
28 mayıs 1927 tarih ve 1055 numaralı teşviki sanayi kanununa müzeyyel kanun 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 8/VI/1933 - Sayı : 2422) 

No. Kabul tarihi 
2261 3 - VI - 1933 

BİRİNCİ MADDE — 1055 numaralı teşviki sanayi kanununun 9 uncu maddesi 
aşağıdaki şokilde tadil olunmuştur: 

Sınaî müesseselere ait olup memleket dahilinde bulunmayan veya kâfi miktar
da istihsal veya imal edilemeyen aşağıda yazılı mevat gümrük ve buna munzam 
resimlerden muaftır : 

A ) Bu müesseseler ile müştemilâtının tesisi, inşa ve tevsilerine muktazi her ne
vi inşaat malzemesi; 

B ) Bu müesseselerin imalâtına ve mamul ât mm zumluna, muktazi mevaddı ip
tidaiye ; 

C) Bu müesseseler için lüzumu olan her nevi makin a ve al ât ve bunların yedek 
ve tecdit parçaları; 

D) Bu müesseselere ait olarak vücude getirilecek nakliye, tahmil ve tahliye ve 
kuvve i muharrike istihsal ve nakil tesisat.ua muktazi bilcümle malzeme (inşaat 
malzemesi dahil) ve vesaiti muharrike ve müteharrike ve bunların yedek ve tecdit 
parçaları. 

İKİNCİ MADDE — Mezkûr kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

9 uncu maddenin (B) fıkrası mucibince gümrük resminden muaf tutulacak 
iptidaî maddelerin : 

A ) Hangilerinin bu muafiyete tâbi olacağı; 
(Ancak işbu (A) fıkrasının hükmü her hangi bir sanayi şubesi hakkında tatbik 

edildiği t ak diı'd e satış fi atının normal haddin fevkine çıkmasına mâni olmak üzere 
tedbirler almağa Hükümet salâh iy e 11 ar d ır ) , 

B) Hangi nevi sanayie tahsis olunacağı, 
C) Hangilerinin tamamen veya bir nisbet dahilinde kısmen muaf bulunacağı. 
İktisat vekâletince bir cetvel halinde ve İcra Vekilleri Heyetinin kararile ilân 

ve tatbik olunur. Bıı cetvel ilân tarihinden itibaren beş sene için muteberdir. Beş se
ne hitanımda teki ar ayni suretle beş sene için yeni cetvel yapılır. Beş senelik müd
detler içinde cetvellere ilâvesine lüzum görülecek iptidaî maddeler hakkında da esas 
cetvel müddetine tâbi olmak üzere bu usul caridir. 

Gümrük tarifelerinde muafiyet cetveline dahil iptidaî maddelere ait gümrük re
simleri miktarından tenzilât yapıldığı surette beş senelik müddetin hitamı beklen
meksizin tarifedeki tenzilât ile mütenasibelı bu cetvellerde de tadilât yapılır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun neşri tarihinden sonra yeniden tesis oluna
cak sınaî müesseselere İktisat vekâletince teşviki sanayi muafiyet ruhsatnamesi 
Verilebilmek için: 

A ) Memleketin ihtiyaçlarına göre o şubede fazla istihsal bulunamaması, 
B) Bu müesseselerin memlekette yetişen ve keyfiyetçe hariçten getirilecekler

le ayni evsafta bulunan ham veya yarı mamul maddelerin sürümüne ve inkişafı
na mâni olmaması, 

C) Ham maddeleri kısmen veya tamamen hariçten gelecek sanayiin memlekette 
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bırakacakları işçilik ve sair faidelerin muafiyet vermek suretile himaye\e değer 
ehemmiyette bulunması .şarttır. 

(A) Fıkrası hükmünün tatbik edileceği sanat şubesinde memleket ihtiyacına gü
re Fazla istihsal bulunup Inılumilaçlığının ne suretle takdir olunacağı bir nizamname 
ile tayin olunur. 

İhı kanunun meriyeti tarihinden itibaren mevcut tesisatlar.nı bir defada veya 
tedricen beş sene zarfında yüzde elli veya daha fazla ııisbette tevsi etmek isteyen 
müesseseler için de tevsi edilen kısım hakkında bu mvırdde hükmü tatbik olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — P>u kanunun 2 nci maddesi mucibince iptidaî mad
deler için verilecek gümrük resmi muafiyeti ile buna tâbi olan muamele vergisi 
muafiyeti yekûnu senede üç milyon lirayı geçemez. 

MUVAKKAT MADDE — Türkiye sanayi kredi bankası işki l ine dair olan 
2064 numaralı kanunun meriyetile bu kanunun meriyeti tarihleri arasındaki müd
det zarfında teşviki sanayi ruhsatnamesini haiz eşhas ve miiessesat tarafından 
Türkiyeye ithal olunan ve mezkûr kanunun 2 inci maddesinde muşarrah bulunan 
makina, alât, malzeme ve saireden tahsil edilmiş gümrük j'esimlerile nmamele ver
gileri bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren üç ay zaafında ashabına ret ve 
bunlardan teminat mukabili gümrüklerce imrar olunanların teminatları iade olu
nur. 

BEŞİNCİ MADDE — İhı kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

ALTINCI MADDL — Hu kanunun hükümlerini icraya İcra Şekilleri Heyeti 
memurdur. 

5 haziran 1933 


