebi veya bahanesi gibi gösterilen Hükümet
konusu üzerinde kısaca maruzatta bulunacağım.
Ortada 'bir 12 Mart Muhtırası ile onu getiren
bulanık bir hava vardır. Bu Muhtıra, seçime
kavlar, yani normal düzene kadar devam edecek
tir ve etmeliklir.
Devletin yıkılmasına kanca a t a l a r , önce hü
kümetlere musallat olurlar. Bunları memnun ede
cek Hükümeti bulmak mümkün değildir. Çün
kü, anarşizmin tabiatında Hükümet yoktur. Sa
pık ideolojilerin üretim, alanı, devletlerin anaya
salarıdır. Yıkmak istenilen bir Devletin önce
anayasalarına anarşi tohumu ekilir, sonra da. bu
tohumların üremesi anayasanın teminatı altına
alınır. Böylece, anayasa ile anarşi birbirini ko
rumaya başlar. İste, 12 Mart'a böylece geldik
arkadaşlar. Kahraman ve uyanık Silâhlı Kuvvet
lerimiz tam zamanında yetişerek Devletimizi böy
le bir yangından kurtardı. Yangından çıkan
Cumhuriyetimizi onarmak suretiyle, normal dü
zeye kavuşturmak için hangi Hükümet olursa
olsun, Parlâmentoya, dayalı ve saygılı bulunduğu
sürece ona sağlam bir dayanak olmayı millî bir
vazife bilmeliyiz.
Daha açık ifade edeyim ki; yangından kur
tarılmış bir düzeyin onarımı ve korunması için,
VI Mart Muhtırası millî bir sorumluluk yüklen
miştir. Bunun için hükümetleri o tayin eder gi
bidir; fakat onların devamlılıklarını Parlâmen
tonun tasvip ye etkisine terk etmiş bulunmak
tadır. BIL ortam için en iyi çözüm yolu da bu
dur arkadaşlar. Bugün için memleketi buhran
dan kurtarmanın başka çıkar yolu yoktur. Kal
dık?, mevcut Hükümet vazifesini gereğince yap
makta ve demokratik düzenin sarsılmamasma
azamî derecede itina göstermektedir. Bu Hükü
metin kadrosundaki üyeler kim ve kimler olur
sa, olsun, aslolan, o Hükümetin başarı ile göre
vini yapmasıdır. Bir Hükümetin başarı ile göre
vini yapması, ilk önce kadrosundaki ahenge bağ
lıdır. Bunun için Hükümet Başkanını, kendi
üyelerini seçmekte yetkili bulundurmak şarttır.
Partilerüstü veya dışı bir hükümetten bir
partinin bakanlarını çekmesi, o bakanların Hü-
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küm etten çekilmelerim gerektirmez. Eğer sırf
bu isteğe uyularak bu bakanlar Hükümetten eektirilîrse, partilerüstü oluşu yerini, partiye tabi
oluş alır.
Eğer Koalisyona gitmek düşünülürse, böyle
'bir Hükümet kendi bünyesinde çeşitli parti hü
kümetlerine bölünür ve Hükümette anarşi baş
lar. Anarşizmin aradığı Hükümet şekli de, olsa
olsa böyle bir Koalisyon, yani 'karışık bir Hükü
met şeklidir. İstikrarlı bir toplumda Koalisyon
belki zararsızdır; fakat anarşizmin siperlendiği
bir ülkede koalisyon Hükümeti kurmak, anar
şistlerin temsilcilerini Hükümetin içinde yuva
landırmak olur. Bugün mevcut Hükümetin bün
yesinde onlardan bir temsilci yoktur. Belki de
bunun için buhran kapıları zorlamaktadır. Fa
kat, böyle bir kapıdan onları içeri sokmayacağız.
Çünkü, Türk Milleti onların suratlarına bütün
kapıları çarparak kapatmışlardır. Onların eline,
onların istediği anahtarlar verilemeyeceği gibi,
bu kapıları zorlayıp açmaya da onların asla ve
asla güçleri yetmeyecektir.
Sayın senatörler, sözlerimi bitirmeden evvel
şunu da arz ediyorum ki; birbuçuk yıldan beri
anarşizmin elebaşıları için yerdiğim araştırma
önergem bugüne kadar işlem görmemiş ve askıda
bulunmaktadır. Sözlü ve yazılı sorulara da za
manında cevap verilmediği için, gündem dışı
konuşmalarla bazen lüzumsuz yere zaman israfı
ma yol açılmaktadır. Başkanlık Divanı ile Hü
kümetimizi bu nokta üzerinde bilhassa ikaz eder,
Yüce Senatoya, derin saygılarımı arz ederim.
4. — Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'm, Or
du Merkez İlçesi Zaferi Millî Mahallesindeki Or
taokulun istimlâki konusunda gündem dm deme
ci.
BAŞKAN — Sayın Baykal, buyurun.
BEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Sayın
Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım ;
Bugün huzurlarınıza getirmek istediğim 'mev
zu, Millî E! git i m Bakanlığı ile ilgili bir meseledn<.
Bu sabah saat 9,40'ta Sayın Millî Eğitim Ba
kanını ziyaret edip, keyfiyeti kendilerine arz ve
izah etmek istedim. Maalesef her halde işleri ola
cak ki, ne görüşeceklerini ve ne de 'görüşmeye
ceklerini söylemeden odalarını terk edip gittiler.
Ben de buradan arz etmek üzere meseleyi huzur
larınıza getirmiş bulunuyorum.
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Niçin bizim genel idare teşkilâtı içerisinde
yüksek mevki almış bulunan Diyanet Teşkilâ
tımız ve onun yüce mensupları bu büyük va
tan kurtaran; Müslüman Türk'ü ve Türk va
tanını kurtaran, onu kemdi camilerinde yan
maktan kurtaran Büyük Atatürk'ün bu ölüm
günü 'münasebetiyle olsun- anmayıp, susmayı
tercih ederler veya alışılmış bir hale getirir
ler?.. Bu, bir zühulün eseri olarak dahi olsa
(ki, öyle tahmin ederim) teessüre şayan olmak
tan öte gidemez. •
Ben, kendi inanışlarına, yani Müslüman
inanışına göre Atatürk'ün Yüce Tanrı huzu
rundaki yüksek mevkiini bir iki satırla dile
getirmek ve Diyanet Teşkilâtımız ile bu Teşki
lâtı tedvire memur olan Bakan ve Bakanları
mızı ikaz etmek istiyorum.
Kaza ve kader bahsinde İsi ânını en yüce
münakaşa, seviyesine erdiği üe düşünce tarzı
vardır. Gerek Mutezile gibi -olsun; (Yani insan
hür iradesiyle muıkayettir.) «Ezelî kader, hür
iradeye müessir değildir» diyenler gibi düşün
düğümüz takdirde dahi, hür iradesiyle Türk İslâm Milletini kurtarmanın fikrini ve inancı
nı benimsemiş ve teşebbüste bulunmuş, muzaf
fer olmuş bir kahraman olarak, Atatürk'ün
yüce Tanrının katında yüksek bir seviyenin sa
hibi olduğu ••kendiliğinden meydana çıkar.
Gerekse, feaderiyyeciler gibi düşünelim ve
diyelim ki; «İnsanoğlu iradesine mütevafckıf
olan her fiilde dahi ezelî kaderin tesiri mutlak
tır.» Bu takdirde dahi, Mustafa Kemâl denileni
vatan kurtaran arsian, ilahî kadere muhatap
olmuş, Tanrı katında yüce bir seviyenin sahibi
olarak ortaya çıkar.
tradei cüz'iye ve külliye karmasından iba
ret olan düşüne üzerinde mütalâa edeJlinı: Böyle
dahi olsa Atatürk, ilâhî kaderi kendi iradesiyle
bulan ve böylece ilâhî Türk vatanını, Türk Mil
letini, Türk Müslüman Milletini Müslüman düş
manları ayakları altından kurtarmış ve kade
rini böylece bulmuş bir kul olarak, Tanrı ka
tında yüce bir mevki sahibi olduğu kendiliğin
den meydana çıkar.

Kıymetli arkadaşlarım, Ordu Merkez- İle edi
nin Zaferi Millî Mahallesinde iki sene evvel ya
pılan bir ortaokul binası vardır. Bu binanın is
timlâk bedeli için para gönderilmiş ve istimlâk
işi de bitmiştir. Yıkılması lâzım gelen bir bina
hâlâ yıkılmamakta, aksine Ortaokul Müdürüne
yapılacak olan lojmanın inşası için ayrılan para
buraya sarf edilmek suretiyle onarılması isten
mektedir. Bunun iein de Ortaokul Müdürüne
tazyik edilmekte ve Millî Eğitim Müdürü loj
man parasının, yıkılması lâzrmgelen binanın
onarılmasına harcanması hususunda, ıhlarla dur
maktadır. Hattâ Oıtaokul Müdürünü Yekâlet
emrine almak gibi tehditler dahi mevcuttur. Bu
keyfiyetin tetkik ve teftiş etti; ilerek neticeye
bağlanmasın Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan
istirham ediyorum.
Mâruzâtım bundan ibarettir, teşekkür ede
rim.
.5. — Sakarya Üyesi Mustafa Tığlının, Ata
türk'ün Türk Milletine ve İslâmiyet e olan hizmet
leri konusunda gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Sayın Tığlı.
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) —• Muhterem
Başkan, muhterem arkadaşlar;
«Atatürk Haftası» münasebetiyle bu hafta,
Diyanet Teşkilâtımızın dışında bütün kuruluş
lar tarafından, büyük İstiklâl Savaşının silâhlı,
silâhsız şehit, gazi bütün mücahitlerini Atatürk 1
ün yüksek şahıs ve şahsiyetinde tecelli ettirerek:
O'na şükran. O'na minnet, O'na saygı sunuşları
yapılmaktadır. Bundan iftihar duymamak müm
kün değildir. Türk'e1 ve bilhassa Muslinimi
Türk'e yakışan da budur.
Sayın Senatör Üç ok'un. bir gün bu kürsüden
enfes 'bir konuşma ile dile getirmiş bulunduğu
Atatürk'ün Isîâmiyete olan hizmetini şurada tek
rar ifade ederken; anaya, bahaya olan saygı ve
sevgimin dahi büyük bir dinî göu-v olduğu İslâınî tefekkür muvacehesinde. Türk - İslâm Mille
tinin ezelî ve ebedî vatanını Türk - İslâm düş
manlarının ayakları altından kurtaran büyük
fiazi'ye saygı, yalnız millî bir görev değil, aynı
zamanda dinî bir ödev olmak lâzımgelir.
O'na, «Yatan, sana minnettardır» dediler.
doğru söylediler. O'na, «O'nıı sevmek, millî bir
ibadettir» dediler; doğru söylediler. Ben, buna
bir kelime ilâve edeceğim; O'nıı sevmek yalnız
millî bir ibadet değil, aynı zamanda millî bir- gö
revdir.

Öyleyse; bizim Diyanet Teşkilâtımız, Türk
Müslüman Milletinin ezelî vatanında ve ebedî
vatanımda kalmasını sağlayan, .onu düşmanların
dan kurtaran bu büyük adamın gördüğü bu
yüksek vazife karşısında niçin susmayı tercih
eder?..
48
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Sevgili senatörler görülüyor 'ki Atatürkçü
lük, yailnız onu m i l î cepheden görmek değil
dir. Atatürk, dünyası kadar, dini (de bütün
olan bir büyük insandı.
«Biz, eskisinden daha çok ve daha İkoyıı
Müslüman olacağız; faika t bütün açıklığıyle,
bütün! sadeliğiyle Müslüman olacağız» diyen
yine Atatürk'tür.
Türk - Müslüman Milletinin büyük kurta
rıcısı oılan Ata'mızı bu vesileyle huzurunuzda
anarken; O'na binlerce defa minnet, O'na bin
lerce defa şükran ve O'na binlerce defa saygı
larımı sunar; manevî huzurunda hürmetle eği
lirim. (Alkışlar)
6". — İstanbul Üyesi O. Zeki Gümiişoğlu'nun,
boğazlardan gecen yabancı bandıralı
gemilerin
kılavuzluk hizmetlerine dair gündem dışı deme
ci ve Ulaştırma Bakanı Rtfkı Danışman'ın ce
vabı.
BAŞKA X— Sayın Gümüşoğlu.
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sayın
Başkan, yüce S-eniato'nıın değerli üyeleri;
Yüce Heyetinizin en eski üyelerinden biri
sayılmaktayım. Çeşitli vesilelerle, bele polemik
mevzuu olabilecek konularda şu kürsüyü işgal
etmemeye itina ile dikkat eyledim. Sadece bir
vazifenin icabı olarak, e ok .mahdut ölçüde hu
zurunuza çıktım. Uzun seneleri kapıl ayan Par
lâmento hayatım içinde vatandaşın özel me
seleleri için bir gün bile Bakanlıkların herhan
gi birine uğranmadım; hiç bir Balkandan hiç bir
devrede hiç bir meseleyi rica etmedim. Fakat
bugün: geçim tehlikesinin bahis konusu olduğu
ve Millet Meclisine dahi bir milletvekili ve
basın yoluyle aksettirilen bir konu üzerinde
bütün ayrmtıılarıyle durmak mecburiyetini
hissettim. Anlca.k, benim için bir talihsizlik ba
his konusu oldu; yine, bu -oturumda birçok ar
kadaşlarını 'gündem dışı söz aldılar ve şimdi bir
nlevi ilgisiz bir konuşma veya görüşme yapıla
cakmış gibi bir haleti ruhiye içinde bulunduğu
muz anda huzurlarınızda görüşüyorum.
Muhtereım arkadaşlar. Parlâmento'ya gel
meden evvel İstanbul Barosunda avukattım ve
deniz hukukuyle uğraşırdım. Aradan uzun za
manlar geçti, geçen seme bu zamanlarda üç genç
Meclis koridoruna geldiler; «Biz, ecnebi dona
tanların emrinde ikibin dolar maaşla
cflışan
kaptanlarız.» dediler. Birisi, «Ben bahriye yüz-
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başısıyım, istifa, ettim, 2 bin dolarla Norveç
bandıralı bir gemide kaptanlık yapıyorum.» de
di. Diğer ikisi, «Yüksek Denizcilik Okudu me
zunlarıyız, Pakistan ve Alman gemilerinde kap
tanlık yapıyoruz. Anladık ki bizim bu vazife
miz, İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkan
ecnebi gemilerinin Türk (makamlarına, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetine ödemek mecburiye
tinde oldukları kılavuzluk ücretinden, pilot a j
hizmetinden kurtulmak için istihdam edilmeımizdir. Bunların bir devrede ödedikleri para,
yüksek tonajlı gemiler olduklarından, bizini
maaşımızın en az iki katı olan bir meblâğdır
ve bu pilotaj hizmeti külfetinden kurtulmak
için de bizleri istihdam ettiklerini gördük. Biz
ler aramızda bu işi yapmak için anlaştık ve' bir
kooperatif limitet şirketi haline geldik. Biz bu
işi yaparken Çanakkale Valisi bize bu gemilere
çıkış için müsaade etmiyor. Halbuki yabancı
bandıralı gemilere a'iıt olmak üzere, bunların
giriş ve çıkışları için bir yönetmelik var; vali
bunu yanlış anlıyor.» dediler'. Bu arkadaşları
dinledikten sonra, «Sizleri Dahiliye Vekili ile
görüştüreyim» eledim. Arkadaşları Dahiliye Ve
kiline götürdüm. Arkadaşlar anlattılar; Dahili
ye Vekili, «Bu iş Emniyet Genel Müdürlüğünü
alâkadar eder, gidin orada, 'görüşün» dediler;
oraya gittik.
Muhterem arkadaşlar, yönetımelikde şu hü
küm var: «Gümrüklü gemilere acenteler çıkar,
şipşandeerler çıkar, yani gemilere hizmet için
bir nevi yurt dışına çıkış, pasaport muamele
sini icap ettirir, polis ve gümrük kontrolünü
gerektirir; anıcak bunlara bu yönetmelik müsaa
de etmiş ve «Zaruret halinde, bu pilotaj hizme
tini yapmak için de valiler müsaade ederlerse
çıkarlar.» Diyor.
Çanakkale Valisi de; «Zaruret hali var mıdır,
yok mudur ben anlamam. Bunu Ulaştırma Ba
kanlığından sorayım.» eliyor ve Ulaştırma Ba
kanlığına yazı yazıyor. Bu yazısında, Ulaştır
ma Bakanlığının veya Denizcilik Bankasının
tekelinde midir bu hatlar? Bana durumu bildi
rin, böylesine bir şirket benden: belge ister» der.
Ulaştırma Bakanlığı Deniz Dairesinin başında
bulunan zat buna cevap vermez. Gelirler şikâyet
ederler, «Yahu reddedin, çıkamaz deyin, b-eni'm
inhisarımda deyin» derler; gene cevap vermez.
Bakanı buluruz, Meclis koridorlarında şikâyet
49 —
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ederiz buna da cevap verilmez. Bakan, «Siz bir
daha gidin, söyleyin, olmazsa bana haber ve
rin» der. Biz gideriz, «Balkanla 'görüştük, buna
cevap vereceksiniz» deriz; «Denizcilik Banka
sından sorun, biz bilmeyiz bunu» derler. Çanak
kale Valisine böyle bir cevapta bulunurlar.
Muhterem, arkadaşlarım, ilk defa olarak Se
nato Başkanlığına yazılı bir soru önergesi yer
dim ve Ulaştırma Bakanı bu hususa cevap ver
sin istedim. Beş ay geçti, hâlâ bu sözlü soruya
cevap verilmez. Evet, bir an için olağanüstü
şartlar içerisinde olduğumuzu takdir ediyoruz.
Hükümetin, millete karşı sorumluluğu yok, bel
ki Meclise karşı var. Ama o da olağanüstü şart
ların doğurduğu bir sorumluluktur. Bu derece
sorumsuz bir davranış içinde bulunan arkada
şımızı huzurunuzda kınıyorum. Hükümet, her
seye kadirdir. Gelir, bir kanun çıkarır, bir ka
rarname çıkarır, millî menfaatler neyi hedef
tutuyorsa ona yönelir. Fakat hiç bir zaıman hü
kümetler vatandaşın aleyhinde zulüm maikinesi
olarak çalışamazlar.
Sevgili arkadaşlarım, aslında ben bu konu
yu yüce huzurunuza getirirken, işin başında
işaret ettiğim gibi, (muayyen kişilerin açlık
tehlikesi ile başbaşa bulundukları için değil.
bunun altında millî menfaatler yattığı için,
bunun altında ülkemize yabancı ülkelerden dö
viz getirici, fayda sağlayıcı hareket, olduğu içki
huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, üzüntü ile ifade ede
yim ki, son zamianlarda İstanbul Boğazında de
niz trafiği alabildiğine yükselmiştir. Hele. ik
tisadî nedenlerle büyük tonajlı gemiler İstan
bul Boğazında hergün tehlike arz etmektedir.
Bir tankerin bir sahile bindirmesi, İstanbul'un
bir anda yanması tehlikesini doğuracaktır.
Denizcilik Bankasınım enirinde bir Kılavuz
luk Teşkilâtı vardır. Fakat açıkça söylüyorum;
ben bunu açıkça söyleyemedikten sonra kimsenin
ifade edebilmesi mümkün değildir, Rus gemi
lerinde viski olmadığı için, sigara olmadığı için.
hediye olmadığı için Denizcilik Bankasının bu
kaptanları bu gemilere Mimlemektedirler. Di
ğer gemilerden de, (Senatör olarak Türk Mil
letinin huzurunda ifade ediyorum) Denizcilik
Bankasının kılavuz kaptanları ecnebi armatör
lerin 'kiaptanlarmdan para dilenmektedirler,
bahşiş almaktadırlar; beyaz kâğıtlar imzalat-
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tırmaktadııiar ve acentelerden bu bahşişleri
tahsil etmektedirler.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Hepsi
mi?..
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLü (Devamla) —
istisnasız hepsi Denizcilik Bankası da bunu "bil
mektedir. Şurada da ifade ediyorum, tescil edi
yorum.
Muhterem arkadaşlar, İstanbul'da bu hizme
te talip olanlar-; Denizcilik Bankasının kadrosu
müsait olmadığından kılavuzlayamadığı, Deniz
cilik Bankasının yapamadığı, onum tekeli ve in
hisarı dışında olan ihtiyarî sahada çalışmak is
terler, memlekete döviz getirmek isterler. Fa
kat, Denizcilik Bankasının bir Liman İşletmesi
vardır, bütün acentelere bir deklarasyon yayın
lar ve «bu hizmet Denizcilik Bankasına aittir.
Başkalarına yaptırdığınız takdirde hukukî ve
cezaî mesuliyetiniz vardır» diye tebliğ eder.
Bu meselede yüz karaımızdır. Aç ilke a ifade
edeceğim sevgili arkadaşlarım, Denizcilik Ban
kasının Kılavuzluk Teşkilâtının bu yazısını alan
acenteler, «Bu ihtilâfımız] halledin, ondan sonra
biz sizinle çalışabiliriz» derler. Denizcilik Ban
kasına ihtarname gider. «Bu türlü yazı ile ima
edilmek istenen hukukî ve cezaî sorumluluk ne
dir'? Böyle bir suçluluk halinde kimse bulunmak
ve çalışmak istemez. Bunu bildirin.» Derler. De
nizcilik Bankasından cevap: «Kuruluş Kanunun
da ve a.nasözleşmede Kılavuzluk Teşkilâtının
Denizcilik Bankasını temsile yetkisi yoktur.
Üçüncü şahıslara karşı sorumlu değilk.» der.
Bakanlığa şikâyet ederiz, çocuklar Başbakanlı
ğa dilekçe verirler; Başbakanlık, Ulaştırma Ba
kanlığına havale eder ve Ulaştırma Başkanlığın
da iki ay bu dilekçe bekler.
«Sizin Denizcilik Bankasının Kılavuzluk Teş
kilâtı bu şekilde yazı yazmıştır. Hukukî ve ceızaî sorumluluk nerededir? Bunu bildirin» der1 er; bildirmezler.
Muhterem arkadaşlar, bu ne lâubalildir, bu
ne Devlet, anlayışıdır, bu nasıl Hükümet sorum
luluğudur? Anayasanın hükümleri var, cevap
•verme müddetleri var. Niçin cevap vermezler?..
Sevgili arkadaşlarım, ben bu mesele için bu
raya yine gelmezdim. Fakat günlerce Ulaştırma
(Baikanlığmm konu ile ilgili vazifelilerine gittim,
Başbakanlığa gittim. Başbakanlık Özel Kale
minden; «Bunu Ulaştırma Bakanlığına havale
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ettik, oradan cevap gelecek; ondan sonra cevap
vereceğiz.» dediler. Cevap gelmez... Nihayet
Ulaştırma Bakanlığı düşünür, taşınır Denizcilik
Bankası ilgililerini çağırır; onlar da, «Bu, Mont
rö Anlaşmasına aykırıdır, binaenaleyh Hariciye
Vekâletinden soralım.» derler ve iş Hariciye Ve
kâletine gider. Hariciye Vekâleti der ki, «Mont
rö Anlaşmasının hükümleri sarih. Ecnebi gemi
lere boğazlardan geçişi serbest bıraktık; ister
lerse kılavuz alırlar, isterlerse pilot alırlar, İs
ıt erlerse almazılar. Bu, onların inhisarında, onla
rın idaresinde...» Detoiizcilik Bankası der ki,
«Evet serbest; ama alırsa benden alır. Çünıkü,
şimdiye kadar bu işi ben yaptım.»
Sevgili arkadaşlarım, Kabotaj Kanunu var.
Bu kanun, kılavuzluk yapma hakkım Türk va
tandaşının tabiî hakkı diye tanımlamış. Liman
Kanunun 17 nei maddesi var; «Ehliyetli olmak
ve limana kayıtlı bulunmak, pilolt olmak için
kâfidir» demiş. Deniz Ticaret Kanunu var, «Bu
işi herkes yapabilir» demiş.
Sevgili arkadaşlarım, Denizcilik Bankası
kaptanları Karadeniz'den gelen . gemiye kışın
fırtınalı havada biner ve Marmaraya, Ikadar iner.
Der ki, «Beni Oanakkaleye götürme; Çanakkaleye götıürürsen fırtına var, oradan dönmek
zor.» Çünkü motor olmaız, kış^ kıyamet, hangi
vasıtaya binecek? Memur bu, gitmez. Böylece
sevgili arkadaşlarım, Türk Mili eltine, Türk Hü
kümetine gelecek olan döviz de heba edilip gi
der.
Muhterem arkadaşlarım, son olarak şunu da
belirteyim. Güya Hükümet, Denizcilik Banka
sının inhisarında olan bu hizmeti bir kararna
meyle özel sektöre devretmiş, bunu Cumhuriyet
(Gazetesi yazmış... Bu arada sayın Hilmi İşgü
zar arkadaşımız da Ulaştırma Bakanlığına söz
lü sora vermiş veya yazılı cevap istemiş, onnı
bilmiyorum. Böyle bir kararname yok. Bu ka
rarname, sadece acenteler gibi, şipşandeerler gi
bi, gümrüklü gemilerin iniş ve çıkışını düzenifleyen kararnamedir. «Plilotaj hizmeti için de
buraya girerler» denmiş. Hadise budur.
Denizcilik Bankasının inhisarı istanbul Li
manıdır, Giresun Limaaııclır. Bnı, Kuruluş Kafnununda bellidir; Hükümet, kararnameyle iste
diği limanlara verebilir. Yetkisi var; ama bu
beynelmilel anlaşmayla açık tutulan bir hattır.
Hükümet kanun niteliğinde olan beynelmilel
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anlaşmayı da iç hukukla tadil edemez. Yine bu
nun beynelmilel bir anlaşmayla tadili (gerekir.
Hükümet, gitsin Montrö Anlaşmasını imza eden
Hükümetleri davet etsin; ben bunu Denizcilik
Bankasının inhisarına vereceğim, başkasını ça
lıştırmayacağım, serbest geçemezsiniz, diye hü
küm geftdrsin. Bumu da yaıpsm... Hükümet bunu
yapmak iktidarında değil, yapamaz. Ic hukukla
milletlerarası bir anlaşmayı, Devletlerarası bir
kaideyi tadil de edemez. E, şu halde nedir bu
cefa, nedir bu eziyet, nedir bu lâubalilik sev
gili arkadaşlarım 1 ?
Nihayet bu hepsi lisan bilir, yüksek tahsilli,
yetişmiş 11 tane kılavuz kaptan pilottan ikisi
tekrar yurt dışında ecnebi gemilerde vazife al
dı, (ikisi de; sevgili arkadaşlarım Hükümete ih
bar ediyorum, Yunan Hükümetiyle temasa geç
ti, Bozcaada'nın karşısında şirket kurup bu hiz
meti oradan yapacaklar ve bu dövizleri Yunan
Hükümetine götürecekler. Böylece, Hükümetin
lâubaliliği, Hükümetin vurdumduymazlığı, Hü
kümetin millî menfaatleri tefrikteki aczi böy
lesine kötü bir neticeyi ortaya çıkarmaktadır.
Arzederüm, hürmetlerimle (AP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bayülken, bir arkada
şımız daha sırada söz beklemektedir, hemen gö
rüşmek istiyor musunuz^ yoksa söz vereyim mi?
Buyurun Sayın Danışman, söz mü istiyor
sunuz efendimi. Buyurunuz.
ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN
(Erzurum Milletvekili) — MuMerem Başkan,
değerli senatörler;
Muhterem arkadaşımızın şu anda bahsetmiş
olduğu konu, oldukça ağırlık taşıyan, önem ta
şıyan bir konudur. Şüphesiz ki, bu (konumun
<eaıine boyuna tartışılması zarureti vardır; ama
burada meselenin teknik yönünü bütün cepheleriyle münakaşa etmenin, gündem dışı bir so
ruya cevaıp arz ederken mümkün -olmadığını'
ıtakdir buyuracağınızı umarım.
Evvlâ şunu arzedeyim; değerli arkadaşımı
zın üslubunu bir defa pek konunrıtn ağırlığıyla,
konunun teknik yönüyle alâkalı görmedim. Bir
defa hadise nedir; evvelâ hadiseyi ifade etmek
lâzım, sonra bu hadise karşısında yöneticilerin,
Hükümetin davranışının ne olduğunu ifade et
mek lâzım, sonra da talebin ne olduğunu söy
lemek" lâzım.
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Bizim değerli arkadaşımıza ifademiz şu ol
Şimdi, burada Hükümetin lâubaliliğinden, [|
du; Meseleyi enine boyuna tartışıyoruz, görü
görev yapmadığından, alâkasızlığından bahse
şüyoruz. Hariciye Bakanlığıyla ilgili yönü var
dildi. Tâbiatiyle bu kadar büyük ça.pta ifadele
dır, Dahiliye Bakanlığıyla emniyet 'bakımından
di, mevcut konuya intibak ettirmek ne dereceye
iligili tarafları vardır, bugünkü denizcilik mev
kadar doğrudur, bunu takdirlerinize arzederim.
zuatı bakımından tetkik edilmesi lâzım (gelen
Ayrıca, bütün Denizcilik Bankası kaptan'larıtarafları vardır. Biz hiç bir suretle bu konuyu
nın boğazlardan geçen gemilerden bahşiş dilen
münhasıran birtakım yorumlara giderek, Deniz
diğinden bahsedildi ve bir arkadaşımızın «Ta
cilik Bankasının İnhisarında tutma eğilimi, gay
mamı anı?» diye sorusu karşısında, tamamının
reti, çabası içerisinde değiliz. Meselenin bugün
böyle olduğu ifade edildi.
kü mevzuat muvacehesinde nasıl çözümlenmesi
OSMAN ZEKİ CxÜMÜŞO(ÎLU (İstanbul) —
lazımsa, ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız,
Bakanlığınızda belge var.
hiç. bir tarafta ağırlık vermeyeceğiz. Fakat ta
ULAŞTIRMA BAKANI RIFKT DANIŞMAN
lihsizlik şu; değerli arkadaşımız faızla istical
(Devamla) — Bu ifadelerin ne kadar ciddiye
.gösteriyorlar. Daha bir hafta önce veya beş gün
alınabileceği, bilmiyorum nasıl ifade edilebilir.
önce kendisiyle Meclis koridorunda bu (konuyu
Bir idarenin bütün mensupları için böyle bir it
konuştuk; tetkik ettiğimizi kısa zamanda çöızehamı sureti katiyede Ulaştırma Bakanı olarak,
eeğimizi, gerekli cevabı vereceğimizi ifade et
kabul etmemiz mümkün değildir. Reddederiz ve
tik. Neden bunu bir gündem dışı konuşma ha
böyle bir ifadeyi muhterem bir senatörden din
line soktuğunun ve burada yersiz ve t ut arsız bir
lediğimiz için de üzüntülerimizi beyan ederz.
takım ifadelerle idareyi ithama kalktığınım,
hattâ Hükümete kadar konuyu sirayet ettirdi
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) —
ğinin manasını anlayamadık.
Sayın Bakanım, belge verdim, Bakanlığınızda
Son olarak söyleyeceğimiz şudur; konu, ge
belge var, bahşiş belgesi.
rek Bakanlık tarafından, gerekse ilgili İdare
BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, lütfen mü
tarafından bütün yönleriyle tetkik edilmekte
dahale etmeyin.
dir. C4erekli karar verilecek ve icra olunacak
ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANİŞMAN
tır. Bu karar muvacehesinde, şayet özel şahıs
(Devamla) — Hadise şudur değerli arkadaşlar;
ların bir haksızlığa maruz kaldıkları bahis ko
Boğazlardan geçen yabancı gemilere kılavuzluk
nusu ise, o zaman gerekli mercilere onların mühizmetinin yapılması işidir. Bu kılavuzluk hiz
racatı tabii olarak ortaya çıkacaktır. Biz mese
metini Denizcilik Bankası bu güne kadar yapaleyi kısa zamanda neticelendireceğiz, kimsenin
gelmekteydi. Denizcilik Bankasının bu hizmeti
endişesi olmasın.
bugünkü ölçüler içerisinde ve bugünün ihtiyaçTeşekkür ederim.
darma uygun şekilde yapmış bulunduğunu şu
BAŞKAN — Efendim, buyurun.
anda iddia etmek ınümlkün değildir. Burada
kusurlar olabilir, noksanlar olabilir, bâzı ahval
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Beni ma
zur
görürseniz, takdirlerinize bir meseleyi arz
de idarenin gelir kaybı gibi hususlar da tahas•etıııek istiyorum.
sül edebilir. Özel şahısların şirket kurarak bu
hizmeti yapmaları meselesi son zamanların ko
Memlekette Hükümetin tutumunu bir sa
nusudur ve bugün bu hizmetin özel şirketler ta
yın üyemiz ciddiyetle ele almış ve bu mevzuu
rafından yapılması konusunda büyük tazyik
Türk Efkârı
Umumiyesine arz etmiş bulun
vardır, büyük talep vardır; bu hizmetin Deniz
maktadır. Bunun karşısında şüphesiz iki, he
cilik Bankası tarafından layikiyle ifa edileme
pimiz heyecan duymuşuzdur. Sayın Bakan bu
diği ve memlekettin, bir takım dövizlerinin kay
heyecanı telâfi letmek için mâruzâtta bulunmak
bolduğu iddiasiyle özel şirketlerin ortaya çıka
lütfunda bulundular
ve bizi tatmin babında
rak bu hizmeti yapmak istemeleri konusu var
konuştular. Yalnız kemen ifade edeyim ki, Sa
dır. Mesele, zannedildiği kadar basit ve şurada
yın Bakan bir seneden beni cereyan eden hâ
üç dakika, beş dakikada ifade edilecek kadar
diselerde sayın üyenin istical ettiğini ifade buçerçevesi dar bir mesele değildir..
J yurdular ve en kısa zamanda bu meseleyi aydın-
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lığa •kavuşturacağını söylediler. Eğer hukuken
imkân buluyorlarsa, Sayın Bakanın bir sene
den beri bu meselenin ciddiyetini takdir ettiği
halde, hâlâ hallledemeyişinin sebebi nedir ve
kısa zamandan kasıtları ne kadar zamana ma
tuftur"? Lütfen bunu izah etsinler. Ayrıca bunu
Sayın Başkanlığın takdirlerine arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Tokoğlıı..
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu
şeki'de konuşma olur mu ?
BAŞKAN — Lütfediniz, ben de aynı kanı
dayım. Sizinle beraberim, lütfediniz de ben söy
leyeyim.
Sayın Tokoğlu, konu müzakereye müsait
değil. Bu konu, kürsüye gündem dışı bir konuş
ana vesilesiyle getirildi, Tüzüğün icabı olarak
da arkadaşımızın kısa konuşması gerekiyordu.
uzun konuştular. Sayın Bakan da cevaplarını
verdiler. Şimdi bu yapılan beyan tatminkâr de
ğilse, Tüzüğün başka yolları vardır ve sayın
üyelerıimize açıktır.
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLÜ (İstanbul) —
Altı iaydır cevap verilmiyor Sayın Başkan.
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Takdirleri
nize arz et.miştıim, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Şimdi bir başka talebe geçi
yoruz.
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Usul hak
kında söz istiyorum. Sayın Başkan.
7. —• Dışişleri Bakam Halûk
Bayülken'in,
Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'iu 26 . 10 . 1972 ta
rihli 97 nci Birleşimde, Amerika Birleşik Dev
letlerinde bir mecmuada neşredilen yanlış Tür
kiye haritası konusunda yapmış olduğu gündem
dışı konuşmasına cevabı.
BAŞKAN — -Sayın Dışişleri Bakanı Halûk
Bayülken, «Sayın Senatör Hamdi Özerin, Batı
Traîkya'ıdalki soydaşlarımız konusunda, Sayın
Senatör Mehmet Özgüneş'in de, ıNational Geography Magazine'de bir yazı ve harita hakkın
da gündem dışı yapmış oldukları sorular hak
kında mâruzâtta bulunmak istiyorum. Sayın
senatörlerimizin halen yapmakta oldukları gün
dem -dışı beyanlardan sonra, bana da söz verir
seniz pek minnettar kalırım.
«Saygılarımla». Buyurmaktadırlar.
HAMDİ ÖZER (iMalatya) — Sayın Başkan,
benim ki, gündem -dışı değil, «özlü sorudur, her
halde Sayın Bakan tashih 'edeceklerdir.
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BAŞKAN — Sayın Halûk Bayülken, nuyui'iın.

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN
— Efendim, konuşmam sözlü soru ile ilgili de
ğil, yalnız gündem 'dışı olarak 'konuşacağım,
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Be
nim de talebim var.
BAŞKAN — Sayın Bekata hatırımda, sırada.
Lütfediniz Bakanların ısöz sı'rası ımevzuuıbaihds
değil, arzu ettikleri takdirde konuşurlar. Sa
yın Bayülken, konuşacak mısınız, bekleyecek mi
siniz :
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN
— Konuşacağım.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN
— Sayın Başkan, sayın senatörler;
Biraz .evvel Sayın Hamdi Özer'in de belirt
tikleri gıibi, kendilerinin ileri sürmüş oldukla
rı konu, bir sıözlü soru mevzuu bulunduğun
dan, ancak gündemde sırası geldiği vakit ken
dilerine cevap arz ede bileceğim.
Buna mukabil Sayın Senatör Melhmet Özgüneş, bundan nir süre önceki ıbir toplantıda
Naltional Geography Magazine tarafından ya
yınlanan bir yazı ve oradaki bir harita ile il
gili olarak bâzı hususları ıbelirtmisler ve filha
kika bu yazıda ve haritada Türkiye, Türkler
ve kötü ıbilgi'ler verilmiş olduğunu haklı olarak
ileni sürmüşlerdi. Bu 'mâruzâtları sınasında mec
mua idaresinin 10 Nisan 1972 tarihli bit yazısı
ile "Washington Büyükelçiliğimize
müracaatta
'bulunduğunu, Büyük Elçiliğin bu yazı ille ha
rita üzerinde gerekli inceleme yapılmak üzere
konuyu Basın Ataşeliğimize havale ettiğini,
ıBasın Ataşeliğinin de mecmua idaresine harita
nın neşrine mani bir hal olmadığını bildirdiği
ni beyan etmiş İlerdi.
Bu konu üzerinde şüphesiz derhal hassa
siyetle durduk. Yaptığımız incelemenin netice
sini arz ediyorum.
Bahis konusu haritanın değil, Türk'lerle ve
diğer bâzı unsurlarla ilgili malûmatın 1971
Aralık ayında Nationel Geo'graphy İdaresince
Washington Büyükelçiliğine gönderildiği ve
mütalâa sorulduğu anlaşılmıştır. Washington
Büyükelçiliğimiz bu bilgileri 15 Aralık 1971 ta
rihli ve 2078/1044 sayılı yazısı ile Bakanlığı
mıza göndermiş ve Bakanlığımızca da yazının
53 —
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gerekli görülen kısımları düzeltilmiş, bâzı kı
sımlarının da çıkartılması İstenmiştir. Mecmua
İdaresi, yapılan düzeltme ve çıkarmaların .bü
yük bir kısmını .kabul etmiş ise de, -maalesef di
ğer kısımlarını bütün ısrarımıza rağmen yayın
la mış bulunmaktadır.
Harita konusuna gelince; Washhıton Bü
yükelçiliğimizden bu hususu da sorduk ve filha
kika Büyükelçiliğimize haritanın
gönderilip
gönderilmediği ve Basın Ataşeliğine e mecmua
idaresinıe bu hususta bir mütalâa verilip ve
rilmediği hususunu tahkik ediyoruz. Bu husus
ta da malûmat aldığımız zaman Sayın Özgüneş'e malûmat arz edeceğim efendim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın At a yurt bir talebiniz mi
vardı?
M. FAİK ATAYÜKT (Uşaik) — Efendim,
bu hayranı münasebetiyle. Senatomuz çalışmala
rına ara verımeden evvel,- Bütçe ve Plân Komis
yonu olarak tehirinde kamu menfaati bakımım
dan. mazarrat bulunan üç tane ikamın tasarısı
ve teklifi hakkında öncelik ve ivedilik kararları
alınarak, (bunların •görüşülmesine ait önergeleriımizi takdim etmiş bulunuyorduk. Bundan evvel
ki oturumda görüşülemedi. Bugün de gündem
dışı konuşmalar için bir saate yakın zaman har
candı. Yüksek /Başkanlığın bu durumu dikkatle
rine arz ediyor ve bahis nıavzu üç kanun tasarı
ve teklif inin biran önce netie enlendi ralmesini arz
ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Atayurt, teşekkür ede
rim bu ikazınıza. Gündem dışı konuşmalar be
nim tahminim ve arzum hilâfına uzamıştır.
8. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz
Bekata'nm,
son olaylara dair gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Bir talep vâkidir, onu da bir
görüşmeye bağladıktan sonra derhal gündeme
gireceğim.
Yüksek Başkanlığa
Bugün ilk gündem dışı konuşmasında Sayın
Sökmen partimize sataşır mahiyette konuştular,
grup adına söz rica ediyorum.
C. H. P. Grup Başkanı
Hıfzı Oğuz Bekata
BAŞKAN — Sayın Sökmen konuşması sı
rasında C. H. P.'ye bâzı fikirler isnadetmiştir.
Ancak, sataşma vesilesiyle de olsa gündem dışı
konuşmalar mukabil cevap 'hakkını sayın üye
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lere vermemektedir. Pek muhterem Hıfzı Oğuk
Bekata arkadaşımız bu usulü gaye't iyi bildikleri
içindir ki, derhal ikinci bir tezkere ille, «Son si
yasî olaylar nedeni ile gündem dışı bir konuşma
rica ediyorum,» demektedirler.
Şimdi Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nın samimi
yetine sözüne ve teminatına itim a d en kendisine
kısa olmak ricasiyle söz veriyorum, Ibuyurunuz.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarını;
Memleketimizin içinde «bulunduğu siyasî ne
zakete ve Hükümetin içinde bulunduğu nazik
koşullara son derecede dikkatli olarak, bugün
burada konuşulmuş bulunan bâzı sözleri de göz
den uzak tutmadan, kısaca 'bir maruzatta bulu
nacağım.
Siyasî hayatımızın demokratik düzen içinde
yürüdüğü bir dönemde partilerüstü kurulan
bir hükümete sayın Nihat Erim Başbakan iken
kaıtılmış bulunan Adalet Partisinin kendi ira
desiyle 'katıldığı hu hükümetten .günün 'birinde
bâzı bakanlarını çeker görünmesi bizim için ta
mtamı en normal karşılanmış ve 'memleketin siya
sî hayatında hiç/bir kritik hava yaratmamış idi.
Benzeri bir olay Sayın Melen Hükümeti zama
nında da, Cumhuriyet Halk Partisinin ba
kanlarını ayırma tarzında öne sürüldüğünde,
konunun lüzumundan çok büyütülerek, bir si
yasî partinin partilerüstü bir hükümete kendi
iradesi ile katılması normal, ama kendi iradesi
ile ayrılması anormal gibi, Türkiye'de mevcudolmaması lâzım gelen bir geleneğe yer venme istida
dını görüyoruz. Bu yanlıştır arkadaşlar. (Siyasî
partiler demokratik düzen içinde, koalisyonlarda
olsun, ortak hükümetlerde olsun veya partiler
üstü hükümetlerde olsun, «Zorla girer, zorla çı
kar» bir mahiyet taşırlarsa, oradaki rejimin adı
demokrasi olmaktan uzaklaşır. Bu itibarla bü
tün arkadaşlarımdan ricam ve memleket kamu
oyuna telkin etmemiz lâzım 'gelen siyasî terbiye
odur ki, hükümetler zorla kurulmaz, zorla ay
rılmaz. Siyasî partiler kendi proigraımları, kendi
göüşleri istikametinde zaman zaman hükümetle
re katılırlar ve ayrılırlar. Bu normaldir, hunu
böyle karşılamak, böyle değerlendirmek ise bi
zim siyasî hayatımızda ayrılmmiaz bir gelenek
olmalıdır.
Bununla, biraz evvel huzurunuzda, konuşmuş
olan Sayın Haımdi Özer arkadaşıma, da cevap
vermiş oluyorum.
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Şimdi Sayın İsmet İnönü; tarihî şahsiyet,
Türk Milletinin değeri, Türk halkının bilgisi re
takdiri içinde, kendi siyasî hayatında Anayasa
nın verdiği tabiî (bir haık olarak bir noktadan
faydalanmak suretiyle Senato'ya da şeref vermiş
ve böylelikle Cumhurbaşkanlarının 'buraya gir
meleri ile ilgili ilk adımı 'atmış oluyor. Kendilerine en iyi duygularla bizim burada «jevgi re ısaygiimızun devamı ettiği, edeceği, Itıaibiiıdir. Böyle Ibiır «nokta
da bir Devlet Reisi iği yapmış herlınıgi başka bir
arkadaşın 'bunu, memleketin umumî 'hayatıınm
talbiî bir icabı olarak güzel değerlendirmesi re
bu haraya bir yeni güzellik 'etklonıesi gerekirıken, arzu edilmeyen bir noktaya temas etmişler
di,'.
Türkiye'de «Ortanın solu.» 'komünizme mani
olma'k, engel olmak için, yeni Anayasamızın ge
tirdiği sosyal adalet \e sosyal 'güvenlik prensip
lerini, ilkelerini gerçekleştirmenin bir siyasî te
rimi olarak kullanıl iniştir. Hepiniz bilirsiniz ki,
'bu terim, Cumhuriyet Halk Partisinin es İsi İle
me 1 Başkanı, re bugüin araamzda şerefle yer lalan
Sayın İnönü'nün rehberliği ile re ortaya (koyduğu bir kayıtla hepimiz tarafımdan izlenmiştir.
Bunu vesile yapara ; k Cumhuriyet Halk Parti
sinden ayrılmış 'bulunan Sayın Tayfur Sökmen,
İm konuyu telaıkki re değerlendirmede; kendisi
nasıl düşünürse, düşünsün, bugün hir baytiyarlı.k duygusuna rarmalıdır. O da şudur: Bunu
yanlış anılara ularla, bilmeyenlere, onların ya
nına gelmek suretiyle bundan böyle Sayın İnö
nü ders verecektir. Bu derslerden kendilerinin
de faydalanılmasını rica eder, saygılarımı şima
lim. (C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve
alkışlar. A. P. sıralarından gülüşmeler.)
TARIK ZİYA BALTAN (Zonguldak) — Siz
ders almadınız.
.9. — Tekirdağ Üyesi Hayrı
Mumcuoğlu'nun,
Cumhuriyet Halk Partisinden
çekildiğine dair
önerejesi. (4/55)
BAŞKAN — Efendim gündeme geçiyorum.
Riyaset makamının sunuşları var. Sıra ile oku
tuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına
Cumhuriyet
Halk
Partisinden
bugün,
1-t . 11 . 1972, ekte 'talkdim ettiğim mektupla
çekildiğimi bilgilerinize arz ederim.
'Saygılarımla.
Tekirdağ
Hayri Mumcuoğlu
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim.
10. — Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in, Cumhu
riyet Halk Partisinden çekildiğine dair önerge
si (4/56)
BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyo
rum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Halk Partisinden ayrıldığımı
bilgilerinize saygı yi e arz ederim.
Ağrı
Salih Türkmen
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim,
11. — C II. P. Grubu Başkan vekili Salih
iTanycri'nin, partilerinden
çekilen üyelere dair
tezkeresi (3/191)
BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum.
Cumhuriyet İSenatosu Sayın Baş'kanlığma
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad
der Öztekin, Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç,
Tunceli Üyesi Arsilan Bora, Saımsun Üyesi Rıza
Işılan, Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı, Malatya,
Üyesi Nurettin Akyurt, Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu Partimizden ve dolayısıyle Gru
bumuzdan istifa etmişlerdir.
Bilgilerinizi ve gereğini saygıyle arz ve rica
ederim.
Cumhuriyet 'Senatosu
C. H. P. Grup Başıkanvekili
Gaziantep
Salih Tanyeri
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim.
12. — Trabzon Üyesi Ali Şakır Ağanoğlu*
nun, Bütçe ve Plân Komisyonundan
çekildiğine
dair önergesi (4/60)
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Görevli bulunduğum Bütçe ve Plân Komis
yonu üyeliğinden istifa ettiğimi bilgilerinize
arz ederim.
Trabzon Üyesi
Ali Şakır Ağanoğlu
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim.
13. — Yozgat Üyesi Sadık
Artukmaç'm,
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ile İçiş
leri komisyonlarından
çekildiğine dâir önergesi
(4/59)
BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyo
rum.
55 —
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Yüksek Başkanlığa
Görevli bulunduğum Bayındırlık, Ulaştırma
ve İmar - İskân ve İçişleri komisyonu üyelikle
rinden. istifa ettiğimi bilgilerinize arz ederim.
Yozgat Üyesi
•Sadık Artuikmaç.
BAŞKAN — Genel Kurula sunuldu efen
dim j
14. — Elâzığ Üyesi M. Salim Hazerdağlı'nın,
Cumhuriyet
Senatosu Hesaplarını İnceleme ve
Tarım komisyonlarından
çekildiğine dair öner
gesi (4/58)
BAŞKAN — Bir 'başka önergeyi okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Görevli bulunduğunu Cumhuriyet Senatosu
Hesaplarını İnceleme ve Tarım Komisyonu üye
liklerinden istifa ettiğimi ıbilgilerinize arz ede
rim.
Elâzığ Üyesi
ISalimı Hazerdağlı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim.
15. — Samsun Üyesi Rıza Isıtan'in,
Millî
Eğitim ve Sosyal İşler komisyonlarından çekil
diğine dair önergesi (4/61)
BAŞKAN •— Bir başka önergeyi okutuyo
rum .
Yüksek Başkanlığa
Görevli bulunduğum Millî Eğitim ve Sos
yal İşler komisyonları üyeliğinden istifa ettiği
mi bilgilerinize arz ederim.
Samsun Üyesi
Rıza Isıtan.
BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur efendim.
16. — Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, Millî
Savunma Komisyonundan
çekildiğine dair öner
gesi (4/57)
BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Üyesi bulunduğum Millî Savunma Komisyo
nu üyeliğinden istifa ettiğimi bilgilerinize arz
ederim.
Tunceli Üyesi
Arslan Bora
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1 nin gelen kâğıtlardan gündeme alınarak, öncelik
I ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (2/28)
BAŞKAN — Şimdi bir teklif var; Bütçe ve
Plân Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Faik
I At avurt tarafından. Okutuyorum.
I
Yüksek Başkanlığa
I
Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı
I Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili
I hakkındaki kanun teklifi basılmış ve sayın üyeleI re dağıtılmış bulunmaktadır. Gelen kâğıtlardan
I gündeme alınarak, teklifin geçerlilik tarihinin
1 Ocak 1972 tarihli olduğu gözetilerek öncelik
I ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
I
Bütçe ve Plân Komisyonu
I
Başkanı
I
Mehmet Faik At avurt
I
BAŞKAN — Efendim, evvelâ gündeme almI ması hususunu kararlaştıracağız.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — MüI saade ederseniz aleyhinde konuşacağım, izahatta
I bulunacağım.
I
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım;
Gündem dışı konuşmaların bir hayli kabarık
olduğu ve bir hayli zaman aldığı bugünkü müzakcrelerden sonra, birdenbire bir önergenin
okunmasıyie gündeme girildiği ifade edildi.
Halbuki gündemde sorular ve genel görüşme ile
ilgili birinci madde nazarı itbara alınmadı. Genel görüşme ile ilgili olup, 4 arkadaşımla birlikte
vermiş olduğumuz önergemizin aşağı yukarı 2 ayı
tutan bir mazisi vardır. 2 ay içerisinde bu genel
görüşme neticelendirilemedi. Sayın Başkan her
halde dikkatlerinden kaçırdılar, fark edemediler.
Bu madde üzerinde durmadan verilen önergeyi
oylamaya kalktılar. Mecburen, ancak önergenin
aleyhinde söz almak suretiyle asıl maksadım olan
genel görüşmenin yapılması gerektiğini ve genel
görüşme yapılamadığı takdirde, yine Tüzüğün
«Genel görüşme» ile ilgili maddelerine uyarak
bendenize söz vermelerini rica edeceğim.
Bu hususta söz aldım. Eğer benim usulî yapmış olduğum itiraz Sayın Başkan ve Divan tara
fından kabul edilirse, tekrar söz rica edeceğimi
I ifade eder, hürmetlerimi beyan ederim.
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim.
17. — Bütçe ve Plân Komisyonu
Başkanı
BAŞKAN — Efendim, Riyaset zuhulen deMehmet Faik Atayurt'un, Gelir Vergisi Kanunu I
nu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici I ğil, önergeyi bilerek okutmuştur. Gündem dışı
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifî- | konuşmalar bittikten sonra Riyasetin sunuşları
56 —
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meyanmda Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı
nın teklifini getirdim. Bu teklif gündemle ilgili
dir. Gündem tanzim edilmeden, gündem içerisin
de bir sıra takibederek görüşmelerin yapılmasına
imkân yoktur. Bu itibarla, evvelâ gündemi tayin
edelim, buna aidolan işlemi halledelim, gündem
belirsin sonra sırasını takibedelim gerekçesi ile
bu hususu bilgilerinize sundum.
Şimdi, Sayın Ege usulî bir itirazda bulundu
lar. Bu itirazlarına katılmıyorum. Ancak usule
dair bir teklifler varsa, Tüzüğümüzün icabı ön
ce onu oylarınıza sunacağım.
Sayın Ege, bir teklifiniz var mı efendim?
Usule dair bir konuşma teklifle sonuçlanır, teklif
Genel Kurula' sunulur.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tek
lifimi yapmış vaziyetteyim efendim.
BAŞKAN — Nedir efendim lütfediniz, özet
ler misiniz? Yani bugün bu konunun bırakılma
sını mı istiyorsunuz?
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet,
BAŞKAN — Bugün bırakılmasını istiyorsu
nuz; ama ne yapalım ki, Bütçe ve Plân Komis
yonu Başkanı da bu konunun gündeme alınma
sını istiyor. Şimdi, usule aykırı bir işlem yapıl
dığı kanaatini taşımıyorum. Bu böyle olmakla
beraber, Sayın Ege'nin usule mütedair teklifini
oylarınıza sunuyorum. Bugün bu konunun bıra
kılmasını kabul edenler... Etmeyenler...
Anlaşılmadı efendim tekrar rica edeceğim.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü
saade ederseniz izah edeyim efendim.
BAŞKAN — Sayın Ege, ne demek istiyorsu
nuz, ben anlayamadım.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü
saade ederseniz buradan izah edeyim. Arkadaş
larıma genel görüşme ile ilgili maddenin izahını
yapacağım.
BAŞKAN — Sayın Ege, evvelâ gündemi tan
zim edeceğiz.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ede
mezsiniz.
BAŞKAN — Gündem tanzim edilmedikçe sıra
takibine imkân yok. Şimdi Bütçe ve Plân Ko
misyonu bunu getirmiş bize vermiş Genel Kurul,
gelen kâğıtlardan gündeme alsın, diye teklifte
bulunmuş. Ben bu teklifi Genel Kurula sundum.
Genel Kurul dilerse, oylarıyle bugünün günde
mine ithal etmeyebilir. Siz bunun dışında ne ta1 ebediyorsunuz?
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İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sa
yın Başkan, özür dilerim karşılıklı münakaşa ha
line gelmek niyetinde değilim. Ancak, Tüzükte
bâzı maddeler vardır ki, o maddeler süreye tabi
dir. Benim anlayışıma göre, genel görüşmenin
bir süre içerisinde tamamlanması lâzımgelir. O
bakımdan; zatıâlini'ze böyle bir önerge geldi, ge
lecek birleşimlerde de bu şekilde önergeler gel
dikçe ve zatıâliniz bunları oyladıkça Tüzüğün
ilgili maddelerinin sarahatle ifade ettiği genel
görüşme ne zaman yapılabilir! Bunu izah edece
ğim.
BAŞKAN — Beyefendi, bu teklif doğrudan
doğruya gündemin teşkili tanzimi' ile ilgilidir.
Verilecek karar, sorular ve genel görüşme me
yanmda ve birinci sırada olan sizin bahsetmiş
olduğunuz konunun görüşülmesine mâni de
ğildir. Halen ne öncelik ve ne de her şeye takdimen görüşülmesine ait bir karar istihsal et
miyoruz. Eğer her şeye takdimen görüşmek üze
re oylamaya müracaat etseydim, itirazınız bel*
ki varit olurdu. İzah ettim, dedim ki, önce gün
deme ithal edeeeğiz, gündemde yerini aldıktan
sonra sırası gelirse görüşülecek. Şüphesiz ki,
«Genel görüşme» bölümü içerisinde ve birinci
sırada bulunan genel görüşme konusu öncelik
le görüşülecek. Hâdise bu. Bilmiyorum tatmin
ede'bildîm mi?
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Şimdi 151 sıra sayılı kanun teklifinin gün
deme alınmasına dair Bütçe ve Plân Komisyo
nu Başkanının teklifini oylarınıza sunuyorum.
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir
efendim. Sıraısı gelince görüşülecektir.
18. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender *Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve 132 sayılı Genel
Kadro Kanununun
uygulanmasındaki
aksaklık
lar konusundaki genel görüşme önergesi (8/1)
BAŞKAN — Gündemin «Sorular ve genel
görüşme bölümüne geçiyorum.
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ile ilgili genel görüşme
önergesi üzerindeki müzakereye başlıyoruz, ön
ceki birleşimlerde bu önerge üzerinde görüşme

O. Senatosu

B :4

yapılmış ve son olarak da Bakanın vereceği bil
giye bırakılmıştı,
Sayın Devlet Bakanı buradalar, buyurun.
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA —
Saynı Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değer
li üyeleri;
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın İskender
Cenap Ege ve dört arkadaşının 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ile bu kanunu değişti
ren kanunların uygulantoasmda ortaya çıkan
aksaklıklar konusundaki önemleri üzerinde
acılan ve Yüce Senatonun geçen birleşimlerin
den birinde görüşülmeye başlanan genel görüş
meyi Hükümet olarak cevaplandırmak için hu
zurunuzda bulunmaktayım.
Her şeyden önce şu hususu ifade etmek is
terim ki, bu genel görüşmeyi Hükümet bü
yük bir memnunlukla karşılamıştır. Şimdiye
kadar bu kanunların uygulanmasında tespit
edilmiş olan aksaklıkların; dengesizliklerin ne
surette bertaraf edileceği hususunda yaptığı
mız çalışmaları da Yüce Senatoya bildirmek im
kânını bu genel görüşme bize bahsetmiştir.
Bir hususu da memnuniyetle kaydetmek is
teriz ki, sayın senatörlerin bu konu üzerinde
burada yaptıkları görüşmelerde tespit ettikle
ri dengesizlikler, uyarsızlıklar ve bâzı hallerde
de haksızlıklar, gerçekten Hükümetlimizin ko
nu üzerinde yapmış olduğu incdermelerde ve
tespihlerde saptadığı dengesizliklere, intibak
sızlıklara ve varsa haksızlıklara tamamen inti
bak etmektedir. Bunun sonucu şu olmaktadır
ki; biraz sonra arz edeceğim bu hususta Hükü
metin yaptığı çalışmalar burada Yüce Sena
toda, bu konu üzerinde ifade edilmiş olan gö
rüşlerin paralelinde olmaktadır.
Sayın Başkan, sayın senatörler; bilinmek-'
tedir ki. Türkiye'de personel hukuku ile "ilgili
bundan önceki (mevzuat, 3656 ve 3659 sayılı Ka
nunların uygulanması suretiyle ve 30 yıla ya
kın bir süre devam eden bir uygulamadan bu
güne intikâl etmiş bulunmaktadır. Bu arada 30.
senelik süre içerisinde, yani barem knnuıv!arıy
la. personel kanunları arasmdaiki süre içerisin
de nKjnd ekerim izin ekonomi, yönetim, hizmet
ve iıusangücü ile iılgili şartlarında vukua gelen
değişiklikler, ilerlemeler ve ihtiyaçlar 1965 se
nesine kadar yapılan çalışmaları da gerektiren.
bir yeni personel rejimi gereğini ortaya koy
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muştur. Biraz önce arz ettiğim hususlar, ger
çekten personel reformunun, personel düzenlen
mesinin yeniden ele alınmasında yapılacak re
formun, ne kadar çok taraflı olması gerekti
ğini de ifade etmiştir sanırım.
Konunun bu kadar şümullü olması, eski ba
rem rejiminde çoik çeşitli ücret sistemlerinin,
ve usullerinin mevcut olması yapılacak yeni dü
zenlemeyi de şümullü bir şekilde etle almayı
gerektirmiştir. Bu bakımdandır ki, yeni kanu
nun, yani gerek 657 sayılı Kanunun, gerekse
onu değiştiren kanunların uygulanmasında bâ
zı aksaklıkların ortaya çıkmış olmasını gayri
tabiî bir ha,! olarak karşılamamak gerekir. Bu
nu, konunun heım şümullü olması, hem de yeni
getirdiğimiz sistemin bir oturma süresine ihti
yacı bulunmasıyle izah etmek mümkündür.
Bu bakımdandır ki, ortaya çıkan aksaklıkları,
dengesizlikleri olağanüstü bir hal olarak değil,
tabiî olması gereken bir hal olarak karşılıyo
ruz; ve bu aksaklıkları düzeltecek Yetki Ka
nununun da bu görüş açısından ele alınması
gerektiğini düşünüyoruz.
Biraz önce temas ettiğim: gibi Hükümetiniz,
ortaya çıkan bu aksaklıkların bertaraf edilme
si için 1589 sayılı Kanunla Yüce Meclislerden
bir yetki almıştır. Bu, aynı zamanda aksaklıkla
rın, düzenlenmesi gereken hususların mevcut
olduğunun Hükümetçe de kabul edilmesi ve
Yüce Meclislerin de bunu düzeltmek için Hü
kümete yetki vermesinin bir ifadesidir.
657 sayılı Kanun uygulamasındaki aksak
lıkların, tutarsızlıkların ve
dengesizliklerin
tespiti hususunda Yüce Mecliste ve Yüce Sena
toda yapılmış olan görüşmeleri ve yine Yüce
Senatoda senatörlerimizin dile getirdikleri ak
saklıkları, 1589 sayılı Kanun çerçevesi içeri
sinde bertaraf etmek için başladığımız çalış
maları biraz daha süratle sonuçlandırmaya ve
sile olan görüşler olarak kabul etmekteyiz. Sa
nıyorum ki. Hükümetiniz, konuyu arz ettiğini
bu dikkat ve basiret çerçevesi içerisinde «ele
alınış ve 657 sayılı Kanunun düzeltilmesi gere
ken aksaklıklarını, biraz sonra toplu olarak
arz edeceğim şekilde tespit etmiş ve ele almış
bulunmaktadır.
Sayın Başkan, sayın senatörler:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
uygulanmasındaki aksaklıklar ve bu konuda
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yöneltilen tenkitler, esas ımaddeler ve intibak
maddelerine ilişkin olmak üzere ilki grupta
toplanabilir. Ben de müsaadenizle yapılan gö
rüşmeleri bu iki grup üzerinde toplayarak ve
kendi görüşlerimizi de katarak arz etmek is
tiyorum.
Bu tenkitlerin büyük bir kısmının haklılı
ğı, biraz sonra arz edeceğim gibi, Hükümetçe
de bilinmektedir. Esasen Yetki Kanunu da,
biraz önce arz ettiğim gibi, bu haklı tenkiti
konularını düzeltmek amacıyle çıkarılmış bu
lunmaktadır. Ancak peşinen bir hususu da iti
raf etmek gerekir ki, bu tenkitlerden bir kıs
mı bizzat uygulayıcıların ve Devlet ımemurlarının Kanunun esprisini tam olarak benimseyememelerinden veya eski alışkanlıklardan kur
tulamamalarından da ileri gelmiş bulunmakta
dır.
Bunlara birkaç misâl vermek gerekirse şu
hususu arz edebilirim : Meselâ 657 sayılı Ka
nunun 68 nci maddesinde 10 yılını dolduran
Devlet memurlarının ilk dört dereceye atanma
ları için liyakati arına baıkılıması ve hizmetin da
ha liyi yürümesi amacına yönelinmesi gerektiği
halde, bu hükmün bazen uygulamada persone
lin ücret yönünden tatmin vasıtası olarak kul
lanılması temayülü de görülmektedir. Keza,
terfi süresini dolduran her Devlet memuru için,
mutlaka sanki bir kadro tahsisi gerektiği dü
şünülmektedir. Halbuki yükselmenin, Kanunun
esprisine uygun bir sekilide, hizmetin önem ve
sorumluvuğundakii artışa uygun olarak yapıl
ması gerekir.
Şimdi müsaadenizle tespit ettiğimiz •aksak
lıkları, uygulamada ve intibaklarda olmak üze
re kısaca özetlemek istiyorum.
Bunlardan birincisi; mevcut istihdamı şe
killeri kamu hizmetlinin görülmesi bakımından
pek yeterli görünmüyor. Meselâ Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanlığında sayım ve anket iş
lerinde, Onman İdaresinde mevsimlik olarak
çalışan yangın 'bekçileri ve kapsama alınan di
ğer konularda ••çalıştırılan personeli için, kanun
daki istihdam şekilleri dışında yeni bir istihdam
şekline ihtiyaç -duyulmuştur.
İkincisi; Genel Kadro Kanunu ile Devlet
Memurları Kanunu arasında tam bir ahenk
sağlanmıştır. Kurumlar kadro cetvellerini ha
zırlamakta birçok proiblemileıie karşılaşmışlar
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dır. Çünkü intibak hükümlerinin farklı, esasla
ra dayandırılması ıgörev - kadro ilişkisini zede
lemiş bulunmaktadır.
Üçüncü tespit edilen aksaklık konusu; -ek
geçici maddelere göre yapılan intibaklar henüz
tam olarak kesinieşeimemiştir. Kuru'luşla.ıın bâ
zıları yanlış yapılan intibakları düzelterek son
duruma 'göre kadro talebetmektedirler.
Ayrıca, ek geçici 17 ve 18 nci maddelere gö
re hâlâ intibakları devam etmektedir. Bunlar
için ide yeni kadrolara ihtiyaç hissedilmekte
dir.
Ayrıca, 1 ilâ 4 ;ncü dereceden Bakanlar Ku
rulu kararı ile tespit edilen kadrolar bakımın
dan da, kuruluşlar yeniden kadro düzenlemesi
yapmak zorunda kalmışlardır.
Genel Kadro Kanunu sorununa hal çaresi
getirilemediğinden, tatbikat bütçe kanunlarına
konulan hükümler-le idare edilir hale 'gelmiştir.
Dördüncü aksaklık konusu; sınıfların giriş
ve yükseline dereceleni dengeli ve yeterinde
açık olmadığından, çeşitli şikâyetlere sebebolmaktadır. Bâzı intibak hükümlerinde taban
noktaları tespit edilmediğinden, başlama nok
taları ihtilâf konusu idlmusjtur.
Beşinci aksaklık konusu; yevmiyeli teknik
personel ile .sözleşmeli ve işçi statüsünde çalı
şan personel intibaklarında başlangıç dereceleri
açık olarak kanunda ıbelirtilmıemiştir. Aksak
lıkların bir kısmı da bundan çıkmaktadır.
Altıncı aksaklık konusu; Devlet memurlu
ğuna alınma çok geniş bir merkezî esasa bağ
lanmış ve dolayısıyle uygulama imkânı
tam
olarak bulunamamıştır. Memuriyete giriş im
tihanla rı kuruluşlarca yapıldığına göre, ku
rumların boş kadrolarını Devlet Personel Daire
sine bildirmesi ve bu dairece kadroların ilân
edilmesinin fazla bir gereği kalmamıştır.
Yedinci aksaklık konusu; memurun yüksel
mesiyle ilgili kademe ve derece kavraımları
uygulamada yeterince anlaşılamamış; görev
ve sorumluluğu değişmediği halde, biraz önce
de arz ettiğim gibi, bütün Devlet memurların
da. derece yükselme arzusu doğmuştur. Kademe
ilerlemelerinin ise, bir yükselme olduğu - uy
gulayıcılar tarafından Devlet memuruna iyice
anlatalamamıştır. Bununla beraber, derece yük
selmesine ilişkin hükümlerde noksanlıklar bu
lunduğu tla görülmüş ve uygulama ile paralellik
sağlanması lâzımıgeldiği anlaşılmıştır.
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Sekizinci aksaldık konusu; Kanunun mu- j
ayyen hizmet yılını doldurmuş olara yüksekokul
mezun lan nın ilk dört derecedeki görevlere
atanmalanna imkân veren hükümlerinin, ku- î
ruluşlann görev ve çalışma yönetmelikleri ha
zırlık safhasında olduğundan, idarelerce tak
dir îıalkkı kullanılarak uygulanmış olmasıdır.
Görev ve çalışma yönetmeliklerinde
tespit
edilecek: nitelikler, bu tip atamaların Kanunun
esprisine uygun almasını sağlayacaktır.
•Dokuzuncu aksaklık konusu; Kanunun, ine- I
nuıriaınn kurum, sınıf, yer ve görev değiştir
melerine ilişkin hükümlerinde idareye gereken
ha-re'ket serbestisi sağlamamış olmasıdır.
Onuncu aksaklık konusu; kurumlarca hiz
metin daha iyi görülmesini sağlamak amaeıyle, memurların görev yerlerinin ve görevleri
nin değiştirilmelinde zaruret bulunmasının.
biraz önce arz ettiğim 'aksaklığı daha şiddetli
hale getirir dunuma gelmiş olmasıdır.
Diğer bir aksaklık konusu; boşalan görev
lere .aşağı derecelerden -memur tayini ve lüzum
hâsıl olduğu hallerde memurların kadrolarıyle
birlikte diğer görevlerde çalıştırılmaları
im
kânı ortadan kalktığı ve dolayısıyle idarede
gc-rekui olan seyyaliyetin zedelendiği ortaya çı
karak bir aksaklığın husule gelmiş olmasıdır.
Bunlara ilâve edilecek bir aksaklık konusu |
da; daha önceki 'devrelerde vekâlet ve ek gö- I
revlerin yaygın bir hal almasının bir reaksiyo
nu olarak, bu iki müessesenin de aşağı - yukarı
tamamen ortadan kaldmlmış olmasıdır. Bâzı
özel hallerde, bu .müesseselere çok sınırlı haller
içimde, kısıtlayıcı haller içinde imkân vermenin
Devletin menfaatine olabileceği anlaşılmıştır.
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Şimdiye kadar Kanunun genel ihükümlerinde tespit edilmiş olan aksaklıklar hususundaki
bilgileri özet olarak arz ettim. Şimdi de müsaade
ederseniz, memurlar arasında .daha çok huzur
suzluk yarattığına 'işaret olunan ve bizim tarafl
ımızdan da hakikaten böyle olduğu tespit 'edilen
intibak hükümlerindeki aksaklıkları 'kısaca arz
etmek istiyorum.
Devletin aslî görevlerini yarpam maaşlı me
murlar için intibaklarda kadro esas alındığı hal
de, daimî (hizmetlilerde emeklilik derecesi; ge
çici 'hizmetlilerde, sözleşmeli ve yevmiyeli per
sonelde hizmet 'süresinin 'nazara alınması .maaşlı
•memurlar 'aleyhine bir durum ortaya çıkarmış
tır. Kadrolarında üst derece aylık alan perso
nelin alt derece kadrolarına göre intibaklarının
yapılması ve bu aylık derecelerimin birinci kadc-ıaıesinde beklemeye mahkûm edilmeleri per
sonel arasında huzursuzluk doğmasına sebebi
yet veren en önemli faktörlerden birisi olmuş
tur.
Diğer bir konu; kadrosuzluk sebebi ile terfih
edemeyenlerin kıdem kayıpları hiıç nazara .alın
mazken, tali derecede veya geçici mahiyetteki
hizmetler için ihdas olan (D) ve (E) cetveli
kadrolarında 'geçen sürelerin telâfisi cihetine
gidilmesi .de şikâyetlere yol açmıştır.

Diğer bir aksaklı/k konusu; 1214 sayılı Ka
nunun uygulamasından doğmaktadır. Bu ka
nunun uygulanması nedeni ile özel sektörde si
gorta pirimi ödemek sureti ile geçeın hizmetlerin
ücretlilerin derece intibakında sayılması, kısa
Ibir müddetten beri Devlet hizmetinde çalışan
bir hizmetlinin maaşını kendi âmirinin birkaç
derece üzerine çıkması .gibi bir netice doğur
Diğer bir aksaklık .konlısu; Personel Kanu
muştur. Ayrıca, barem içi meımurlann bu kabil
nunun disiplin hülramlerine taallûk etmektedir, j
sigortalı geçen sürelerinin
değerlendirilmemiş
Bu disiplin hükümlerinde halihazırda cezalar sa- I
olması nre.mu.riar arasında yine. bir İkilik yara
yılmıstır. Bu cezaları gerektiren fiiller ise tü
tılmasına sebebiyet vermiştir.
züğe bırakılmıştır. Görevleri başında kalmala
r: sibaklarla ilgili diğer bir aksaklık konusu
rında sakınca görülen memurların görevden
da; yevmiyeli teknik personelin Devlet memur
uzaklaştırılmalarında yalnız ımemurlann huku
luğuna intibakında başlangıç derecelerinin tes
ku gözetilmiş, idarenin gerekleri hiç bir şekilde
pit edilmemiş olması ihtilâf konusu olmuş, Danazarı dikkate alınmamıştır. Bir misal olmak
ımştayea 3(6 ncı maddede tespit edilen giriş de
üzere arz edeyim; meselâ suçlu görülerek mulmelerinin bu gibi personelin
intibaklarında
hakome 'altına alındığı için 'görevden uzaklaştı
başlangıç derecesi olarak alınması gerekeceği
rılan bir memur, vazife görmediği halde, tevkif
yolunda karar verilmiştir. Bu ise, aynı ve diğer
edil s? bile ımuhalkemesi sonuna kadar aylığını
sınıflardaki aylıklı personel arasında huzursuz
tam olarak alabilmtektedir.
Sayın Başkam, sayın senatörler;
j luk doğmasına sebebiyet vermiştir.
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întibaklara esas olan kadrolarda geçirilen i nu 'tespit etmek mümkündür. Bu 'bakımdan, sa
sinmelerin kademe ilerlemesi olarak değe.dendiril
yın senatörlere© ifade edilen adaletsizlikler,
mem ile ilgili hüküm, çeşitli tereddüt ve yanlış
haksızlıklar, biraz önee arz ettiğim bu iğcine! top
ııvgüliamalara yol açmış, memuriyet kıdemi .aynı
lam içerisinde yetki kanunu ile verilen salâhi
olanlardan bir kısmının daha ileri kademele re
yet sınırlan içerisinde ele alınmış ve Hükümeti iıiitibalk ettirilmesi sonucu 'da bu bükümden
imiz bu konudaki yetki karamanı esine esas ola
doğmuştur.
cak taslağı hazırlamış 'bulunmaktadır. Bu tas
İntibaklarla ilgili diğer 'bir 'konu ; istisnaî ve
lak, sözlerimin başında da arz attiğim »gibi, ger
ihtisas kadroları ile barem. kanunları gereğince
çekten dikkat ve basiret isteyen bir hazırlık
terfian üst dereceye atamanların atandıkları
safhası geçirmeye muhtaç idi. Çünkü bu yetki
kadrolarda geçen sürelerinin kademe il e içerme - kaıaı-namesinden sonra da bugün karşılaştığı
sinde dikkate alınması hakkı müktcseplerindeki
mız güçlüklerin İbir daha tekerrür etmemesi ve
eşitliği bO'Zimak sureti ile ortaya çıkmıştır.
ya talbİri caizse, mümkün olan em azı ile ortaya
Sözleşmeli personele gelince :
çıkmasını sağlamak için 'böyle bir .basiret ve
dikkatin gösterilmesi (gerekiyordu.
Sözleşmeli personel ile işçi statüsünde olanZannediyorum ki, huzurunuza geldiği za
larm Devlet memurluğuna intibaklarında, inti
man da göreceğiniz gilba Yetki Kantonuna daya
baka esas alınacak başlangıç ve tavan derecele
nılarak çıkarılacak olan kararname (bütün bu
rinin tespit edilmemiş olduğu da ortaya çıkmış
trasusları kapsayacak ve bunları âdil bıir çözüm
tır.
şekline bağlayacak ibir nitelikte olacaktır. Nite
Bunun yanında, 657 sayıl' Kanunun ve değikim bu Yetki Kanunu ile alman yetkiye dayana
şlkl'Td erinin yürürlüğünden sonra ilk defa me
rak Hükümetimıiz bir kararname taslağı ıhazırmuriyete girenler için tahsil durumu im göre
laımış bulunmaktadır. Bu tasarı yetkili teknik
tespit edilen giriş 'dereceleri, kanunim yürürlü
ku'uluslarımızın bir araya gelmeleri suretiyle
ğünden önce tespit, edilmiş giriş derecelerime
ve bütün teknik elemanlardan istifade suretiyle
göre yüksek tutulduğundan, yeni memuriyete
orsaya çıkarılmış bir kararname taslağı olmak
girenler eski ımemurlara aşağı yukarı yaklaş
tadır. Halihazırda bu taslak Bakanlar Kurulun
mışlardır. Bu memurlar arasında on büyük şi
da incelenmektedir. Demek ki, karanname taskâyet ve sızlanma konulandan birisi olmuş'tur.
'1 ağının hazırlıkları teknik seviyede bitirilmiş
d e re ekten, giriş derecelerindeki
farklılıklar,
ve Bakanlar Kuruluna intikal etmiş bulunımakDevlet memuriyetinde kıdem ile kazanılmış olan
tadır. Bakanlar Kurulu üç toplantıdan beri bu
haki ar m aşağı yukarı eşit hale gelmesine ve
kalamam e taslağını incelemektedir. Bugün de
bundan da haklı şikâyetlerin doğmasına sebebi
öğleden önce aynı işi yaptık. Sanıyoruz ki, Ibu
yet vermiştir.
kararnameyi sonuçlandırarak
neşredebilmek
intibaklarda diğer bir 'aksaklık konusu;
için daffoa birkaç oturuma ihtiyacımız vardır. Bu
Devlet memurluğu sırasında yüksek tahsil ya
süre içimde yapılacak çalışmalarla kararname
panlara bir veya iki kademe verildiği halde, tmeson şekline getirilmiş olacaktır. Bunu arz etmek
muriyet'teın ayrılmak suretiyle yüksek
tahsil
ten gerçekten büyük bir memnuniyet de duy
yapanlara böyle bir hakkın tanınmamış olmasımaktayız. Çünkü, bu suretle burada dite getiri
du*.
len bütün aksaklıkların ıgiderilmesi çareleri kı
Vakarda bira,z önce açıkladığım durumlar
sa sürede getirilmiş olacaktır.
ile bunlar dışında tespit edilen 'diğer konular,
Bu vesile ile şu »hususu bir daha belirtmekte
yetki kanununu uygulaması •sırasmda ve -Meclis
fayda görüyorum: Ben, sayın senatörlerin ko
Bütçe ve Plân Komisyonunun raporunda yer
nuşmalarında belirttikleri husussa teker teker
alan temenniler- de gözönüne alınarak düzeltilcevap vermedim; fakat öyle jsanıyorum ki, bu
ırnekt-edir.
yaptığım toparlama, gruplar halimde tespit et
Müsaade ederseniz bir daha tekrar edeyim
tiğimiz «aksaklıklar ve (gidereceğimizi söylediği
ki, arz ettiğim bu 'aksaklıkların burada sayın
miz aksaklıklar sayın senatörlerin bu konudaki
r;enatörlf:r tarafından tespit edilmiş olan afeıkgörüşlerinin tümüne eevap teşkil edecek malıilıkl a rlr. tamamen intibak halinde bul undu ğny ettedir.
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" Biı konuda benim arz edeceğim hususlar
bundan ibarettir. Yüee Heyetinizi saygı ile seMmlıyoruım.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (ıSivas) — Sayın Baş
kan...
BAŞKAN — -Sayın Ege, siz ömee söz is'tedi
niz.
Sayın öztürk müsaade eder misimiz Sual mi
sortaealksınız ?
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hayır efen
dim.
Sayın Başkanım, 'ben grup sözcüsü olarak
konuştum. Sayın Bakanın noksan 'bıraktığı bir
çok yer var; mümkün müdür acatba Sayın. Ba
kandan; sonra onlara değinmek ?
. BAŞKAN — 'Şüphesiz; müzakere bitmemiş
tir, söz taleibeden olursa vereceğiz. Kifayet de
daha evvel oy 1 anmamıştır.
Teşekkür ederiz efendim.
Buyurun Sayın Ege.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan;
Usul üzerinde, konuşma yapmak suretiyle,
belki biraz acur davranarak, tatbikatınıza mü
dahale etmiş olmaktan dolayı üzüntü duydum,
özür dilerim. Ben, yapılan oylamanın verilen
önergenin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi şek
linde olacağı ve ondan sonra oylanınca da mü
zakereye geçilmesinin tabiî olduğu düşüncesiy
le itirazda bulunmuştum. Tatbikatınız da o yol
da olmadığına göre ben yanlış hareket etmiş ol
dum, özür dilerim.
Muhterem arkadaşlarım, 4 arkadaşımızla bir
likte vermiş olduğumuz genel görüşmeyle il
gili sayın Bakanın izahatı karşısında memnu
niyet duyduğumu ifade ile sözlerime başlaya
cağım. Ancak, bu memnuniyetime şunu da ek
lemek isterim ki, global olarak 800 000 olduğu
ifade edilen, belki daha üstte rakamı bulunan
çeşitli söktörlerde bugün Devlete hizmet veren
leri, yani 5 000 000 insanı ilgilendiren 657 sa
yılı Kanun ve ona eik olarak 1327 sayılı Kanun
neticesi Devlet tarafından yapılan ödemele
rin ; sayın Bakanın ifade ettikleri şekilde Yetki
Kanununa istinadederek meydana
getirilecek
olan kararname ve alınacak olan kararlar ne
ticesinde de tam mânasıyle giderileceğine, tabiî
kendileri de benim gibi inanamazlar. Bu pürü
zün hepsinin temizlenmesi diye bir şey mevzu
bahis değildir.
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Şimdi bu niye böyle oluyor? Asıl mesele bu.
Meselâ, benim elimde de çeşitli sektörlerde
çalışan kişilere ait, hattâ şahıslara ait, 657 sa
yılı Kanun ve onu tadil eden kanunun tatbikatiyle ilgili bâzı şikâyetler var. Bunları teker
teker dile getirmek zaman almaktan başka bir
şeye yaramaz. Bana gelen şikâyetlerin daha
çoğu Hükümete de gelmektedir.
!Sonra kaldı ki; bu genel görüşme açıldığı
zaman çok kıymetli arkadaşlarım bu kürsüden
'meseleyi gayet güzel dile getirdiler, vermiş ol
dukları tipik misallerle Hükümeti bu konuda
uyardılar. Hükümetin de hassasiyet gösterdiği
meselede bir noktada birleşmiş oluyoruz; karar
namenin çabuklaşmasını sağlama yolunda bi
zim de bu çorbada 4 arkadaşımla birlikte tu
zumuz olursa memnun olacağız.
Yalnız muhterem arkadaşlarımı, Devlet Me
murları Kanunu, (ki, buna Personel Kanunu
diye bir isim takıldı öyle gider) aslında büyük
emekle meydana gelmiş bir kanundur. Bunun
mazisine inilecek olursa; meselâ Devlet Memur
ları Kanununun gerekçesinde şunlara raslarız.
Bu kanun tasarısının nasıl hazırlandığına ait
gerekçede şu kaynaklardan faydalanıldığı ya
zılıdır :
«İstatistiklerden; anket soru kâğıtlarından;
monografilerden ve etütlerden; kurumlar tem
silcileriyle yapılan toplantılardan faydalanıla
rak daire tarafından hazırlanan etütler; (bu
etütleri hazırlayan Personel Dairesidir.) 1949
- 1959 yılları arasında verilmiş olan yabancı
uzman raporları; 1962 yılında Devlet Personel
Dairesinde müşavir olarak çalışan OECD ve
AID uzmanlarının çalışma raporları; bundan
önce Maliye Bakanlığınca hazırlanan Personel
kanun tasarısı hakkındaki çeşitli raporlar ve
mütalâalar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Q<enul Kurul ve komisyon görüşmelerindeki mü
talâa ve tenkitler; Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve
1972 yılı programının Yüksek Plânlama Kuru
lundaki incelemesi sırasında ileri sürülen görüş
ve tenkitler; Türk basınında, (bunlardan gay
rı) önrapor hakkında çıkmış olan mütalâa ve
tenkitler; meslekî personel kuruluşlarının top
lu istekleri, şikâyetleri; Devlet personelinden
gelen münferit şikâyet ve teklifler.»
Şimdi, şu okumuş olduğum hususlar dikkat
nazara alındığı zaman Devlet Memurları Ka
nunu öyle gelişigüzel hemen kaleme almıver-
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nı statüye tabi idi. O zaman •.komisyonlarda ol
miş ve ortaya getirilivermiş bir mesele değil
sun, umumî heyetlerde ve hattâ Hükümetteki
muhterem arkadaşlarım.
espıiri şu iıdi; «Devlet Memurları Kanununu
«Reform» kelimesini biz gayet' kolaylıkla
telâffuz ediyoruz. «Reform reform» diyoruz; fa ; şimdi bu şekilde halledersek, onlara bâzı iımkat gelişmiş, oturmuş ananeleşmiş bâzı husus i kânla]- sağlayacağız, diğerleri bundan mahrum
lar vardı ki, onları kolay kolay değiştirmek j kalmasın, şimdilik hu haklardan istifade etsin»
Böyle düşünüldü.
her yiğidin harcı değildir. Şu kadar uzun tet
kiklerin neticesinde meydana getirilen Devlet
Bakınız gerekçeyi hazırlayanlar, gerekçede
Memurları Kanununun tatbikatında
meydana
bunu acık olarak ikoymuşlar. «Tasarı, adından
gelen gürültüleri nazarı itibara alırsak, hiçbir
da anlaşılacağı gibi yalnız genel ve katma büt
düşüncenin, hiçbir art düşüncenin adamı olçeli dairelerde çalışan Devlet memurları için
mayaraik şunu söyleyeyim ki, öyle birden bire
anakanun mahiyetindedir» deniyor. Tasarı as
toprak reformu, birden bire şu reformu, bu re
lında budur. «Ancak, bunun dışında biri İktisa
formu yapılamayacağını gayet iyi. anlamak
dî Devlet Teşebbüsleriyle öbürü de mahallî idamecburiyetindeyiz. Çünkü, memleketin çeşitli
neferle ilgili iki anaper-senel kanunu tasarısının
meselelerde, çeşitli yönlerde yıllardır ta, Os
daha hazırlanması gerekecektir. Aslında yalnız
manlı Devrinden beri tatbik edil e gelen usulleri
Devlet memurlarına değdi, bütün Devlet perso
var.
neline de uygulanabilecek bâzı esaslar bu tasa
rının kanunlaşmasıyle kabul edildikten sonra,
Daha dün akşam radyoda dinledik; şu anda
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yeniden düzen
alklıma geldi. İsraiMe bile eski Osmanlı Dev
lenmesi hakkındaki kanunlara, benimsenen -esas
rinden kalma kanunların tatbik edilmekte ol
lara uygun olarak Devlet Personel Dairesi bu
duğu ve mükemmel işlediği ifade edilmektedir.
teşebbüslerde çalışan personelle ilgili yeni bir
Böyle geleneği, göreneği, mazisi olan bir mille
tasarı hazırlamaya başlayacaktır. Mahallî idare
tin birden bire şu veya bu Afrika Kıtasında.
ler personeliyle ilgili tasıarı ise, il özel idarele
şu veya bu Asya Kıtasında nevzuhur olanlarla
rin, belediyelerin ve köy idarelerinin görevleri
birlikte mütalâa edilmesi ve böyle değişiklikle
ni de kapsayacaktır.»
rin oralarda kolaylıkla yapılması ve bunların
Türkiye'de de tatbik edilmesi gibi bir anlayı
Bu uzayan giden ve böylece Devlet
Meşın içine girmek büyük bir hata olur.
ımırlan Kanununa eklenen ve sadece Barerm Ka
Personel Dairesi
ve Maliye Bakanlığının
nunu dediğimiz 3656 sayılı Kanun, buna ek
çalışmalarıyle ve biraz önce ifade etmiş oldu
3659 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleri Kanu
ğum çeşitli yönlerden 'elde edilen bilgiyle mey
nu yine iktisadî teşekküllerin tabi olduğu
dana getirilen Devlet Memurları Kanunu, as
3460 sayılı Kanun, bankaların tabi olduğu 7149
lında mükemmel 'bir 'kanun muhterem
'arka
sayılı Kanun, •belediyölerin bağlı olduğu 1580
daşlar. Ama. o kadar tenkidlerle karşı karşıya
sayılı Kanun, İl İdaresi Kanunu, 5442 sayılı
kalmışızdır ki, bir .çak arkadaşlarımız vatan
Kanun.. Hepsinin getirdiği hükümler bir kanun
daşın karşısında hu Kanunun müdafaasını de
içerisinde toparlanması yoluna 'gidildiği içindir
ğil, onlarla beraber kanunu ıtenkidetraıek baht
ki, tatbikatta tatbikatçıların karşılaştığı zor
sızlığının içerisinıe girmek -zorunda kalmışlardır.
luklar bu noktada başlamıştır.
Şimdi, burada şunu ifade etmek istiyorum.
Şunu da iifade edeyim k i ; 1963'te Üçüncü
Niçin bu Kanun bu hale gelmiştir? Tatbikatta
Koalisyon devrinde ve 1964'te Dördüncü (Koalis
bunun böy.'e •klimasının sebepleri neferdir?
yon devrinde meydana gelip, hazırlanıp, ka
Birinci sebep şu .muhterem 'arkadaşlar: Bu,
nunlaşan Devlet Personel Kanunu yahut Dev
Devlet .memurları için hazırlanacak bir 'kanun
let Memurları Kanunu, o günden bugüne ka
idi. Birinci hata, bu Devlet Memurları Kanu
dar malî hükümler tatbikatının bir zıamıan dur
nunun içıine kalkıp İktisadî Devlet Teşekkül
durulması, % 10 % 15 avansların verilmesinlerini, belediyeleri, özel idareleri ve buna müşa
den sonra, bütün maddeleriyle yürürlüğe gir
bih bâzı kuruluşları katmak oldu. Böylece
diği andan bugüne.-.kadar maalesef yukarıda ifa
bu kuruluşlar aslında Devlet statüsünden .ay
de ettiğim bu huusıslar, bu kanunun içerisin63 —
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den, ayıManimamıştır, İktisadî -Devlet Teşekkül
leri,' belediyelar, özel idareler hâlâ bu kanunun
çevçevıesi içenimde kalımıştır ve birçok sıkın
tılar, birçok anlaşmazlıklar da buradan gelmek
tedir. Personel Dairesi bu meselede ihmâl içe
risindedir, Hükümet bu meselede ne derecede
hassasiyet gösteriyor, bunun için burada ilen
geri tbiır şey söyleyecek değilim, çünkü bu bu
günde, iki ay, üç aylık Hükümetin halledeceği
mesele değildir. Bu, yıllara sirayet edecek bir
husustur.
Şunu da eklemek mecburiyetindeyim; niha
yet Devlet bir bütündür. Devletin bu bütünlü
ğü ve devaımMık arz eden hizmet gelişmesi içe
risinde İktisadî Devlet Teşekküllerinin, çok acı
dır ki, buıgün tam mânasıyle envanterini ve
tam mânasıylie bunların sahâbolduğu
varlığı
bilemiyoruz. Kimimiz 70 milyar, kimimiz 100
milyar diyoruz.
Bu büyük, cesim kuruluşun iki kanunu var
dır, 440 ve 468 sayılı Kanunlar. Bu iki kanu
nun tatbikatıyle bir reorganizasyona
gitme
meselesi senelerce önce 1962'de, 1963'te ele alın
dı. Simidi, o günden bu gime bu reorganizasyonun yapıTahilm'esi ve İktisadî Devlet Teşek
küllerinin yepyeni bir hüviyete kavuşabilmesi
için, yine bu kanunlann içerisinde (mevcut bir
maddeden istifade ederek Altılar Komisyonu
kuruldu. Bu Altılar Komisyonunun hatırlayabildiğiıme göre (sonra takibedemedim bilemiyorum) Maliye Bakankğı Müsteşarı da başkanı
idi ve iki senelik bir mühlet içerisinde Kamu
İktisadî Teşekkülleri reorganizasyona gidebil
me imkânını sağlayacaktı. Bütün İktisadî Dev
let Teşekküllerinden gelen reorganizasyon ra
pordan bu Altılar Komitesinde birleşiyordu ve
kanunun verdiği 2 sene mühlet doldu. Ben Ko
misyonda builunduğum sırada iki senede tamamlıanamadı gerekçesiyle tekrar müddetin
uzatılması için teklif getirildi; 2 sene ilâvasini
daha yaptık.
Bunlar, Devlet hizmetinde, Devletin büt
çesine katkıda bulunması ılâzımgelen kuruluşlann, Devletin sırtına yük olmasına sebebolmaktadır. Bugün tatbik edilen 657 sayılı Ka
nunda, ona ek olan 1327 sayılı Kanunda eksik
yoktur. Fevkalâdedir demiyorum. 1966 da bu
kürsüde konuşurken aynı şeyi söylemiştim. Böy
le bir iddianın içerisinde değiliz. Her kanun
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gününe göre mükemmel görünür. Tatciteat. ne
ticesinde ve zaman aşımına uğrayarak bâzı ye
nilenmeleri icabettiren hususlan meydana çı
kar. Ancak bu kanunun şanssızlığından bir ta
nesi de; kanunun âdeta herkesin kendine göre
bir tefsire tabi tutulmasıdır. Her tatbikatçı
kanunu muz misali yeni bir koku, yeni bir lez
zetle kabul etti ve aynı vilâyetin içerisinde bir
kazada öğretmenlere şu haklar tanınırken, di
ğer kazada mal müdürüne tanınmadı. Şimdi
bunun kanunla ilgili tarafı neresi? Hani sor
muşlar ormana, «Şekvam baltadan» demiş.
«E, sapı senden» demişler.
Ayağını yolda taşa vuran ve bunun sebebi
ni Büyük Millet Meclisinde, bulan vatandaşa
şunu anlatmak lâzımdır ki, bu kanunu tatbik
eden senin gibi memurdur, memurun yaptığı ak
saklıktan sen bu sıkıntıyı çekiyorsun. Bunun
Hükümetle, bunun Parlâmentoyla, bunun ka
nunla ilgili bir yönü yok. Kanunla ilgili yönü
varsa, Hükümetle ilgili yönü varsa derhal bu
nu tashih etmek için Hükümdtlerde, Parlâmen
tolar da milletin hizmetindedir ve buna amade
dir. Tatbikatı yanlış anlayan ve torba kadrola
rı şu veya bu şekilde, şu bakanlık, bu bakanlık
diye talebedip de kendi bakanlığında dağıtan,
dağıttıran kişileri burada teşhir etmek istemi
yoruz; ama bütün bunların yükü dönüyor do
laşıyor Parlâmenitonun sırtına biniyor. «Vay
bir kanun çıkardınız, vay şunu yaptınız, vay bu
nu yaptınız.» Tatbikatçıyı, hattâ kendisinin tat
bikle mükellef olduğu hususları bir kenara bı
rakıp o -da şekvacıların arasına girip, sille to
kat nerede ise Parlâmentonun karşısına geçe
cek hale .geliyor. Bu anlayışsızlık, bu yanlış yol
hakikaten çok iyi niyetlerle çıkan bu kanun
(Ki, ben bunu tekrar ediyorum; bir gün gele
cek bu kanuna imza koyanlar iftihar duyacak
lardır.) Çeşitli söylentiler, çeşitli tatbikat aksalkliklarıyle dejenere edilme yoluna saptırılmış
ve kanun anlaşılmaz hale getirilmiştir ve kanu
nun getirmiş olduğu haklar âdeta bir tarafa
itilip, bir haksızlıklar topluluğu halinde sunul
mak istenmiştir.
Bakınız kanun nasıl bir yetki veriyor; me
selâ, Ek geçici 2 nci madde gerekçesinde ba
kınız ne diyor; «Memurun işgal ettiği kadro
nun gösterge tablosunda tekabül ettiği derece
nin tespitinde uygulanacak usul ve ıryulacak il64 —
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keler bu kanun uyarınca kurulacak İntibak Ko
misyonu tarafından tâyin edilecektir.» Yani
kanun, intibak komisyonlarına gereken elasti
kiyeti vermiş. Onlar bu kanunun vermiş oldu
ğu imkânlardan pekâlâ istifade ederek bu yola
girebilirlerdi. Sonra geçici 2 nci maddenin (b)
fıkrası biliyorsunuz Anayasa Mahkemesinin
iptali ile neticelenmiştir ve ondan sonra da yep
yeni bir tatbikat meydana çıkmıştır. Bu iptal,
13 Temmuz 1972 tarihli Kesmî Gazetede yayım
lanmıştır.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi mühim olan
nokta şu. Türkiye'ye hizmet vermekte olan 800
bin insan var. Bu 800 bin insanı tatmin etmek
meselesi, bugün belki bâzı palyatif tedbirlerle
şöyle ıböyle bir yola konulabilir; ama zecri ted
birler alınmadıkça Türkiye'de personel mesele
sinin halledileceğine inanmıyorum.
Muhterem arkadaşlarım; personel meselesi
nin kökünde şu yatıyor, Türkiye'de bugün Dev
lete hizmet verenler fazladır. Bugün Türkiye'de
mevcut personeli 1/3 de indirseniz, Türkiye'nin
işleri daha dyi yürür. Şimdi yapılabilecek bu,
reform 'bu muhterem arkadaşlarım. Ben demi
yorum Devlete hizmet veren adamı tutup ko
lundan sokağa atalım, aç bırakalım; ama bu
nun çaresi bulunabilir. İşte Hükümetler onlar
dır- ki, hamle yapacak kişiler onlardır ki, bü
yük adamlar onlardır ki, bu tedbirleri bulup
meydana çıkarsınlar. O zaman kurtulabilir.
Efendim, bu yeni mi aklınıza geliyor? Ha
yır, zabıtlarda vardır. Komisyonlarda bu
fikri (Benim gibi düşünen çok arkadaşla
rım vardır, bu benim icadım değil her za
man konuştuğumuz şeyler) bu fikri müdafaa
eden arkadaşlar çoktur. Hattâ Personel Kanu
nu görüşülürken şu teklifi yapmışızdır, Sayın
Erez gayet iyi hatırlar. 42 sayılı Kanun bir em
saldir, gelin buna benzer bir teklifi kanunlaş
tıralım ve farzımuhal diyelim İd, «20 yılını dol
durmuş olanlar kendi arzuları olduğu takdirde,
şu kadar fazla ödeme ile emekliliklerini iste
diklerinde emekliliğe ayrılabilirler.» Ancak, bu
na bir madde daha koyalım, o madde şu olsun;
«Emekliliğe arzuları ile ayrılanlar Devlet te
şebbüsünde, Devlet dairesinde katiyen iş ala
mazlar, bu kadrolar gerektiği derecede bloke
edilir.» Böylelikle bir memur azaltılması imkâ
nına sahibolabilme Hükümetlerin yetkisi içine
girebilirdi. Bakıyoruz kamu teşekküllerine, ba
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kıyoruz İktisadî Teşekküllere; hepsinde gör
düğümüz, her yılkı memurun artmakta olduğu
dur. Bu nereye varacak, nereye (kadar gidecek?
Onu düşünmek mecburiyetindeyiz.
Şimdi ben, bu meselenin, şunun alt derece,
bunun üst derece birisinin az, birisinin çok al
mış olması üzerinde değil de, umumî prensipler
üzerinde durarak halledilmesinin gerektiğine
ve Hükümetin bu işte çok hassas bulunması ge
rektiğine inanıyorum.
Muhterem arkadaşlar, bu kanunun gelişin
deki espriden bir tanesi de Devlete hizmet ve
renle vermeyenin tefrik edilmesi idi. Maalesef,
şimdi daha karışık vaziyete geldik. Yani çalı
şan insan, müktesebi olan insan, Devlete fay
dalı olan insan alsın; ama çalışmayan insan,
faydalı olmayan insan, gereken yeteneklere sahip
olmayan insan bundan istifade edemesin diye
düşündük. Bu, tamam tatbikattan doğan bir iıercümerci ortaya getirdi, serdi.
Sayın Balkan burada gayet selis ifade ettiler.
Çünkü, meseleyi gayet yatkından biliyorlar, bu
meselenin İçinde yıllardır bulundular. Dediler
ki, «Bilhassa devamlı olarak Devlete hizmet ver
miş, ıbizl'm barem içi memur dediğimiz memur, en
çok mutazarrır oldu.» Yani Devlete sözleşme kar
şısında en çok taahhütte bulunan, Devlete kendi
ni 'bağışlamış olan, vakfetmiş olan insan, Devlete
tesadüfen gelmiş olan (Herkes için demiyorum
ama, çoğu zaman olmuştur.) şu veya bu kadroyu
işgal etmiş (D) cetvelinde (E) cetvelinde şu cet
velde, bu cetvelde vazife görmüş yahut da yevmi
yeli çalışmış, şöyle çalışmış, böyle çalışmış (Zaten
eskiden maalesef 90 küsur ödeme şekli 'vardı, bu
şekillerin, hu tarzların içerisinde bir yere otur
muş) olan insan bir 'intibak neticesinde 15 - 20 25 yıl hattâ 30 - 35 yıl Devlete hizmet verenleri.
gelip aşıverdi ve ciddî Devlet memuriyeti denilen
anlayış sarsıldı ve çalışanla çalışmayan, kıranla
kırmayan birjbirine karıştı.
Sözlerimi 'toparlıyorum. Bu meselede daha çek
konuşulabilecek hususlar var. Benim HüJriimötten istirhamım şu: Bilhassa tatbikatçılarla çok
yakından ilgilensinler. Suyun başında olmak, su
yu kendi tarafına çevirmek olmamalı. Suyun -ba
şında olmak, vazifelilere suyu 'gayet iyi tevzi etmek
için adalet sahibi insanlar olmayı gerektirir. O
'bakımdan suyun 'başında olanliar (nıeselâ biliyoruz,
suyun ibaşında 'olan bakanlıklardan hiçbir sızıltı
Gö —
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çıkmıyor., .ama suyun başında olmayan zavallılar
çok sızlanıyor bu işe) .'bunu.seyyanen tatbik ede
cek elemanlar ve ettirecek idareciler olmalıdır, bu
şaîhıslara ühtiyacımız vardır. O şekilde tatbikat
yapıldığı takdirde birçok noksanlar giderilecektir.
Yetki Kanunu muvacehesinde Bakanlar Kuru
lu kararname hazırlıyor. Şuna inanıyorum ki,
hepsi gece gündüz gayet iyi niyetle çalışıyor. Ben
zaten düşünemiyorum arkadaşlar, memleket için
hizmet ederken bu memlekete kötülük yapayım.
Bu akıl alır bir şey değil, bunu kimse düşünemez.
Bu 'benim aklıma yatmıyor. Falan adam bu mem
lekete kötülük ediyor, yok böyle şey. Türk olan,
bu milletin evlâdı olan herkes bu millete aklının
erdiği kadar faydalı hizmet etmek ister. Elbette
Hükümette en iyisini yapmaya çalışıyor ve karar
nameyi buna göre hazırlamaya çalışıyor. Yine en
mükemmeli hangisi ise, onu bulup meydana çıkara
caktır. Bakan arkadaşlarımızın yetkilerine, bil
gilerine, tecrübelerine benim itimadım vardır, ola
caktır, yapacaklardır. Ama, yaptıktan sonra bu
kararname nasıl tatbik edilecektir, mühim olan
nokta bu muhterem arkadaşlar. İşte arkadaşla
rımız bu noktayı benimsiyorlarsa, gece gündüz
vermiş oldukları »mesai ile meydana getirdikleri
eserin Türkiye'de bir ferahlık yaratabilmesi için
tatbikatı üzerinde hassasiyetle durulmasını istir
ham edeceğim.
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şekküllerinin, belediyelerin, özel idarelerin statü
lerini ihtiva eden teşkilât kanunlarının ve ödeme
kanunlarının getirilmesine gayret gösterilmesi lâ
zım di J.
Bu vesile ile Yüksek Senatoyu hürmetle selâm
larım.
BAŞKAN — Sayın Öztüık.
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
Hükümeıt adına konuşan Devlet Bakanı ko
nuyu vukufla dile getrdi. Bizim burada ortaya
koyduğumuz birçok sorunları belli çerçeveler
içine koyarak birbirleri ile bağdaşık ve birle
şik bir şekilde sundular. Belki benim dikkatlin
den kaçmış olanllar vardır; ama dokunulmadı;":!
kanaatine vardığım birkaç noktaya daha doku
narak, çıkaracakları kanam gücündeki ikaıaımımede bunların dikkate alınmasının faydalı ola
cağı kanaatindeyim.
Aklım, «Birkaç oturuma ihtiyaç var» sözü
ne takıldı. Bir hasta var, hastanın ilâcı da
belli; fakat ilâcına vermiyorsunuz, ilılâ o İm s i" a
ilâcına almayacak ve hastalıktan Ölecek. Türki
ye'de bugün ımemur geçim sıkıntısı içinde ıstı
rap çekiyor, acı günler yaşıyor; kanunen yıl
lardır hakerttiği bu hakkını vermiyorsunuz,
hakettiği derece ve yan terfileri vermiyorsu
nuz, «Daha birkaç oturum bekle» d'yor-rrar.'a;:.
Bu çok acı bir gerçek. Derhal ele alınmalı. c;ı
kısa zamanda bu kararname çıkarılmalıdır.

Bâzı Bakan arkadaşlarımız konuşmalara, almı
yorlar. Alınmasınlar muhterem arkadaşlar. Evet
Bu bakımdan ben, konunun neden daha ça
hepimiz insanız, hepimiz vazife görüyoruz, ama
buk çıkarılması 'gereğine dikkati çekmek istiyo
hepimiz -vazifeyi çeşitli ciddiyette anlıyoruz, Ben
rum. Çünkü, bu birkaç yılın işi değil. Sor. iki
dün koridorda bir Bakan arkadaşımdan bir rica
ayda Devletin belli başlı kurumlarının istatistik
da bulundum, evime gittim, evime Umum Müdür
olarak ortaya (koyduklarına göre, toptan eşya fi
telefon etti, «netice!» diye. Ben bir Bakan ar
yatlarındaki artış ortalama '% 25. Memur ise,
kadaşıma iş söylüyorum, 6 ayda cevabını alamı
1965'ten beri gelirindeki artışla hayat: pahalılı
yorum; 8 defa, 10 defa tekit ettiğim hakle. Ben
ğını karşılaştırdığınız zaman, eksi tarafa gidibu zihniyet ve espride olana hürmet ederim, ama
i
yor;
yani o günkü para değeri ile. kazandığı
diğeri karşısında da müsaadenizle (Ben şahsımpara
ile
bugünkü fazlalığı karşılaştırdığınız za
için söylemiyorum.) Biz burada parlamenter ola
man,
hayat
pahalılığını üzerine koyduğunuz
rak, 'milletin adına hizmet eden insanlar olarak,
zaman, para değerindeki düşüşü karşılaştı rdığ-milletin işini gördürmek için de icabe-derse ken
nız
zamıan, memurun yaşantısı 1960'den daha
dimizce gerekeni, zor mu kullanmak, ağır mı ko
ivi
değil,
daha kötü.
nuşmak lâzım bunu da yapmak mecburiyetinde
yiz. Yani Hükümetin hazırlayacağı kararnamenin
Şimdi bu kötü durumda olan hastaya siz
faydalı olacağına ve birçok noksanları (zaten kav
«Biraz daha bekleyin, ilâcınız belli, Lama sonra
ramıştır) kapsayacağına inanıyorum. Bu tatbi
vereceğiz.» diyorsunuz. İllâ onu acından öldüre
katı ciddiyetle yürüttükleri takdirde muvafak
ceğiz yahut sosyaıl çöküntülere, sosyal sıkıntıla
olunacaktır ve arkasından da Kamu İktisadî Te
ra, huzursuzluklara sürükleyeceğiz.
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Değerli arkadaşlarım; bilindiği gibi 657 sa i lışan memurlar arasında bile huzursuzluk' ve
eşitsilklük yaratmış ve verimi düşürmüştür.
yılı Devlet Memurları Kanununun maili hü
kümlerini değiştiren 1327 sayılı Kanun, kamu
Devlet Memurları Kanununun 1 Aralık
görevlileri kadar İktisadî Devlet Kuruluşiların
1970'te yürürlüğe girmesiyle ilgili dairelerin
da çalışanlar için de yemi açmazlar geıtirdi, yeni
hazırlıksızlığı, Maliye Bakanlığı, Danıştay taçıkmazlar ortaya koydu. Huzursuzluklar ve 'mimlerindeki zıtlıklar, maaş ödem'elerde tam
haksızlıklar getirdi. Böylece bir personicll anar
bir keşmekeş yaratmıştır. Bir reform özlemiyle
şizmi yaratıldı ve devam ediyor.
çıkması ve uygulanması bdklenen bu yasa, memurlar
arasında eşitsizlik, dengesizlik ve ada
Bunlardan bâzıları: Daha önceden kadrola
letsizlikler getirmiştir. Devalüasyonda zaten
rının maaş derecelerine uygun olmayışları se
adaletsizlikleri biraz daha artırmış. Çünkü pa
bebiyle, yani 'daha önceden kadroların sağlan
ra değerinin düşüşü, bu memurları biraz daha
mamış olması sebebiyle ımaaşlarınia denk ikadro
çıkmaza
ve sıkıntıya sokmuştur. Burada zaferi
olmadığından, iken di kadrolarına 'oturama m a
pahalılık
kazanmıştır. Dar gelirli memur da
sebebiyle, birkaç derece, birkaç yan ödeme
yandıkça yanmış, perişan olmuş, güçlü devle
(kaybettiler ve aşağı yukarı iki senedir 'de bu
tin dayanağı ve onun tek gücü olan memur
haikettikleri ücreti kayıplarını alamamaktadır
Devlete payandalık gücünü yapamaz hale gel
lar. Takdir edersiniz Anayasamızda kazamılam
miştir. Türkiye'de durum bugün budur. Bu ba
haklar zayi olmaz. Kazanılan hakları da kimse
kımdan
çok acele edilmesi, üzerine önemle eğizayi edemez. Bir hükümet zayi ediyor bunu. Me
linmesi
gerekir.
murun suçu yoık. Anayasa ile memuru karşı
Bugün Devlet dairelerinde verimsiz ça
karşıya getirdiğimiz zaman, memur Anayasa
lışma vardır. Mesailerde, sabahları başlayışı,
ndzdinde haklı oluyor, Devlet haksız duruma
mesai zamanından önce dağılışları, bulundukla
düşüyor, bu haiksızılığı biraz daha uzatalım di
rı zamandaki verimsizlikler dikkati çekmekte
yoruz.
dir. Bir reform hareketine girişmişiz; bunu ya
Bu durum çok eskiden 1966'dan başlar. Perpacak memurda o şevk yok,, o heyecan yok, o
sonıel Kanununun çıkarılması ve hayat pahalı
nanç yolk, o güç yok; siz reform yapacaksınız.
lığının artışı, ımemurun sılkıııtıya sokuluşu 1966'
Görülmemiştir dünyanın hiçbir yerinde
bu.
lardan başladı. Zamanın Başbakanı, 1966 Mart
Çünkü reformlar o memurla yapılacaktır. Bu
ayından itibaren uygulanacağını söylediği Per
memur bugün küskündür, iştahsızdır, huzur
sonel Kanununun, piyasaya getirdiği olumsuz
suzdur, güvensizdir. Kime güvensizdir; yasala
sonuçları devam etmiş. Aynı kişiler 1970 Mart
rın kendine verdiği hakkı onun üzerinde koru
ayında Personel Kanununun mutlaka yürürlü
yacak, savunacak Devletine güvensizdir. Böy
ğe gireceğini 1969 seçiminde birkaç defa daha
lece özlenen görevde verimliliği, etkinliği sağ
dile getirmişler, «İlle de uygulanacak», den
layacak. Ucuz, ekonomik ve süratli olarak halka
mişler. Fakat, bugün olmuş hâlâ uygulanma
götürülecek hizmetlerinse, tersine işlediği gö
mış. Bakınız 1966'da başlamış, 1969'da denmiş
rülmektedir.
ki, 1970 Martından itibaren bu kanun mutlaka
Kanunun uygulandığı 1970 Aralık ayından
uygulanacak. Piyasa ne olur buna göre? Piyasa
beri düzeltme yerine, daha çok adaletsiz işlem
alt-üst olur, memur perişan olur, olmuş. Bu pe
ler ve hatalar yapılmıştır. Personel Kanununa
rişanlık: devam ediyor.
' göre çıkarılması zorunlu olan çalışma ve görev
Bu beyanlar piyasayı ve memurların bütçe
yönetmelikleri hâlâ hazırlanıp, yürürlüğe kon
sini allak bullak etmekten ötede hiçbir işe ya
mamıştır. Yetki Kanunu ile düzetilmesi gere
ramamış. Hattâ hayat pahalılığının artışı kar
ken haksızlıkların ve hataların düzeltilmesi için
şısında, dar gelirli memur kitlesi ekonomik se
beklenen umutlar da, çıkarılan karamam eler
falete sürüklenmiştir. Bugün borçsuz memur
deki Devlet dairelerinin gerçekleriyle bağdaşık
sayısı Türkiye'de çok azdır. Nedense bürokrasi
olmayan hükümleriyle suya düşmüşe benzer.
çarkı, yani Devlet yönetiminde başlayan laçka
Bu bakımdan sayın Bakanın dikkatini çek
lık ve çöküntü müesseselerin arasındaki bağ
mek isterim. Yan ödeme ile ilgili olarak çıka
daşıklığı bozduğu gibi, aynı daire içinde çarılmış kararname hatalarla doludur, daha çolk
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huzursuzluk getirmiştir. Çıkarılacak kanını hük
mündeki kararnamenin bu hatalardan mutlaka
uzak tutulması faydalı olcağı inancındayım.
Geçmiş tecrübe ve uygulamadaki başarısızlık
lardan ders alınmadığı ve personel gerçeğini bil
meyenlerin aynı hataları yapmalarına müsaa
de edildiği görülmektedir. Personel Dairesi do
kızağa çekilmişe benzer. Oysa M, Personel Dai
resinin görevi idi bu. Daha çok maliyecilerden
ve bu işle ilgili görevlendirilen
kimselerden
önce, bu daire bütünüyle bunu ele almalı idi.
Yan ödemeler ve ek görev ücretleriyle ilgili
olarak çıkarılan kararnamelerde memurun yö
netim sorumluluğu, Devlet için taşıdıkları
öneme göre bulundukları derecelerin gösterge
rakamlarındaki isabetsizliklerin
çokluğu ya
nında, idare hizmetlerinde olanlara tanınan bu
imkânın meslek sınıflarına, teknik elemana ne
dense uygulanmayışı dikkati çekmektedir. Sa
yın Bakanın konuşmasında bu noktaya işaret
ettiğinin de farkında olamadım.
Bütün bakanlığın teftiş ve tahkik yetkile
rine sahip teftiş kurullarına, başkanlarına veri
len gösterge üstü rakamların çoğu, bakanlıkta
çalışan genel müdür yardımcılarından daha az
gözükmektedir. Bu çıkarılmıştır. Oysa ki, teftiş
heyeti başkanları müsteşarın da üzerimde teftiş
ve tahkik gücüne sahiptir; yani bakan emret
tiği zaman genel müdürünü de, müsteşarını da
teftiş ve tahkik edecek olan müfettişlerdir ve
onların da üzerinde olan teftiş kurulu başkan
larıdır. Bakan adına tahkikatı o yapacaktır.
Oysa ki, gösterge rakamlarından görüldüğü
üzere, bunlara genel müdür yardımcıları sevi
yesinde gösterge üstü rakamlar verilebilmiştir.
Ödül, fazla çalışma ücreti, ek görev, ek ders
ücreti, işgücü ve iş riski ile ilgili adaletli bir
çözüm getirecek uygulama hâlâ yapılamamak
tadır. İktisadî Devlet Kuruluşlarına verilecek
ödenek fazlası içdn çıkarılması istenen fazla ça
lışma yönetmeliği, 1972 Bütçesinin 22 nci mad
desinde saptanmasına rağmen, Devlet memur
ları fazla çalışma yönetmeliğinin 10 ncu mad
desindeki program uygulamasının anlamsızlı
ğı, kanunsuzluğu ve adaletsizliği sebebiyle mağ
dur edilmektedir.
Kaymakamlara, teknik personele, okul mü
dürlerine verilen yan ödemeler, Personel Ka
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nunundan önce aldıklarımı bile karşılayama
maktadır.
Para değerinin % 66 düşmesi, iki yıldır
hayat pahalılığının asgarî % 50, hattâ birçok
maddelerde % 10O artmasına rağmen, bu öde
meler yapılamamıştır. 1970 yılında, yaşama
seviyelerinin altında bir yaşama seviyesi mev
cuttur; yani bugün 1970 yılının altında bir ya
şama seviyesinin içine memur düşürülmüştür.
Öte yandan, yüksek maaşlı memurların maaş
larında % 40'a yaklaşan vergi kesintisi var.
Maaş yükselmiştir, halkın ve milletin gözün
de yüksek bir maaş var; fakat bu maaşın üçte
biri rahatça vergiye gitmektedir. Aynı zaman
da yükselen maaşın para değeri de düşüktür,
o da ayrı. Yüksek dereceden maaş aldığı söy
lenen memur da bugün perişandır. Bu sistem
hâlâ işlemektedir.
Personel Kanunu ile gelen aksaklık ve hak
sızlıklar devam etmektedir. Yan Ödemeler Ka
rarnamesi çıkmasına rağmen, bu Kararname
ye göre ödenmesi gereken para hâlâ ödenme
mektedir; yani Devletin iki dairesi arasında,
Maliye Bakanlığı ile diğer bakanlıklar arasın
da bir uyuşmazlık, bir anlaşmazlık ve hattâ
kontra gidişler vardır. Bu durum Devletin gü
cünü zayıflattığı gibi, memurun çalışma az
mini ve Devlete güvenini de azaltmaktadır.
Bu, Türkiye'de devam etmektedir.
Ayrıca, sayin arkadaşım Ege'nin belirtti
ği gibi, bir vilâyete bağlı bir kasaba ile, diğer
kasaba içerisindeki uygulama dahi birbirine
uymamaktadır. Yani, yasalara dayalı bir Dev
letin uygulaması bu mu olmalıdır? Bu bakım
dan çıkarılacak kanun gücündeki kararnamede
bu hususlar açık ve kesin olarak belirtilmeli,
onu şu veya bu uygulayıcı veya bir sayman
diğer saymandan başka türlü anlamamalıdır.
Ayrıca, aynı sorumluluğu, aynı görevi taşı
yan, ayını yüksek tahsile veya öğrenim seviye
sine sahip olanlar arasında yan ödeme, göster
ge üstü rakamlar ve iş riski bakımından fark
lılıklar var. Bakıyorsunuz Sümerbank Zatişleri veya Muamelât Müdürünün aldığı yan öde
me, Karabük Demir - Çelik Fabrikasında aynı
görevi gören ve belki de daha önemli mesele
leri bilen ve birkaç lisanı bilen, bu iş için aran
mış bulunmuş insanın aldığı yan ödemeden da
ha fazladır. Buradakinin daha yüksek ve da-
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ha önemli vazifede olmasına rağmen, ona o
ödemeler verilmemiş, öbür taraftakine veril
miştir; Yani, memleket gerçeği, personel ger
çeği iyi tespit edilememiştir. Daha önceden
ister yönetmelikler hazırlanmamış olsun, ister
se bu dairelerin verdikleri dokümanlar ilgili
kişiler tarafından iyi değerlendirilememiş olsun,
neticeler bu aksaklıkları getirmiştir ve bu hu
zursuzluklar devam etmektedir. Meselâ, Tarım
Bakanlığının taşrada çalışan teknik elemanı
na yan ödemeler verilir, merkez teşkilâtında
daha mesuliyetin ve daha da ağır sorumluluk
lar içerisinde çalışan, aynı maaş derecesine,
aynı yetkilere sahip kişiye bunlar verilmez ve
bu bir bakanlık içinde taşra ile merkez ara
sında huzursuzluk yaratır. Oysa ki, merkeze
aldığını bakanlık biraz daha seçerek alıyor; ya
ni taşrada çalışana göre buradaki biraz daha
beğenilmiş ve bu işlerin mesuliyetini yüklenen
kişi olarak getiriliyor. Buna yan ödemeyi ver
miyor, taşradakine veriyor. Bu bir örnek ve
hâlâ bu uygulama devam etmektedir.
(Sayın senatörler, bunlar üzerine niçin he
yecanla ve dikkatle eğiliyoruz1? Bunlar rejimle
ilgilidir. Sebebi şu; tarihte görülmüştür ki,
devletlerin güçlü olması, belli ortamı, belli gü
cü taşıyan kişilere sahip çıkmakla
mümkün
olmuştur. Meselâ, orta halli hayat süren insan
lar en çok akıl yolunu seçerler. Bu insanlar
arasındaki eşitlik ve benzerlik orta sınıf halikı
nı meydana getirir. Orta sınıf halkını meyda
na getiren bu güç, devletin en akıllı düşünen,
hislerinden uzak, en mantıklı düşünen ve dev
letin bir yönü ile beyni kabul edilen kitledir.
Oysa ki, biz bu beyni şimdi körletmeye ve bu
beyni çalışamaz hale getirmeye çalışıyoruz. Bu
beyin, memura ile esnafı ile okumuş insanları
ile orta sınıftır. Bu 800 bindir, bu 1 milyon
dur, ama bunun ülke çapında ve Devlet için
deki gücü, diğer güçlerle oranlandığı zaman,.
diğer güçlere bir eşitlik sağlayacak kadar ağır
lık teşkil eder.
Devletin en güçlü dayanağı tarih boyunca
bu sınıf olmuştur. Zengin ve fakir arasında bu
sınıf bir köprüdür, Devletin devamlılığında bir
güçtür bu sınıf. Bu yolu, bu köprüyü kapama
lıları. Devletin bu insanlara karşı daha adaletli,
daha faziletli, daha koruyucu davranması ge
reklidir. Oysa ki, bugün bu sınıf
bunlardan
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yoksun görünmektedir. Bu sınıfın buna ihtiya
cı vardır.
Bir memurun bir öğretmenin başarısı ken
disine sahip çıkan Devletim gücü ve ilgisi nispetindedir. Bu ülkemizde de denenmiştir. Öğ
retmen ne zaman başarılı olmuştur, memur ne
zaman başarılı olmuştur; bu bellidir. İşte Ata
türk devri... On yılda on beş yıllık yapılan ham
le.
Sayın senatörler, bu bakımdan Hükümetin
bu konularda dikkatini çekmek istiyorum.
Çünikü, bu sınıflarda yaratılacak huzursuzluk
ve anarşi, Türkiye rejimine en büyük zararı
getirecektir. Bu balamdan biran önce bunun
önlenmesi ve bu çıkmazlardan bu orta sınıf m,
bu memurların kurtarılması gerekir.
Böyle davranılmaismı arzu
etmemize rağ
men, 1965'ten beri başlayan 12 Mart muhtıra
sından sonra daha da hızlanan bir şekilde Millî
Eğitim Teşkilâtında öğretmenler içerisine hu
zursuzluk, (Grördük ki, bütün suçlamalara ve
bütün ithamlara rağmen mahkemeler önünde
herkes temiz çılkmış, görevine dönmüştür.) gü
vensizlik, tatsızlık yerleşmiş ve bugün öğret
men bir yönü ile huzursuzluk içerisine, bir yö
nüyle de maddi sıkıntıların içine düşmüştür.
En çcık Millî Eğitim Bakanlığındadır, bu dere
celerle kadroların uymayışı. Çünkü, belli kad
rodan üç derece yukarıya kadar alıyordu. Şim
di, kadrosu verilip de iki, üç derece yukarıda
ki kademe ilerlemelerini alamaz olunea, o da
maddî bir sıkıntı olarak gelmiştir. Zaten mah
dut bir maaş ve bir de bu şekilde üzerine gidi
len huzursuzluk, Devlete güvensizlik,
başarıyı
azaltmıştır. Bu, psikolojide, sosyolojide, insan eği
timinde bilhassa bilinen en basit bir gerçektir. En
basit bir gerçeği bile bilmemezlikten gelerek bu ha
le sokarsanız, daha birkaç oturum konuşulur. Oysa
ki, görüyoruz, Maliye Bakanlığı söylüyor, «Ka
sım ayının 15'ine kadar şunlar çıkacak.» diyor.
Zaman, zaman Hükümet üyelerinin ağzından
duyuyoruz; «En kısa zamanda çıkacak.» Bir
kaç oturum daha uzatmamalı, bu gerçekler or
tadayken.
Şunu samimiyetle, inaraık yaşamış olarak
söylüyorum ki, Türkiye'de gerçekten Atatürk
çü, gençliğe ve öğrencilerine Atatürkçülüğü en
çok dile getiren . öğretmen böyle bir ezintinin
altında iken, idealist öğretmen, mefkûrecü öğ-
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retmen olarak ondan beklediğimiz bu imkân ! bir inanç, bir güç hainde memurlarda ve birları almak biraz zor olacak. İdealist mefkûre j likte çalışanlarda bağdaşık halde teşekkül etti
rilmelidir. Oysa bu arz ettiğim hususların yok
cilik, daıha çak o işe iten insanların o inancına
oluşu, Devlet dairelerindeki verimsizliğin, ses
yandiımcı olacak gücü ve psikolojiyi onların
siz direnişin olağan hale gelmesini etkilemek
kafasında ve ruhunda yaşatabilmesiyle; yasala
tedir, idarî otorite sarsılmaktadır; yönetenler
rı, onların kazanılmış olan haklarını en kısa
haıkkı verilmeyen insandan iş istemek zorunluzamanda onların lehine uygulamakla mümkün
ğunda kalmaktadır. Türkiye'de durum budur.
dür. Oysa ki, bunlar hâlâ devam etmekte; öbür
Bu boş verme işi; bakanından, müsteşarın
taraftan Personel Kanunundaki bu rahatsızlık
dan, genel müdüründen en küçük memuruna
lar devam etmekte.
kadar emirlere sırt dönüş, sessiz direniş devam
Kalkınma döneminde en çok
ihtiyacımız
I ederse, Türkiye, bırakın 1980'de, 1990'da, ikiMn
olan bu kişilerden, bu orta tabakadan, bu öğ
yılında bile ne İtalya'nın seviyesine gelebilir,
retmenden bugün küskünlüğü, kızgınlığı, kır
ne de başka bir ülkenin seviyesine gelebilir.
gınlığı sebebiyle gereken randımanı alarmamak
İhmalcilik ve başıboşluk da devanı edip git
tayız. Hattâ daha. da kötü bir davranış içerisin
mektedir. Kalkınma plânları ise plândaki gös
deyiz. Meselâ, bir yönetici seçiminde dahi, o
terilen maddelerden daha ötede bir şey getire
yöne'ticijye vereceğimiz maddî imkânları dikka
mez; çünıkü onu uygulayacak insanlar bu bil
te alarak değerlendirmede kayırmalara gidiyo
giye, bu kafaya, bu güce, bu inanca, bu şevke
ruz. Öyle oluyor ki, bu öğretmen daha çok sos
sahip değilse, Devletin yasalarla kendisine ver
yal yönlü bir düşünceye mi sahip; ama Atatürk
diği güven altında kendisini hissetmiiyorsa, bu
çüdür, milliyetçidir, görüşü şu yöndedir... Onu,
Atatürkçü çizginin öbür tarafına
düşürmeye j başarıya ulaşamaz.
çalışıyoruz. Oysa ki, bunlarda koyacağımız öl
Yine, Sayın Bakandan
istirhamım şudur:
çü, çıkaracağımız kanun gücündeki
kararna
Bizim dairelerimizdeki kadrolar on yıl, on beş
medeki esaslar öyle olmalı ki, buna parmak gir
yıl, otuz yıl öncesinden sağlanmış olan kadro
memeli, buna kanunun, yasaların hükmü ve
lar olaraik görülür. Çoğunlukla iş hacmi artmış,
esası girmelidir; yani çizginin öbür tarafına it
bu işte çalışan insanların sayıları çoğalmıştır.
meyeceğiz; kucağımıza, yanımıza çekeceğiz. Yi
Oysa ki, bu kadroların azlığı dikkati çekmekte ne doktorluk mesleğinde
(Arkadaşlarımı beni j dir. Hiç değilse, boşalan kadroların kendi sı
bağışlasınlar, branşım değildir) hastayı iyi et
nıfı içinde kullanılma yetkisi o dairelere veril
mek için hastalığın teşhisini iyi koymak ve o
melidir. Veremezseniz, idarî sınıfa alıyorsunuz,
hastayı iyi edecek: psikolojik yönlerini de bil
kadrosu var; fakat teknik eleman olan bu in
mek lâzımdır. Diz, bugün içinde yaşanan top
sanın teknik alanda kadrosu yok, idarî smıf
lumun piskolojisini bilmiyoruz. Ya biliyoruz
içinde kadro var, veriyorsunuz, ama onu tek
da yan çiziyoruz, yahut da bilmeden illâ da
nik işte çalıştıramıyorsunuz. Ya, kadro sağla
çizginin öbür tarafına düşürmeye gayret edi
yıp teknik işte çalıştırma imkânını vereceksi
yoruz. N'e ile ? Maddî yönüyle ediyoruz, mânevi
niz yahut da bu kadro içinde seyyaliyet sağla
yönüyle ediyoruz.
yacaksınız ; yani daireye o kadroyu kullanma
imkânlarını vereceksiniz. Kadro illâ Maliye Ba
Oysa, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmamız
kanlığına gidecek, tekrar daire istek yapacak,
için maddî, mânevi güce sahip, bilgili, psikolo
yaptığı istek neticesinde gelen kadro isteğine
jik ruh hali yerinde, Atatürkçü ve milliyetçi
uygun gelirse kullanabilecek. Ama alacağı me
kafaya ve gönüle sahip insanlara ihtiyacı var
murun kadrosu gelmiyor. Memur sekizinci de
dır bugün memleketin. Gerçekten orta esnaf ve
recede, aldığı kadro yedi yahut dokuz oluyor.
başta da Türk öğretmeni buna sahip insanlar
Teknik sınıfta çalıştıramıyor.
dır. Bu güce saıhip insanları Devletin koruma
sı, Devletin güçlü olmasına bağlıdır. Türkiye'
Bu bakımdan çıkacak bu kanun gücündeki
de idarî itsıilkrar sağlanmalı, Devlet daireleri
kararnamede bunun sağlanılması, bu seyyalinin her kademesinde çalışanların
yaşantısına
yetin verilmesi şarttır. Bu kadroların yokluekonomik sağlamlığın temini getirilmelidir. Bu I ğuyla kaybolan derecesinin verilmesi ve iki yıl70 —
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dır hattâ iki yıl, on bir ay, yirmıi dokuz .günlük
çalışmasının karşılığı olan kazancını alamayan
memurun bu sıkıntıdan biran önce kurtulması
için en kısa zamanda bu kararnamenin çıkma
sı şarttır. Bilhassa artık, memurlar arasındaıki
bu ümıidin, bu ışığın biran önce doğrulması ül
kemiz için, Devletimiz için, rejimimiz için ge
reklidir.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil.

vermişlerdi ve «Basım sonuna kadar bu mese
leyi halledeceğiz.» demişlerdi. Zabıtlarda var.
Kasımı sonuna kadar bu mesele halledilmezse,
elbette bizim de söyleyeceklerimiz olacaktır.
Çünkü, bir memleketin başbakanı bir söz ver
di mi, onun yerine gelmesi ılâzımdır. Bu Hükü
met gider, fakat ondan sonra gelen başbakanın
dahi bu söze sahip çıkması lâzımdır. Devletin
ciddiyeti bunu icabettirir ve böyle olur. Çüılkii
teknisyenler çalışıyor.

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, maruzatım kısa olacak.
Sayın Bakan, enine, boyuna malûmat verdi,
dinledik. Yalnız Personel Kanunu memurlara
huzur getireceği yerde, maalesef huzur getirmonıiştıir. Başka memleketlerde böyle bir hü
kümet, böyle bir kanun getirse ve memurlar
arasında huzursuzluk yaratsa, kanaatimce mu
vaffak olmamış sayılır ve görevinden çekilme
si iktiza eder. öünikü Hükümet, maiyetindeki
memurlarla çalışır. Onlar memnun olduğu tak
dirde, Devlet gemisi yürür, olmadıkları zaman
da yürüımez,
Bu konuyu tekrar tekrar niçin bu kürsüye
getiriyoruz 1 Sebebii şu: Bizler senatör ve mil
letvekilleri olarak elbette memurlarla da te
mas ediyoruz. Bu temaslarda
arkadaşlarımız
haklı olaralk dertlerini bizlere söylüyorlar ve
onların dertleriyle de bizler dertleniyoruz;
üzülüyoruz. Haklılar, zira onlara göre kendi
meselelerimizle ilgili kanunları Parlâmentodan
çıkarıyoruz; fakat onların haklarını geciktliriyoruz. Elbette bu gibi durumlar Parlâmentoyu
zedeliyor ve zedelemekte de devam ediyor.
Onun için ısrarla sik sık üzerinde duruyoruz.

Devlet dairelerinde görev alan muhtelif me
murlardan aklığım mektupların bir kısmı
^elimde. Bu ımemunlar geçen Hükümetim Başba
kanına da bu müracaatlarını bildirmişler. Ce
vap alamadıklarını söylüyorlar, üzüntülerini
belirtiyorlar, faılan. Sayın Bakana bunlardan
bâzı bölümler okuyacağını. Bakana gönderdiği
dilekçenin bir suretini de banla göndermişler.
«Bu durum, 657 sayılı Devlet Memurları Kamu
nu ile bu kanunu 'değiştiren 1327 sayılı Kanu
num; değişik hükümlerine göre intibakımın 1 8 nci
derecenin 3 ncü kademesine yapılmışı gercikirken, 9 ncu derecenıin 1 nci kademesine yapıl
mıştır. Şimdiki halde yeni ımıezun olmuş bir
öğretmeınıle, 14 yıl Devlete hizmet eden benim
aramda yalnız 100 lira bir fark vardır.» Biakanlığa vermiş olduğu dilekçesinde bunları belir
tiyor. Siz bir kanun çıkarıyorsunuz böyle inili
yor. Adam ömür çürütüyor, memlekete 14 yıl
hizmet ediyor; Fakat karşısına yeni mezun
olan bir arkadaşı 'getliyor, o da elkulunda mü
dürdür, ama aralarındaki fark ancak 100 lira
dır. Bu memurun 14 yılı heba olmuşjtur, de
mektir. Bu yalnız bir misale göre değil, hepsi
ne teşmil edilebilir. Anayasa Mahkemesi haklı
olarak geçici hükmü ortadan kaüdırdı. Arkadaş
ların ne kabahati var, siz 1970'de bir kıanun çı
karmışsınız, eski kamrun hükmü gereğince 3 üst
dereceye kadar terfi eder hükmünü kaklırm-şsni'iz. Tabiî o memur da hizmet süresi müdde
tinle e bu şekilde çalınmış. Bu, her dairede böy
le, öğretmenlerde de böyle. Bir de bakıyorsunuz
Personel Kanunu çıkarılıyor, senin aldığın aslî
maaş 60'dır, 60'm 3 üst derecesi cilan 90 üze
rinden maaş alıyorsun. Fakat, Personel Kanu
nu gereğince senin intibakın 60 üzerinden ola
caktır deniyor. Diğer memurlarda da böyle olu
yor. O takdirde hizmet edenlerle, etmeyenler
arasından büyük haksızlıklar ve uçurumlar
meydana geliyor.

Haddizatında bu kanunun noksan olaralk
çıkmasının sebebi şu: Bu kanunun yürütülmesi
görevini Maliye Bakanlığı üzerine aldı. Fakat,
bir de Devlet Personel Dairesi var. Personel
Dairesii diye bir teşkilâtı neden kuruyorsunuz
ve ihtisas erbaplarını biraraya topluyorsunuz ?
Böyle bir çekişmeden dolayı bu kanun Parlâ
mentodan noksan çıkmıştır, kanaatimce. Buna
ya Maliye Bakanlığı sahip çıkacak, yahut da
Personel Dairesi Başikanlığı sahip çıkacak ve
biran önee bu haksızlıklar ortadan kaldırılmış
olacaktır.
Gündem dışı bir konuşma yapmıştım ve
Başbakan sayın Melen beyefendi de bana cevap

_71 _

O. 'Senatosu

B :4

Ben, bu gibi meseleleri olan arkadaşlarla
konuştum. Onlar, «Biz bunun parasında deği
liz.» diyorlar. Doğru. İnsan oğlu haksızlığa ta
hammül edemez. Hele, okumuş bir adamın hak
sızlığa tahammül etmesi zordur ve bu haksiz
lik ortadan kalkmadığı müddetçe rahat edemi
yorlar. Ben şu 25 yılımı doldurayım, hattâ bu
kimse modern matematik kursu da görmüş, bir
dakika durmayacağım diyor. Şimdi insana da
ihtiyaç var; kurs görmüş, bu sahada yetişmiş
bir matematik öğretmenine dışarıda 6 - 7 bin
lira ücret veriyorlar. Ama, mesleğinin aşıklığı
dır, orada kalmak istiyor, söylüyor; «Ne yapa
yım ki, ben bu haksızlığa dayanamıyorum. Me
sele 6 - 7 bin lira değil, ben o kürsüyü, özlüyo
rum, pişmanlık da duyuyorum, ama bu halle
dilmedi;; diyor. Bakınız, elemanı nasıl kaybedi
yorsunuz. B u ; müheııdisde de öyle, öbüründe
de öyle. İnsan kolay yetişmiyor. Sonra, geride
kalanlar da huzursuzdurlar. Bu huzursuz insan
larla, haksızlığa uğrayan insanlarla iş görmek
çok zordur, sayın Bakan.
Kanaatimde bundan önceki Hükümet yan
lış bir kanun çıkarmıştır. Hattâ onu getiren
Maliye Bakanı bugünkü Hükümette Sanayi ve
Teknoloji Bakanıdır. Düşünüyorum, böyle bir
bakan bir başka memlekette olsa ve böyle bir
kanun çıkartsa ve bu kanun muvaffakiyetsiz
olsa böyle bir bakan tekrar bakan olabilir mi!
Kanaatimce olamaz diyorum, kene1! kendime.
Çünkü, böyle bir bakan böylesine bir kanun ge
tirmiştir ve Türkiye'yi hercümerç etmiştir. De
mek ki, liyakati o kadarmış. Türkiye'mizde bu
görülüyor. Bunu bir aralık Sayın Mel en'e de
söyledim.
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Bakıyorsun talebesiyle de konuşabiliyor,
öbür tarafta da konuşabiliyor. Bana 'gönderdik
leri dilekçe surelilerinde, sayın Bakanla da vere
yim, hattâ «Filân, yer alınken biz niye alamayalım1?» diyor. Kanun, tüm Devlet daireleriyle il
gili olarak çıkıyor. Bu durumda biz, elimizdeki
millî kuvveterimizin değerinde ister istemez ko
münizme fırsat veriyoruz. O, memurlar arasın
da söz konusu oluyor ve onların itibarını küçül
tüyoruz. Bu bakımdan da Hükümetin yine has
sas davranması lâzımdır, bu meselede. Çünkü,
bana gönderilen yazılar içinde bu konuya da te
mas ediliyor ve bunları söylemek bizini vazife
mizdir.
Belki zaman kifayetsiz, bu konu ile ilgili bir
kaç oturum yaptıldı, şu, bu. Fakat, Nihat Bey
j Hükümetinin de göreve geldiği vakit ilk iş ola] rak bu konuyu ele alması lâzımdı; ben bu kimseS lerle çalışacağım deyip onları memnun etmesi lâj zımdı. Ama olmadı. Melen Hükümeti hüsnüni| yetle «Bunu Kasım ayı sonuna kadar halledece
ğini.» diyor. Zaten, etmesi de lâzım, Anayasa
! Mahkemesi o geçici maddeyi bozmuş ve aradan
İ da 6 aylık bir zaman geçmiş. Bunun artık bekler
j bir tarafı yok. Eğer Hükümet huzurlu olmak
i istiyorsa, Devlet memurlarıyle de iş görmek isj tiyorsa, (ki, istiyor) bir an önce bu haksızlığı
i telâfi etmesi lâzımdır.
i
Meslekdaşlarım söylüyorlar; «1970 senesinj den de hakkım var, ama o parayı eğer Devle| tin bütçesi müsait değilse vermesin, yeterki biJ zim hakkımızı şu andan itibaren veriyoruz dej sinler, açık konuşsunlar.» diyorlar, açıklığa dâj vet ediyorlar. Biz de, onların temsilcisi olmamız
I dolayı siyi e Hükümeti açıklığa davet ediyoruz.
Açık konuşmalı. Devlet, «Benim param yok»
I dediğinde, «Başka yere bulabiliyor» diyor.. Bu
beyanlarda doği'u değildir. 1970 senesinden iti
baren bir müktesep hak tanıyor, ki onu taksi
de bağlayabilir. Hatta diyorlar ki, «Devletin
gücü buna kâfi gelmeyebilir, vermeyebilir. Ye
niden bir intibaka razıyız, yeter ki bu hakları
mız verilsin.» Bunu bilhassa istirham ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Nahit Altan, buyurunuz.

O halde bize söylenenler haklı. Sayın Ba
kandan istirhamım, uzun sözün kısası, hem de
vaktinizi daha fazla almamak için söylüyorum,
memur kadrosunun bu durumunun artık daha
fazla sürüncemede kalmasına tahammülü yok.
Hükümetler kanunların gereğini ve bütün icra
atını memurlar vasıtasıyla yaptıklarına göre,
önce memurun huzursuzluğunu ortadan kaldır
mak lâzımdır. Arkadaşlarımın dedikleri gibi
söylemek istemiyorum, efendim pahalılık var,
işte maaş az geliyor, filân; o, olabilir. Fakat,
NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
esas olarak üzerinde durdukları nokta, haksızlı
kan, muhterem senatör arkadaşlarım;
ğın ortadan kaldırılması ve haksızlığa taham |
Bundan evvelki müzakerelerde bu konu ile
mül edememe keyfiyetidir; edemiyorlar doğru { ilgili olarak söz almıştım ve birçok cihetleri gesu.
İ niş bir şekilde izah etmiştim. Arkadaşlarımın bu
7 1 •—
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birleşimde de bâzı hususları tekrar etmeleri,
işin mahiyetini genişletmeleri ve bizden çıkan
kanunları tatbikle mükellef olan Hükümetin
vazife ve salâhiyetine girmeyen, Parlâmento
nun salâhiyetine giren hususları da bu görüş
menin içine dâhil etmeleri dolâyısıyle söz almış
bulunuyorum.
Evvelâ şunu arz edeyim ki, verilen önerge
mevcut 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
bu kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322
sayılı Genel Kadro Kanununun uygulanmasın
daki aksaklıklar konusundaki görüşmedir. Demek
ki, elde mevcut bir kanun var. Bunu tatbikle mü
kellef olan merci var ve bu tatbikattan aksaklık
doğuyor. Bunun 'burada genel görüşme nıevzuundan ziyade, evvelemirde tüzük hükümleri gereğin
ce netice alıcı olarak bir araştırına konusu ya
pılması ve vazifesinde ihmali, kastı, (Kendileri
nin de'bâzı hususlarda belirttikleri gibi) müsava
tı bozucu, kasta ma'krun, kayırmaya makrun ter
cihi olanlar varsa, onlar hakkında gereken dene
tim. usulümüze uygun bir •tatbikata girip, netice
alıcı 'bir önergeyle işe girmemiz daha doğru olur
du. Ama, arkadaşlarımız o cihete gitmemişjler,
doğrudan doğruya, neticeye götürmeyen, fakat hir
tavsiye 'mahiyetinde, bir bilgi edinmek için... Bil
gi edinmek için ya])ilan bir işte, herkese tekrar ibilgi vermek, bilgi edinmek değildir. Arkadaşlarımız
kendi görüşlerini burada «bilgi olarak bize sunuyor
lar
Arkadaşlarımızın önerge dolâyısıyle bahis
mevzuu ettikleri hususlar, bütün parlamenter ar
kadaşlarımızın gözlenme atılan muhtelif teşek
küllere mensup personelin dileklerini kapsayan
ibir husustur. Bunu Bakanlar Kurulu da bili
yor ve Bakanlar Kurulu bu tatbikattan şikâyet
çi olduğu için, bu önergeden evvel bize gelmiş
«Bu aksaklıklar var, parlâmentolara bunu sunup
uzun müddet komisyonlardan ve iki Meclisten
geçirip tekrar kanun safhasına intikal ettirmek
uzun olacak, hepiniz acele ediyorsunuz.» Şimdi
de arkadaşlarınım acele ettiği gibi kısa zamanda
netice alın diyorsunuz, ben de öyleyse 64 ııcü
madde gereğince sizden kanun hükmünde - bir
kararname çıkarılmasını istedim ve bu kanun
hükmünde kararnameyle bana bir selâhiyet ver
diniz, birinci safhada, yan ödemeler mevzuu ile
ilgili Kararnameyi çıkarttım.» demiş. O da malûmuâlinrz 64- neü madde gereğince yine kanun
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kuvvetinde kararname çıkarma hususundaki tek
lifin gelişi gibi, Kesmî Gazetede ilân olunduğu
gün Büyük Millet Meclisine geliyor ve müzakere
oluyor. Nasıl müzakere oluyor? Kanunların usu
lüne uygun bir şekilde müzakere oluyor. Böyle
olduğuna göre, ben genel görüşme isteyen arka
daşlarımın, bu mevzuu esas kararname geldiği za
man değiştirme hakkı olan Parlâmentomuzun iki
kanadında olduğu gibi burada, da görüşüp ver
dikleri önergelerle şu isteklerini bizzat icraat
safhasına, bizzat tatbikat safhasına sokmalarını
isterdim.
Esasen önerge verenlerin konuşmaları aracımla
da bir zıddiyet tespit ettim. Sayın Ege burada
memur adedinin fazla olduğunu, K)0 bini açtı
ğını, kadroların tenkisi lâzım geldiğini ve sayı
yı üçte bire indirmekle Devlet mamurlarının va
zifelerini ifa edebileceklerini beyan ettiği halde,
Sayın Öztürk arkadaşım burada yeni kadroların
ihdasını talep etti. Önerge sahipleri bile tezata
düşerlerse, kanunu çıkaran bizlerin sadece tat
bikle mükellef olan idareden aksaklıkların hesa
bını sorması değil, (Geçen birleşimde de arz et
tiğim gibi) evvelâ bizim tatbik edenlere hakika
ten tatbikatta kolaylık getirecek şekilde kanun
ları çıkarmamız lâzımdır.
Geçen birleşimde arz ettim, biz Personel Ka
nununu alelacele çıkardık. Burada hiç birimiz iti
raz etmedik, koca Personel Kanununu ö gün için
de çıkardık. 20 senede çıkarılamayan Personel
Kanununu 5 gün içinde çıkardıktan sonra, tat
bikatçıdan şikâyete hakkımız yoktur arkadaşlar.
Kimse bizi 'kovalamıyordu, kimse bizi zorlamıyordu, kimse bu kanunu çıkarın yoksa şunu ya
parız, bunu yaparız diye tehdit etmiyordu. Zaten
tehdit etselerdi, bizim burada varlığımızın hik
meti vücudu olamazdı. Kendi şahsiyetimizi ko
rumak mecburiyetindeydik, korumak için muh
telif yollar da vardı, bunu ayrıca zikretmeye ihti
yaç görmüyorum.
Bir arkadaşınım buradaki beyanı benim tu
hafıma gitti. Bir kışkırtma mahiyetinde gi'bi gö
rürüm ; ama aklından böyle bir şey geçmemiştir,
bir düşünce mahiyetinde olsa gerek. Efendim,
memur direnirmiş, memur şu veya bu yoldan ha
reket edermiş. İdare hukukunda Hükümet ta
sarrufu diye bir müessese vardır. Hükümet taLsarrufları akdî mukaveleler gibi akitler gi-bi de
ğildir, karşılıklı anlaşmayla yapılmaz. Hükü
met statüsünü tâyin eder, bu statüye göre hare-
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BAŞKAN — Sayın Tanyeri söz mü istiyorsu
ket etmek isteyen Hükümete müıaeaat eder. j
nuz;..
Eğer statünün tayin ettiği hususlara uygunsa,
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Evet efen
Hükümet tarafından, gereken makamla?' tarafın
dan o bu statü çerçi vesi irinde vazife görmeyi
dim.
taahhüt ettiği için kendisine bu vazife Tevdi edi
BAŞKAN—• Buyurun efendim.
bi'. Binaenaleyh, vazife tevdi edilen, tek taraflı
SALİH TANYERİ (Gaziantep) —- Sayın
bir tasarrufla ise alman şahsın direnine hakkıBaşkan, değerli arkadaşlarım;
y.'ktuı'.
Genel görüşme, Parlâmentonun
denetleme
Geçen birleşimde kısaca arz ettiğim gibi, Hü
yoludur. Anayasal bir hak ve yetkidir. Bu yet
kümet Anayasadan kuvvet alır. Parlanıentonun
kiye dayanarak. Devlet Memurları Kanuıuıırıın
(pknrmjş olduğu kanunlardan kuvvet abr ve bun
uygulamasında ya da 'bünyesinden doğan hak
la İM tatbik eder. Biz burada kanunlar çıkarı rsızlıkların verdiği huzursuzluklar burada derin
ken. Anayasanın tanıdığı hakları kullanırken, elliğine. genişliğine ortaya, serilmiş ve 64 neü
lii tte yetkili organlar tarai'mdan veyahut da tek
maddeye göre kanun kuvvetimle kararname çı
nik, elemanlar tarafından Hükümet vasıtasıyle bi
karma yetkisini almış olan Hükümetin son za
ze intikal eden hususlara da kıymet veri' sek.
m/anlarda başladığı ve Hükümete kadar gelmiş
kanunları tatbikatçıya daha kolaylıkla götürü
bulunan hazırlıklarına bir ışık tutmaktan iba
rüz.
retti ve bu eğer amacına, ulaşırsa büyük bir maz
Gecen bu leşimde de arz ettim, Anayasanın
hariyet, büyük bir şans olurdu.
öo neü maddeci hatırımızdan çıkmamalıdır. Ana
Tabiatıyle kanunini' hazırlanırken, komis
yasanın ö3 neü maddesi Devletin çalışanlara hak
yonlarda ve genel kurullardaki görüşmeleri sı
\ erirken, bunu imkânları dahilimle yapabileceği
rasında, gerek gruplar adına yapılan konuşâmir hükmünü koymuştur. Biz burada bir kanun
ı .malarda, gerek kişisel konuşmalarda kanunun
çıkarırken, gelen Hükümet erkânının teknik ele
ileride vücuda, getireceği aksaklıklar varsa on
manlarından aldığımız bilgiye rağmen o imkân
lar meydana serilir ve bunların değiştirilmesi
ları zorlamaya kalkarsak. Hükümeti müşkül
için önergeler verilir, değiştirmek imkânı hasıl
(iuruma düşürürüz. Badema, Hükümet gelip biz
olmazsa ileride bu aksaklıkların meydana çık
den böyle ikide bir kararname çıkarma yetkisi
ması üzerine değiştirilmesi yoluna gidilir.
isterse, bunu da verirken yine gerektiği şekilde
biz alâka göstermezsek, muhtelif tatbikatlardan
Şimdi, sayın arkadaşımız burada Devlet Per
dolayı genel görüşüne, araştırma, soruşturma ve
sonel Kanununu tadil eden kanunun acele çı
isleme m ecburi'y etinde kalırız. Dolayısıyle Par
karıldığı. üzerinde fazla durulmadığı gibi. 'Cum
lamentonun çalışmaları dalın, evvelki eksik ça
huriyet. Senatosunu âdeta ihmalkarlıkla itham
lışmalarımız dolayısıyle aksar ve bir saatte yaeden bir konuşuna yaptılar. Ben şahsını ve gru
paeağımız bir işi iki. üç günde yapamaz hale ge
bum adına bunu kabul edemeyeceğim. Çünkü.
liriz.
zabıtları işhad ederek söylerim ki, Devlet PerBurada bu mevzuu açmanınım sebebi, Par j soııel Kanununu tadil, eden kanunun buradaki
lâmento olarak bu gibi kanunların çıkışından i müzakereleri sırasında, bugün genel görüşme
sonra, tatbikatında göreceğimiz aksaklıkları gi
sebebiyle değerli hatiplerin ortaya koymuş ol
derme yönünde eğer bir tem emlimiz, bir arzu
dukları aksaklıkların meydana geleceği grubu
muz olursa ve bu arada Bakanlar Kurulu tara
muz tarafından ifade edilmiş ve bir seri öner
fından kanun hükmünde kararname çıkarılma
geyle bunların değiştirilmesi yoluna, tevessül
sı hususunda kanun tasarısı ıgelir ve bu (kanun
edilmiş. Özellikle intibaklarda büyük haksız
laştıktan sonra kararname çıktığı takdirde, kalıklara sebebiyet veren ek geçici 2 uci madde
ı a rnanı enin Pa.ıiâniıentoda müzakeresi sırasında
üzeninde saatlerce konuşulmuş ve nihayet bü
bunları söylemek, istemek ve 'değiştirme hakkı
tün bunlardan sonra kanunda verilen önergeler
mızı orada kullanmak içindir. Böylece Parlâ
istik.aıiiıetinde değişiklik yapılamayacağı görü
mentoyu fazla işgal etmemiş oluruz kanaatinde
lünce, grubumuz ekseriyetle kırmızı oy vermiş
yim.
tir. Şu halde bugün şikâyet konusu olan 1327
i sayılı Kanunun Senatoda müzakeresi sırasında,
Saygılarımla.,
74 —
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komisyonlardaki müzakeresi sırasında bunların
lıepsine değinilmişti.
Kanunun bünyesinden meydana gelen aksak
lıklar var, uygulamada çıktı. Bunlarım değişti
rilmesini ve dolayısıyle kamu sektöründe âmme
hizmetleri gören kimseler arasında vücuda ge
len huzursuzluğu bertaraf 'etmek lâzımdır, bu
hususta Hükümete ışık tutmak lâzımdır.
Bir do yanlış uygulamadan mütevellit hu
zursuzluk var ki, bu haksızlık kişisel haklara
istlnadetmektedir. Memurlar Danışıtayı doldur
muşlar, idare bazen müspet bazen ımenfî cevap
veriyor, bir türlü hakkım alamıyor, özellikle in
tibaklar mevzuunda. Bu itibarla, hu genel görüş
me tam za.nıanıında olmuştur. Değerli 'arkadaşla
rımız fikirlerini derinliğime, genişliğine ortaya
koymuşlardır.
Umarız ki, Hükümet kanun kuvvetindeki
kararname çalışmalarında bunu kendine bir ışık
telâkki edecek ve getireceği kanun kuvvetin
deki kararname artık Devlet memurları ara
sında vücuda, gelen huzursuzlukları, eşitsizlik
leri, haksızlıkları kökünden ortadan
kaldıra
caktır.
Teşekkür ederim.

memin bitirilm'esinin mümkün olacağını ifade 'et
mek istenmiştim, Bir iki 'oturumla. Gene aynı şe
yi açarak ve izaih 'ederek arz ediyorum. Kasnın
ayı sonundan önce bu kararııamıe her halükârda
çıkarılmış olacaktır, bunu belirtmek istiyorum.

BAŞKAN — Söz isleyen sayın üye?.. Sayın
Bakan buyurun.

Gerçekten 657 sayılı Kanunun bugün tespit
edilebilen hatalarının ortaya çıkmış ormlası, mü
saade ederseniz bunu ifade '(•deyim, ku Kanunun
ne çok acele çıkarıldığının bir delilidir, ne tetkiksiz çıkarıldığının bir delilidir, ne ele halen uy
guladığımız 657 sayılı Kanunun bütün tespit
edebildiğimiz aksaklıklarına rağmen reform ni
teliğinde bir kanun o'lmadığmın bir işaretidir.
Biz bunu Hükümet olarak böyle kabul edemi
yoruz. Günkü, uygulanan kısımlardaki başarı
lar ve bunun ileride (bize vaadettiği gelişmeler
nazarı itibare almanca 'diğer aksaklıkları, (Bi
rinci konuşm'anıda da arz ettim) çok geniş kap
samı olan bir konunun ötesinde berisinde çıkan
arızalar olarak kabul ediyoruz ve hunîarı dü
zeltmeğe gayret (ediyoruz.

I)EYLr7I BAKANİ ZKYYAT BAYKABA
— Sayın Başkan, sayın senatörler;
Genel görüşme önergesi üzerinde kamuşan
sayın senatörlerin mütalâalarına
müsaade
•ederseniz kısa olarak cevaplar arz etmek ve Hü
kümet görüşünü belirtmek istiyorum.
Sayın senatörlerin görüşmesinde
üzerinde
önemle ve iştirak halinde durulan bir' husus, 'el
deki Yetki Kanununa göre çıkarılacak karama menin bir an önce çıkarılması konusu olmuş
tu*.
Konuşmamda bir iki oturumelan bahsetmiş
olmamın, biraz yanlış tefsir edildiğini anlamak»tayiiiı. Oturumdan maksadımız, Bakanlar Ku
rulu olarak haftada yaptığımız normıal bir veya
iki oturumdur. Bunu kastetmiş bulunuyorum.
İki veya üç oturuma, dört oturuma ihtiyacı ol
sa, hu Kasım ayından önce sonuçlanacak bir duru
mum ifadesidir. Binaenaleyh, oturumla kastet
mek istediğim husus budur. Sayın Dikeçligil'in
söyledikleri, Sayın Melen'in va a elet tikleri gibi
•Kasım ayından önce hattâ daha erken kararna

Sayın Ege, gerçekten henhaldo problemlerin
çok 'geniş ve çeşitli olmıasını 'da nazarı itibare
alarak, uygulamada intibaklarda çıkan denge
sizliklerin, tutarsızlıkların bu kararname ile
tamamen giderileceğine kani olunamayacağını
belirttiler. Gerçek durum şudur: Tabiî haliha
zırda •elimize aldığımız .konular, Yetki Kaınunu
çerçevesi içerisine giren ve bugün tespit •edebileliğimiz
aksaklıklardan, •şikâyetlerden varsa
haksızlıklardan ibarettir. Halbuki, biz yetki ka
rarnamesini iki yıllık bir süre için 'almış bulu
nuyoruz. Binaenaleyh, eğer bu ,kararnam<cde
haksızlık olarak, adaletsizlik olaraik, 'dengesiz
lik olarak veya tutarsızlık olarak tespit •edeme
diklerimiz varsa, (Çok mümkündür ki, çıkart
tığımız şeyde ilahi bâzı tutaırsızlık noktaları bu
lunabilsin) nazarı itibare akmadığımız, alamadı
ğımız hususlar varsa, *bu iki senelik süre içeri
sinde verilen yetkiyi kullanarak, bu aksaklık
ları da gieleı-meğe gayret edeceğimiz tabiidir.

S'aym Ege gerçekten Personel Kanununa as
lında kapsamı dışında kalması gereken bâzı ku
ruluşların dahil edilmesinin ile (İktisadî Devlet
Teşekkülleri, belediyeler, özel idare'ler
gibi)
aksaklığın bir sebebi olduğunu söylediler. Bun
lar, Kanunda mıevcudolam hükümlerin bu kurııluşl'ara uygulanması suretiyle kapsam içine
alınmış olmaktadırlar. Yoksa bu kuruluşlar
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için özel bir hüküm yoktur. Bu haklından değil,
la.mıa hakikaten kendi özelliklerine uydurulacak
özel kanunların çıkarılması 'açısından, özel ida
reler, belediyeler ve özellikle İktisadî Devfet
Teşekkülleri G57 sayılı Kanunla bağdasaımayaeak hususlara sahip kurüluşlaır olarak görül
mektedirler. Şunu söylemek istiyorum: İktisa
dî Devlet Teşekküllerinin 657 sayılı Kanunun
çerçevesi içine ginmeyecek özel hükümlere ihti
yacı vardır. Bu hükümden mahrumdurlar; aynı
zamanda da özel idarelerden daha az olmakla be
raber belediyeler de. Bu bizi hu üç kuruluşa ıait
Personel Kanunlarını bir an önce çıkarmağa
zorlamaktadır. Bizim halihazırda bu konudaki
çalışmamız, İktisadî Devlet Teşekkülleri Per
sonel Kanunu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu
nu takiben özel idare ve (belediyeler ide sayrıca
ele alınacaktır; fakat bunların ilerlemiş
bir
çalışmalarına sahip bürünmüyoruz.
Sayın Ege 440 sayılı Kanunla kurulan İkti
sadî Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme
•Komisyonuna bu vesile ile temas buyurdular.
Bende naz Maliye Müsteşarı olarak o zaman bu
komisyonun iki sene süre ile başkanlığını yap
mıştım. Üç tanesi müsteşar lolmaik üzere altı
yüksek meni ardan kuntlan bir komisyondu. İki
sene bu komisyonda çalıştım. Öyle zannediyo
rum İki, müsait bir zamanda uzunca anlatmak
fırsatını bulursam, kendilerine arz ederim. Bu
komisyon sadece benim orada, bulunduğum sü
re içerisinde değil, benden sonra ve benden ön
ce gelmiş maliye müsteşarlarının başkanlığı za
manında yaptığı çalışmaları ile epeyce işler
görmüştür. Fakat özellikle şunu ifade etmek
(mecburiyetindeyim, kanun tasarısını, kuruluş
kanunu tasarısı haline 'getirecek çalışmaların
sonucu henüz alınamlamış'tır.
Sayın Ege'nin çok haklı olduğu bir taraf
vardır. Bu hususu da ilk görüşmemde belirtme
ye çalışmıştım. Gerçekten benim tatbikatta or
taya çıkan aksaklıklar diye bahsettiğim aksak
lıkların, dengesizliklerin büyük sebeplerinden
birisi de sayın Ege'nin buyurduğu tefsir, yorum
hatalarından ileri gelmiştir; yani uygulamada
memurların belli bir hükmü, kendi anlayışları
na göre farklı farklı tefsir ve uygulamaların
dan ileri gelmiştir. Buna şimdi zannediyorum.
Maliye Bakanlığı (Biraz sonra arz edeceğim)
ve Devlet Personel Dairesi hâkim olmaya baş
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lamıştır. Bunu biraz da başlangıçta mazur gör
mek lâzım. Çünkü, uygulanması, yahut tecrü
besi biraz yerleşmemiş konularda daima bu hal
lerle karşılaşmak mümkündür; fakat epeyce
bir uygulama geçıirdiik. Bundan sonra tefsir
farklılıklarına imkân vermeyecek bir Bakanlık
ve Personel Dairesi hâkimiyeti diğer görüşle
rin üzerinde teessüs edecektir şüphesiz.
Efendim, memur adetleri üzerindeki sayın
Ege'nin görüşleri zannediyorum biraz tavzihe
muhtaçtır. Biz 800 bin memur diyoruz. Devlet
sektörü olarak bu o civarda bir şeydir gerçek
ten. Bunların azaltılması veya çoğaltılması, her
zaman aksi yönlerde görüşler halinde üzerinde
durulan konular olmuştur. Bakanlıklara, 800
bin memurdan bir kısmını kendi bünyesine al
mış kuruluşlarımıza, gitsek işiteceğimiz ilk şi
kâyet (Bunu itiraf etmek mecburiyet indeyim)
kadroların eksik olduğundan şikâyet edilir.
Halbuki toplam olarak kadro adetini Devlet
gücü ile ölçerseniz, bugünkü bütçelerimizde ca
rî masrafların en büyük kısmını bel'eden bu
memur maaşlarını malî gücümüzle ölçerseniz,
gerçekten çok yüksektir; fakat tatbikattaki ki
şiler ve yetkililer daima bunlardan şikâyet et
mektedirler.
Bizim torba kadro uygulamamız şöyle ol
muştur, yahut bize öyle intikal etmiştir. Baş
langıçta torba kadrolardan verilen kadrolar
belki de biraz çok genişçe kullanılmıştır; fakat
bunlar üzerine sonra bir baraj konmuştur. Kul
lanılmayanlar geriye alınmıştır ve böylece bu
na hâkim olmaya gayret edilmiştir. Genel ola
rak kadroları ele alıp teker teker ayıklayarak
«bu lüzumludur, bu lüzumsuzdur» diye bir ame
liyeye girmekten çok, bizim görevlere göre han
gi kadroları vermemiz lâzım, bunları tespit et
memiz gerekir. Personel Kanununa göre yapa
cağımız bâzı yönetmelikler bunu sağlayacaklar
dır; fakat maalesef bu yönetmelikler henüz or
taya çıkmış değildir. Üzerinde çalışmalar var
dır. Zannediyorum bu yönetmelikler çıktığı za
man ak mı, kara mı; yani personelimizin az mı,
çok mu olduğunu tefrik edebilmek için daha
iyi bir endis elde etmiş olacağız.
özet olarak söylemek gerekirse, biraz önce
de arz ettim, sayın Ege'nin bahis buyurdukları
gibi kararnameyi mümkün olan süratle (Ki, bu
imkânı da Kasım ayının sonu itibariyle arz et76 —
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m ek istiyorum.) çıkartmaya gayret edeceğiz.
Esasen bundan ayrı olarak tatbikatçıların su
yu kendilerine çevirmemeleri ve farklı uygula
malara mahal verecek fikir ayrılıkları ile karşı
laşmamak için onları bir kontrol altında bulun
durmaya gayret edeceğiz. Zaten bizim görüşü
müz de budur.
Sanıyorum ki sayın Ege'nin görüşlerini bu
şekilde cevaplamış oluyorum.
Sayın Öztürk'e cevaben de gene aynı şeyi
tekrarlamak istiyorum. Kasım ayı sonu olarak
birkaç oturumun ne demek okluğunu arz etmiş
tim. Yalnız burada sayın Öztürk'ün konuşmala
rından sanki, memurların bütün hakları elinden
alınmış, yahut kanunen verilmiş olan hakları
tanımamış gibi bir intiba edindim. Sanmıyorum
ki, kendileri o şekilde düşünmüş olsunlar. Çün
kü, bugün bizim Yetki Kanunu ve dolayısıyle
kararname ile düzeltmeye çalıştığımız şeyler,
kanunların, bâzı aksaklıkların ortaya koyduğu
tutarsızlıkları, dengesizlikleri gidermektir. Yok
sa kanun onlara o hakkı verdiği halde uygula
mada bunları Hükümet vermemiş, yahut uygu
layıcı vermemiş gibi bir durum bahis konusu
değildir. Onun için, kanunun verip veya ver
mediğine bir düzenleme getiriyoruz. Yoksa, ka
nun hükmünün Hükümetçe belli yönlerde tef
sir edilerek verilmesi gereken bir hakkın ve
rilmemesi şeklinde bir durum gayet tabiî bahis
konusu değildir. Onun içindir ki, «Kanunen
hakettiği derece ve yan terfii Hükümet vermi
yor» gibi düşünceleri ben «Kanun vermiyor»
diye düşünmek istiyorum.
Misal olarak arz ediyorum; bulunduğu kad
roda 3 üst dereceye terfi bir kimseyi 657 sayılı
Kanun şu şekilde muameleye tabi tutuyor: «Si
zin bulunduğunuz kadro sizin hakkınızdır. 8 nci
derece ise, 8 nci derecedir; fakat bu 8 nci dere
ceden siz 5 nci dereceyi almışsınız. Onun karşı
lığını size veririm. Siz maaşınızı oradan alırsı
nız ; fakat siz o 8 nci derece ile 5 nci derece
arasındaki mesafeyi yıl olarak başarılı olarak
geçirmediğiniz sürece sizi o 5 nci dereceden
yan tarafa terfi yaptırmam» diyor. Bütün me
sele buradan çıkıyor. Yani, gelip 5 nci derece
de kalıyor; 8-9 sene o derecede kalıyor. Ken
disine 5 nci derece, maaşı olarak değilde, kad
ro olarak verilseydi her sene bir yan derece
terfi yapması gerekiyordu. Halbuki 9 senede
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orada beklemesi gerekiyor. En çok haksızlık da
buradan doğuyor zaten.
Anayasa Mahkemesi İm hükmü eşitlik pren
sibine aykırı buldu ve dedi ki, «Bunların kad
rosu ile maaşı arasındaki fark öyle değişik ol
maz. Siz bunlara evvelce almış oldukları 3 üst
dereceyi, o hangi dereceyi almışsa o dereceyi,
buna kadro olarak vereceksiniz. O da o kadro
yu aldıktan itibaren öbürleri gibi yan terfi ya
pacak.» Binaenaleyh, haksızlık bu değil de sta
tü bu idi; yani bu haksızlık değil, statüden ile
ri geliyordu. Anayasa Mahkemesi bunu kaldır
dı. Biz de bu defa hazırladığımız yetki kanu
nunda (Zaten biz de tespit etmiştik) bu haksız
lığı kaldırıyoruz ve bunlara Anayasa Mahkeme
sinin kararma uyarak, eşitliği sağlamak için
«Size ben 657 sayılı Kanundan önce 3 üst derece
olarak hangi maaşı veriyor idiysem, şimdi si
zin kadronuz 657 sayılı Kanunda da odur, yan
terfi yapabilirsiniz, geçmiş yıllarınızı da saya
rız» diyoruz. Mesele bu.
Bütün bu izahatla zannediyorum ki, sayın
Öztürk'ün 657 sayılı Kanun memurlar arasında
eşitsizlik, dengesizlik, haksızlık getirmiştir» gi
bi ifadelerinin varit olabileceğini; fakat bunla
rın kanunun mutlak bir gereği değil de, öngö
rülmeyen bâzı hallerin ortaya koyduğu durum
lar olarak vukubulduğunu anlatmak istemiştim.
Bugün gene aynı Meclisin, aynı Senatonun
çıkardığı Yetki Kanunu ile gayet tabiî olarak,
aksaklığı bertaraf etmek durumuna gelmiş bu
lunuyoruz.
Acaba bunu genel olarak söylemek müm
kün müdür? Yani, «657 sayılı Kanun memur
lar arasında eşitsizlik, dengesizlik, getirmiştir»
diye söylemek mümkün müdür! Gerçekten bu
nu söylemek zordur, çok zordur. Çünkü Yetki
Kanunu gereğince çıkarmak istediğimiz karar
name huzurunuza geldiği zaman da göreceksi
niz, eşitsizlikler daha çok intibaklarda olmak
tadır efendim. Bir tanesi demin arzettiğim gi
bi. Öbür taraftan bilmem hangi hizmeti almışız,
öbürününkünü almamışız. Bunları toparlasak,
800 bin memur dediğimiz memur kitlesi içeri
sinden (şimdi bunların toplamı ortaya çıkacak)
yarısından çok daha azını ilgilendiren hususlar
olduğu görülür. Genel bir huzursuzluk, genel
bir eşitsizlik çıkarttığını sanmıyoruz. Bu bakım
dan sayın Öztürk kusura bakmasınlar, Devlete
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memurlar nezdinde azaldığı hususundaki kanaa
tlim biz Hükümet olarak iştirak etmiyoruz.
Çünkü memurlarımız dün nasıl idiyse bugün de
aynı şekilde çalışmaktadırlar. Bâzı yönlerde,
özellikle intibaklarda bir memurun kendi arka
daşına nazaran kendi hakkının biraz zayi oldu
ğunu ifade etmesi, o kişinin Devlete karşı güve
ninin sarsıldığına veya başka bir tabirle; dire
niş hakkı yahut direnişe geçtiğine bir delil 'ola
maz. Bugün bizim, gördüğümüz görebildiğimiz
•memurlar içerisinde bu duruma girmiş hiç bir
memurumuz yoktur. Yalnız, haksızlıkların dü
zeltilmesini isteyen memurlar vardır; ama bu
nun sonucu. Devlete ne bir güvensizlik şeklinde
tezahür etmektedir ne de bir sessiz direniş, iş
görmeme şeklinde olmaktadır.
Efendim, Personel Dairesiyle ilgili olarak
sayın senatörlerimizin bâzı görüşleri oldu. Bu
g'örüşler haklıdır. Yani Personel Dairemizin
bugün lâyıkıyle çalışamadığı bir gerçektir. Bu
nu. hem şahsen bana bağlı olan bir daire olarak
ve hem de Dairenin bundan önceki çalışmaları
na bakarak tespit etmek mümkün oluyor. Bu
gerçeği nazara alarak Dairenin, hakikaten per
sonel işlerine hâkim bir şekilde yeniden organi
ze edilerek hizmet görmesini sağlamanın çarele
rini araştırıyoruz. Bunun için bar kanun tasa
rısı da hazırlamak durumundayız.
Efendim, Sayın Öztürk, yanlış anlamadıy
sam «Teftiş kurulları başkanlarına verilen ek
göstergeler, umum müdür muavinlerine verilen
ek göstergeler seviyesindedir» dediler. Benim
bilebildiğim kadarı ile bakanlıklarda durum böy
le değildir. Umum müdür muavinleri, hem 3 neü
derecededirler hem de (Ek gösterge olarak 50
ilâ 200 kastediliyorsa) 150 ve 200 ek gösterge
lerine lâyık görülmüş memuriyet seviyesindedirler; Sayın öztürk'ün de belirttikleri gibi, haki
katen bakana en yakın ve onun adına iş gören
memurlar olarak.
Sayın öztürk, hayat pahalılığından ve fiyat
artışlarından bahsederek memurlara verilen pa
ranın, geniş mikyasta satın alma değeri olarak
geri gittiğini belirttiler. Yüksek malumlarıdır;
bu, nihayet bir bütçe konusudur ve katsayı
meselesidir. Personel Kanununda getirilen hü
kümler dairesinde her sene bütçe yapılışı sıra
sında katsayılar tespit edilebilir. Bugün bizim
tespit ettiğimiz katsayı 7 dir. Bunun üstüne çı-
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kaçak bir malî gücümüz varsa hep beraber se
viniriz, ve oturur onun hesabım görürüz; fakat
bugünden söyleyeyim ki, bunun imkânı önü
müzdeki 1978 yılında Hükümetiniz için mevcut
görülmemektedir.
Efendim, Sayın Öztürk, Öğretmenlerin yan
ödeme kararnamesi çıktığı halde paralarının
ödenmediğinden bahis buyurdular. Gerçekten
böyle bir durum vardır. Yalnız bu şuradan ileri
geliyor; tabiî, yan ödemeleri ödeyebilmek için
dairelerden her derecede bulunan memurların
sayılarını istiyoruz. Meselâ millî eğitim müdür
lüklerinden yahut Millî Eğitim Bakanlığından
bu bilgiyi istiyoruz. Bu bilgiler biraz noksan ve
yanlış geldi. Yani 500 tane memurun alması
gerekirken 300 tane bildirdiler yahut kadroları
nı doğru bildirnıediler. Aksaklık bu yüzden ol
du, talimat verilmemiş olmasından değil. Şim
di, Maliye Bakanlığımız bu hususta yeni talimat
verdi ve esaslı rakamları getirmek, almak duru
muna girdi.
Efendim, Sayın Öztürk bâzı
bakanlıkları
özellikle Tarım Bakanlığım misâl göstererek,
«Taşrada çalışan teknik elemanlar yan ödeme
veriliyor: fakat aynı emsaldeki teknik eleman
merkezde çalışıyorsa verilmiyor» dediler. Ger
çekten durum budur-. Çünkü bilindiği gibi bi
zim verdiğimiz yan ödemeler; iş güçlüğüdür, iş
riskidir bir de eleman teminindeki güçlüktür-.
Bu teknik elemanlar merkezde çalıştıkları sü
rece (Belli vasıftakilerinin dışında olanlar) İni
işgüçlüğüne, iş riskine ve eleman teminindeki
güçlüğe lâyık kimseler olarak mütalaa edilemiyorlar. Çünkü, eğer öyle mütalaa edersek dışarıdakini; yani Ankara'da çalışan bir kimse
ile Kars'ta, Yan'da çalışan bir kimseyi ayırma
durumumuz kalmaz, bu bir.
İkincisi, bu gibi teknik elemanlar merkezde,
Ankara'da çalıştıkları sürece çoğu defa kendi
teknik işlerinde değil de. (Bakanlık merkezi
ni kastederek söylüyorum) büro işlerinde şunda
bunda çalışan kimseler durumuna giriyorlar.
Zaten bizim teknik elemanlardan ayrım yaptı
ğımız kimseler de bunlardır.
Sayın Öztürk, boşalan kadroların başka sı
nıflar için kullanılması; teknik sınıftan boşalan
kadronun genel idarede veya tersini önerdi
ler, l)iı görüşü ileri sürdüler. Bu, gerçekten bu
günkü personel rejimimiz içerisinde mümkün
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olmayan bir husustur. Personel Kamınım esas
dayanaklarından kirişi de, her kadronun ken
di sınıfı içerisinde kullanılması ve oradan alı
narak başka sınıflarda kullanılmamasıdır. Ak
si bir tatbikat bizi, bundan önee uyguladığımız
kadro oradan alınır diğer tarafta da kullanılır,
bu tarafta da kullanılır mahzurlu sonucuna gö
türecek bir uygulama içine sokabilir.
Sayın Dikeçligil, «657 sayılı Kanun memur
lara huzursuzluk getirmiştir.» buyurdular.
Biraz önee arz etmeye çalıştığım gibi, me
murlara huzursuzluk değil de, haksız uygula
manın yahut yersiz uygulamanın veyahut bâ
zı tutarsızlıkların memurlar üzerinde uyandır
dığı bir aksülamelin neticesidir. Genellikle bir
huzursuzluk getirdiğinden bahsetmek mümkün
değildir. Sayın Dikeçligil, bunun sebebini Ma
liye P>akanhğmm ve Personel Dairesinin bir
arada bulunması ve yetkinin bu şekilde dağıl
mış olmasına bağladılar; buna hak vermemek
mümkün değildir. Biraz önce arz ettiğim gibi
biz bunun çaresini Personel Dairesinin perso
nel işlerine hâkim kılmak ve ona bu hüviyeti
verecek bir kanun tasarısını hazırlamakta bul
maktayız.
Sayın Dikeçligil, yeni bir öğretmenle 14 yıl
lık' bir öğretmen arasında sadece 100 liralık
fark olduğu hususunda kendilerine intikal eden
bir şikâyetten bahsettiler.
Zannediyorum ki, fark bu şekilde olmamak
la beraber (yahut ben tetMksiz öyle düşünüyo
rum. farkın biraz daha fazla olması lâzım) bu
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veya buna yakın olabilir. Bu da, biraz önce arz
ettiğim gibi üç üst dereceden, kadrosuzluk yü
zünden terfi edemeden yeya bir üçüncü sebep
olarak da, giriş dereceleri arasındaki farklar
dan ileri gelir. 657 sayılı Kanundan evvel bir
öğretmen 13 ncü dereceden işe başlardı, bugün
ise 12 ııei dereceden işe başlamaktadır. Binae
naleyh -I senesi bu giriş yüzünden gidiyor. Hu
zurunuza getireceğimiz kararname ile, bu fark
lılıklar da esasen giderilmektedir.
;
Saym Başkan, sayın senatörler;
Sanıyorum ki, sayın senatörlerin görüşleri
ne bu şekilde cevap ve görüşlerimizi arz etmiş
oluyorum. Bir hususu bir daha belirtmek iste
rim.
Sayın Tanyeri'nin de belirttikleri gibi, Hü
kümet gerçekten bu görüşlerden 'kendisi için
büyük faydalar sağlam ıştır. Bunu gayet sami
miyetle söylüyorum. Hükümet, kısa bir süre
içerisinde sonuçlandırmak durumunda olduğu
kararnamede bu görüşlerden, bu ışık tutmalar
dan gerçekten istifade edecektir. Zaten, eğer
genel görüşmenin maksadını bu olarak (Sayın
Tanyeri'nin belirttikleri gibi) alıyorsak, bu so
nuç bizim bakımımızdan memnuniyetle yerine
getirilecektir ve bu görüşler, tavsiyeler imkân
nispetinde değerlendirilmeye gayret, edilecek
tir.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok.
Genel görüşme böylece sona ermiş ve konu
gün d em den çıkarılmıştı r.

IV. - , GÖRÜŞÜLEN İSLER
1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu Anlaşmanın
kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer edan
esas re oranlar çerçevesinde yapılan
indirimle
rin onaylanması hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve
Bütçe ve Plân komisyonları raporları M. Mec
lisi : 1/571; (\ Senatosu : 1/109) (S. Sayısı :
US) (Dağıtma tarihi : 38 . 10 . 1972) (1)

(1) 118 S, Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir.
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BAŞKAN — Şimdi Bütçe ve Plân Komis
yonu Başkanının her şeye takdimen görüşülme
sini istediği bir konu var, önergeyi okutuyorum;
efendim.
Yüksek Başkanlığa
Türkiye ile Avrupa Ekonomiik Topluluğu
arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca,
bu Anlaşmanın 'kapsamına giren 'maddelerin
gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan esas
ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin
onaylanması hakkında kanun tasarısının esas
sözleşmenin Uzun Vadeli Kalkınma Plânının
bir gereği olması ve ülkemizin Avrupa Ekono
mik Topluluğu arasında yer alması suretiyle
memleket ekonomisine sağlanacak yararların en
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müsait şekilde teminini öngörmesi nedeniyle,
tasarısının her şeye takdimen Genel Kurulda ön
celik ve. ivedilikle görüşülmesi hususunda istem
de bulunulması karar altına alınmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.
Bütçe ve Plân Komisyonu Baş'kanı
Uşak
Mehmet Faik Atayurt
BAŞKAN — Efendim, evvelâ her şeye tak
dimen görüşülme istediğini, bu kabule mazhar
olduğu takdirde ivedilikle görüşülmesi isteğini
ayrı ayrı oylayacağım.
Her şeye takdiıııren görüşülmesi hususunu
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Önceliğini ayrıca oylamaya '.mahal görmü
yorum. Çünkü her şeye takdimen görüşme, ön
celikten de öncedir.
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üyeler?..
Sayın Fikret Gün doğan daha evvel yazı ile
bu konuda söz istemişler.
Sayın Sırrı At al ay da yine bu konuda söz
istemişler. Sayın At al ay buralar mı efendim?..
Yok.
Sayın Gündoğan buyurun efendim.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bütçenin tümü üzerinde yaptığımız görüş
meleri saymazsak, bu defa tetkikimize arz edi
len bu tasarı münasebetiyle tam üçüncü defa
dır Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ülkemiz
ilişkilerini üç ayrı dönemde ve üç ayrı hüküme
te karşı dile getiriyoruz. Ama, hu üç dönemde
üç ayrı hükümet mensubunun, bu kanun tasa
rısına konu olan mesele ile yakından uzaktan
gerçek tutumlarının ne olduğunu öğrenmek
ıinümkün olmamıştır.
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Katma Pro
tokolün imzalanması sıı-asmda ve imzasından
sonra iktidarda bulunan Adalet Partisi Hükü
metinin Dışişleri Bakanından durumun gerçek
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yüzünün ne olduğunu öğrenmek istemişizdir;
faıkat maalesef o iktidarın Dışişleri Bakanı ko
nuyu değil Türk kamuoyundan hattâ Parlâmen
todan bile elden geldikçe gizleme çabası içinde
bulunanlarm hali ile gayet umumî, herkesin bil
diği bâzı noktalara değinmekle iktifa etmişler,
meselenin gerçek yüzünü ve hele o andaki du
rumunu Parlâmentoda dahi öğrenmek mümkün
olamamıştır.
Bilâhara 12 Mart muhtırasını takibeden dö
nemde ilk Erimi Hükümetinde görev almış bulu
nan Sayın Dışişleri Bakanı Osman Alcayîn
hazır bulunduğu veya görev aldığı bir hükümet
te, Katma Protokolün tasdikine mütedair tasa
rının görüşülmesi sırasında yine bu konunun
o günkü şartlar içindeki gerçek yüzünün ve iliş
kilerimizin niteliğinin ne olduğunun öğrenil
mesine çalışılmıştır; fakat o hükümetin mensu
bu olan bakandan da gerekli bilgiyi elde etmek
mümkün olamamıştır.
Şimdi kanun konusu olan ve Katma Proto
kolün ticarî hükümlerinin geçici olarak yürü
tülmesini kapsayan sözleşmenin tasdikine müte
dair olan bu kanun tasarısında, başka bir hükü
metin (Melen Hükümetinin) Dışişleri Bakanlığı
görevini gören bir bakanla bu kanunu müza
kere (ediyoruz.
Acaba şimdi bu üçüncü defadır müzakeresi
ne giriştiğimiz bu konunun bugünkü şartlarıyle. bugünkü durumuyle gerçek yüzünü öğren
mek mümkün olacak mı, cidden merak ediyo
rum.
Denecektir ki, «Geçiş dönemini düzenleyen
Katma Protokol Bakanlığımız tarafından tercü
me edilmiş; her üyeye verilmemişse bile bâzı
meraklı üyeler tarafından elde ledilmiş, öğrenil
miştir. Binaenaleyh, hu hususta verilecek bilgi
yi bizden değil, o yazılı belgeden öğrenmek
mümkündür.» Bu, gayet haklı gibi gözüken ve
ilk bakışta da resmî bir beyan olmak hasebiy
le doyurucu olması iktiza eden, yahut öyle te
lâkki edilebilir bir söz olabilir; ama Sayın Dış
işleri Bakanından tekrar rica ederek söze başlı
yorum.
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu
nun ilişkileri «Katma Protokol» ismi ile anı
lan, geçiş dönemini düzenleyen protokolün mü
zakerelerinin başladığı günden imzalanmasının
intacına kadar, oradan buraya gelip o geçiş
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dönemini düzenleyen katma protokolün tasdi
kini sağlayan kanunun müzakeresi sırasında gi
derek, 'gelerek bu geçici ticarî anlaşmanın yü
rürlüğe konmasını sağlayıcı bu kanunun konu
şulduğu bu dönemde Türkiye ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu .arasında, çok uzun, çok önem
li, çok değişik ve kaitma protokol hükümlerin
den, onu okuyarak, onlara bakarak çıkarılması
mümkün olmayan ve fakat bilinmesi zorunlu
bulunan birtakım olaylar, müzakereler cereyan
etti. Sayın Bakana, bu kürsüden bu kanun münasdbetü ile bize başından itibaren Türkiye ile
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında geçiş
dönemini düzenleyen katma protokol ve onun
uygulamasını biran evvel sağlamak için yapı
lan 'geçici anlaşma ve bugün Avrupa Ekonomik
Topluluğu ile münasebetlerimiz hakkında yap
makta olduğumuz veya yapmak istediğimiz mü
zakerelerin mahiyetini, hedefini ve amaçladığı
mız hedeflere gitmek dçin takibettiğimiz yolları,
usulleri; buna karşı Avrupa Ekonomik Toplu
luğu üyelerinin ve Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu resmî kuruluşlarının bize verdiği cevaplar
ve bugün yapılıyorsa müzakerelerin bulundu
ğu safhayı bütün ayrıntıları ile öğrenmek iste
diğimi arz ederim.
•Bu kanunu ne için öğrenmek istediğimi arz
edeyim. Bundan biraz evvel bu Parlâmentoda
müzakere edilen ve bildiğimiz şekilde kabul edi
len Üçüncü Beş Yıllık Plânın muhtevası bizi
bu bilgiye muhtaç hale getirmiştir.
Dikkat edilirse, şimdi müzakeresini yaptığı
mız bu kanunun raporunu hazırlayan Bütçe ve
Plân Komisyonu doğru olmayan bir iddiayı ya
da bir anlayışı rapora bu kanunun biran evvel
müzakeresini temin için bir kanıt olarak koy
muş bulunuyor.
(Dördüncü sayfada: «Uzun vadeli kalkınma
plânında, ülkemiz ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasındaki ilişkilere geniş ölçüde yer ve
rildiğini ve plânın bu görüşler esaslarında bi
na edildiğini .gözeten komisyonumuz, bahse ko
nu sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair işbu tasarıyı plânın bir gereği ola
rak benimsemiştir.»
Bu ifade, bu iddia, bu görüş tamamıyle ha
kikat dışı bir görüş, anlayış ve ifadedir. Çün
kü, filhakika uzun vadeli kalkınma plânında
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ülkemiz iliş
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kileri çok önemle ele alınmış bulunmaktadır;
ama Üçüncü Beş Yıllık Plân, Avrupa Ekonomik
Topluluğu ile olan ilişkilerimiz de bu raporda
iddia edildiği gibi geçidi ticarî andlaşmanın,
(Ki, katma protokolün Türkiye Parlâmento
sunda tasdikinden önce işlemesini sağlamak için
yapılmış özel Ibir sözleşmedir) haran önce kanunluk kazanmasını istenmiyor. Plân bunu em
retmiyor. İşte hakikat dışı olan, yanlış olan
ifade, görüş ve anlayış budur; çünkü hepimiz
biliyoruz ki Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzaladığı
mız ve geçiş dönemi şartlarını düzenleyen kat
ma protokolün önemli bir şekilde ve vazgeçil
mez surette yeniden ele alınarak düzeltilmesini,
bâzı hükümlerinin kaldırılmasını, bâzı hüküm
lerinin Türkiye löhine dönüştürülmesini plânın
başarı şansı olarak, değil, vazgeçilmez şartı ola
rak ortaya koymuştur. Üçüncü Beş Yıllık Plân
stratejisinde ve hedeflerinde Türkiye kalkın
ması için uygun gördüğü modeli saptamış ve
fakat bu kalkınma modelinin başarısını Ortak
Pazarla olan ilişkilerimizin özellikle katma pro
tokolün Türkiye lehine değiştirilmesi şartına
bağlamıştır.
'Hal böyle olunca ve plânın müteaddit pa
sajlarında katma protokol hükümlerinin yeni
den ele alınarak Türkiye çıkarları açısından
yeniden düzenlenmesi plânın vazgeçilmez şartı,
başarısının temel dayanağı yapılmış iken, de
ğiştirilmesi ve Türkiye lehine yeni hükümlere
sahibol'ması istenen bir protokolün ticarî hü
kümlerinin geçici olarak uygulanmasına dair
bu kanun lâyihasının plânda tamamen başka,
bir anlayış varmış gibi gösterilmek suretiyle
biran önce kanunlaşmasını istemek hakikat dı
şı bir görüştür, anlayıştır. Plânın metinde yer
almış bulunan ve birçok yerlerinde açıkça ifa
de edilmiş bulunan biraz evvel arz ettiğim de
ğiştirilme esasına da aykırıdır. Onun için gö
nül arzu ederdi diye bir söz söylemekten ileri
ye, plân onu ieabeıttirir ise, plân böyle bir te
mele dayalı ise, katma protokolün değiştirilme
si plânın başarı şansı sayılmış ise, katma pro
tokolün 'ticarî hükümlerinin muvakkaten yürür
lüğe konulmasına dair sözleşmenin biran evvel
ve olduğu gilbi, yapıldığı gibi kanunlaşmasını
sağlamak plân esaslarına ayları düşmek olur.
Onun için Bütçe ve Plân Komisyonunun bize
takdim ettiği ve biraz evvel metnini okuduğum
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raporunda ileri sürülen görüş ve düşünüş bir
yanlışı, hakikat dışı bir anlayışı ifade eder.
Demek isterim ki; madem ki Türkiye'de
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının başarı
şansı katma protokol hükümlerinin değiştiril
mesi şartına, bu temel 'kaideye riayet edilmesi
ne 'bağlanmış. O takdirde bu Geçici Anlaşmanın
biran evvel kanunlaşmasını sağlamak, ileride
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ülke
leri arasında yapılacak görüşmeleri, müzakere
leri ve değiştirme çabalarını temelsiz bırakır;
Türk müzakere gücünü za'fa uğratır ve gerçek
ten bir suri mantıkla da olsa bizimle müzake
reye oturacak Avrupa Ekonomik Topluluğu
ülkeleri şöyle diyebilirler:
«Siz bizimle geçiş dönemi şartlarını kapsa
yan 'katma protokolü 23 Kasım 1970'de imza
ladınız.» 22 Temmuz 1971'de, burada bir tarih
yanlışlığı yapılmış Sayın Başkan; rapor 1971
tarihinde diyor, 22 Temmuz 1971 tarih ve 1448
sayılı Kanunla ıbunu uygun buldunuz.
Hattâ, 23 Kasım 1970'de imzaladığınız kat
ma protokolün Parlâmentonuzdan tasdiîkine de
ğin geçecek zaman içinde katma protokol hü
kümlerinden yararlanlmayı öngördüğünüz için,
27 Temmuz 1971 tarihinde Geçici Anlaşmayı im
zaladınız bizimle ve biz de o anlaşma gereğin
ce katma protokol hükümlerini sizinle aramız
daki münasebeti düzenleyici vasıta olarak uy
guluyoruz. Ama, Üçüncü Beş Yıllık Plânı ha
zırladınız, getirdiniz Parlâmentonuza sundu
nuz. Bu plânda: Katma protokol hükümleri
Türkiye lehine değiştirilmediği takdirde, Tür-

16 . 11 . 1972

0:1

kiye'nin öngörülen kalkınma modeli gereğince
sanayileşmesi ya da diğer sahalarda gereği
gibi ilerlemesi dengeli, hızlı bir kalkınma sü
resince girmesi mümkün değildir, diye hüküm
koydunuz.
Parlâmentonuz Üçüncü Beş Yıllık Plânı, bu
görüşünüzü, bu anlayışınızı kabul etti ve haki
katen plân en son kanun olması hasebiyle... Şim
di siz, bir de bizimle yaptığınız geçici sözleş
meyi plândan sonraki bir kanun lâyihasiyle ka
bul ediyor duruma geliyorsunuz. Bu nasıl olu
yor1? tönce istiyorsunuz, sonra plânda bunun
değiştirilmesi şarttır diyorsunuz. Plân Parlâ
mentodan böyle çıkıyor; fakat, siz plândan
önce yaptığınız geçici sözleşmeyi, muvakkat
sözleşmeyi plândan sonraki bir kanunla, plâna
rağmen, tasdik ediyorsunuz. ıSizin...»
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, devam ede
cek mi daha efendim?... Yani ne kadar sürer
tahminen?...
FİKRET

GÜNDOĞAN (Devamla) — Sü

rer.
BAŞKAN — O halde vakit doldu, bilmem
sonra devamı arzu eder misiniz, yoksa oylaya
yım mı?...
FİKRET -GÜNDOĞAN (Devamla) — Gele
cek celse konuşurum, efendim.
BAŞKAN — Peki, efendim.
Vaktimiz dolmuştur, bu itibarla Birleşimi 21
Kasını 1972 Salı günü saat 15,00'te toplanmak:
üzere kapasıyorum.
Kapanma saati : 19,03

• * •
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Perşembe

Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere
seçim.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel
Kadro Kanununun uygulanmasındaki aksaklık
lar konusundaki genel görüşme önergesi (8/1)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IY
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
X 1. — 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)
(Bitiş
tarihi : 28 . 11 . 1972)
2. —• 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri
komisyonları raporları (M. Meclisi : 2/612; C.
Senatosu : 2/27) (S. Sayısı : 142/1) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 11 . 1972)

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen
önergesi (10/45)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited
Şirketine dair Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/2)
3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in,Sosyal Sigortalar Kurumunun
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3)
4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
X I . — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirim
lerin onaylanması hakkında kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M.
Meclisi : 1/571; C. Senatosu : 1/109) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 28 . 10 . 1972)
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C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S. Sayısı :

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında geçici anlaşma
hükümleri uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin
Gümrük Vergilerinde, Anlaşmada yer alan esas ve oranlar çerçe
vesinde yapılan indirimlerin onaylanması hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları
raporları (M. Meclisi : 1 / 5 7 1 ; C. Senatosu : 1/109)
(Not ; M. Meclâsi S. Sayısı : 680)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 4790

10 . 10 . 1972

CUMHURİYET

SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 9 . 10 .1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öndelik ıv>e ivedilikle görüşülerek açık
oyla kabul edilen, (Türkiye ile (Avrupa Ekonomik Topluluğu arasımda Geçici Anlaşma (hükümleri
uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Gümrük (Vergilerimde, Anlaşmada yer alan
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylanması hakkımda kanun 'tasarısı, dosyası ile
birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Not : Bu tasan 3 . 12 . 1971 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 9; .2, 9 . 10 . 1972 tarihli 136, 140 ve 113 ncü üiıieşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 680'c 1 nci ek)

Dışişleri, 'Turizm, Me 'Tanıtma Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu
Esas No. : 1/109
Karar No. : 10

17 . 10 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclislinin 9 Ekini 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
acık oyla kabul edilen, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında geçici anlaşma hüküm
leri uyarıuea, bu Anlaşmalım kapsamına giren maddelerin gümrük vergilerinde, Anlaşmada yer alan
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylanması hakkında kanun tasarısı Millet
Meclisi Başkanlığının 10 Elsim 1972 tarihli ve 4790 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan-

— 2—
lığına tevdi olunmakla Komisyonumuzun 17 Ekim 1972 tarihli Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, 10 Ağustos 1971 tarihli ve 7/2905 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Eylül 1971 ta
rihinden geçerli olmak üzere onaylanıp 18 Ağnısios 1971 tanilı ve 13930 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan, Türküye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca,
bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin gümrük vergilerinde, Anlaşmada yer alan esas ve
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylanmasını öngörmıekltedir.
Tasaıınm gerekçesinde, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yara
tan Anlaşmada öngörülen geçiş döneminin koşullarını saptamak üzere 23 Kasım 1971 tarihinde
Brüksel'de imzalanan katma protokol ve ekleri, malî protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ile son senettin 22 Temmuz 1971 tarih ve 1448 sayılı
Kanun ile uygun bulunduğu belirtilmekte ve bu belgelerin yürürlüğe girebilmesinin, onay işlem
lerinin bütün ilgili taraflarca tamamlanmasınla bağlı olduğu bunun ise geçmişteki uygulamalara
göre hayli zaman aldığı gözetilerek katma protokolün ticarî alış verişlere ilişkin hükümlerinin er
ken yürürlüğe konulması amacı ile Türkiye ile Avrupıa Ekonomik Topluluğu arasında 27 Temmuz
1971 tarihinde geçici bir Anlaşma imzalanmış olup bu Anlaşma hükümlerinin 10 Ağustos 1971 tarih
ve 7/2905 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak 1 Eylül 1971 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlüğe konulduğu açıklanmaktadır.
Ülkemizin Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında en elverişli koşullar altında yer almasını temin
etmek üzere imzalanan işbu Geçici Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarı,
Komisyonumuzca, Devletimizin dış politikası ve ülkemiz ekonomisinin Uzun Vadeli Kalkın/ma Plâ
nında mütalâa edilen yararları gözetilerek Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Konıisyonumuzea da aynen kabul edilmiş
tir.
Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Bursa
İ. 8. Çağlayangil
Üye
Giresun
1. Topaloğlu

Başkanvekili
Ankara
II. O. Bekata

Bu kanun Sözcüsü ve Kâtip
Manisa
O. Karaosmanoğlii

Üye
Bursa
8. Ural

Üye
Tabiî üye
A. Yıldız
Üye
Tekirdağ
C. Tarlan

C. Senatosu

(S. Sayısı : 148)

Üye
Samsun
F. Tevetoğlu

Üye
Cımıhurbaşkanınca S. Ü.
N. Erim
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas 'No. :yl/109
Karar No. : 67

24 .10 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 9 Ekim 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
açık oyla kabul edilen, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hüküm
leri uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren maddeleri Gümrük Vergilerinde, Anlaşmada yer
alan esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylanması hakkında kanun tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 10 Ekim 1972 tarihli ve 4790 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına tevdi olunmakla Komisyonumuzun 24 Ekim 1972 tarihli 32 nci Birleşiminde Dışişleri ve
Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin gümrük vergilerinde Anlaşmada yer alan esas ve
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylanmasını öngörmektedir.
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaşmada öngörülen
g'eçiş döneminin koşullarını saptamak üzere 23 Kasım 1971 tarihinde Brüksel'de imzalanan Katma
Protokol ve Ekleri, Malî Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren madde
lerle ilgili Anlaşma ile son senetin onaylanması 22 Temmuz 1971 tarih ve 1448 sayılı Kanun ile
uygun bulunmuştur.
Bu belgelerin yürürlüğe girebilmesi, onay işlemlerinim bütün ilgili taraflarca tamamlanmasına
bağlı olduğu, bunun ise geçmişteki uygulamalara göre hayli zaman aldığı gözetilerek, Katma Pro
tokolün ticarî alış verişlere ilişkin hükümlerinin erken yürürlüğe konulması amacıyle, Türkiye ile
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 27 Temmuz 1971 tarihinde geçidi bir Anlaşma imzalanmış
ve bu Anlaşma 10 Ağustos 1971 tarih ve 7/2905 sayılı Balkanlar Kurulu kararıyle onaylanarak
1 Eylül 1971 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur.
,Söz konusu Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma uyarınca, Tür
kiye, Topluluk piyasalarında Katma Protokol hükümleri ile öngörülen tavizlerden yararlanmaya
1 Eylül 1971 tarihinden itibaren başlamıştır.
Bu cümleden olarak da, Türk sanayi ürünleri, sınırlı tavizlerden yararlanan bâzı dokuma ka
lemleri ve bâzı petrol ürünleri dışında, Topluluğa ihraçlarında Gümrük Vergisi ve eş etkili vergi
veya resimler de tam muafiyet kapsamına girmişlerdir.
Tanîm ürünleri için öngörülen kolaylıklarda da ana ihraç maddelerimiz olan tütün ve kuru
incirde miktar kısıtlamaları ve Gümrük Vergileri tamamen kaldırılmıştır. Kuru incirde
miktar
kısıtlaması olmaksızın % 3 oranında vergi uygulanmaya başlamıştır. Fındık ihracatımız 18 700
tonlulk bdr yıllık kontenjan çerçevesinde % 2,5 oranında vergiye tabidir. Narenciyede, portakal
% 40, satsuma ve limon ihracatımız % 50 oranında gümrük indirimlerinden yararlanmaktadır.
Zeytinyağı vte çavdar ihracatımızda Toplulukça prelevman indirimi uygulanmaya başlamıştır.
Bunlara ek olarak, Topluluk, aşağı - yukarı 65 kadar üründe Türkiye'ye Ortak Gümrük Tari
fesi üzeninden % 50 ile % 75 oranında değişen indirimler uygulamaya başlamıştır.
Geçici Anlaşma hükümleri gereğince, Türkiye tarafından Topluluğa karşı sanayi malları itha
lâtında Gümrük Vergisi ve eş etkili ve resimlerde Katma Protokol ile yapılması öngörülen indirim
lerin ilk kademesi yürürlüğe konmuştur. Bu çevçeve içinde Geçici Anlaşma kapsamına giren mad
delerin gümrük vergilerinde Anlaşmada yer alan esas ve oranlar çerçevesindeki indirimlerin uygu
lanması Anlaşmayı onaylayıp yürürlüğe girme tarihini saptayan kararname içinde öngörülmüştür.
C. Senatosu

(S. Sayısı : 148)
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Uzun Vadeli Kalkınma Plânında ülkemiz ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ilişkilere
geniş ölçüde yer yenildiğini ve plânın bu görüşler esaslarında bina edildiğini gözeten Komisyonu
muz, bahse konu Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair işbu tasarıyı plânın bir
gereği olarak benimsemiştir. Ülkemizin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerinin münha
sıran hükümetlerin konusu olamayacağını ve tüm sektörlerin aynı anagörüş etrafında birleşerek
bu ortaklıkta azamî derecede istifade edilebilecek ortamın yaratılmasında görev sahibi olduklarına
dair görüşünü açıklamakta yarar mütalâa etmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir.
III - Tasarıya esas Sözleşmenin, Uzun Vadeli Kalkınma Plânının bir gereği olması ve ülkemi
zin Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında yer alması suretiyle memleket ekonomisine sağlana
cak yararların en müsait şekilde teminini öngörmesi nedeni ile tasarının Genel Kurulda öncelik ve
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Uşak
M. F. Atayurt

Başkan vekili
Gaziantep
Söz hakkım mahfuz
S. Tanyeri

Sözcü
Avon K.
M. M. Karaağaçlıoğlu
Toplantıda bulunamadı

Bu kanunda Sözcü
Trabzon
A. 8. Ağanoğlu

Manisa
D. Barut çuoğlu

Ankara
İ. Yetiş
Toplantıda bulunamadı

Ankara
Y. Köker

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
S. B abur oğlu

Edirne
M. X. Ergeneli
Toplantıda 'bulunamadı

Kocaeli
L. Tokoğlu

Kütahya
İ. E. Erdinç

Ordu
B. S. Baykal
Toplantıda bulunamadı

Tabiî Üye
K. Karavelioğlu

O. Senatosu

Urfa
İ. E. Karakapıcı
Toplantıda buulnamadı

(S, Sayısı : 148)

— 6 —
MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma
hükümleri uyarınca, tu Anlaş
manın 'kapsamına 'giren maddelerin Gümrük vergilerinde, Anlaşmada yer alan esas ve oranlar çerçeve
sinde [yapılan indirimlerin onaylanması hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 10 . 8 . 1971 tarih ve 7/2905 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Eylül 1971
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanıp 18 . 8 . 1971 tarih ve 13930 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri
uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Gümrük vergilerinde, Anlaşmada yer alan
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimler onaylanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 148)
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DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Türkiye ile Avrupa Ekonomik [Topluluğu arasın
da Geçici Anlaşma \hükümleri uyarınca, V)u Anlaş
manın kapsamına ,giren maddelerin )Qiimrük ver
gilerinde, Anla§?nada yer kılan esas ve oranlar çer
çevesinde yapılan indirimlerin 'onaylanması hak
kında kanun iasarısı

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
da Geçici Anlaşma (hükümleri uyarınca, hu Anlaş
manın kapsamına giren 'maddelerin [Gümrük ver
gilerinde, Anlaşmada yer alan esas ve oranlar çer
çevesinde yapılan indirimlerin onaylanması hak
kında kanun tasarısı

MADDE 1. — (Millet Meclisi Metninin 1 nci
maJddesi aynen kaibuı edilmiştir.

MADDE 1. — (Millet Meclisi (metnimin 1 nci
maJddesi aynen 'kabul edilmiştir.

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

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

MADDE 3. — Millet OVIeclM (metninin 3 ııcü
maJddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — (Millet (Meclisi (metninin 3 ncü
maddesi1 aynen kabul edilmiştir.
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TÜRKİYE ÎLE AVRUPA

EKONOMİK

TOPLULUĞU
BAŞLANGIÇ

ARASİNDA

GEÇİCİ

ANLAŞMA

Bir yandan,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,
ö t e yandan,

AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ,
Ankara'da 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir Ortaklık yaratan Anlaşmanın 1 Aralık 1964 tarihinden beri yürürlükte olduğunu gözönünde bulundurarak,
Ortaklık anlaşmasının 4 ncü maddesinde öngörülen Geçiş Döneminin gerçekleşme şartları, usul
leri, sıra ve sürelerinin 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan Katma Protokolde tespit
edildiğini gözönünde tutarak,
Katma Protokol yürürlüğe girinceye kadar, bu protokolün mal alışverişlerine ilişkin bazı hü
kümlerinin en kısa zamanda, bir Geçici Anlaşma ile, yürürlüğe konulmasının yerinde olacağını
gözönüne alarak,
Bu anlaşmayı yapmaya karar vermişler ve bu amaçla,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ :
Dışişleri Bakanı
Bay Osman Olcay'ı

AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ :
Avrupa Toplulukları Konsayi Başkanı,
İtalya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı,
Bay Aldo Moro'yu;
Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkanı,
Bay Franco Maria Malfatti'yi;
tanı yetki ile atamışlardır.
Adları geçenler, yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilmesinden ve bunların
bakımından uygunluklarının anlaşmasından sonra,
Aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır.

usul

ve

şekil

MADDE — 1.
1. Bu anlaşma hükümleri :
a) Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşım durumunda bulunan üçüncü ülkeler çıkışlı mad
delerden tamamen veya kısmen elde edilenler dahil olmak üzere. Türkiye ve Toplulukta üretilen
mallara;
b) Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşım durumunda bulunan üçüncü ülkeler çıkışlı mal
lara,
uygulanır.
2. Türkiye veya Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi ve eş etkili
vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam ve kısmî bir iadeden yararlanma
mış olan üçüncü ülkeler çıkışlı mallar, Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşım durumunda sayı-

hrf
3. Kaynağı veya çıkışı nedeni ile özel bir gümrük rejiminden yararlanarak üçüncü ülkelerden
Türkiye veya Topluluğa ithal edilmiş mallar, diğer âkit tarafa tekrar ihracedildiğinde serbest
dolaşım durumunda sayılamaz. Bununla beraber, İdare organı, tespit edeceği şartlar içinde, bu ku
rala sapmalar getirebilir.
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4. 1 nci ve 2 nci fıkraların hükümleri 23 Kasım 1970 tarihinden itibaren Türkiye veya
luluktan ihraeedilen mallara uygulanır.

Top

MADDE — 2.
1. Bu anlaşma hükümleri, Türkiye veya Toplulukta elde edilen ve imaline Türkiye veya Top
lulukta serbest dolaşım durumunda bulunmayan üçüncü ülkeler çıkışlı maddeler giren mallara da
uygulanır. Dununla beraber, sözkonusu malların bu hükümlerden yararlanabilmesi, imallerine gi
ren üçüncü ülkeler maddeleri için Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen vergi hadlerinin belli bir
yüzdesine eşit bir fark giderici verginin ihracatçı Devlette tahsiline bağlıdır. İdare organı tarafın
dan tespit edilecek bu oran, ithalâtçı Devlet tarafından bu mallara tanınan tarife indirimine bağ
lı olarak değişir. İdare organı, üye Devletler arasındaki alışverişlerde 1 Temmuz 1968 tarihinden
önce bu konuda yürürlükte olan kuralları gözönünde tutarak, fark giderici verginin tahsil usul
lerini de tespit eder.
2. Bununla beraber, bu maddede belirtilen şartlar içinde elde edilmiş olan malların Türkiye
veya Topluluk tarafından ihracı sırasında, bu anlaşmayla tespit edilmiş bulunan değişik gümrük
indirimi oranlarına göre diğer âkit tarafa ithal edilen malların çoğunluğu için gümrük vergileri
indirim oranı % 20'yi aşmadıkça, fark giderici vergi alınmaz.
MADDE — 3.
İdare organı, 1 nci ve 2 nci maddelerin uygulanması için gerekli idarî işbirliği usullerini, üye
devletler arasındaki mal alışverişleri konusunda Toplulukça kararlaştırılan usulleri gözönünde tu
tarak, tespit eder.
MADDE — 4.
1. Gerek gümrük vergileri, gerek miktar kısıtlamaları, gerekse ithalâttaki bütün eş etkili
tedbirlerle diğer herhangi bir ticaret politikası tedbirlerinin uygulanmasından meydana gelen
uyarsızlıkların alıvcrişlerde yön değişmelerine yol açmak veya ülkesinde ekonomik güçlüklere
sebebolmak tehlikesini doğurduğu kanısına varan her âkit taraf idare organına başvurabilir ve ida
re organı, gerektiğinde bu uyarsızlıklardan doğabilecek zararları önleyecek nitelikte usulleri tav
siye eder.
2. Alışverişlerde yön değişmeleri veya ekonomik güçlükler ortaya çıktığında, bunların ive
di bir eylemi gerektirdiği kanısına varan ilgili taraf gerekli korunma tedbirlerini kendisi alabilir
ve idare organına geciktirmeksizin bildirir; idare organı ilgili tarafın bu tedbirleri değiştirmesi
veya kaldırması gerekip gerekmediği hususunda karar verebilir.
3. Bu tedbirlerin seçiminde, bu Anlaşmanın işleyişini ve özellikle alışverişlerin normal geliş
mesini en az bozacak olanlara öncelik verilmelidir.
MADDE — 5.
1. Âkit Taraflar, aralarında, ithalât ve ihracata yeni gümrük vergileri veya eş etkili vergi veya
resimler koymaktan ve bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinde karşılıklı ticarî ilişkilerinde uy
guladıkları vergileri ile eş etkili vergi veya resimleri artırmaktan sakınırlar.
2. Bununla beraber, Ortaklık amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli olduğunda, İdare Organı
Âkit Tarafları ihracata yeni gümrük vergileri veya eş etkili vergi veya resimler koymaya yetkili
kılabilir.
MADDE — 6.
Topluluk, bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinde, Türkiye çıkışlı ithalâta uyguladığı gümrük ver
gileri ile eş e t İdi i vergi veya resimleri kaldırır.
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MADDE — 7.
1. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinde, Türkiye tarafından Topluluk çıkışlı ithalâta uygulanan
gümrük vergileri üe eş etkili vergi veya resimler % 10 indirilir.
2. 1 nci fıkra hükmünden sapma olarak, Türkiye, Anlaşmanın yürürlüğe girişinde, 3 sayılı ek
te yer alan maddeler için % '5 indirim yapar.
3. Her madde için Türkiye'nin yapacağı indirimin uygulanacağı temel vergi, 23 Kasım 1970 ta
rihînde Topluluğa karşı fiilen uygulanan vergidir.
MADDE — 8.
6 ve 7 nci maddeler hükümlerine bağlı olmaksızın, Âkit Taraflar - özellikle ekonomik kalkınma
sını teşvik içiın gerekli bazı malların ithalâtını kolaylaştırmak amaciyle Türkiye - birikirlerimden
ithal ettikleri maddelere uygulanan vergilerin tahsilini, karşı Tarafa bildirmek suretiyle, tamamen
veya kısmen durdurabilirler.
MADDE — 9
5 nci maddenin 1 nci fıkrasiyle 6 ilâ 8 nci (dahil) maddeler hükümleri' malî nitelikteki gümrük
vergilerine de uygulanır.
MADDE — 10.
1. Âkit Taraflar, 'aralarında, ithalâta yeni miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler koymak
tan sakınırlar.
2. Bununla beraber, Türkiye yönünden bu yüküm, 1967 yılında Topluluk çıkışlı özel ithalâtının
ancak |% 35'i için uygulanır.
3. Türkiye'ye ithali lübere edilen Topluluk çıkışlı maddelerin listesi, Katma Protokolün imzası
sırasında Topluluğa bildirilen listedir. Bu liste Topluluğa konsolide edilir.
4. Türkiye, libere olmakla beraber bu madde uyarınca konsolide edilmemiş bulunan maddeler
ithalâtına, son üç yıllık Topluluk çıkışlı ithalât ortalamasının en az % 75'ine eşit miktarda Top
luluk lehine kontenjanlar açmak şartiyle, yeniden miktar kısıtlamaları koyabilir.
MADDE — 11.
Âkit Taraflar, 10 ncu -maddenin 4 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, karşılıklı alışveriş
lerinde bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinde mevcut ithalât miktar kısıtlamalarını ve eş etkili
tedbirleri daha kısıtlayıcı hale getirmekten sakınırlar.
MADDE — 12.
Topluluk, bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinde, Türkiye çıkışlı ithalâta uyguladığı- bütün miktar
kısıtlamalarını kaldırır. Bu liberasyon Türkiye'ye konsolide edilir.
MADDE — 13
Bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinde, Türkiye, Topluluk çıkışlı malların ithalâtında, ithalâtçılar
tarafından yatırılması gerekli teminatları 7 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında öngörülen oranları
uygulayarak indirir.
Ayrıca bu Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte, Topluluktan ithal edilen, Türk Gümrük Ta
rifesinin 87.06 pozisyonundaki Topluluk çıkışlı motorlu kara nakil vasıtalarının aksam, parça ve te
ferruatında, bu mallara gümrük değerinin % 140'im ve diğer Topluluk çıkışlı mallarda da aynı de
ğerin >% 120'sini aşan ithalât teminatları bu oranlar seviyesine indirilir.
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MADDE — 14.
1. Âkit Taraflar, aralarımda, ihracata yeri miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler koymak
tan ve Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinde mevcut olanları daha kısıtlayıcı hale getirmekten sa
kınırlar.
2. 'Birinci fıkra hükmünden sapma olarak, Türkiye ve Topluluk, İdare Organında danışmadan
sonra, ekonomilerinin bazı faaliyet dallarının gelişmesini teşvik veya temel maddelerde muhtemel
bir kıtlığa karşı konulması için gerekli olduğu ölçüde bu maddeler ihracatına yeni kısıtlamalar ko
yabilirler.
Bu durumda, ilgili Taraf, diğeri lehine, bir yandan istatistik verileri bulunan son üç yıllık ihra
catın ortalamasını, öte yandan da gitgide gerçekleşecek gümrük birliği içinde alışverişlerin nor
mal gelişmesini gözönünde bulundurarak, bir kontenjan açar.
MADDE — 15.
10 il'â 14 ncü (dahil) maddeler hükümleri, kamu ahlâkı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan ve
hayvanların hayat ve sağlıklarımı! veya bitkiler ile sanat, tarih veya arkeoloji değeri olan millî
servetlerin veya ticarî ve sınaî mülkiyetin korunması nedenlerinin haklı kıldığı ithalât, ihracat ve
ya transit yasaklamaları veya kısıtlamaları konulmasına engel teşkil ötmez. Bununla beraber, bu ya
saklama veya kısıtlamalar, ne bir keyfî ayırım aracı, ne de Âkit Taraflar arasındaki ticarette örtülü
bir kısıtlama niteliği taşımalıdır.
MADDE — 16.
1. Âkit Taraflar, ticarî nitelik taşıyan millî tekeller konusunda, aralarındaki gümrük vergile
rinin ve miktar kısutlamalamnın kaldırılmasiyle ilgili maddelerin kapsamını daraltan her türlü yeni
tedbir almaktan sakınırlar.
2. 1 nci fıkra hükümleri, Türkiye'nin veya bir üye Devletin Türkiye ile Topluluk arasındaki
ihracat veya ithalâtı dolaylı veya dolaysız, hukuken veya fiilen kontrol ettiği, yönettiği veya his
sedilir şekilde etkilediği bütün kuruluşlara uygulanır. Bu hükümler, idaresi devredilmiş Devlet
tekellerine de uygulanır.
MADDE — 17.
Türkiye tarafından Topluluk çıkışlı ithalâta uygulanan rejim, hiçbir halde,
üçüncü Devlet çıkışlı ithalâta liygulanandan daha az elverişli olamaz.

en çok

kayırdan

MADDE — 18.
Tarım ürünleri için 19 ncu maddede belirtilen rejim, Ortak Tarım Politikasının uygulama ala
nına konulması sonucu olarak Topluluğa ithali özel bir düzene bağlı ürünlere uygulanır.
MADDE — 19.
1. 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bu Anlaşma hükümleri Ortaklık Anlaşmasının
11 nci maddesinde tarif edilen tarım ürünlerine uygulanır.
2. 5 ilâ 7, 9 ilâ 14 ve 16 nci maddeler hükümlerinden sapma olarak, TürlMye ve TopMufe, bir
birlerine, tanım ürünleri alışverişleri için, 5 sayılı Ekte tespit edilen tercihli bir rejim tanırlar.
MADDE — 20.
Bu Anlaşmanın kapsamına giren alanlarda:
— Türkiye tarafından Topluluğa uygulanan rejim, üye Devletler ile bunların uyrukluları veya
Ortaklıkları arasında hiçbir farklı işleme meydan veremez;
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— Topluluk tarafından Türkiye'ye uygulanan rejim. Türk uyrukluları veya Türk ortaklıkları
arasında hiçbir farklı işleme meydan veremez.
MADDE — 2.1.
Bu Anlaşmanın kapsamına giren alanlarda, Türkiye, üye Devletlerin, Avrupa Ekonomik Top
luluğunu kuran Andlaşraa uyarınca birbirlerine tanıdıklarından daha elverişli.bir işlemden yarar
lanamaz.
MADDE — 22.
Âkit Taraflar', bir Âkit Taraf malları ile diğer Âkit Taraftan ithal edilen benzer mallar arasın
da dolaylı veya dolaysız olarak bir. ayırım yaranın iç malî karakterli her türlü tedbiri almaktan
veya uygulama yapmaktan sakınırlar.
MADDE —23.
1. Türk ekonomisinin bir faaliyet sektörünü veya dış malî istikrarını tehlikeye düşürecek ciddî
bozukluklar ortaya çıkar veya Türkiye'nin bir bölgesinin ekonomik durumunun bozulması şeklin
de güçlükler belirirse, Türkiye, gerekli korunma tedbirlerini alabilir.
Bu tedbirler ve bunların uygulama usulleri İdare Organına geciktirmeksizin bildirilir.
2. Topluluğun veya bir veya birkaç üye Devletin bir ekonomik faaliyet sektörünü veya bir ve
ya birkaç üye Devletin dış malî istikrarını tehlikeye düşüren ciddî bozukluklar ortaya çıkar veya
Topluluğun bir 'bölgesinin ekonomik durumunun bozulması sekimde güçlükler belirirse, Topluluk
gerekli ko ılının a tedbirlerini alabilir veya ilgili üye Devlet veya Devletleri bu tedbirleri almak
la yetkili kılabilir.
Bu tedbirler ve bunların uygulama usulleri İdare Organına geciktirmeksizin bildirilir.. . . . .
3. 1 nci ve 2 ne i fıkralar hükümlerinin uygulanmasında,, bu Anlaşmanın işleyişini _en. az aksa
tacak tedbirlerin öncelikle seçilmesi gereklidir. Bu tedbirler, ortaya çıkan güçlüklerin giderilmesi
için gerekli ölçüyü hiçbir şekilde aşmamalıdır.
4. 1 nci ve 2 nci fıkraların uygulanması sonu.-u alınan tedbirler üzerinde İdare Organında da
nışmalar yapılabilir.
MADDE — 24.
Bu Anlaşma, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde, öte yandan Avrupa Ekonomik Top
luluğunu kuran Andlaşmanın uygulama alanına giren Avrupa ülkelerinde uygulanır.
Bu Anlaşma. Fransız denizaşırı illerine de uygulanır.
MADDE — 25.
I ilâ V sayılı Ekler bu Anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE — 26.
Bu Anlaşma, Âkit Tarafların gerekli usulleri tamamladıklarını birbirlerine tebliğ ettikleri tari
hi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.
Bu Anlaşma, Katma Protokolün yürürlüğe girişine kadar ve en geç 30 Eylül'1972'ye kadar uy
gulanır.
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MADDE — 27.
Bu Anlaşma, her metin eşitlikte geçerli olmak üzere, Türk, Alman, Fransız, İtalyan ve II o'an da dillerinde ikişer nüsha, olarak yazılmıştır.
BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda adları yazılı tam yetkili temsilciler işbu Geeiei Anlaş
manın altına imzalarını atmışlardır.
ZU URKUND DESSEN İmben die unterziehneten BevolUiehtigten ihre Unterschriften ımter dieses
Interinıabkommen g'esetzt.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soııssigııes ont appose leıırs signatures au bas du present
Accord interimaire.
IX FEDE Di CHK' i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in ealee al presenle
Accordo inteı-inale.
TEN BLt.JKE AV A AR VAN de ondergetekende gevolmachtigden hım handtekening önder deze
Interim Overeenkomst hebben gesteld.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına
im Namen öev Regierung der Republik Türkci
Pour le Gouvernement de la Republirjue Turqııa
Per il Governo della Rcpubblica Turca
Voorde Regering' van de Turksc Rcpubliek
Osman Olcay

EKLER
Türkiye cdıslı v.rihılcinin

Topluluğa ithalinde uy<j\ılanamk rejime ilişkin
1 SAYILI EK
TEK MADDE

1. Anlaşmanın 0 ve 10 i!A KJ neı maddeleri hükümlerinden sapma olarak, aşağıdaki üsteye
giren Türkiye'de rafine edilmiş ürünler, yılda 200 000 tonluk bir global Topluluk kontenjanı hac
ım çerçevesinde, gümrük vergilerinden muaf olarak Topluluğa ithal edilir :

Ortak Gümrük
tarifesi No.
27.1.0

Malların tanımı

Petrol yağları veya 'bi tümeni i madenlerden d d e eJdilen yağlar (Ham yağlar hariç); esas
unsur olarak, ağırlık itibarîyle % 70 veya daha fazla petrol yağını veya bitümenli ma
denlerden elde edilen yağları ihtiva eden ve tarifenin ba:şka yerlerinde zikri geçmeyen
veya bulunmayan müstahzarlar :
A. Hafif yağlar :
III. Diğer kullanmıiara tahsis edilenler
B. Orta yağlar :
III. Diğer kullanımlara tahsis cdiknleı*
C. Ağır yağlar :
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Tiüıtk gümrük
tarîifiö No.

Mallarımı tanamı

I. Gazoiller :
e) Diğer 'kullanımlara tahsis edilenlec
II. Fuel o ü k r :
c) Diğer kullanımlara tahsis edilenler
III. Yağlama yağları ve diğerleri :
c) 27 nci faslın 7 sayılı tamamlayıcı notunda yazılı şartlara uygun olarak karıştırıl
maya tahsis edilenler (a)
d) Diğer kullanımlara tahsis edilenler
27.11

27.12

27.13

Petrol gazı ve gaz halinde sair hidro karbürler :
A. Ticarî propanlar ve bütanlar :
III. Diğer kullanımlara tahsis edilenler
Vazelin :
A. Ham :
III. Diğer kullanımlara tahsis edilenler
B. Diğer '
Parafin; petrol veya bitünıenli maden mumları; ozokerit, linyit mumu, turb mumu, pa
rafinli bakiyeler («gatsch, slack wax» v. s.) (Boyanmış olsun olmasın)
B. Diğerleri :
I. Hamlar :
c) Diğer kullanımlara tahsis edilenler
II. Diğerleri

27.14

Petrol bitümeni, petrol koku; petrol yağlarnım veya bitünıenli madenlerden elde edi
len yağların diğer bakiyeleri :
C. Diğerleri
2. Topluluk, 1 nci fıkrada belirtilen rejimi :

— Üçüncü devletler ve ortak ülkeler çıkışlı petrol ürünleri için ortak bir kaynak tanımlanması
nın kabulü;
—• Bir ortak ticaret politikası çerçevesinde kararlar alınması;
— Bir ortak enerji politikasının kurulması,
Sırasında değiştirmek hakkını saklı tutar.
Bu durumda, Topluluk, 1 nci fıkrada belirtilen ithalâta, söz konusu fıkrada öngörülenlere kap
sam bakımından eşdeğer kolaylıklar sağlar.
3. 2 nci fıkranın uygulanması için alınan tedbirler üzerinde idare Organında danışmalar ya
pılabilir.
4. 1 nci ve 2 nci fıkralar saklı kalmak üzere. Anlaşma hükümleri, petrol ürünlerinin ithalâtına
uygulanan hükümlere dokunmaz.

(a) Bu alt pozisyona 'kabul, yetkili makamlarca belli edilecek şartlara bağlıdır,

C. Senatosu
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Türkiye çıkışlı bazı dokuma maddelerinin topluluğa ithalinde uygulanacak rejime ilişkin
2

»AYILI E K

MADDE — 1.
1. Anlaşmanın 6 ncı maddesinden sapma olarak, Türkiye çıkışlı aşağıda belirtilen 'mıaddelerioı
ithalâtında Topluluk, Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte, Ortak Gümrük Tarifesd hadlerini
% 25 oranında indirir.
Ortak 'gümrük
tarifesi No.
Malların tanımı
55.05
55.09
58.01

Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk iplikleri
Sair pamuklu dokumalar
Düğümlü veya sarmalı halılar (Hazır eşya halinde 'Oİsum olmasın)
y. A. Yünden ve-veya' ince kıldan (Elle yapılmış olanlar hariç)

2. Dununla beraJber, Türkiye 'çıkışlı 55.05 ve 55.09 pozisyonlarındaki maddelerin ithalâtında,
Topluluk, Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte yılda, 55.05 pozisyonunda 300 ton ve 55,09 po
zisyonunda 1.000 tonluk Topluluk tarife kontenjanı sınırı içinde Ortak Gümrük Tarifesinde % 75
indirim uygular.
MADDE — 2.
Topluluk, Anlaşnıanının 10 ilâ 12 nci maddeleri hükümlerinden sapma olarak 'Türkiye
aşağıdaki maddelerin ithalâtına yeni miktar kısıtlamaları koymak hakkını saklı tutar :

Ontak Gümrük
tarifesi No.
50.01
50.02

Manoınılktan gıeedrilnneye elverişli
Ham ipek (Bükülmemiş)

3

ipek böceği kozaları

SAYILI EK

Anlaşmanın 7 nci madde 2 nci fıkrasında öngörülen maddeler listesi
Türk Gümrük
tarife No.
15.05
—. 90
15.09
15.10
—• 10
'15.11
— 10
17.04
— 90

Mallarım tanımı

Yapağı ve bundan müştak yağlı maddeler (Lanolin dahil) :
Diğerleri
Degra
Sınaî yaş asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınaî yağ alkolleri :
Sınaî yağ asitleri
Gliserin (Gliserinli sular ve ıgliseıinli lesivler dahil) :
Gliserin
Şeker mamulleri (Karaosuz) i
Diğerleri
O. Senatosu

(S. Sayısı : 148)

çıkışlı

— 16 —
Türk gümrük
tarife No.
17.05

Şeker, şurup ye melaslar (Koku veya renk verici maddeler katılmış), (Vanilyalı
veya vanilinli şekerler dahil; ne nispette olursa olsun, şeker katılmış nıeyva suları
hariç).
Çikolata ve kakao ihtiva eden başka gıda müstahzarları,
Çocuk mamaları, perhiz yemekleri veya mutat yemekler için hazırlanmış olan ve
esasım un, nişasta veya malt hulâsası teşkil eden müstahzarlar (Ağırlık itibariyle
% 50 den az kakao ihtiva edenler dahil)
Tarif enin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan gıda müstahzarları
Alkol derecesi 80 ve daha yukarı olan tağyir edilmemiş etil alkoller; derecesi ne
olursa olsun tağyir edilmiş etil alkoller,
Mamul tütün; tütün hulâsa ve salçaları

18.06
19.02

21.07
22.08
24.02
25.32

v 90
27.01
- 21
28.0G
10
- 10

2 s. as
>0
- 30
28.15
— 20
!8 17

Malların tanımı

Stronsiyum karbonat (Stronsiyanil), kalsine edilmiş olsun olmasın (Stronsiyum ok
sit hariç) ; tarifenin başka yerlerinde zikri üeçiiviyen veya bulunmıyan madenî mad
deler; çömlekçi eşyası kırıkları ve döküntüleri:
Stronsiyum karbonat (Raisine edilmiş olsun olmasın)
Taşkömüründen, linyitten ve turbdan c}de edilen kok ve sömikok:
Taşkömüründcn elde edilen kok ye. sömikok
Klorbiclrik asit; klorosülfonik veya. kiorosülfürik asit :
Kllorhidrik asit
Sülfıirik atiit; dumanlı sülfürik ^adit 'Olcuma
Dumanlı sülfiinik asit (Oleum)
Metaloit sülfürler (Fosfor trisülfü.' dâhil) :
Karbon sülfür

Sodyum hidroksit i Kostik soda); pot: syrrnı Mdroksrı (Ko.^ik potasa sodyum ve potas
yum peroksitler :
— 11 Kimyaca saf sodyum hidroksit
— 12 Sodyum hidroksit
28.20
Alüminyum oksit ve alüminyum 1 \Cc.'oksit Akimin) : sunî koreadon :
— 10 Alümiinyıım oksit
— 20 Allım iny um hi d r ok si t
28.21
Krom oksitleri ve hidroksitleri.
Manganez oksitleri :
28.22
— 10 M a n ge n e z di ak sit
Demir oksitler ve hidroksitleri (Fe 2 0 3 formülü dâhilinde ağırlık itibariyle % 70
28.23
ve daha fazla kombine demir ihtiva eden talbiî demir oksidi asıllı boyayıcı topraklar
dâhil. )l
28.27
Kurşun oksitleri (Minyunı ve nıino'aj dâhil),
28.30
Klorürler ve oksiklorürler :
—• 30 Amonyum (Nisadır)
28.32
Klora tlar ve perkloratlar.
28.35
Sülfürler (Polisülfürler dâhil) :
—• 20 Sodyum.
28.37
Sülfitler ve hiposülfitler.

— 17 —
Türk gümrük
tarife No.

Mallanın] tanımı

28.38

Sülfatlar ve şaplar; persülfatlar :
—• 2-1 Sodyum sülfat
— 40 Alüminyum sülfat
—•71 Demir sülfat

28.40

Foşfitler, hipofosfitler ve' fosfatlar :
—• 11 S o dyum fosfatlar

28.42
—•11
— 12
— 13
— 14
— 42
28.45

Karbonatlar ve perkarbonatlar (Amonyum karbonat ihtiva eden ticarî amonyum
karbonat dâhil) :
Sodyum bikarbonat
Sodyum perkarbonat
Sodyum karbonat (KaMne)
Sodyum karbonat (Kristal)
Presipite kalsiyum karbonat

Silikatlar (Ticarî
— 10 Sokuyum
— 20 Potasyum

.28.47
—•
—•
—
—
—•

32
33
34
35
30

sodyum ve potasyum silikatlar dahil) :

Maden oksitleri asitlerinin tuzları (Kromatiar, permanganatlar, stanatlar. v. s.) :
Sodyum kromat
Potasyum kromat
Kurşun kromat
Sodyum bikrcmrat
Potasyum, 'bikromat

28.54

Hidrojen peroksit

28.56

Karbürler (Silisyum karbür, bor

29.02
—
—
—
—
—

(Okjisenli su) ( Katı oksijenli su dâhil.)
karbür ve 'madenî karbürler, v. s.).

Hidrokarbürlerin halojenü müştakları :
30 T rikloro etilen
40 Karbon tetraklor
60 Perkloretiien
80 Klorofilüorometafiılar
90 Diğerleri

29.03

Hidrokarbürlerin
sülfonlu, nitrolu, nitrozohı müştakları («29.03.10» Trinitro-Bütil - Ksilen (Musc xyeııe) haraç)

29.04

Asiklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu. nitrozolu müştakları :

—
—
—
—
—
—
—
—

10
21
20
23
24
25
26
39

Pentaeritritol
Saf Methyl alkol
Bütil alkol
Propil, izopropil alkoller
Set-il ve stearil alkoller
Sorbitol, mannitol
Propil en •glikol
Diğerleri
C. Senatosu
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Türk
Gümrük
tarife No.
29.09
— 90
29.14:
—
—
—
—
-—
—
—
—
—

21.
22
00
41
42
40
48
47
48
49

—
—
—
—

51
52
53
54

29.15

Malların tanımı
Epoksitier. epoksi - alkoller, epoksi - fenoller ve epoksi - eterler
bunların kalokmli, sülıoııln, nitrolu, nıtrozolu müştakları :
Diğeri eıi

(Alfa veya beta) ;

Monoasiîlcr, aııhidritler, kalojenürlei'i, peroksitleri ve perasitler; bunların lıalojenli,
sülfonlu, nitrolu, nitrozolu, müştakları :
Asetik asit (Anhklr)
Asaiik asit ; Aukiclrdcn gayri)
Oleik asit
Formik asit
Sodyum asetad
Alüminyum asetat
Magnezyum asetat
But il asetat
Etil stearat
Diğerleri
Poliasitler, anhidritlcri. lıalojenürleri, peroksitleri ve perasitieri; bunların halojenli
s "dilemin. nitrolu, nitrozoln müştakları :
I'i i ok t il fmlm
Dibutil ftaiat
Dietil ıialât
Diımtil ftalât

.""-iı - • 'k<< 'm. a •d - a ' k k k k r . a^: - s Pmlar, asit - fenoller ve basit veya kompleks
^-• ; '
" ' » • • ' - n s, ir a-dbla': a ıidrii'mF halojenürleri, peroksit ve perasitler;
L~d. . ir 1
ı1' 'm 't ' . 0 v ı/nlu müştakları :
— 41 A>ic -kmk
— 50 KaKi\ '"it ! . ı A ' ' '
— 54 Ua^i: im A l a 29,2s
D" s Ak f /< d:
m r «>- kî bikşi u r
29.:]:)
t M;,;, ,
,ı ! ' k mi :\
2.9.1G

20.05

D , - İMlk^ks-V"
Nüklmk a M-r daldi) :
Fürfürol
Diğerleri
29.40
Kimyaca sâ.f sekerler (Sakaroz barm) :
— 10 Glükoz
— 20 Laktoz
— 90 Diğerleri
— 00
— 59

00.00

Tababette veya veterinerlikte kul 1-unlan ilâçlar :
b) Sairleri
— 41 Birinci sınıf
— 42 İkinci sımf
— 40 T'm^mü smıf
02.00
ı s b , d""" 1 ı \ ,^ıkui stıUttik rmı V < r (Tabii debagat nıüstalısalları ile karıştırılmış
e"1
O
d-1 m»1 ti kul 1 ^r1
sunî şamalar (Enzim, pankreas, bakteri v. s.
< M11! n ım ^ ı d
C. Senatosu
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Gümrük
tarife No.
32.05

Malların tanımı
Sentetik organik boyayıcı maddeler (Boyayıcı pigmentler dahil) ; lüminofor olarak
kullanılmaya elverişli sentetik organik müstahsallar; lifler üzerine tespit edilebilen
optik ağartıcı maddeler; tabiî çivit
(«32.05.10» tabiî çivit, «82.05.30» Lüminofor olarak kullanılmaya elverişli sentetik
müstahsallar ve «32.05.40» Lifler üzerine tespit edilebilen optik ağartıcı maddeler
hariç)
Boyayıcı lâklar

32.06
32.07

Diğer boyayıcı maddeler; lüminofor olarak kullanılmaya elverişli olup organik olma
yan müstahsallar :
— 22 Litopon

32.09

Vernikler; sulu duvar boyaları, derilerin finisajmda kullanılan sulu pigmentler; sair
müstahzar boyalar; hazır boya imalinde kullanılacak şekilde bezir yağı, esans, vernik
ve diğer boya vasatları içinde ezilmiş pigmentler; istampacılığa mahsus varaklar;
perakende satılacak şekilde veya ambalajda bulunan müstahzar boyayıcı maddeler
(«32.09.22» Deri finisajmda kullanılan sulu pigmentler ve «32.09.32» îstampancılığa
mahsus varaklar hariç)

32.13

Yazı ve resim-i hatti mürekkepleri, matbaa mürekkepleri ve diğer mürekkepler :
— 19 Diğer matbaa mürekkepleri
— 22 Konsantre yazı mürekkepleri
— 23 Kopya ve hektografik mürekkepleri
— 24
— 25

Tükenmez dolmakalemlere mahsus mürekkepler
Teksir makinalanııa mahsus mürekkepler, İstampa mürekkepleri, yazı makinaları şe
ritleri için mürekkepler

33.06

Itriyatçılık

34.01

Sabunlar (Tıbbî sabunlar dahil).

34.02

Tansiyoaktif organik müstahsallar; tansiyoaktif müstahzarlar ve yıkama
ları (Sabun ihtiva etsin etmesin).

34.05 .

Ayakkabı, mobilya ve döşeme boya w cilaları, madenî eşya cilaları, pat ve toz halinde
temizleyici maddeler ve benzeri müstahzarlar (34.04 pozisyonununa giren müstahzar
mumlar hariç).

35.06

36.05
36.06

ve

tuvalet

müstahzar';ırı ve müstahzar kozmetikleri.

müstahzar

Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan müstahzar yapıştırıcı
maddeler; perakende olarak satılmak üzere sâf ağırlığı 1 kilo veya daha az olan amba
lajlara konulmuş her nevi yapıştırıcı müstahsallar :
— 20 Sairleri
Pirotekni
'mamulleri
füzeler ve benzerleri).
Kibritler.

(Şenlik fişek'eri, kestane fişekleri, parafinli ağız otu, paragrel
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Malların tanımı
Aktif hale getirilmiş kömürler (Renk giderici, emici veya polarizasyonu giderici) ; si
lisli fosiller, killer, boksit ve sair tabiî madenî müstahsallar (Aktif hale getirilmiş).
(«38.03.90» Diğerleri hariç)
Tali oil (Mayi recine)
Müstahzar haşıl ve apreler ve mordansaj ameliyesi için müstahzarlar (Mensucat, kâ
ğıt ve deri sanayiinde, ve benzeri sanayide kullanılmak üzere, hazırlanmış).
Kondansasyon, polikondansasyon ve poliadisyon voliyle temin edilen müstahsallar (Ta
dil edilmiş olsun olmasın, polimerizc edilmiş veya edilmemiş, acık veya kapalı zincir
li) (Fenoplâstlar, aminoplastlar, alkidler, polialik esterler ve doymamış sair poliesterler ve silikonlar, v. s.).
(«39.01.09» Diğerler!. «39.02.23» poliamidler v</ süper poliamidlcr v c «39.01.29» Di
ğerleri hariç).
Polimerizasyon ve kopolimerizasyon voliyle temin edilen m üst ansallar (Polietilen. politetrahaloetilenler, poliizohütilen, polistren, poliviui klorür, polivin.il asetat, polivinil
klorasetat ve sair polivinilik müştaklar, eoumarone-indene reçineleri, v. s.).
- Mayi veya hamur haldeki müstahsallar (Emülsiyon, dispersiyonlar ve mahluller da
hil) :
Polivinil asetat
Poliakrilik re polimetakrilik müştakları
Coumarone - indene reçineleri
Diğerleı-i
- Bloklar, parçalar, pıhtılar, gayrimüteeanis külçeler, granüller. pul ve tozlar (Mulaj
için kullanılan tozlar dâhil), döküntü ve hurdalar :
Polivinil asetat
Poliakrilik ve polimetakrilik müştakları
Coumarone - indene reçineleri
Diğerleri
- Diğerleri :
Polivinil asetat
Diğerleri
Rejenere selüloz; selüloz nitrat, selüloz asetat ve selülozun sair esterleri, selüloz eter
leri ve sair kimyevî müştakları (PiastikU'şîîrimıiş olsun olmasını (Kolodyon, seloicliıı, selüloit, v.s.), vülkaııize fiber:
- Mayi veya hamur haldeki müstahsallar (Emülsiyonlar, dispersiyonlar ve mahluller
dahil) :
Kolodyonlar
- Bloklar, parçalar, pıhtılar, gayri mütecanis külçeler, granüller, pul ve tozlar (Mu
lâj) için kullanılan tozlar (dahil) döküntü ve hurdalar ;
Selüloz nitrat
Selüloz asetat
- Diğerleri :
Rejenere selüloz
Yülkanize fiber
Selüloz asetat
C. Senatosu
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Mallarm tamımı

39.07
40.02

39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yer alan müstahsallardan mamul eşya.
Sentetik kauçuk (Stabilize edilmiş veya edilmemiş sentetik lâteks dahil) ; mayi yağ
lardan müştak taklit kauçuk: .
a) Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (Sırt geçirme işin
de) kullanılacak sentetik kauçuk ve lâteks :
— 12 Sentetik lâteks
b) Sairleri :
— 22 Sentetik lâteks
— 23 Mayi yağlardan müştak taklit kauçuk
40.09
Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan boru ve hortumlar.
40.13

Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan giyim, eşyası, eldivenler ve giyim eşyası tefer
ruatı (Nerede kulbınılırsa kullanılsın).
40.14
Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan diğer eşya :
— 2L Yazı silme lastiği
41.10
Sun'i veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele (Lif haline getirilmemiş, deri ve
köseleden veya deri ve kösele liflerinden, levha veya yaprak halinde) (Rulo kaim
de olsun olmasın).
42.01
Her nevi hayvan için saracive eşyası, eyer ve koşum takımları (Eyer, hamut, koşum
kayışları ve dizlikler, v.s.) (İmal edildiği madde ne olursa olsun).
42.02

Seyahat eşyası (Sandık, valiz, şapka kutusu, seyahat çantası, arka çantası, v.s.) er
zak çantaları, el çantaları, mektepli çantası, serviyet, cüzdan, ufak para çantası, tu
valet çantası, alet çantası, tütün ve sigara kutu. tabaka ve keseleri, kılıf, muhafaza
ve kutular (Silâh, musiki aletleri, dürbün, mücevherat, şişe, yaka, ayakkabı, fırça,
v.s. için) ve benzeri kablar (Tabiî, sun'i veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kö
seleden, vülkanize fiberden, sun'i plastik madde yapraklarından, mukavvadan veya
mensucattan).
Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya.
42.06
43.01
Ham postlar :
- 40 Karakul,astragan
- 90 Diğerleri
43.02
Tabaklanmış veya aprelenmiş postlar ve kürkler (Levha, kare, haç ve benzeri şe
killerde eklenmiş kürk parçaları dahil) ; bunların dikilmemiş kırpıntı ve döküntüleri.
43.03
Kürk mamulleri.
43.04
Taklit kürkler ve mamuller.
44.11
Uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar; ağaçtan kibrit çöpleri; ağaçtan kundura
çivileri.
44.15
Kaplama ağaçlar ve kontrplaklar (liaşka maddeler katılmış olsun olmasın); üzerine
kakma yapılmış ağaçlar :
— 20 Kaplama ağaçlar ve üzeri kakma yapılmış ağaçlar.
44.16
Hücreli ağaç panolar (Âdi madenden yapraklarla kaplanmış olsun olmasın).
44.17
Islah edilmiş ağaçtan panolar, levhalar, bloklar ve benzerleri.
44.18
Simi veya terkip yoluyla elde edilen ağaçlar (Pano, levha, blok ve benzeri şekil
lerde, tabiî veya sun'i reçinelerle veya sair organik yapıştırıcı maddelerle aglomere
edilmiş yonga, talaş, ağaç unu ve sair ağaç döküntülerinden).
O. Senatosu
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Malların tanımı

44.23

Bina ve inşaat için doğramacı mamulleri (Kurulup sökülebilir ahşap binalar ve
aksamı ile pano halinde birleştirilmiş parke tahtaları dahil).
44.25
Ağaçtan aletler, alet gövde ve sapları, fırça gövde ve sapları, süpürge sapları; ağaç
tan her nevi ayakkabı kalıpları.
— 10 Ayakkabı kalıpları :
44.28
Ağaçtan mamul diğer eşya.
45.03
45.04

Tabiî mantarlardan mamul eşya.
Aglomere mantar (Yapıştırıcı maddeleri ihtiva etsin etmesin) ve bu nevi mantardan
mamul eşya.
Kâğıt hamuru.

47.01
48.01

— .21
— 29
—. 40
— 50
—
—
—
—
—
—
48.02
48.03
48.04
48.05

48.06
48.07

48.09

48.10
48.11

61
62
63
64
67
68

Mihaniki şekilde imal edilmiş kâğıt ve mukavvalar (Selüloz vatka dahil), (Rulo
veya tabaka halinde) :
b) '% 70 ve daha fazla odun hamuru ihtiva eden M2 ağırlığı 50 - 55 gram arasında
olan (50 ve 55 dahil)kâğıtlar :
Gazete kâğıdı,
Diğerleri,
Matbaa ve yazı kâğıtları,
Kraft kâğıdı
f) Sairleri :
Adi ambalaj kâğıdı (M2 ağırlığı 30 grama «30 dahil» kadar),
Adi ambalaj kâğıdı (M2 ağırlığı 30 gramdan fazla),
Sigara kâğıdı,
Sünger kâğıdı
İstatistik kartı imali için rulo halinde karton,
Mukavvalar.
El yapısı kâğıt ve mukavvalar.
Parşömen haline getirilmiş kâğıt ve mukavvalar ve taklitleri («Kristal» denilen kâ
ğıtlar dahil). (Rulo veya tabaka halinde).
Yapıştırma suretiyle birleştirilmiş kâğıt ve mukavvalar (Emdirilmemiş, sathı sıvan
mamış), (İçinden takviye edilmiş olsun olmasın, rulo veya tabaka halinde).
Oluklu kâğıt ve mukavvalar (Üzeri düz tabakalarla kaplı olsun olmasın) krepon kâ
ğıtlar, kırmalı kâğıtlar, kabartmalı, zımbalı veya delikli kâğıt ve mukavvalar (Rulo
veya tabaka halinde).
Çizgili kâğıt ve mukavvalar (Cetvelli, düz, kare veya müstatil çizgili), (Rulo veya
tabaka halinde).
Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları boyanmış (Mermer taklidi, alacalı ve ben
zeri) veya matbu kâğıt ve mukavvalar (48.06 pozisyonu ile 49 ncu fasla girenler
hariç), (Rulo veya tabaka halinde).
İnşaat için levhalar (Kâğıt hamurundan, ağaç liflerinden veya sair nebatî liflerden)
(Tabiî ve sun'i reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla aglomere edilmiş olsun
olmasın).
Sigara kâğıdı (Sigara imalinde kullanılacak şekilde kesilmiş) (Defter veya boru ha
line getirilmiş olsun olmasın).
Duvar kâğıtları, lenkrusta ve cam kâğıtları,
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48.12

Malların 1 anımı
Kâğıt veya .mukavva mesnetli yor muşambaları (Kesilmiş veya linoleıım hamuru ile
kaplı o i sim olmasın).
Karbon kâğıtları ve sair kopye kâğıtları (Mumlu teksir kâğıtları dahil) (Kullanışları
na göre kesilmiş) (Kutu içinde olsun olmasın).
Muhabere kâğıtları; blok halinde mektup kâğıtları, mektup zarfları, mektup kartları,
resimsiz kartpostal ve muhabere kart arı; isi erimle hepsi b : r örmk muhabere malzemesi
l)iılunan, kâğıttan veya mukavvadan kutular, poşetler ve benzeri zarflar.

48.13
48.14

48.15

Sair kâğıtlar ve mukavvalar (Kulla/alışlarına göre kesilmiş). («48.1.5.'-'O» Süzgeç kâ
ğıdı hariç)
Kâğıt veya mukavvadan kutular, torbalar, poşetler, külahlar ve sair ambalajlar.
Yazıhane, mağaza ve benzeri yerler: 1 e kullanılan einsten, katı ve dayanıklı mukavva
kutular.
Kayıt defterleri veya sair defterler ! 5^ot ve makbuz def terleri ve benzerleri:', blok
notlar, ajandalar, sumenler, klâsöı ! er, ciltler (İçine kâğıt takılabilenler ve benzerle
ri) ve kâğıt veya mukavvadan sair mektep, yazıhane veya kırtasiye maddeleri; kâ
ğıt ve mukavvadan numune ve koleksiyon albümleri ile kitap kapları.

48.16
48.17
48.18

48.19
48.20

Kâğıt veya mukavvadan her nevi etiket (Matbu, resimli veya zamklı olsun olmasın).
Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan üstüvane, bobin, makara, masura ve
benzeri mesnetler (Delinmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın).
48.21
Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan veya selüloz vatkadan, sair mamuller :
— 31 İstatistik makiııa kartları
— 39 Diğerleri
49.08
Her nevi çıkartmalar
49.09
Kesimli kartpostallar, resimli tebrik kartları ve benzerleri (Hangi usulle basılmış bululursa bulunsun) (Başka maddelerle süslenmiş olsun olmasını).
49.10
Kâğıttan veya mukavvadan her nevi iakvim (Blok halinde takvimler dahil).
50.04
İpek ipliği (Perakende olarak satıh:-ak hale getirilmemiş).
50.05
Şap ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş).
50.06
50.07
50.09
50.10
51.01

—
—
—
•—

23
24
25
29

—
—
—
—

31
32
33
39

Büret ipliği (Perakende olarak satıkr-ak hale getirilmemiş).
İpek, şap ve buret iplikleri (Perakenle olarak satılacak hale getirilmiş).
İpekten veya şaptan mensucat.
Buretten (Şap döküntüsünden) mensucat.
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende olarak satı
lacak hale getirilmemiş) :
b) 60 denyeye kadar (60 denye dahil) :
—• Sentetik iplikler :
Vinilik esaslı olanlar
Akrilik esaslı olanlar
Polipropilenik esaslı olanlar
Diğerleri
— Suni iplikler :
Viskos ipeği
Asetat ipeği
Proteik esaslı suni iplikler
Diğerleri
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Malların tanımı
c) 60 denyeden yukarı olanlar :
— Sentetik iplikler :
Vinilik esaslı olanlar
Akrilik esaslı olanlar
Polipropilenik esaslı olanlar
Diğerleri
— Suni iplikler :
Viskos ipeği
Asetat ipeği
Proteik esaslı suni iplikler
Diğerleri
Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden monofiller. şeritler
(Suni saman) ve katküt taklitleri.

ve

benzerleri

Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende olarak sa
tılacak hale getirilmiş) :
1)) Sairi eri :
Suni liflerden
Sentetik liflerden
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devam!L liflerden mensucat (51.01 veya 51.02 po
zisyonlarındaki monofilllerle şeritlerden yapılan mensucat dahil).
(Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılan «51.04.11» sentetik de
vamlı liflerden mensucat hariç).
Ketenden veya ramiden mensucat,
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler (Karde edilmemiş, taranmamış ve
ya iplik imali için sair suretle hazırlanmamış).
(«56.01.11» Poliamid esaslı, «56.01.12» Poliester esaslı ve «56.01.14» Akrilik esaslı
sentetik lifler hariç)
Devamsız lif imaline mahsus dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı lif demetleri:
Suni olanlar
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı veya devamsız lif döküntüleıi (Karde
edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için sair suretle hazırlanmamış; iplik dökün
tüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil).
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler ile, dokumaya elverişli sentetik ve
suni devamlı veya devamsız lif döküntüleri (Karde edilmiş, taranmış veya iplik
imali için sair suretle hazırlanmış).
(«56.04.11» Poliamid esaslı. «56.04.12» Poliester esaslı ve «56.04.14» Akrilik esaslı
sentetik olanlar hariç)
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli sen
tetik ve suni lif döküntülerinden iplikler (Perakende olarak satılacak hale getirilme
miş).
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli sente
tik ve suni lif döküntülerinden iplikler (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş).
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli sente
tik ve suni lif döküntülerinden mensucat.
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57.05
57.08
57.09
57.11
57.12
58.02
-— 10
58.04
— 20
— 40
— 50
58.08
— 20
58.09
58.10
59.03
59.08
59.10

59.11
59.13
60.01
60.02
60.03
60.04
60.05
60.06
61.01
61.02
6.1.03
61.04
61.05
61-06
61.07

Malların tanımı
Kendir iplikleri.
Kâğıt iplikleri.
Kendir mensucat.
Dokumaya elverişli sair nebati liflerden mensucat.
Kâğıt ipliğinden mensucat.
Sair halılar, kilimler, sumak, karaman ve benzerleri (Hazır eşya halinde olsun olmasın):
Makinada imal edilen halılar
Kadife, pelüş bukleli veya halkalı mensucat (55.08 ve 58.05 pozisyonlarındaki eşya
hariç) :
Tabiî ipekten
Sentetik elyaftan
Suni elyaftan
Düz tül ve fileler
Sentetik elyaftan
Fasoneli tüller, bobino tüller ve fasoneli fileler; makina veya el işi dantelâlar (Top
parça, şerit veya motif halinde).
işlemeler (Top, parça, şerit veya motif halinde)
Dokunmamış ve örülmemiş kumaşlar ve bunlardan mamul eşya (Emdirilmiş veya sı
vanmış olsun olmasın).
Selüloz müştakları veya sair suni plastik maddeler emdirilmiş veya sıvanmış mensucat.
Linoleumlar (Nerede kullanılırsa kullanılsın, kesilmiş olsun olmasın); bir sıva madde
sinin dokumaya elverişli maddelerden mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen
yer muşambaları (Kesilmiş olsun olmasın).
Kauçııklu mensucat (örme olanlar hariç)
Elâstikî mensucat (Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden
müteşekkil) (örme olanlar hariç).
Elâstikî veya kauçııklu olmayan örme mensucat.
Elâstikî veya kauçııklu olmayan örme eldivenler.
Elâstikî veya kauçııklu olmayan örme uzun kunçlu çoraplar, çorap altlıkları, kısa
koııçlu çoraplar, soketkr, çorap koruyucuları ve benzerleri.
Elâstikî veya kauçııklu olmayan örme iç çamaşırları.
Elastikî veya kauçııklu olmayan örme giyim eşyası, teferruatı ve diğer Örme eş
ya.
Elastikî örme veya kauçııklu örme mensucat ve diğer eşya (Varis çorapları ve
dizlikler dahil).
Erkekler ve eılkelc çocukları için giyim eşyası.
Kadınlar, kız çocukları ve bebeler için giyim .eşyası.
Erkekler ve erkek çocukları için iç çamaşırları (Yaka, yakalık, göğüslük ve kol
luklar dahil).
Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için iç çamaşırları.
Mendiller.
Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, baş örtüleri, peçe ve duvaklar ve benzen
eşya.
Kravatlar.
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61.08

61.09
61.10
61.11
62.05
65.01
65.0*2

65.03
65.04

65.05
65.06
65.07
66.01 •
66.03

Malların tanımı
Kadınlar ve kız çocukları için büyük ve küçük yakalar, rahibe yakalan, basit süs
ler, göğüslükler, jabolar, elbise yenleri, kolluklar, farbalar ve kadın elbise veya
çamaşırları için benzeri sair teferruat ve süsler.
Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, pantolon askıları, diz bağı, jartiyer
ler ve benzeri eşya (Mensucattan veya örme kumaştan) (Elastikî olsun olmasın).
Eldivenler-, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve soketler (Örme olanlar hariç).
Giyim eşyasının hazırlanmış sair teferruatı; kemerler, kuşaklar, manşonlar, koru
yucu kolluklar ve terziler için subralar, omuz ve göğüs vatkaları, v.s.
Mensucattan mamul diğer hazır eşya (Giyim eşyası patronları dahil).
Keçeden şapka taslakları (Şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış) ; keçeden disk
ler ve üstüvaneler (Boyuna yarılmış olsun olmasın).
Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya dokunmuş, örülmüş veya sair
suretle elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapka taslakları
(Şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış).
Keçeden şapkalar ve diğer başlıklar (65.01 pozisyonunda yor alan taslak ve diskler
den mamul) (Donatılmış olsun olmasın).
Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya dokunmuş, örülmüş veya sair suret
le elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapkalar ve diğer taslaklar
(Donatılmış olsun olmasın).
Örme veya parça halinde mensucattan, dantel adan veya keçeden (Şeritten yapılanlar
hariç) şapkalar ve diğer başlıklar (Saç fileleri dahil) (Donatılmış olsun olmasın).
Diğer 'şapfoalar ve başlıklar (Donatılmış olsun olmasın).
Şapka ve diğer başlıklar için şeritler, astarlar, kılıflar, kasnaklar (Açılır ve ka
panır şapkalaar mahsus yaylı kasnaklar dahil), siperlikler ve çene altı kayışları.
Şemsiyeler (Baston - Şemsiyeler, çadır şemsiyeler ve benzerleri dahil).
66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dahil eşyanın aksamı, süs ve teferruatı.

67.01

Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalem tüyler ve aksamı, ince
tüyler ve bu -maddelerden mamul eşya (05.07 pozisyonuna giren eşya ile işlenmiş
tüy kalem ve uçları hariç).
67.02
Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı; yapma çiçekler,
yapraklı dallar ve meyvelerden mamul eşya.
67.04
İnsan saçından, kıldan veya dokumaya elverişli maddelerden takma saç, sakal,
bıyık, lüle ve perçemler ve benzeri eşya (Saçtan fileler dahil).
67.05
Yekpare veya açılıp kapanan el yelpazeleri ve bunların mesnetleri ile mesnet ak
samı (Yapıldığı madde ne olursa olsun).
68.04
Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri (Öğütme, bileme, ci
lama, rektifiye etme ve kesme tekerlekleri,
başları, disk veya uçları
dâhil)
tabiî taşlardan (Agiomere edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından yahut ag
iomere edilmiş tabiî veya suni aşındırıcılardan (Bir çerçeve üzerine monte edilmiş
olmamak şartiyle, başka maddelerden göbek, inil, yatağı ve benzerlerini ihtiva et
sin etmesin) ; tabiî taşlardan
(x\glomere edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasın
dan yahut agiomere edilmiş tabiî veya -suni aşındırıcılardan seğmanlar ve yukarıki
taş ve çarkların imali bitirilmiş diğer aksamı :
— 20 Sairleri
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68.06

— 90
68.07

68.08
68.11

68.13

Malların tanını i
Mensucat, kâğıt, mukavva ve sair maddeler ile mesnetlenmiş, toz veya tane halinde
tabiî veya suni aşındırıcılar (Kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya sair suretle ha
zırlanmış olsun olmasın) :
Diğerleri
İzabe köpüğü yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri sair madenî yünler; imbisat
ettirilmiş vermikülit, imbisat ettirilmiş kil ve benzeri sair imbisat ettirilmiş madenî
maddeler; madenî (maddelerden hararet' veya sesi tecridedici veya (muhafaza edici nnıalhlûtlar ve mamuller (68.12 ve 68.13 pozisyonları ile 69 ncu fasla girenler hariç).
Asfalttan veya petrol zifti veya taş kömürü zifti gibi benzeri maddelerden mamuller.
Çimentodan, betondan veya suni taşlardan mamuller (Cüruflu çimentodan ve çimento
ile aglomere edilmiş mermer parçalarından olanları dahil, takviye edilmiş olsun olma
sın) .
İşlenmiş amyant; 68.14 pozisyonda yor alanlardan gayri amyant mamulleri (Levha
lar, iplikleri ıiıuensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar v.s.) (Takviye edilmiş ol
sun olmasın); esası amyant veya amyant ve ımağnezyum karbonat ola.n mahlutlar ve
bu mahlutlardan mamul eşya.

68.16

Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan, taştan veya sair ma
denî maddelerden mamuller (Turb mamulleri dahil)
— 20 Katranla agloimere edilmiş dolomiden mamul pişirilmiş tuğlalar.
69.11
Porselenden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde kullanılan di
ğer eşya.
69.12
Sair seramik maddelerden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde
kullanılan diğer eşya.
69.13
Heykelcilikler, süs eşyası, döşeme ve süsleme eşyası.
69.14
Sera/mik (maddelerden sair mamuller.
70.02
70.03

Eubinli cam (email) (Külçe, çubuk, baston veya boru halinde).
İşilcnmeımiş cam (Optik cam hariç) (Çubuk, baston, bilya ve boru halinde).

70.04

İşlenmemiş dökme canı ve haddeden geçirilmiş cam (İmal sırasında kaplama yapıl
mış veya takviye edilmiş olsun olmasın) (Kare veya müstatil şekil verilmiş levha ve
ya yaprak halinde).
70.05
İşlenmemiş çekme veya üfleme cam (İmal sırasında kaplama yapılmış olsun olma
sın) (Kare veya m üs tat il seldi 'verilmiş yaprak halinde) :
— 20 Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili pencere camları.
— 30 Sairleri.
70.06
Bir veya iki yüzlü sadece parlatılmış veya perdahlanmış olan dökme, haddeden geçi
rilmiş, çekme veya üfleme cam (İmal sırasında kaplama yapılmış veya takviye edil
miş olsun olmasın) (Kare veya mü•îtaitil şekli.verilmiş levha veya yaprak halinde.
70.07
Kare veya ımüstatilden gayri şekilde kesilmiş, yahut eğilmiş veya başka suretlerle
işçilik görmüş (Meselâ, kenarları işlenmiş veya hakkedilmiş) 'dökme, haddeden ge
çirilmiş çekme yeya üfleme camlar (Perdahlanmış veya parlatılmış olsun olmasın);
tecriiit ediıci çok satıhlı camlar; kurşunla tutturuintuş mozaik camlar.
70.08
Emniyet camları (Kırılmaz camlardan veya karşılıklı yapıştırılmış iki veya daha zi
yade cam yapraktan)
(Şekil verilmiş olsun olmasın).
70.13
Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.19 po
zisyonundaki eşya hariç).
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70.14

Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (Optik tarzda işlenmemiş veya optik cam
dan yapılmamış).
70.75
Saat camları, adi gözlük camları (Numarasız) ve benzerleri (Bombeli, kavisli ve
benzeri şekillerde) (İçi oyuk küreler ve küre parçaları dâhil).
70.1.G
Bina ve inşaat için dökme veya kalıp işi camdan kaldırım blokları, tuğlalar, karolar,
kiremitler ve diğer eşya (Takviye edilmiş olsun olmasın) ; çok hücreli veya köpük
camlar (Blok, pano, levha ve benzeri şekillerde).
70.19
Canı boncuklar, inci ve kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri küçük sus eşyası;
mozayik ve benzeri tezyinat için cam kübler, levhacıklar, büyük ve küçük parçalar
(Mesnedi olsun olmasın); camdan sunî gözler (Protezden olanlar hariç; oyuncak
için gözler dahil); camdan küçük eşya; şaliimo ile işlenmek suretiyle yapılan cam
dan fantazi eşya,
70.20
Cam yünü, cam lifleri ve bunlardan mamul eşya :
-— 11 Cam yünü
— 20 Cam liflerinden keçe
71.01
İnciler (Ham veya işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)
(Herhangi bir
tasnife tabi tutulmadan sırf kolaylıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş olsun ol
masın).
71.02
Kıymetli taşlar (Hanı, yontulmuş veya başka şekilde işlenmiş, fakat mıhlanmamış
veya takılmamış) (Herhangi bir tasnife tabi tutulmadan sırf kulaklıkla naklini temin
için ipliğe dizilmiş olsun olmasın)
(«71.02.10» sanayide kıılanılan elmaslar hariç)
71.0:1
Sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlar (Ham, yontulmuş veya başka şekilde
işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Herhangi bir tasnife tabi tutulma
dan sırf kolaylıkla naklini temin iç/in ipliğe dizilmiş olsun olmasın).
71.06
Gümüş kaplamalı madenler (Ham veya yarı işlenmiş).
71.10
Platinle veya platin grubuna dâhil madenlerle kaplama adi veya kıymetli madenler
(Ham veya yarı işlenmiş).
71.12
Mücevherci eşyası, başka maddelerle mürettep mücevherci eşyası ve bunların aksamı
(Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden mamul).
71.13
Kuyumcu eşyası ve aksamı (Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama
madenlerden mamul).
71.14
Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden mamul diğer
eşya.
71.15
İnci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlardan mamul eşya.
71.16
Taklit mücevherci eşyası.
73.02
Perro - alyajîar.
(«73.02.21» Ferro - Manganez hariç)
73.07
Blum, kütük, levha blokları ve saç pkıtinaları halinde demir ve çelikler; dövülerek
kabaca şekil verilmiş demir ve çelikler (Dövme taslakları) :
— 90 Diğerleri
73.10
Demir veya çelikten çubuklar (Sıcak haddelenmiş veya dövülmüş) (Tel imalinde
kullanılanlar dâhil) ; demir veya çelikten çubuklar (Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş) ; maden aramalarında kulanılan içi boş çelik çubuklar :
— Sıcak haddelenmiş ve dövülmüş çubuklar
— Köseli çubuklar
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Diğerleri (AKÇT maddeleri hariç)
— Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş çubuklar :
Yuvarlak çubuklar
Köşeli çubuklar
Diğerleri
Demir veya çelikten teller (Çıplak veya kapalı) (•Elektrik islerinde kullanılmak üzere
ütfole 'edilmiş olanlar hariç)
Dökme demirden ince ve kaim borular.
Demir veya çelikten ince ve kalın borular (Bunların taslakları dâhil, 73.19 pozisyo
nundakiler hariç) :
— Kaplamasız dikişsiz borular :
İç kutru 1 parmağa kadar (1 hariç) olanlar
İç kutru 1 - 2,5 parmağa kadar (2,5 hariç) olanlar
İç kutru 2,5 - 6 parmağa kadar (6 hariç) olanlar
İç kutru 6 parmak ve daha fazla olanlar
— Kaplamalı dikişsiz borular :
İç kutru 1 parmağa kadar (1 hariç) olanlar
İç kutra 1 - 2,5 parmağa kadar (2,5 hariç) olanlar
İç kutru 2,5 - 6 parmağa kadar (6 hariç) olanlar
İç kutru 6 parmaktan daha fazla olanlar
Tazyike mukavim çelik borular (Takviye çemberi olsun olmasın; hidroelektrik tesis
lerde kullanılan neviden).
Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar
manşonlar, flânşlar, v. s.).
Dökme demir, demir veya çelik inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun olmasın)
ve aksamı (Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar,
ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, kepenkler,
korkuluklar ve parmaklıklar, v. s.) ; dökme demir, demir veya çelik inşaatta kullanı
lan saçlar, çemberlikler, çubuklar, profiller, borular, v. s.
Dökme demir, demir veya çelik depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri başka kablar, iç
lerine konulacak madde ne olursa olsun, istiap hacmi 300 litreden fazla (Harareti
tecrit veya .muhafaza edici veya iç cidarları kaplamalı olsun olmasın)
(Mekanik
veya termik tertibatı olanlar hariç).
Demir veya çelik kaplar (Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için).
Demir veya Çelik tellerden ince ve kaim halatlar, örme halatlar, bucurgat halatları
ve benzerleri (Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç).
(Demir ve çelikten örme halatlar hariç)
Demir veya çelikten dikenli teller; bahçelerin ve başka yerlerin etrafını çevirmede
kullanılan demir veya çelikten burulmuş şeritlerle burulmuş yalınkat yassı teller (Di
kenli olsun olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller.
Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler.
Demir ve çelikten metal depluvayye.
Dökme demir, demir veya çelik kalın ve ince zincirler ve bunların aksamı :
Transmisyon zincirleri
Zincir aksamı
0. Senatosu
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73.33

73.36

73.37

73.38

Malların tanımı
Dökme demir, demir veya çelik civata ve somunlar (Dişli olsun olmasın), tirfonlar,
vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, ta
kozlar ve benzeri somuncu ve vidaeı eşyası; demir ve çelik rondelâlar (Kesik rondelâlar ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelâlar dâhil).
Demir ve çelikten el ile dikmeye malı sus iğneler, tığlar, şişler, uçları sivri veya küt çu
valdızlar ve el ile dikiş dikmeye, daııtela ve file örmeye veya halı dokumaya elverişli
benzeri eşya ve işleme bızları (İmali tamamlanmış veya taslak halinde).
Dökme demir, demir veya çelik sobalar, mutfak soba ve ocakları (Aynı zamanda ka
lorifer gibi kullanılabilenler dâhil), ocaklı kazanlar, tabakları ısıtmaya mahsus ocaklar
ve ev işlerinde kullanılan ve elektrikle işlemeyen benzeri her türlü cihazlar ile bunların
aksam ve parçaları.
Dökme demir, demir veya çelikten elektrikli olmayan kaloriferler (84.01 pozisyonun
da yer alan buhar jenaratörlerindcıı gayri kazanlar, sıcak hava kaloriferleri ve radyotörler) ve bunların aksamı.
Dökme demir, demir veya çelikten ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu
eşya ve bunların aksamı.

73.40

Dökme demir, demir veya çelikten diğer eşya :
- 10 Dökme demirden diğer eşya
v —- 20 Demir veya çelikten eşya (acmonital hariç)
74.10
Bakır tellerden ince ve kalın halamlar, örme halatlar ve benzerleri (Elektrik işlerin
de kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç).
74.15
. Bakır civatalar ve «omunlar (Dişli olsun olmasın, vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli
vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri somuncu ve vidaeı eş
yası; bakır rondelâlar (Kesik rondelâlar ve yaylanmayı sağlayıcı rondelâlar da
hil) :
— 10 Civatalar ve somunlar
— 20 Vidalar
74.19
Diğer bakır eşya.
75.06
Diğer nikel eşya.
76.01
Ham alüminyum; alüminyum döküntü ve hurdaları.
76.02
Alüminyumdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller.
76.03
Alüminyum saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı 0.20 milimetreden faz
la).
76.04
Alüminyumdan ince yapraklar ve şeritler (Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kaplan
mış veya baskılı olsun olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, sunî plâstik maddeler
den veya benzeri maddelerden mesnetleri üzerine tespit edilmiş bulunsun bulunma
sın; mesnet hariç, kalınlığı 0.20 milimetre ve daha az).
76.06
Alüminyumdan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil) ve içi boş çubuklar.
76.07
76.08

76.09

Alüminyum horu teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlaı-, v.s.)
Alüminyum inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun, olmasın) ve aksamı (Hangarlar,
köprüler ve köprü aksamı, kuleler, p'ionlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar,
'kapı ve pencere çerçeveleri, korkuluklar, v. •«.); İnşaatta kullanılmaya mahsus alüminyum
saçlar, çubuklar, profiller, horular, v. s.
Alüminyum depolar, sarnıçlar, küpler ve benzerleri diğer kablar (İçlerine konula
cak madde ne olursa olsun, istiap hacmi 300 litreden fazla; mekanik veya termik ter(J. Senatosu
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tibatı olanlar hariç; harereti tecrit veva muhafaza.edici maddelerle anücehhez veya iş ci
darları kaplamalı olsun olmasın).
76.10
Alüminyum fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve nakliyatta ve ambalajlamada kulla
nılan benzeri diğer kablar (Tüp sekilinde katı veya yumuşak kablar dahil).
76.11
Alüminyumdan kablar (Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için).
76.12
Alüminyum tekelden ince ve kalın halatlar, örme halatlar ve benzerleri (Elektrik
işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç).
76.13
Alüminyum tellerden mensucat, örttüler ve kafes İlkler.
76.14
Alüminyumdan metal depluvayye.
76.15
Alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların ak
samı.
76.16
Diğer alüminyum-'eşya.
77.01
Hamnıağnezyum; magnezyum döküntü ve hurdaları (Ivalibrelenmemiş torna dökünt üleri dâhil).
77.02
Magnezyumdan çubuklar, profiller, teller, saçlar, yapraklar, şeritler, ince ve kalın
borular, içi boş çubuklar, tozlar, ince pullar ve kalibrelenmiş torna döküntüleri.
Magnezyumdan diğer eşya.
77.03
77.04
Berilyum (Glüsinyum)
(Ham veya incelenmiş) ve berilyum (Glüsinyum) mamulleri.
82.02
Saplı el testereleri, her nevi testere ağızları (Freze testereler ve dişsiz testere ağız
ları dâhil) :
_.- 20 Şerit halinde testere ağızları
- 30 Dairevî testere ağızları (Freze makinalarmda kullanılanlar dâhil).
82.05
Tazyik ile çukurlaştırma, İstampalarını, vida dişi (Set ve yiv) açma, raybalama, fre
zeleme, delik genişletme, yontma, tornalama, vidalama ve benzeri işlere mahsus makiııaların, el aletlerinin veya makinalı el aletlerinin değişebilen aletleri (Tel çekmeye
ve madenlerin ısıtılarak tel haline gürilmesinc mahsus aletler ile delici aletler dâ
hil) :
— 20 Frezeler
82.06
Makinalar ve makinalı cihazlar için bıçaklar xc kesici ağızlar.
82.07
Aletler için monte edilmemiş levbalar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya (Fırınla
narak aglomere edilmiş madenî karbürlerden, tungsten, molibden, vanadyum kar
bürleri v.s.).
82.01)
Ağızları düz veya tırtıklı bıçaklar1 (Budama çakıları dahil, fakat 82.06 pozisyonuna
giren bıçaklar hariç).
82.10
82.09 pozisyonundaki bıçakların ağızları.
82.12
Makaslar ve ağızları.
82.13
Diğer bıçakçı eşyası (Bağ ve bahçe makasları, kesmeye ve hayvan kırkmaya mah
sus makinalar, -et baltaları, et kıyma bıçakları, satırlar ve kitap açıcılar, v.s. gibi) ;
manikür ve pedikür aletleri ve takımları ve benzerleri (Tırnak törpüleri dahil) :
,— 10 'Manikür, pedikür alet ve takımları 82.14
Kaşıklar, çorba: kaşıkları, çatallar,-pasta için büyük bıçaklar, balık ve tereyağı için
hususi bıçaklar, şeker maşaları ve benzeri eşya.
82.15
82.09, 82.13 ve 82,14 pozisyonlarında ki eşya için âdi madenlerden saplar.
83.01
Adi madenlerden külitler (Kilidi olan, mesnetli ve mesnetsiz fermuarlar dâhil), sürgülü kilitler, asma kilitler (Anahtarlı şifreli veya elektrikli) ve bunların aksamı; bu
eşya için adi madenlerden anahtarlar (İmali tamamlanmış veya yarım kalmış).
G. Senatosu

(S. Sayısı : 148)

— S2 —
Türk
gümrük
tarife No.
83.02

83.03
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83.05

83.06
83.07
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84.02

84.03
84.06
84.07

84.09
84.10
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A d i madenlerden garnitür, tertibat ve benzeri diğer eşya (Mobilya, kapı, merdiven,.
pencere, paiieur, karoseri, eyer takınılan, bavul, sandık, muhafaza ve benzeri eşya
için) ; adi madenlerden perde kolları, şapka askıları, mesnetler, dirsekler ve benze
ri eşya (Otomatik kapı kapayıcılar dâhil).
Adi madenilerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler, emniyet M çekme
ce ve kutular ve benzeri eşya.
Adi madenlerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve tefrik kutuları, kâğıtlıklar
ve benzeri diğer yazıhane eşyası (94.03 pozisyonundaki yazıhane mobilyaları ha
riç).
Adi madenlerden dosya, kırtasiye ve ciltler icuı kâğıt, takılabilen mekanizmalar, resim
maşaları, kâğıt, raptiyeleri, kâğıt köşebentleri, tel raptiyeler, agraflar, ciltli 'büyük
defterler için garnitürler ve benzeri diğer yazıhane eşyası.
Adi madenlerden heykelcikler ve salon için diğer süs eşyası.
Adi madenlerden aydınlatma cihazları, lamıba ve avize cinsinden eşya ve bunların
elektrikli olmayan aksamı. («83.07.10» Maden ocakları için maden lambaları hariç)
Adi madenlerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar.
Adi madenlerden çanlar, kampanalar, çıngıraklar, zilller ve benzerleri
(Elektrikli
olanlar hariç.) ve bunların aksamı.
Adi madenlerden, fotoğraf, resim ve benzerleri iç/in çerçeveler; adi madenlerden ay
nalar.
Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden jeneratörler, «buhar kazanları» (Aynı za
manda alçak tazyikli buhar hâsıl eden kalorifer kazanları hariç).

. (Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden jeneratörler için yardımcı cihazlar (Ekonomizörler, sürşoförler, buhar akünıülâtörleri, kurum tem izleme ve gaz tasarruf ci
hazları, v.s.); buhar makinaları için kondansörler,
> 10 Ekonomdzörler, hava ısıtıcıları
- 20 Sürşoförler ve sürşoför soğutucuları
• 30 (Buhar ve hararet akünıülâtörleri
- 40 Diğerleri
Gazojenler, sulu veya havalı gaz jeneratörleri; su ile .işleyen asetilen jeneratörleri
ve benzeri gaz jeneratörleri (Tasfiye tertibatı bulunsun bulunmasın).
Pistonlu dâhili ihtiraklı motorları
(«84.06.11» Uçak motorları ve «84.06.14» dışta-n takmalı deniz motorları hariç)
Hidrolik çarklar, türbinler ve hidrolik'başka motorlor :
— Hidrolik türbinler
- 11 Pelton tipi kepçeli türbinler
• 12 Francis tipi uskurla türbinler
Makina ile işleyen yol silindirleri.
Mayüler için tulumbalar, motopomplar ve türboporaplar (Mekanik olmayan tulum
balar ve ölçü tertibatı olan tevai tulumbaları dahil); mayiler için elevatörler (Zin
cirli, kovalı, şeritli, v.ss.).
(«84.10.11» Fiyat ve maktan gösteren tertibatı olan tevzi tulumbaları ve «84.10.12»
Miktar gösteren tertibatı olan tevzi tulumbaları hariç)
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84.11

Hava ve vakum tulumbaları, motopompalan, tünbopompları; hava ve başka gaz kom
presörleri, motokompresörleri ve türbo'kompresörleri; serbest pistonlu jeneratörler;
vantilatörler ve benzerleri.
84.12
Klüma cihazları (tek biır beden halinde birleşmiş olarak, motorlu bir vantilatör ile
ırutubet ve sühuneti tadil edici tertibat ihtiva edenler)
(«84.12.10» 100 Kg. ve daha az ağırlıkta olanlar hariç)
84.13
Ocakların beslenmesi için brüliörler (Akaryakıt, toz halinde katı yakıt veya gazla ça
lışanlar) ; otomatik ocaklar (Bunların a y n olarak gelen mekanik kömür taşıyıcıları
«avantfoyers» mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcı tertibatı ve benzeri tertiba
tı dahil)
— 19 Ocakların 'beslenmesi için diğer brülörler
— 20 Otomatik ocaklar
84.14
Sanayie veya laboratuvarlara mahsus fırınlar (85.11 pozisyonunlaki elektrik fırın
l a n hariç).
84.16
Kalanderler ve hadde makinaları (Bu makinalarıa ait silindir dahil) (Maden ve cam
hadde makinaları hariç.
84.17

— 11
— 12
— 15
y 29
—• 3?5
84.18
— 30
84.20

84.21

84.22

Sühunet değişikliği gerektiren ameliyeleri (Ezcümle: Isıtma, pişirme, kavurma, tak
tir, rektifiye etme, steril hale kayma, pastörize etme etüvleme, kurutma, buğulama, te
bahhur ettirme, kondanse etme, soğutma, v.s.) yapmaya mahsus tertibat ve cihazlar
(Isıtılması elektrikle olsun olmasın) (Eıv işlerinde kullanılmaya mahsus cihazlar ha
riç) : şofbenler ve diğer su ısıtıcıları (Elektrikle olanlar h a r i ç ) :
a) Pastörizatörler, sterilizatörler ile bunların aksam ve parçaları :
Pastörizatörler
Sterilitaatörler
Aksam ve parçalar
b) Sairleri
Diğerleri (Dötöryum ve bileşiklerinin imaline mahsus cihazlar hariç)
Aksam ve parçalar
Santrfüj usulü ile çalışan çamaşır kurutma nnakinası ve sair makina, alet ve cihaz
l a r ; mavilerin veya gazların filtre edilmesine veya tasfiyesine mahsus cihazlar
Mayilerkı filtresine veya tasfiyesine mahsus cihazlar
Tartı alet ve cihazları (Tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dahil; 5
santigram ve daha az ağırlıkları tartabilen hassas teraziler hariç); her türlü tartı alet
ve cihazlarına mahsus tartılar.
(«84.20.31» hassas terazilerin tartıları hariç)
Mayi veya toz halindeki maddeleri püskütmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye
(mahsus mjeıkanik cihazlar (El ile kullanılan neviden olsun olmasın); yangın söndürme
cihazları (doldurulmuş veya doldurulmamış); püskürtme tabancaları ve benzeri cihaz
lar; kum veya buhar fışkırtma makina ve cihazları ile benzerleri («84.21.24» Yan
gın söndürme cihazları hariç).
Kaldırma, yükleme, boşaltma ve nakil işleri için makina ve cihazlar (Asansörler,
ekipler, bucurtgatlar, krikolar, palangalar, maçunalar, döner, köprüler, taşıyıcılar, te
leferikler, v.s.) (84.23 pozisyonuna girenler hariç)
<<(y84.22.90» Diğerleri, •radyoaıktif maddelerin manipulasyonuna mahsus olanlar ha
riç)
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— 10
— 15
— 20
— 30
•— 35
—. 40
— 45
— 92
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Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus, tarla ve bahçe zlraatinde kullanı
lan makina ve cihazlar (Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler .dahil).
Ziraî mahsûllerin hasat ve harman «dilmesine mahsus makina ve cihazlar; ot ve sa
pman balyalama presleri; çayır ve çimen biçme makina ve cihazları; taneleri temizle
meye mahsus kalbur makinaları ve benzerleri; yumurtaları, meyvalan ve diğer ziraî
mahsûlleri ağırlık ve büyüklükleriaije göre ayırıcı makina ve cihazlar (84.29 pozisyonu
na gliren değirmenciliğe mahsus makina ve cihazlar hariç)
Biçerler
Biçer toplarlar
Biçer bağlarlar
Harman makinaları
Ot ve samanları balyalamaya mahsus presler
Ot ve samanları toplayıp demet ve balya yapmaya mahsus cihazlar
Çayır ve çdımen biçme makinaları ve cihazları
•— Aksam ve parçalar
H a n tan makinalarınıa ait olanlar

84.30

Ekmekçilikte, pastacılıkta, bisküvicilikte, makarna gibi hamur işleri imalinde, reçel,
şekerleme ve çikolata imalinde, biracılıkta ve et, balık, sebze ve meyvaların gıda mad
desi olarak işlenmesinde kullanılanı ve bu faslın diğer pozisyonlarına dahil bulunmajyan bu türlü makina ve cihazlar :
— 60 Biracılıkta kullanılan makina ve cihazlar
84.31
Kâğıt hamuru imaline, kâğıt ve mukavranm imal ve finisajma mahsus makine ve eiihazlar.
84.36
Dokumaya elverişli sentetik veya sunî maddeleri lif halline getiren makina ve cihazlar;
dokutmaya elverişli tabiî, sentetik veya sunî lifleri hazırlamaya mahsus makina ve ci
hazlar ; dokumaya elverişli maddeler için filâtür ve rotor makinaları; bobin makina
ları (Masura sancılar dahil), çile ve turamakinalan.
(«84.36.10» Dokumaya elverişli sentetik veya sunî maddelerden tazyik ile fışkırma usu
lüyle lif imal edl&n. makina ve cihazlar ve «84.36.25» Ditme, dövme, temizleme ve hal
laç makinalan hariç)
^
84.37

Dokuma., örme, tül da.ntelâ, işleme, şerit ve kaytan eşya ve file imaline mahsus makinfılar; dokuma, örme, v.s. işleri için hazırlayıcı makina ve cihazlar (ÇözJgü makiınası,
ıhâşıl Tie tutkal makinaları, v.s.).
(«84.37.i21» örme makkıa ve cihazları ve «84.37.22» Düz tül imaline mahsus tezgâhlar
•hariç)
84.38
84.37 pozisyonundaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar (Ratiyerler, jacpuard makinaları, örgü ipliği kesiciler, atkı ipliği kesiciler, mekik değiştirme makinala
rı, v.s.); münhasıran veya esas itibariyle bu pozisyondaki ve 84.36 ve 84.37 pozisyon
larındaki makinalara ait olduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat (İğler, kelebekler,
kard garnitürü, taraklar, iğneli taraklar, üretme memeleri, mekikler, gücü levha ve
telleri, iğneler, platinler, tığlar, v.s.)
(«84.38.40» Dokuma tezgahlarına mahsus taraklar ve «84.38.60» Gücü telleri hariç).
84.43
Çelik fabrikalannda, dökümhanelerde ve maden sanayiinde kullanılan tav ocakları
potaları, külçe kalıpları ve döküm makinalan :
— 10 Tav ocakları
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tarife No.
84.44
— 91
— 99
84.45

84.47
84.50

84.56

— 29
— 99
84.59

84.60

84.61

84.63

85.01

85.05

Malların tanımı
Haddeler, takım halinde haddeler ve hadde silindirleri :
— Akşam parçaları :
Hadde silindirleri
Diğerleri
Madenlerin ve madenî karbürlerin işlenmesine mahsus makinalı aletler (84.49 ve 84.50
pozisyonundakilar hariç).
((«84.45.11» Otomatik torna makinaları, «84.45.20» Freze makinaları «84.45.45» taşla
ma mikanaları ve «84.45.85» Tel çekme makinaları hariç).
Ağaç, mantar, kemik, eboınit, sunî plâstik maddeler ve benzeri diğer sert madde
lerin işlenmesine mahsus makinalı aletler (84.49 pozisyondakiler hariç.
Kaynak yapmaya, kesmeye ve satıh tavlamaya mahsus, gazla çalışan makina ve ci
hazlar.
(«84.50.20»' Satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar hariç)
Toprak, taş maden cevheri ve benzeri diğer madenî katı maddeleri (Toz veya ha
mur halinde olanlar dahil) ayırma, eleme, yıkama, kırma, ezme ve karıştırmaya
mahsus makina ve cihazlar; madenî katı yakıtları, seramik hamurlarını, çimentoyu,
alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer madenî maddeleri aglomere etmeye, kalı
ba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan döküm
hane kalıpları yapmaya mahsus makinalar :
b) Diğerleri :
Diğerleri
c) Müteferrik aksam ve parçalar :
Diğerleri
Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulunmayan makinalar ve me
kanik cihazlar.
(«84.59.10» Topraktan eşya imalinde kullanılan makinalar, «84.59.20» Nükleer reak
tör makinaları, «84.59.32» Yaprak sigara ve sigara imal eden makinalar, «84.59.42)
Bobin sarmaya mahsus makina ve cihazlar, «84.59.43»' Fırça imaline mahsus makina
ve cihazlar ve «84.59.45» Tulumba tipindeki otomatik makina gresörleri hariç)
Maden dökümhaneleri için döküm kasaları; madenlerin, madenî karbürlerin, camın.
madenî maddelerin (Seramik hamurlan, beton, çimento, v.s.), kauçuğun ve sunî
plâstik maddelerin dökümünde kullanılan neviden kalıplar (Madenler için külçe ka
lıpları hariç).
Mııslukçu eşyası ve borııculuğa ait henzeri diğer »eşya (Tazyiki azaltıcı valfler ile
termostatik valfler dahil) (Borular, kazanlar, depolar, sarnıçlar ve benzeri diğer kablar için).
Transmisyon milleri, manivelalar, yatak kovanlar, mil yatakları, dişliler ve sürtün
me dişlileri, sürati eksiltici, arttırıcı ve değiştirici tertibat, volanlar ve makaralar
(Birkaç makaradan müteşekkil ağır yük kaldırmaya mahsus takımlar dahil), irtibat
çarkları, birleştirme cihazları (Manşonlar, elâstiki birleştiriciler, v.s.) ve mafsal con
talar (Kardan contaları, Oldham contaları, v.s.).
Elektrik jeneratörleri, motorlar ve rotatif konvertisörler; statik transformatörler ve
statik konvertisörler (Eedresörler ve saire); reaktans bobinleri ve şelfler.
(«85.01.40» Elektrik jeneratörleri (100 Kwa dan yukarı olanlar) hariç)
El ile kullanılmaya mahsus elektro mekanik aletler ve makinalı aletler (Motor ta
kılmış).
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85.07
85.08

85.09

85.11

85.12

—
—
—
—

20
30
50
91

Malların tanımı
Elektrik motorlu traş makinaları, saç kesme ve hayvan kırkma makinaları.
Dahilî ihtiraklı motörleri ateşlemeye ve hareket ettirmeye mahsus tertibat ve cihaz
lar (Manyetolar, dinamomanyetolar. ateşleme bobinleri, ateşleme ve ısıtma bujileri,
muharikler, v.s.); bu motörlerle birlikte kullanılan jenaratörler (Dinamolar) ve kon
jonktür - disjinktörler.
(«85.08.10» Konjonktör - Disjonktörler ve «85.08.20» bujiler hariç)
Bisiklet ve benzerleri ile motorlu kara nakil vasıtaları için elektrikli aydınlatma ve
işaret cihazları, cam siliciler, buzlanma ve buğulamayı önleyici tertibat.
(«85.09.13»1 elektrikli kornalar, sirenler ve ses esasına dayanan elektrikli diğer işa
ret cihazları hariç)
Sanayide ve laboratuvarlarda kullanılan elektrik fırınları (Elektrik endüksiyonu ve
ya elektrik enerjisi kaybı suretiyle termik ameliyelerde kullanılmaya mahsus cihaz
lar dahil); kaynak, lehim ve kesme işleri için elektrikli makina ve cihazlar.
(«85.11.11» sanayi ve laboratuvarlarda kullanılan elektrik fırınları ve «85.11.91» mü
teferrik aksam ve parçalar hariç)
Elektrikli su ısıtıcılar, şofbenler ve daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar; bina, saha ve
benzeri yerleri ısıtıcı elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar
(Saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları v.s.) ;
elektrik ütüleri; ev işlerinde kullanılan elektrotermik cihazlar; 85.24 pozisyonundakilerden gayrı ısıtıcı rezistanslar :
Bina, saha ve benzeri yerleri ısıtmaya mahsus cihazlar
Berber işleri için elektrotermik cihazlar
Ev işlerinde kullanılan elektrotermik cihazlar
Aksam ve parçalar

Telli telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar (Kuranportör ile uzak mesafeler mu
haberesini temine mahsus cihazlar dahil) :
43 Kuranportör ile uzak mesafeler muhaberesini temine mahsus cihazlar
85.14
Mikrofonlar ve mesnetleri; hoparlörler ve alçak frekanslı elektrik amplifikatörleri :
20 Hoparlörler
30 Alçak frekanslı 'elektrik amplifikatörleri
85.15
Alıcı ve verici radyotelefon ve radvcte%raf cihazlar-], alıcı ve verici radyo ve televiz
yon cihazları (Gramofonla mücehhez alıcı radyo cihazları ile televizyon kameraları
dahil); radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar; radar cihazları ve radyo vasıtasiyle uzak mesafeleri kontrol cihazları :
y 91 Aksam ve parçalar (Antenler ve frekans değiştirici amplifikatörlerle antenler için
diğer aksam ve teçhizat hariç)
85.18
Elektrik kondansatörleri (Sabit, değişebilir veya ayar edilebilir.)
85.13

85.19

Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi, korunması, kollara ayrılması veya irtibatlandırılması için teçhizat (Cereyan kesiciler, komütatörler, röleler, devre kesiciler, yıl
dırım önleyiciler, prizler, bağlama kutuları, v.s.); ısıtıcı olmayan rezistanslar, potansiyometreler ve reostalar; rezistans, endüksiyon, ihtizazlı kontak veya motorla çalı
şan otomatik voltaj regülâtörleri; kumanda veya tevzi tabloları (Telefon tevzi tablo
ları hariç)
(«85.19.15» Sigortalar, «8519.16» Yıldırım önleyiciler ve «85.19.30»' Kumanda veya
tevzi tabloları hariç)
C. Senatosu

(S. Sayısı ; 148}

_ 37 —
Türk
Gümrük
tarife No.
85.23

85.24

— 10
—• 26
—- 29
85.28
8(3.10

87.01
87.02

87.03

— 10
—• 20
— 30
87.04
87.05
87.06
87.07

87.09

Malların tanımı
Elektrik için izole edilmiş teller, örgüler, kablolar (Müşterek akslı kablolar dahil),
şeritler, çubuklar ve benzerleri (Anodik olarak lake veya okside edilmiş olanlar da
hil) (irtibat parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın).
Elektrik işlerinde veya elektroteknik işlerinde kullanılan, madenli veya madensiz,
kömür veya frafitten eşya ve parçalar (Elektrik makinaları için süpürgeler, lamba.
pil veya (mikrofonlar için kömürler, fırınlar, kaynak cihazları veya elektroliz tesisle
ri için elektrotlar, v.s. gibi) :
Elektrik makina ve cihazları için baleler
Isıtma cihazları için ısıtıcı rezistanslar
Diğerleri
Makina ve cihazların, bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulun
mayan elektrikli aksam ve parçaları.
Demiryollarında kullanılan sabit malzeme; her türlü münakale yolları için elektrikli
olmayan mekanik işaret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve
parçaları.
Traktörler (Vinçli traktörler dahil)
İnsan veya eşya nakline mahsus motorlu kara nakil vasıtaları (Spor otomobilleri ve
troleybüsler dahil) (Motorun cinsi ne olursa olsun.)
(«87.02.11» Binek otomobilleri hariç)
Hususi istimaller için motorlu kara nakil vasıtaları (tamir arabaları, tulumbalı veya
merdivenli arabalar, süpürmeye veya kar küremeye mahsus arabalar, tohulm, gübre,
ve su saire saçan arabalar, vinçli arabalar, projektörlü arabalar, atelye arabalar, rad
yoloji cihazlariyle mücehhez arabalar ve benzerleri) (87.02 pozisyonundaki motorlu
kara nakil vasıtaları hariç) :
Tamir arabaları
Arazözler
Kar kürem ey e mahsus arabalar
87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının
motorlu şasileri.
37.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının karoserileri (Şoför mahalleri dahil).
87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının ak
sam, parça ve teferruatı.
Fabrika ve antrepolarda, kısa mesafelerde eşya taşımaya ve istif yapmaya ve ben
zeri işler görmeye mahsus motorlu şaryolar (Motorun cinsi ne olursa olsun); demirmiryolu istasyonlarında kullanılan neviden traktörler; bunların
aksam ve par
çaları.
Motosikletler ve yardımcı motoru bulunan bisikletler (iSepetli veya sepetsiz); mo
tosiklet ve her türlü bisiklet için ayrı olarak gelen sepetler.

Motorsuz bisikletler (Üç tekerlekliler ve benzerleri dahil) :
— 10 iki tekerlekli bisikletler.
87.12
87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve
teferruatı :
91 87.09 tarife pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı,
.—. 92 87.10 tarife pozisyonunda yer alan nakil vasıtalannm aksam, parça ve teferruatı.
87.10
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89.01
89.02
89.05
90.04
90.14

— 40
— 91
90.27

90.28
— 10
— 20
•— 30
91.02
91.04

Malların tanımı
Gemiler ve suda işliyen diğer vasıtalar •(Bu faslın diğer pozisyonlarına girenler
hariç).
Römorkörler.
Çeşitli yüzer vasıtalar
(Rezervuarlar, dubalar, bağlama •şamandıraları, işaret şamandıraları, işaret kuleleri ve benzerleri gibi).
Gözlükler, yaylı gözlükler, saplı gözlükler, toz veya ıgüııeş gözlükleri ve benzerleri
(Tıbbi, koruyucusu, v.s.)
Jeodezi, topografya, arazi ölçme, irtifa öleme, fotoğrametri ve hidrografi, seyrüsefer
(Deniz, nehir ve hava), meteoroloji, hidroloji ve jeofiziğe ait alet ve cihazlar; pusu
lalar ve telemetreler :
Meteorolojiye ait alet ve cihazlar,
Meteorolojiye ait alet ve cihazların aksam ve parçaları.
Diğer sayaçlar (Devir adedi sayaçları, istihsal sayaçları, taksimetreler, katedilen
mesafe sayaçları, podometreler, v.s.) sürat müşirleri ve takimetreler (Manyetik taki
metreler 'dâhil, 90.14 pozisyonundakiler hariç); 'strdböakoplar.
Ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işlerinde kullanılan elektrikli veya elek
tronik alet ve cihazlar :
Voltmetreler, potansiometreler,
elektrometreler,
Ampermetreler, galvanometreler,
Vatmetreler.
Saat makinalı masa ve duvar saatleri ve münebbihli saatler.
Saat makinalı olanlardan gayri masa, duvar ve bina saatleri, münebbihli saatler ve
benzeri saatçi cihazları.

92.11

Gramofonlar, diktafonlar ve ses kaydetmeye ve seri halinde çoğaltmaya mahsus di
ğer cihazlar (Plak, şerit ve tel çevirenler dahil), (Ses diyaframı bulunsun bulunma
sın) ; televizyonda manyetik usulle hayal ve ses kaydına ve bunların seri halinde
çoğaltılmasına mahsus cihazlar.
(«92.11.10 gramofonlar hariç.»).

92.12

92.11 pozisyonundaki cihazlar veya benzeri kaydedici cihazlar için mesnetler; doldu
rulmak üzere hazırlanmış veya doldurulmuş plaklar, üstüvaneler, mumlar, şeritler,
filmler, teller, v.s., plak imali için galvanik matris ve kalıplar.
92.11 pozisyonundaki cihazlar için diğer aksam, parça ve teferruat :
Manyetik ses lektörleri,
Diğerleri.
Diğer ateşli silâhlar (93.02 ve 93.03 fpozisyonlarmdakiler hariç, barutun itme kuv
veti ile işleyen benzeri silâhlar dahil), (Füze atan tabancalar, mermisiz atış için
tabanca ve revolverler, paragrel toplar palamar atan toplar, v. s. gibi).
Diğer silâhlar (Yayla, gaz veya tazyikli hava ile işleyen tüfek, karabina ve taban
calar dahil).
Silâhların aksam ve parçaları (93.01 pozisyonundakiler hariç, tüfeklerin tahta aksa
mı ile ateşli silâhların taslak halindeki namluları dahil):
Av tüfeklerinin aksam ve parçaları.
Mermiler ve mühimmat
(Mayınlar dahil); bunların aksam ve parçaları (Saçmalar,
av kurşunları ve fişek sıkıları dahil)i:
Av tüfekleri için fişek ve mühimmat.

92.13
•— 40
— 90
93.04

93.05
93.06
— 93
93.07
— 21
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Malların tanımı
Somyalar; yaylı veya dahilen herhangi bir madde ile doldurulmuş yatak takımları
ve benzerleri (Şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, v.s. gibi;
sünger görünüşlü veya hücreli kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar da
hil; yüzleri kaplanmış olsun olmasın).
işlenmiş bağa ve mamulleri.
işlenmiş sedef ve mamulleri.
İşlenmiş fildişi ve mamulleri.
İşlenmiş kemik ve imamulleri.

95.01
95.02
95.03
95.04
96.02

Fırça cinsinden eşya (Fırçalar, süpürge fırçalar, ressam ve boyacı fırçaları ve ben
zerleri; makina aksamından olan fırçalar dahil); boya ve badana ruloları; kauçuktan
ve benzeri diğer yumuşak maddelerden süpürgeler ve silgiler (Fotoğrafçılıkta kulla
nılan merdaneli kurulayıcılar hariç):
— 22 Elbise ve tuvalet fırçaları.

97.01

Çocukların eğlenmesine mahsus tekerlekli arabalar ve vasıtaları (Ezcümle: Bisiklet
ler, trotinetler, makinalı atlar, pedallı otomobiller, yapma bebekler için arabalar ve
benzerleri).
Her nevi yapma bebek.

97.02
97.03

Diğer oyuncaklar; eğlence için küçültülmüş modeller :
— 90 Diğerleri.
97.04
Sosyete oyunlarına mahsus eşya (Umumî yerler için motorlu veya makinalı oyunlar,
ping - pong, bilardo ve gazino oyunlarına mahsus masalarla diğer levazımat dahil).
97.05

97.06
97.07

97.08
98.01

98.05

Eğlence ve bayramlar için eşya, kotiyon eşyası ve sürpriz eşyası; Noel ağaçlarına
mahsus süs eşyası ve Noel eğlenceleri için benzeri diğer eşya (Suni Noel ağaçları,
süslenmiş veya süslenmemiş kreşler, kreş için eşya ve hayvanlar, tahta ayakkabılar,
ağaç kütükleri, Noel babalar, v.s.)
Açık hava oyunları, jimnastik, atletizm ve diğer sporlar için alet, cihaz ve levazı
mat (97.04 pozisyonundaki eşya hariç).
Her şekilde kullanılmaya elverişli olta iğneleri ve ağ kepçeler; olta ile balık avına
mahsus eşya; kuş avcılığına mahsus yapma kuşlar, tarla kuşu avında kullanılan ay
nalar ve benzeri av levazımatı.
(«97.07.10» olta iğneleri hariç).
Atlı karıncalar, salıncaklar, atış yerlerine ve diğer panayır eğlencelerine mahsus va
sıtalar (Seyyar sirkler, seyyar hayvan sergileri ve seyyar tiyatrolar dahil).
Düğmeler, üzerlerine mensucat veya diğer maddeler kaplanmış düğmeler, yaka düğ
meleri, kol düğmeleri, çıtçıtlar ve benzerleri (Düğme taslakları ve düğme aksamı
dahil).
Kurşun kalemler (98.03 pozisyonundakiler hariç), kurşun kalem kurşunları, kayağan
taşından «Arduvaz» kurşun kalemler, pasteller ve kömür kalemleri; yazı ve resim
tebeşirleri; terzi tebeşirleri ve bilardo tebeşirleri.
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Türkiye tarafından özel yardım kaynaklarının

kullanılmasına

ilişkin

4 sayılı EK
ÂKİT TARAFLAR,
Özel yardım kaymaklarının Türkiye tarafından kullanılmasını engellememek arzusuyle,
aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır :
1. Türkiye, İdare Organına bildirdikten sonra, Amerika Birleşük Devletlerinin «Public Law
480» inin III üncü kısmında öngörülen veya bir gıda yardımı programı çerçevesinde yapılan
hibelere konu olan malların vergi veya resimden muaf olarak ithal edilmesi halinde, Anlaşma
nın 17 nci maddesi hükümlerine uymamak yetkisine sahiptir.
2. Bu ekin hükümlerinden yararlanarak Türkiye'ye ithal edilmiş olan malar, ne aynen ve
ne de işlendikten veya değiştirildikten sonra Topluluğa ihraç edilebilir.
3. Bu Ekin hükümleri Anlaşmanın iyi işleyişini engelleyemez.

Tarım ürünlerine uygulanacak rejime ilişkin
5 SAYILI EK
MADDE — L
Anlaşmanın 19 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen rejim aşağıdaki maddelerde belir
tilmiştir.
BÖLÜM : I
Topluluğa ithalâtta tercihli rejim
MADDE — 2.
Aşağıdaki listede yer alan Türkiye kaynaklı ürünler, Ortak Gümrük Tarifesi
50'sine eşit gümrük vergileri ile Topluluğa ithal edilir.
Ortak
gümrük
tarifesi No.
07.01

(a)

Malların tanımı

Sebzeler ve yenilen nebatlar (Taze veya soğutulmuş) :
E) Yabanî enginar ve yenilebilir yaprakları («cardes ve cardons»)
F ) Baklagil sebzeler (Tane veya kabuklu) :
y) III. Diğerleri :
— Baklalar :
— 1 Temmuzdan 30 Nisana kadar,
N) Zeytinler :
I. Yağ üretiminden başka kullanım lara tahsis edilenler
(a)
O. Hint hıyarları (Kapariler)
S. Tatlı biberler (Capsieum grossum)
y. T. Diğerleri :
— Maydanoz
Bu ali pozisyona kabul yetkili makamlarca tespit olunacak şartlara
O. Senatosu
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Ortak
gümrük
tarifesi No.
07.03

08.03
08.04

08.05

08.06
08.12

20.01

20.02

(a)
(t)

Malların banimi
Sebzeler ve yenilen nebatlar (Tuzlu su içinde, kükürtlü su veya muvakkaten muha
fazalarını temine yarayan başka maddeler katılmış su içinde, fakat özellikle derhal
yenilmek maksadiyle hazırlanmamış) :
A. Zeytinler :
1. Yağ üretiminden başka kullanımlara tahsis edilenler (a)
B. Hint hıyarları (Kapariler)
İncirler (Taze veya kuru) :
A. Taze olanlar :
Üzümler (Taze veya kuru) :
A. Taze olanlar :
I. Sofralık :
y. a) 1 Kasımdan 14 Temmuza kadar :
— 1 Aralıktan 31 Aralığa kadar
— 18 Hazirandan 14 Temmuza kadar
y. b) 15 Temmuzdan 31 Ekime kadar :
— 15 Temmuzdan 17 Temmuza kadar

Sert kabuklu meyvalar (08.01) pozisyonundakilerden başkaları (Taze veya kuru)
(Kabuklu, kabuksuz veya iç kabukları çıkarılmış olsun olmasın) :
D. Fıstıklar
E. Pekan cevizleri
y. F. Diğerleri :
—• Çam fıstıkları
Elmalar, armutlar ve ayvalar (Tazq) :
C. Ayvalar
Kurutulmuş meyvalar (08.01 ilâ 08.05 dahil pozisyonlarmdakilerden başkaları) :
A. Kayısılar
B. Şeftaliler, «brugnom» ve «nectarine» türleri dahil
D. Elmalar ve armutlar
E. Papayalar (Papayes)
F. Karışık meyvalar :
I. Eriksiz olanlar
G. Diğerleri
Sebzeler, yenilen nebatlar ve meyvalar (Sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya mu
hafaza edilmiş) (Tuz, baharat, hardal veya şeker katılmış olsun olmasın) :
y. B. Diğerleri :
— Sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya muhafaza edilmiş (Tuz, baharat ve
ya hardal katılmış veya katılmamış olup şeker ihtiva etmeyenler (Turşuluk
küçük hıyarlar hariç)
Sebzeler ve yenilen nebatlar (Sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya muhafaza edil
miş olanlar hariç) :
F. Hint hıyarları (Kapariler) ve zeytinler
y. H. Diğerleri (Havuçlar ve karışık olanlar hariç) (1)
Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca tespit olunacak şartlara bağlıdır.
Bu pozisyon diğerleri arasında kavrulmuş nohutları da (Leblebiler) kapsar.
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Ontak Gümrük
tarifesi No.
20.05

20.06

Malların tanımı

Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, marmelâtlar (Pişirilerek hazırlanmış)
ı(Şeker katılmış olsun olmasın) :
C. Diğerleri :
y. III. Zikredilmeyenler :
— incir ezmeleri
Meyvalar (Başka şekilde hazırlanmış veya muhafaza edilmiş) (Şeker veya alkol ka
tılmış olsun olmasın) :
A. Kavrulmuş sert kabuklu meyvalar (Yer fıstıkları dahil)
MADDE — 3.

Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler, Topluluğa Gümrük Vergilerinden ve eş etkili vergi
veya resimlerden muaf olarak ithal 'edilir :
Ortak
gümrük
tarifesi No.
08.04

Malların tanımı
Üzümler (Taze veya kuru) :
B. Kuru olanlar :
I. içinde net 15 Kg. veya daha az mal bulunan ilk ambalajlarda
MADDE — 4.

1. Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin % 60'ına eşit
Gümrük Yergileri ile Topluluğa ithal edilir :
Ortak
gümrük
tarifesi No.

Malların tanımı

y. 08.02. A Taze portakallar
2. Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin % 50'sine eşit
Gümrük Vergileri ile Topluluğa ithal edilir :
Ortak
gümrük
tarifesi No.

Malların tanımı

y. 08.02 B Taze mandalinalar ve satsumalar; taze klemantinler, tanjerinler ve benzeri diğer turunçgil melezleri
y. 08.02 C Taze limonlar
3. Referans fiyatlarının uygulandığı dönemde, 1 nei ve 2 nci fıkra hükümleri], Topluluk pi
yasasında Türkiye'den ithal edilen turunçgillerin fiyatlarının, gümrüklemeyi mûtaakıp ve çeşit
li turinçgil kategorileri için geçerli uyum katsayılarının dikkate alınmasından ve ulaştırma gider
leriyle gümrük vergileri dışındaki ithalât vergi veya resimlerinin çıkarılmasından sonra, ilgili clöııeC. Senatosu
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me ait olan ve Ortak Gümrük Tarifesinin yansıma payı ve 100 kilogramda götürü 1,20 hesap biri
mi kadar arttırılmış bulunan referans fiyatlarına eşit veya bu fiyatlardan yüksek olması şartı ile
uygulanır.
4. 3 ncü fıkrada belirtilen ulaştırma giderleri ve gümrük vergileri dışındaki ithalât vergi ve
resimleri, meyva ve sebze sektöründe kademeli bir Ortak Piyasa Düzeni kurulmasına ilişkin 23 sa
yılı Yönetmelikle belirtilen, giriş fiyatlarının hesabı için öngörülenlerle aynıdır.
Bununla beraber, Topluluk, 3 ncü fıkrada belirtilen gümrük vergileri dışındaki ithalât vergi
veya resimlerinin çıkarılmasında, düşülecek miktarın hesabını, bu vergi veya resimlerin giriş fi
yatları üzerindeki yansımasından doğabilecek sakıncaları giderecek şekilde, kaynaklara göre yap
mak imkânını saklı tutar.
5. 23 sayılı Yönetmeliğin 11 nci maddesi hükümleri uygulamada kalır.
6. 1 nci ve 2 nci fıkra hükümlerinden doğacak faydaların anormal rekabet şartları içinde kay
bolması veya kaybolma tehlikesine düşmesi halinde, bu durumun ortaya çıkardığı sorunları ince
lemek amaciyle, İdare Organında danışmalar yapılabilir.
MADDE — 5.
Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler Topluluğa advalorenı % 3 bir Gümrük V,ergisi tahsil
edilerek ithal edilir :
Ortak Gümrük
tarifesi No.
08.03

Malların tanınıl

İncirler (Taze ve kuru) :
Y. B. Kuru olanlar :
— İçinde net 15 Kg. veya daha az mal bulunan ilk ambalajlarda.
MADDE — 6.

Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler Topluluğa, yılda 18 700 tonluk bir Topluluk tarife
kontenjanı çerçevesinde, ad valorem % 2,5 oranında bir Gümrük Vergisi tahsil edilerek ithal olu
nur :
Ortak Gümrük
tarifesi No.
08.05

Malların tanımı

Sert kabuklu meyvalar (08.01 pozisyonundakilerden başkaları) (Taze
(Kabuklu, kabuksuz veya iç kabuklan çıkarılmış olsun, olmasın) :
y. F. Diğerleri :
— Fındıklar

veya

kuru)

MADDE — 7.
1. Tamamen Türkiye'de üretilerek doğrudan doğruya Topluluğa nakledilen, Ortak Gümrük Ta
rifesinin 15.07 A II alt pozisyonunda yer alan rafinaj işlemi görenler dışındaki zeytinyağı ithalâ
tında alınacak prelevmanun, yağlı maddeler sektöründe bir Ortak Piyasa Düzeni kurulmasına iliş
kin 136/66/CEE sayılı Yönetmeliğin 13 ncü maddesi hükümleri uyarınca hesaplanan ve ithal sı
rasında alman prelevmandan 100 kilogramda 0.5 hesap birimi indirilerek uygulanması için, Top
luluk gerekli bütün tedbirleri alır.
2. Bunun dışında, Türkiye'nin ihracata özel bir vergi veya resim uygulaması ve bu özel vergi
veya resmin ithal fiyatına aksetmesi şartiyle Topluluk, ödenen vergi veya resme eşit bir miktarı,
100 Kg. da 4,5 hesap birimlik bir sınır içinde, 1 ncî fıkrada belirtilen hesap sonucunda bulunan prelevman miktarından indirir.
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Her Âkit Taraf, bu fıkranın uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri ahi'.
3. Bu maddede öngörülen sistemin işlemesi konusunda İdare Organında danışmalar yapılabil i'\
MADDE — 8.
Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler gümrük vergilerinden muaf olarak Topluluğa itimi
edilir :
Ortak gümrük
tarifesi No.
24.01

Malların tanımı

Ham ve mamul olmayan tütün; tütün döküntüleri
MADDE — 9.

Aşağıdaki listede yer alan Türkiye kaynaklı ürünler, Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin % 25'ine
eşit gümrük vergileri ile Topluluğa ithal edilir :
Ortak gümrük
tarifesi No,
01.01

01.02

0.1.03

02.01

02.04

Malların tanımı

Canlı atlar, merkepler ve her cins katırlar :
A. Atlar :
I. Saf kan damızlıklar (a)
III. Diğerleri
B. Merkepler
C. Her cins katırlar
Canlı sığır cinsi hayvanlar (Manda cinsi dahil) :
A. Ehlî cinsler :
T. Saf kan damızlıklar (a)
B. Diğerleri
Canlı domuz cinsi hayvanlar :
A. Ehli cinsler :
I. Saf kan damızlıklar (a)
Diğerleri :
01.01 ilâ 01.04 (dahil) pozisyonlarına giren hayvanların etleri ve yenilen sakatatı (Ta
ze, soğutulmuş veya dondurulmuş) :
A. Etler :
y. I. Merkep ve katır cinsi hayvanların etleri
II. Sığır cinsi hayvanların etleri :
b) Diğerleri
III. Domuz cinsi hayvanların etleri:
b) Diğerleri
y. IV. Diğerleri (Ehlî koyun cinsi hayvanların etleri hariç)
B. Sakatat :
I. İspençiyari müstalısallar imaline tahsis olunanlar (a)
II. Diğerleri :
a) At, merkep ve katır cinsi hayvanların sakatatı
y. d) Zikredilmeyenler (Ehlî koyun cinsi hayvanlarm sakatatı hariç)
Diğer etler ve yenilen sakatat (Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

fa) Bu alt pozisyona

kabul yetkili

makamlarca tespit olunacak şartlara bağlıdır.
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Ortak
Gümrük
tarifesi No.
02.06

Her nevi etler ve yenilen sakatat (Kümes hayvanlarının karaciğerleri hariç) (Tuzlan
mış veya salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) :
C. Diğerleri :
y. II. Zikredilmeyenler (Ehli koyun cinsi hayvanlara ait et ve sakatat hariç)
Kuş yumurtaları ve yumurta sarıları (Taze, kurutulmuş veya başka şekilde muhafaza
edilmiş) (Şekerli olsun, olmasın) :
A. Kabuklu yumurta (Taze veya muhafaza edilmiş) :
II, Diğer yumurtalar
B. Kabuksuz yumurtalar ve yumurta sarıları :
II. Diğerleri (a)
Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (Balıfelannkiler
hariç)
Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan hayvanı menşe1! nuLsl/thsallar, 1 nci veya 3 neü fasıllara dahil olup insanın yemesine elverişli olmayan carisi:;
hayvanlar.
y. B. Diğerleri
— Tarifenin başka yerlerinde zikri «eğmeyen veya bulunmayan hayvani menşeli müstahsallar; 1 nci fasla dahil olup insanın yemesine elverişli olmayan cansız hayvanlar.
Baklagil kuru sebzeler, kabukları ayıklanmış (iç kabukları çıkarılmış veya taneleri
kırılmış olsun olmasın) (Tohumluklar hariç)

04.05

05.04
05.15

y. 07.05
08.01

y. Fasıl 9
11.03
11.04
11.08
12.07

12.08

12.09

(a)

Malların tanımi

Hurma, muz, ananas, mangust, avokado armudu, Hint armudu, Hindistan cevizi, Bre
zilya cevizi, Kaju (Marnın veya anakard) cevizi (Taze veya kuru) (Kabuklu kabuk
suz) :
A. Hurmalar
D. Avokado armutları
E. Hindistan cevizleri ve kaju cevizleri :
T. Hindistan cevizinin suyu alınmış etli kısmı
II. Diğerleri
F. Brezilya cevizleri
G. Diğerleri
Çay ve baharat, Paraguay çayı (No. 09.03) hariç
07.05 pozisyonunda yer alan baklagil kuru sebzelerin unları
8 nci fasılda yer alan meyvalarm unları
Nişastalar; inülin :
B. İnülin
Başlıca ıtriyatçılıkta, tababette veya haşarat ve parazitlerin itlafında ve benzeri iş
lerde kullanılan nebatlar, nebat parçaları, tohum ve meyvalar (Taze veya kuru) (Ke
silmiş, kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)
Keçi boynuzu (Taze veya kuru) (Kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın);
tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmayan ve bilhassa insan gıdası
olarak kullanılmaya elverişli olan meyva çekirdekleri ve nebatî müstahsallar.
Hububat sapları ve kavuzları (İşlenmemiş) (Kıyılmış olsun olmasın)

Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca tespit olunacak şartlara bağlıdır.
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Ortak
gümrük
tarifesi No.
y. 12.10

y. 15.02
15.03
y. 16.01
16.03
18.01
18.02
22.07
23.01

23.02

y. 23.03
23.06

23.07

Malların tanımı
Hayvan yemi pancar ve kökler, İsveç şalgamı; kuru ot, kaba yonca, evliya otu, yon
ca, hayvan yemi lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemi sair nebatî müstahsallar (Suyu alınmış yeşil otların unları hariç)
Keçi cinsi hayvanların iç yağları (Ham veya eritilmiş) (İlk mahsul «Premiers Jus»
denilen iç yağları dahil)
^
Stearin soler; oleo - stearin; mayi domuz yağı ve emülsiyon haline getirilmemiş oleomargarin (Karışıksız veya herhangi bir şekilde hazırlanmamış)
Etten, sakatattan veya kandan yapılan sucuk, sosis, salam ve benzerleri (Domuz, sı
ğır ve koyun cinsi hayvanların et ve sakatatını ihtiva edenler hariç)
Et hulâsaları ve suları
Kakao tane ve kırıkları (Çiğ veya kavrulmuş)
Kakao kabukları (Dış ve iç), zarları ve döküntüleri
Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı ve talha<mımur mahsulü sair içtkiler
Et ve sakatatın, balıkların ve kabuklu hayvanlarla naimelerin insan tarafından ye
nilmeye elverişli olmayan unları ve tozları; kıkırdaklar :
A. Et ve sakatatın un ve tozları; kıkırdaklar.
Kaim ve ince kepekler ve hububat ve baklagil tanelerinin elenmesi, öğütülmesi veya
başka ameliyelere tabi tutulması neticesinde hâsıl olan diğer bakiyeler :
B. Baklagil tanelerine aidolanlar.
Bira taktir sanayiinin posaları; nişasta imali neticesinde hâsıl olan bakiyeler ve ben
zeri bakiyeler.
Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan, hayvan gıdası olarak;
kullanılmaya elverişli nebatî müstahsallar :
y. A. Meşe palamutları, Hint kestaneleri («marrons d'inde») ve meyva cibreleri
(Üzüm cibresi hariç)
B. Diğerleri
Melas veya şeker katılmak suretiyle hazırlanmış hayvan yemi müstahzarlar; hayvan
ların beslenmesinde kullanılan cinsten sair müstahzarlar :
A. «Solubles» denilen balık ve balina müstahsalları.
C. Zikri geçmeyenler.
MADDE — 10.

İdare Organı, Türkiye kaynaklı balıkçılık ürünlerine uygulanacak tercihli rejimi tespit eder.
MADDE — 11.
İdare Organı, Türkiye kaynaklı şaraplara uygulanacak tercihli rejimi tespit eder.
MADDE — 12.
Topluluk, Türkiye'de üretilen ve bu ülkeden doğrudan doğruya Topluluğa ithal olunan aşağı*
daki maddelerden alınacak prelevmanın, hububat sektöründe bir Ortak Piyasa Düzeni kurulması
na ilişkin 120/67/CEE sayılı Yönetmeliğin 13 ncü maddesi hükümleri uyarınca
hesaplanacak
prelevmandan tonda 0,5 hesap birimi indirilerek uygulanması için gerekli bütün tedbirleri alır :
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Ortak
gümrük
tarifesi No.
10.01

Malların tanımı
Buğday, çavdarla karışık buğday :
B. Sert buğday
Kara buğday, ak darı, darı, kuş yemi (Uzun d a r ı ) ; 'Sair hububat
y. D. Diğerleri
— Kuş yemi

07.07

MADDE — 13.
1. Türkiye'de üretilen ve bu ülkeden doğrudan doğruya Topluluğa ithal olunan Ortak Güm
rük Tarifesinin 10.02 pozisyonunda yer alan çavdar için, Türkiye'nin özel bir ihracat vergi veya
resmi uygulaması ve bu özel ihracat vergi veya resminin ithalât fiyatına aksetmesi şartiyle, Toplu
luk, hububat sektöründe bir Ortak Piyasa Düzeni kurulmasına ilişkin 120/67/CEE sayılı Yönetme
liğin 13 ncü maddesi hükümlerine göre hesaplanarak söz konusu ürünün ithalinde uygulanacak
prelevman miktarını, ton başına 8 hesap birimlik bir sınır içinde ve ödenen vergi veya resme eşit
bir miktarda indirir.
Her Âkit Taraf, bu fıkranın uygulanmasını sa,ğlamak için gerekli tedbirleri alır.
2.

Bu maddede öngörülen sistemin işlemesi konusunda İdare Organında danışmalar yapılabilir.
MADDE — 14.

Tarım ürünlerinin işlenmesinden elde edilen bazı malların alış verişleriyle ilgili rejimin tespi
tine ilişkin (CEE) 1059/69 sayılı Yönetmeliğin 5 nci maddesi uyarınca belli edilen değişken un
surun tahsili saklı kalmak üzere, Topluluk, Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte, Türkiye kay
naklı aşağıdaki maddelerin Topluluğa ithali sırasında tahsil olunan sabit unsuru % 75 oranında
indirir :

Ortak
gümrük
tarifesi No.
y. 17.04
19.01
19.02

19.05
19.06
19.07
19.08

Malların tanımı
Kakaosuz şeker mamulleri (İçinde ağırlık itibariyle % 10'dan fazla şeker bulunan,
başka maddeler katılmamış, meyan kökü hulâsaları hariç)
Malt hulâsaları
Çocukların beslenmesi veya perhiz yemekleri veya mutat yemekler için hazırlanmış
olan ve esasını un, nişasta veya 'malt hulâsaları teşkil eden müstahzarlar (Ağırlık iti
bariyle % 50'den az kakao ihtiva edenler dahil).
Kabartma suretiyle hâsıl olan veya kızartma suretiyle elde edilen ve esasım hububat
teşkil eden müstahsallar : («Puffed rice», «cornflâkes» ve benzerleri)
Hosti, ilâç güllâcı, mühür güllâçları, güllâç, yufka ve benzerleri,
Ekmek, peksimet ve sair mutat ekmekçi mamulleri (Şeker, bal, yumurta, yağlı mad
deler, peynir veya meyva katılmış olanlar hariç)
İnce ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilik mamulleri (Herhangi bir nispette kakao
katılmış olsun olmasın)
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Ontak
Gümrük
tarifesi No.
21.01

21.06

20.04

35.01
35.05
38.12

y

Malların tanımı
Kavrulmuş hindiba ve kahve yerine kullanılan sair kavrulmuş maddeler; bunların
hulâsaları :
A. Kavrulmuş hindiba ve kahve yerine kullanılan sair kavrulmuş maddeler :
II. Diğerleri!
B. Hulâsalar :
II. Diğerleri
Tabiî mayalar
(Canlı veya cansız ^müstahzar suni mayalar
A. Canlı tabiî mayalar :
II. Ekmek mayaları
Asiiklilk alkoller ve buutta rm halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları
C. Polialkoller :
II. Manitol
III. Sorbitol
KazeMer, kazeittıatlar ve kazeini n saiır müştakları
Defestrin va dekstrin, kolaları; kavrulmuş veya suda eriyebilen nişastalar; ni
şasta asıllı yapıştırıcıılar
Müstahzar haşıl ve apreler ve mordansaj ameliyesi içini müstahzarlar (Mensu
cat, kâğıt ve deri sanayiinde ve benzeri sanayilerde kullanılan cinısten olanlar) :
A. Müstahzar haşıl ve apreler :
I. Esasını nişaştalı maddeler teşkil edenler
MADDE — 15.
Bu Ekte yer alan ürünlerle ilgili Topluluk içi hükümlerin değiştirilmesi ha
linde, Topluluk söz
konusu ürünler için hu Ekte öngörülen rejimi değiştirmek
hakkını saklı tııtar.
Bu rejimin değiştirilmesi sırasında Topluluk, Türkiye kaynaklı ithalâta bu Ekte
öngörülenle kıyas! amabile c ek bir ko laylıik tanur.
MADDE — 16.
Bu bölümün uygulanmasında, «kaynaklı ürünler» kavramının
nınca tespit edilir.

tamamı İdare Orga

BÖLÜM : II
Türkiye'ye ithal rejimi
MADDE — 17.
Türkiye ticarî nitelikte yaptığı ithalât çerçevesinde, Topluluk kaynaklı tarım ürünleri it
halâtının tatminkâr bir artış göstermesini sağlıyabilecek tercihli bir rejimi Top
luluğa ıtanır.
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SON SENET
Bir yandan,
Türkiye Cuımiıuriyeti Hükümetinin.
Öte yandan,
Avrupa Toplulukları Konseyinim ve
Geçici Anlaşmanın! imizaisı için Brüksel'de yirmi yedi Temmuz bin dokuz yüz
yetoıiş bir günlünde toplanan t a m yetkili temsilcileri.
Âkıtt Tarafların Geçici
Anlaşmaya ilişkin aşağıda sayılan ortak bildirilerini ka
bul otmişl erdir.
1. Vergi ve resimderin hesaplan maısına ilişkin ortak bildiri,
2. 14 neü maddenin 2 nci fılkrasına ilişkin ortak bildiri,
3. 17 nci maddeye ilişkim ortak bildiri,
4. 2 ve 5 saydı Eklerde belirtilen Ortak Gümrük Tarifesi hadlerine ilişkin ortak
bildiri,
5. Anılaşmanın idaresiyle görevli organa ilişkin ortak bildiri.
ıSöz konusu bildiriler bu Son seiıed e eMenmi^tir.
Tam yetkili temsilciler bu Son Senede eldi bildirilerin) geçerliklerinin sağlanması
için, icabında, gerekli iç usullere tabi tutulacağı hususunda uyuşmuşlardır.
BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda adlan yazılı tam yetkili temsikiler işbu
Son Senedim altına imzalaınna atmışlardır.
ZIT URKUND DESSEN
hatben di e unterzeiehncten Bevollmachtingten ihre Unterschriften unter diese Schulussaktc gesetzt.
EN FOI DE QUOl, les plenipıotemtiaires soussignes ont appose leurs signotuıres au
baü du preseni A ete final.
İN FEDE Di ÖHE, i plenipo'tcnziai sottoscritti hanno apposto le loro firme in
calce al presente Atto finale.
TEN BLİJKE AVAARYAN do ondergeteikcnde gevolnvachtinigden hun
ning order deze Slotalkte hebben gestejd.
Türkiye Cumhuriyeiti Hükümeti 'atlına
im Namen der Regierrungder Repıiblik Türkej
Potır le Goııvernemenlt de la Republique Turgue
Per il Govenıo della Rcpubblica turca
Yoor de Regering van de Turk'se Republiek:
Osman Olcay

handteke-

EK
ÂKİT TARAFLARIN GEÇİCİ AN LAŞMAYA İLİŞKİN ORTAK BİLDİRİLERİ
1. Yergi ve resimlerin hesaplanma sına ilişkin ortak bildiri,
Âkit Taraflar, Amlaışmada öngörülen kurallara uygun olarak hesaplanacak: gümrük
vergileri ile eiş etkili vergi veya resimlerin, 'kesirlerin
ilk ondalıkta yuvarlatılıması suretiyle uygulanmasında uyuşmuşlardır.
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2L 14 nieü maddenin 2 nici fılkra sına ilişkin o rtak bildiri,
Âkılt Taraflar, Adlaşmianın 14 ncü maddesinin 2 nei fıkrası hükümlerinin delmir ih
tiva etmeyen madenlere de uygulanacağını bildirirler.
8« 17 nci maddeye ilişlkin ortalk bildiri,
Âkit Taraflar, TüflMye ille gelişme yolundaki ülkeler 'arasımda efeomioimik iışlbirliğiınin gdişjmesini sağlamak amacııyle veya «Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği» niin (KOD)
uyigulanimiası sırasında, İdare Organının Türkiye'yi, gerekli görülen bütün hal
lerde, Anlaşmanın 17 nci maddesinde belirtilen en çok kayırdan ülke kuralımdan,
GATT kurallarına uygun olarak, sapmaya ydtlkilli kılabileceği hususunda uyuşu
ımujşlardır.
4. 2 ve 5 sayılı Eklerde belirtilen Ortak Gümrük Tarifesi hadlerine ilişkin or(tak bildiri,
2 ve 5 sayılı Elklerin hükümleriyle belirtilen Ortalk Gfümrük Tarifesi hadleıri, her
tarihte, GATT Âkit Taraflarına fiilen uyguUanan Ortak Gümrük Tarifesi hadleridir.
5. Anlaşmanın idaresiyle görevli o rgana ilişkin ortak bildiri,
Âkit Taraflar, Ortaklık Anlaşmasına ek Katma Protokolün ancak onaylama usul
lerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe gireceğini! ve o zamana kadar, Söztoooııuışu ProtfedkoHün bazı
hükümlerinin uygulanması, amacıyle Anlaşmanın yapıl.
dığı göziömünde tultaralk, Anlaşmanın idaresinin Ortaklık Konseyi tarafından sağlan
ması hususunda uyulmuşlardır.
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