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1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

Hatipoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumu 
müfettişlerine dair Gündem dışı demeci 765:766 

2. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
TARİŞ'in elinde bulunan üzümler konu
sunda gündem dışı demeci 766:767 

3. — Denizli Milletvekili Sami Ars-
lan'm, Acıpayam İlçesindeki orman ka
çakçılığı olayları konusunda gündem dışı 
demeci. 767:763 

4. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, şeker pancarı ekicilerinin alacak
larına dair gündem dışı demeci. 768:769 

5. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, Veteriner Fakültesinin bugüne 
kadar öğretime baslıyamaması sebebine 
dair gündem dışı demeci. 770:771 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
Sayfa 

765,771 

1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/595) (Cum
huriyet Senatosu 1/51) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 471; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 60) 765,805:808 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler 
Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden 
düzenlenmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 
er üyeden kurulu 49 No. lu Geçici Komis
yon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 771 

3. -— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-
nun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlik
leri kanun teklifi ve Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu 29 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/194) (S. Sayısı : 423) 771:801 
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4. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların mem
leket içinde bulamadıkları ilâçları dış 
memleketlerden getirtmeleri ve dış 
memleketlerden getirtecekleri ilâçlar için 
yapılacak işlemler hakkında ve Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük 

Giriş Tarife Cetvelinin 87.11 tarife <No. lu 
bölümünün değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Ticaret, Sanayi, Millî Savun
ma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve 
Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 24 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 162 
ve 162 ye 1 nci ek) 801:804 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih 
Devres, Bitlis Milletvekili A. inan Gaydalı Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve Mardin 
Milletvekili Esat Kemal Aybar'm 37 nci Birle
şimde yapmış oldukları gündem dışı demeçlerine 
cevap verdi. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, Ege eki
ci tütün piyasasına dair gündem dışı demeçte 
bulundu. 

Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'm, 
Adıyaman tütün piyasasının geç açılması konu
sundaki gündem dışı demecine Gümrük ve Te
kel Bakanı Haydar Özalp cevap verdi. 

Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy, son hafta
lardaki yağışlar ve bilhassa karların erimesi ha
linde önümüzdeki günlerde meydana gelmesi 
muhtemel su baskınları dolayısiyle şimdiden bâ
zı tedbirlerin alınması hakkında gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülken'e, dönüşüne kadar; Adalet Ba
kanı Suat Bilge'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1972 yılı bütçe görüşmeleri1 hakkında Baş
kanlıkça hazırlanmış bulunan çalışma programı 
ile, 

Bütçe müzakerelerinim zamanında tamamla
nabilmesi için, 

Bütçeler üzerinde yapılacak konuşmaların sı
nırlandırılmasına dair grup başkanlarının öner
gesi kabul edildi. 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın, 
1318 sayılı Finansman Kanunu ile tadil edilen 
18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sayılı Kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifinin, 
59 numaralı Geçici Komisyona havale edilmesi
ne dair önergesi kabul olundu. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tümü açık 
oya sunuldu ve oyların ayrımı 'sonunda, yeter 
sayı sağlanamadığı, tekrar açık oya sunulacağı 
birleşimin sonunda bildirildi. 

Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 9 arka
daşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Ünıiversite-
öinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi 
Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hay
vanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi 
hakkında kanun teklifi kabul edildi. 

Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Tarım 
kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun tek
lifinin maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

14 . 2 . 1972 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekiM Kayseri 

Fikret Turhangil Tufan Doğan Avşargil 
Kâtip 
Urfa 

Bahri Karakeçili 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı 475; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 
(GÜNDEME) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/556; Cumhuriyet Senato
su 1/14) (Millet Meclisi S. Sayısı : 477; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 13) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1972) (GÜNDEME) 

3. — Vakıflar. Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/569; Cumhuriyet Sena
tosu 1/25) (Millet Meclisi S. Sayısı 491; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 24) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 .1972) (GÜNDEME) 

4. — Ankara üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 
1/12) (Millet Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) (GÜNDEME) 

5. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 1/18) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 481; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi: 14,2.1972) 
(GÜNDEME) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları teskereleri (Millet 
Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 1/13) 

(Millet Meclisi S. Sayısı 485; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 12) (Dağıtmatarihi: 14.2.1972) 
(GÜNDEME) 

7. — iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuri
yet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 26) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) (GÜNDEME) 

8. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile istanbul üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

9. — İstanbul Teknik üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet Senatosu 
1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı : 483; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
U . 2 . 1972) (GÜNDEME) 

10. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/558; Cumhuriyet Senato
su 1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı : 479; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 15) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1972) (GÜNDEME) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karana Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi S. Sayısı : 487; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 21) (Dağıt
ma arihi : 14 . 2 .1.972) (GÜNDEME) 

12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
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başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet Senatosu 1/19) * (Millet Meclisi S. 
Sayısı ; 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
18) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) (GÜN
DEME) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (Millet Meclisi S. Sayısı : 490; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 23) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 .1972) (GÜNDEME) 

14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 480; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
16) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) (GÜN
DEME) 

15. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

14 . 2 . 1972 O : 1 

Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Se
natosu 1/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 488; 
Cumhuriyet Senatosu S, Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .1972) (GÜNDEME) 

16. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları teskereleri (Millet Meclisi 
1/557, Cumhuriyet Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 378; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 
(GÜNDEME) 

17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez-
fcereleri (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Se
natosu 1/26) (Millet Meclisi S. Sayısı : 489; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 25) (Dağıtma 
tarihi : 14 , 2 .1972) (GÜNDEME) 

18. — Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) 
(S. Sayısı : 474) (Dağıtana tarihi : 14 . 2 s 1972) 
(•GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Acıkma Saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkamveMli Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER :' Kemanı Anal (Tumcel), Mam Doğan Ayşargİl (Kayseri) 

İBAŞKAN — Millet Meclisinim 39 mcu BdnlteşimiM açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — OıtJomıaitlifc cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerden beyaz düğmeler© 
basarak yoklamaya iştoaklerlimi râicıa adiyoırumı. 

1, — ±97i yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde. değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/595) (Cumhuriyet Senatosu 1/51) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 471; Cumhuriyet Senatosu 
S .Sayısı : 60) 

BAŞKAN — Bâzı ısayım üyelerin gündemi dı-

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumu müfet
tişlerine dair gündem dışı demeci. 

İBAŞKAN — Ankara MAMeitvekil Sayın İb-
rahim Sıtkı Hatipoğlu «Sigorta müfettişleri» 
konuşlunda gündem dışı söz talöbıinde bulum-
tmıuşlardır, kendıileırlinıe ısöz veriyorum, (buyuru
nuz efendim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Muhterem omifflöbveikililleıri; 

Konuyu, ilk nazarda ciddî olarak üzerine 
leğilmedıiğiımliız zaman; büyük bir kütflleyi ilgi
lendirdiğini, işverenleri, işçileri, Sosyal Sigorta
lar Kurımıunu ilgiilendindiğimi nazarı itibara 
alimadığımız zaman garipseyebiliriz; ama Sos
yal Sigortalar Kururnııunlda, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu büJkümilerine dayanılarak tef
tiş yeitkisi verilen, amıcak bak vie sıelâmiyeitilier 
bakımından ayrılık arz eden ilki çeşit müfettiş 
istihdam .edilmektedir. Bunlardan birisi Ku
rumun iıdairi müfıeltltişleri, diğeri âisıe Sosyal Stigor-
ta müfettişleridir. 

(YıokJamia yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

şı konuşma talepleri var, bunları yerine 'getire
ceğim. Ancak, sayım üyelerin oylamaya katıl
malarını teminen gündemin birinci sırasında 
kayılth açık oylama işlemimin gündem dışı ko
nuşmalar mey anında yapılması hususunu Genel 
Kurulun oylarına sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul eltmlijyenler... Kabul ediihnişttir. 

Açık oy kupaları sıralar arasında dolaştırı
lacak, daha sonra da kürsü önünde bekletile
cektir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel arzıma 
çalıştığım işçilerin, işverenlerin, kurumun uğ
radığı zararları intaoeden garip tatbikatı şimdi 
sırasiyle arza çalışacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika ISayım Hatipoğlu. 
iSaym arkadaşlar, uğultu sebebiyle konuş

mayı iyi takibedemiyoruz. Lütfen bu maniin 
kaldırılmasına yardımcı olunuz. 

Devam buyurunuz Sayın Hatipoğlu. 
İBRAHİM ISITKI HATİPOĞLU (Devamla) 

— idari müfettişler doğrudan doğruya Genel 
Müdürlüğe bağlı bulunmalarına, kanuni garan
tiye bağlanmalarına, bir yönetmelikle idare 
edilmiş olmalarına rağmen, şimdi yaptıkları 
işleri sırasiyle arz edeceğim ve görevlerinin dı
şında istihdamları sebebiyle üç grupun nasıl 
zarara uğradığım sırasiyle ifade etmeye gayret 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, iSosyal ISigortalar 
Kurumu Kanununun uygulandığı ve uygulan
ması gereken işyerlerinin, işverenlerin sigorta 
mevzuatı yönünden mükellefiyetlerini yerine 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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getirip getirmediklerini araştırmak, incelemek 
ve sigorta vakalarını tahkik etmekle görevli 
sosyal sigorta müfettişleri, görevlerini yapar
ken tıpkı - sosyal sigorta mevzuatı bakımımdan -
Maliye Bakanlığı hesap uzmanları gibi yetkili; 
506 sayılı Kanunun 130 ncu maddesi ve iş Ka
nununun '88, 89 ve müteakip maddelerinden al
dıkları yetkileri ve görevleri tarafsız olarak 
yapmaları gerekirken, bugün bu arkadaşları
mız bir yönetmelikten yoksun oldukları gibi, 
âmme bayatını, Devlet sektörü çalışmasını bi
len değerli arkadaşlarımın takdir edecekleri 
gibi, hiçlbir müessesede şube ımiidiirleri emrine 
verilmiyen müfettişler, Ibu müessesede maalesef 
Sosyal Sigortalar müfettişi olarak şube müdür
lerinin emrine verilmektedir. Diğer müessese
lerde ya bakan adına teftiş görürler veya müs
takil genel müdürlüklerde tamamen müstakil 
genel müdürler adına teftiş yaparlar. Bunlar, 
sadece şube müdürlerine bağlı olmakla kar 
mazlar, kendi teftiş görevlerinin dışında sıra 
memurlarının, evrak memurlarının yapacakları 
şu görevleri de görürler : Adres tesbit ettirilir
ler, vârisler tesbit ettirilirler, resmî makamlar
dan malûmat talepleri, Tebligat Kanununa gö
re tebligat işleri yaptırılır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte görevleri dı
şında istihdam edilen müfettiş arkadaşlar gö
revlerini tam vukufla, tam ehliyetle, tam za
manında yapamadıkları için Kurum, işveren ve 
işçiler, sırasiyle arz edeceğim şu zararlara uğ
rarlar : Kurum için prim alacağı hakkını doğu
ran işyerlerinde istihdam edilen işçilere ödenen 
ücretler dolayısiyle ödenen ücretler, kontrol 
sisteminin bozuk olması yüzünden, işverenlerin 
toüylük bir kışımı çalıştırdıkları işçilerden bir 
veya ikisini sigortalı ıgöstermekte ve ödedikleri 
ücretlerden mecbur oldukları asgari ücretin tu
tan primini ödemek suretiyle prim kaçırmak
tadırlar. 

İşverenler ise, teftişlerin zamanında yapıl
madığı için ihale konusu işlerde, 508 sayılı Ka
nunun öngördüğü «ilişiksiz» belgesinin verile
memesi yüzünden işverenin ihaleyi yapan fcna-
kamdaki banka mektubu ve nakdi teminatı 
bağlı kalmakta ve iş sahipleri bankalara fuzu 
li faiz ödemekle kalmamakta, aynı zamanda 
kredi limitlerini de başka yerlerde kullanma
dıkları için iş sabaları da ortadan kalkmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer mahzuru da; 
teftişler zamanında yapılmadığı için zaman aşı
mına uğrıyan müesseseler görevlerini yerine 
getirmemekte ve prim kaybına sebebiyet veril
mektedir. Buna bir misal olarak şunu göster
mek mümkün : Sadece Ankara'da 1906 yılında 
3 999 işyeri, kanuni kayıtlarına g'öre, zaman 
aşımına uğramıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, işçiler ise, iyi ni
yet sahibi olmıyan işverenler yanımda çalışan 
işçiler ise, haklarını savunamadıklarından ve 
kurumca da zamanında tesbit yapılamadığı için 
işçi, kanunen kendiliğinden sigortalı olmasına 
rağmen, sigorta yardımlarından istifade edeme
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu noksan
lıklarını saymış olduğum bu müesseseyi doğru
dan doğruya G-enel Müdürlüğe bağlamak, bir 
yönetmeliğe bağlamak, halen görev başında bu
lunan müfettişleri devamlı kursa tabi tutmak, 
ehliyet imtihanlarına tabi tutmak, ehliyetli 
olanları, tıpkı idari müfettişlerde olduğu gibi, 
aynı yetkiyle yetkilendirmek ve genel müdür
lüğü bağlamak lâzımdır. Bugüne kadar zaman 
aşımına sebebiyet veren teftişsizliğin ortadan 
kaldırılması için, gruplar halinde bu müfettiş
leri yurdun muhtelif köşelerine göndererek 
seyyar hale getirmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, işte, bu durumların 
biran evvel tashihi için, Devlet hayatında tec
rübesi olan, Bütçe Komisyonundaki çalışmaları 
ile tecrübe sahibi olmuş bulunan, 1961 den beri 
Parlâmento içerisinde görev alan, milletvekili 
olarak görev alan değerli genç Bakan Arkada
şım Sayın Ali Rıza Uzuner'den muhterem hu
zurunuzda rica ediyorum; üç müesseseyi zara
ra uğratan bu aksaklıklar biran evvel tashih 
ve tamir görsün. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. 

2. — İzmir Milletvekili Münir DaldâjAn, 
TARİŞ in t elinde bulunan üzümler konusunda 

gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Üzüm konusunda Sayın Münir 
Daldal, buyurunuz. 

MÜNİR DALDAL (izmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

izmir'den aldığım bir haber üzerine, kısa bir 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. 
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TARİŞ'in elinde bulunan 1965 - 1966 mah
sulü, 10 bin ton civarında, kuru üzümün çürü
meye terk edildiği ve denize dökülmesi için ça
lışmalara başlanıldığı bildirilmektedir. Bu ha
ber bilâhara gazetelerde de yer almıştır. 

10 bin ton üzümün denize dökülmesinin, Hü
kümetin ilgisizliği neticesinde meydana geldiği 
iddia edilmektedir. Verilen bilgiye göre, 
TARİŞ'in izmir depolarında 64 bin ton kuru 
üzüm stoku bulunmaktadır. TARİŞ, bu üzüm
lerin muhafazası için ,• 10 - 15 milyon Tl. kira 
ödemektedir. Pek tabiî bu masraflar maliyete 
de tesir etmektedir. 

TARİŞ'in elinde bir yhayli ıskarta üzüm bu
lunmaktadır. Müessesenin Alsancak'daki tesis
lerinin yanında, açık sahada üstü branda bezi 
ile örtülmüş 10 bin ton civarında kuru üzümün 
neşrettiği çirkin koku yüzünden, etrafta otu
ran halk da rahatsız olmaya başlamıştır. 

iddia edildiği gibi, hakikaten burada Hükü
metin bir ilgisizliği mevcut ise, tonlarca üzüm 
heba olacaktır. Sayın Ticaret Bakanı, acaba, 
İzmir için ne kadar önemli olan bu durumun 
önüne geçemez mi? 

Bir zamanlar TARİŞ'in, ıskarta üzümün he
der olmaması için bir alkol fabrikası, üzümden 
mamul alkol fabrikası kurmak teşebbüsü var
dı. Maalesef tahakkuk safhasına giremedi, yıl
larca Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıkları 
arasında gitti geldi, bir anlaşma mümkün ola
madı. 

Bu duruma göre, izmir'de üzümden mamul 
bir alkol fabrikasının kurulması zarureti ken
diliğinden doğmuş oluyor, Alkol ihracının zor 
şartlar içinde mümkün olacağı ileri sürülürse 
de, beklemeye tahammülü olması itibariyle her 
an değerlendirilmesi kabil olur kanaatindeyim. 
Bu şekilde, elden çıkarılamıyan kuru üzüm gibi 
bir millî servetin telef olmasının önüne t geçile
bilir. 

Gelen bu üzücü, haber yanında, ümidederim, 
Ticaret Bakanlığı kendi yönünden bu durumu 
bertaraf edici tedbirini almıştır ve uygulama 
safhasındadır. Eğer, durum iddia edildiği şe
kil de ise, 1966 dan bu yana mahsulün ne olaca
ğıdır? Eğer, 1972 senesi mahsulü aynı akıbet
le karşı karşıya gelecekse, bu işe âcil olarak 
Hükümetin el atması zamanı gelmiştir. 

Bir tedbir «olarak, Ege üzüm mahsulünün 
değerlendirilmesi ve millî servetin ziyana uğ

ramaması bakımından üzüm v suyu veya kon
santresi kurmak için geç kalınmamalıdır. 

İşgücünün harekete geçirileceği ve işsizli
ğin bir nisbette önlenebileceği düşüncesi yanın
da, bu yapılacak tesislerin yan tesirleri bakı
mından da yarar sağlıyacağı kanaatindeyim. 

Bu mühim konunun sayın Ticaret Bakanı 
tarafından süratle ele alınacağını ümidediyor, 
teşekkürlerimle saygılarımı sunuyorum Sayın 
Başkanım. 

3. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'tn Acı
payam ilçesindeki orman kaçakçılığı olayları ko
nusunda gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Acıpayam ilçesinde vukubulan 
ıorman kaçakçılığı olayları Ihakkında ISayın Sami 
Arslan, (buyurun ©fendim. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — ISayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Bayram ve tütün piyasası münasebetiyle 
ıgittiğim Denizli ve Acıpayam'da, halkın dilin
de sakız gibi çiğnenen çok üzücü bir olaylar 
zinciri ile karşılaştım. 

Acıpayam ilçesi, orman (bakımından çok zen
gindir. Orman işletmesi her yıl yaptığı istihsal 
ile Devlete milyonlar kazandırır. Halkın ihti
yacı olan kereste ve ıodun, kanuni yollardan (te
min edilir. 

Şimdi, olaylara giriyorum: ilçede înzan bu
lunanlara belli oranda kereste tahsis edilir. Bu 
keresteye, mamul hale ıgetirilmeden nakliyesi 
verilemez, ama Ihem nakliye verilmiş, hem de 
kereste satılmıştır. Müfettiş el koymuş, tahsis 
belgesi iptal edilmiştir. Belgesi iptal edilen kişi, 
Denizli Milletvekillerinden birinin kardeşidir. 
Aynı milletvekilinin bir yeğeni de, izmir'de ke
reste tüccarlığı yapmaktadır. Hattâ, bu millet
vekilinin ailesinden birini bu şirkete ortak yap
tığı iddia edilmektedir. 

Acıpayam Orman işletmesi, meşe odunu is
tihsal etmemiş, dolayısıyle meşe odunu satma
maktadır. Para vermek yerine, kaçak odun te
min etmek, ihtiyaçtan veya bilmezlikten bile 
olsa, bir dal ikesenin mahkûm edildiği, hâlâ 10 
yıldır af dahi edilemiyen orman köylüsü olsa 
idi, bu konuyu buraya getirmiyecektim. 

Acıpayam merkezinde bâzı âmiranm evinde 
meşe odunu vardır. Odun dağdan geliyor, ama 
kim (getiriyor, nasıl geliyor? dedikodusu devam 
ederken, bir gün Acıpayam Belediyesinin, üze-
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rinde «Resmî hizmete mahsustur» işareti bulu
nan kamyonu, Ibelediyeden maaş alan şoförle 
(birlikte Gölcük dağına gider. Bir siyasi partinin 
ilçe idare heyetinde (halen görevli, aynı kam
yonla üç kişi Gölcük Köyüne giderler. Bu üç 
kişiden ibiri, Gölcük 'Köyü Muhtarıdır, (biri il 
ıgenel meclisi üyesi, diğeri de Esnaf Kefalete 
görevlidir. Yani, bunların ikişer görevi vardır. 
Bağdan içam ve meşe odunu kaçak olarak te
min edilir. Tam bu sırada, kaçak odunun ihbar 
yapılacağı sezilir, odunu bırakıp kaçmak yerine, 
ihbarı önlemenin yolu bulunur. Acıpayam Or
man îşlötmesinin, her (türlü tehlikeye karşı kur
muş olduğu telefon hattı kesilir. Ama, ihbar, 
Çameli kanaliyle Acıpayam İşletme Müdürüne 
bildirilir. Tertibat alınır, kamyon, Orman işlet
mesi Müdürü 'tarafından, Kaymakamın evinin 
önünde «durur» şekilde yakalanır. Arabada be
lediye şoförü ile Gölcük Muhtarı vardır. 'Diğer 
ikisi de, yani diğer iki ilçe idare heyeti üyesi de 
hiraz kenarda 'beklerler. (Müdür, «Nakliye var 
mı? diye sorar. Evvelâ, «Var» derler, sonra, 
«Yok» derler. Kaçak kamyondaki odunun nak
liyesi olmayacağı da (belliydi. 'Kamyon, halen 
16 500 lira teminatla belediyeye verilmiştir, mah
kemeye verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kamyonun, belediye 
kamyonu oluşu, üzerinde «Resmî hizmete mah
sustur» denişi, Belediye Reisinin de aynı par
tiden oluşu, kamyon, özel iş için kiraya verile
bilir ise de, kaçak işler için verilemiyeceği, aynı 
zamanda kira parasının, yakalama olayından 
iki gün sonra belediye veznesine yatırılması, 
halk arasında üzüntü kaynağı olmuştur. 

Kamyonla odun getirenler, kamyonu, kay
makamın evinin önünde durdurmuşlardır. Bu, 
zannımca iki yönden olabilir: 

1. İhbardan haberleri yoktu, meşe odunu 
kaymakam için getirilmişti. Halk arasında dola
şan dedikodu bu mealdedir. Temennim böyle ol
mamasıdır. 

2. İhbardan haberleri vardı, kaymakamın 
evinin öniüne sığınmak için geldiler, durdular. 
Ne de olsa ısiyasi hüviyetleri var, ilçede «forslu 
adam» diye Ibiliniyorlar. Kaymakamın evinin 
önünde durmalariyle «Orman İşletme Müdürü, 
kaymak»'nın sanarak yakalayamaz» diye dura
bilirler. 

İşte, bu daha fenadır. Çünkü, bir ilçe mer
kezinde kanunsuz iş yapanların kaçacakları, ko
runacakları dört yer vardır, bunlardan biri de 
kaymakamın evidir. 

Bu kaymakam, ıaynı zamanda şehir kulübün
de her gün gece yarısına kadar kâğıt oynamak
tadır. Hattâ, ceza evi gardiyanı ile dahi masada 
oyun oynadığı söylenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, siyasi nüfuslarına 
rağmen, kanuni görevini yapan Acıpayam İş
letme Müdürüne teşekkür etmeyi kendim için 
bir 'borç bilirim. 

Kaçak odun getiren siyasilerin ilçe haşkanı 
ile görüştüm, «Ne o, iGölcük Dağını ilçeye taşı-
yormuşsunuz, doğru mu?» Dedim. «Bırak bu (ba
sit işleri, bu birinci değil, zannımca 5 veya 6 ncı 
(kajınlyionldur. Ne yapalım ki, kalbıahat bizim 
garibin başıma patlamış,.» dedi. Bunun üzerim® 
(birkaç kişinin evimin balkonlarında mneşte odu
nu göndüm. 

Şimdi, ilgil bakamlara diyoruim ki, resmî 
(kamyonu, kaçak oldun işinide kulandıraın Be
lediye Başkanı, odun getiren muhtar ve diğer
leri hakkımda muamele yapması gereken foay-
anaJkaımım, niçin hareketsiz kaldığını, ani ola
rak bâizı ilgililerim evi arandığı satman, kaçak 
tmıeşe oduMlarınm teslfölfc edileceğini ve bu su
retle olayın daha açıklığa kavuşacağını belir-
ıtıür, iîlgili bakanların dikkatimi çeflcerlilm.. 

(Sayım milletvekilleri, hepiniiz mıetrıak eıtımilşi-
ımızdir, acaiba bu baMaedfilen siyaJsilar kimlerdir? 
Onu da laçılklıyayıim, merakımız gitsin. Biahıseftlti-
ğim kaç'aikçiMk olayının büıtün siyasi kahra-
'mJamlan Adalet Bartlilidir. 

ıSajygılar sunanım. (D. P. sıralaırınldan alkaiş-
lar. 

IBAŞKAN — Sayın üreler, bir hususu açık
lamak idijiyoruim. Bütçe mlüzakerelerlMin. 16 Şu-
(bat 1972 Çarşalmlba saat 9.00 da taşlıyaöaği1 

Ihuduisu, daJha evvel alimıs olduğunum karar 
idajhadur. Bu tarihte, bâzı endişeler olduğu için, 
©â kaımlılk olaraJk evvelki açMaımıamaızı teyilt 
ısteniElk isltiyıoıruim. 

4. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
şeker pancarı ekicilerinin alacaklarına dair 
gündem dışı demeci. 

IBAŞKAN — Şimdi, gündem dışı konuşma
lara r.âvam ediyoruz. îki sayın arkadaş daha 
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var. Onların da belli süre içinde konuşma 
imkânını kendilerine vermek istiyoruz. 

iSaym Vehbi Meşjhur, pancar ekicilerinin 
problemleri hakkında, buyurunuz. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Muhterem 
Başkam, mıulhiberetm arkadaşlarım; 

Şeker sanayii politikası, memlekeitimizzde 
miüihlim gıda mıaddeisi ihtiyacımı, iç imkâmlarıı-
ımızla sağlamaya yaradıktan başka, milyon
larca çiftçi ai'lesimln, tannıdıa teknıifc usulleri 
öğrenilmesine yarıdılm eder. Stelyal balkıımdaın 
ıda gelirlerin artmiasınıda ve kararlılık içerisin
de davam etmesiinlde mühim payı elan1 bir po
litikamızdır. Yalnız, panıcar eklicilerime, pan
car bedellerinin dalhıa enken zamlanlaridıa ödemıe 
gayreti gööterileimeımeisi, buigtüme kadar bir tsld-
.'bir .builumıaınıamiasa, mtüistaihisılım kanaatime göre, 
ilgilleırcie lüzum hiJsısedilemeimJeBİi, pancar ekici
sini üzmekte ve çeşitli müşkülâtlarla karışı kar-
şîlya bırakumialktadır. 

Pancar ekicileri de, tütün mlüıstaihisıîi gM, 
mahsulümün somunu kantara tesliim ©der et
mez, alacağımın tetdliyıasisnıi, haklı olarak iste-
miek'badir. Banicamı tek ahıcılsı ŞeGsar Şi'rkBitâ 
olduğuma göre, ekici müıslbateılı mağdur eit-
meimek içim buma bir çöaüm yolu bulumlmıalı, 
çareleri aranmalıldır. Alksi halde, bulgünedek 
olduğu gibi, buigünıkü politika ile Türk köy
lüsünün, Türk çiftçisinin kuTİbulm'asıma imkân 
yiolkbur, 

(Mulhteralm arkadaşlarılm; nemden imkân ol-
maiaıdığıma: kılsaca anlaıtarialk içtin kemdi saçlım 
(bölgeım olan Amıassiyaidam örnek verlmek iste
rdim, Bemiim bölgemde mtiıatahlsal halkalımızın ge
çim kaynağı yetiştirdiği buğlday, mıöır, pan
car, tüllün, kanidir ve bayvaınicılıktiır. Bıuırna 
rağmen halkın yüdde 95 i borçludur, Geçmiş 
yıllarda plânlı ve yeterli bir kreidi verileıme-
(diğimldsn, vataıudıaışlar içlin hiç ti!e yararlı olaımia-
îmış; tanunı için de köıylüleriiîmiz bir kısum bam-
kailana, tüccar ve şahıslara borşlamlmjiBİardır. 

Tüccar ve şahıslar köylüye (borç verirken, 
köiylünün ödeme raıjülddeıtimi dikkate alır. Me
lasla barimıam mlsıvsiımıini, piancar, tüttün v.3 d1!)-
ğer mahsullerim sabılş zamanımı hesaplayarak, 
yüöde 50 den altınsız da, insafıma göne yüzkl© 
70 e kaidar zamlı muamele ve satış yapar, yani 
farkllı verir-. Biçare, sıkıntılı vs ihıbiiyaçlı olan 
vatandaş, islber istemez ihtiyacını gidermek ve 
o günkü ısalkıınltıisını aJtlaitimak için boyum eğer. ö<de-
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ime tarihi geldiğimde, ımalhlsulünün parasını ala-
m'aasa, başka bir malını ya yan fiyalba satar, 
yahut ta tefeciye müracaat edıer, borcumu 
kapatır. Çünkü, icra muamelesi derhal yakasına 
sarılır. 

Bu sene Amasya halkı borçlarını kapatabil
mek için, 75 - 80 kuruşa buğdayını satmıştır. 
Ekimde ihtiyacı olan tohumluğunu da, bir misli 
daha borçlanmak suretiyle 148 - 151 kuruşa 
ıbankadan almıştır. Türk köylüsünün bu derdine 
bir çare bulunmadığı sürece, tüm emeği böylece, 
daha fazla aracı, tefeci ve banka kasalarına ak
makta, köylü sıkıntıdan kurulamamaktadır. 
Sanki, onun alın yazısı budur. 

Muhterem arkadaşlarım; 1970 yılı pancar 
kampanyasında 850 700 000 lira tutarındaki 
pancar bedelinin, 831 500 000 lirası, yani yüz
de 97,74 ü Mart ayının ilk haftasına kadar 
ödenmiş, 16 şeker fabrikasının tediyeleri tamam
lanmıştı. Yalnız, Adapazarı Şeker Fabrikası eki
cilerinin alacağı olan 91 100 000 liradan 
19 200 000 lirası kalmıştı. Buğun ise, bölgemiz
de ve ülkemizde geçimini ve kaderini pancara 
bağlryan müstabsıla, bugüne kaidar mahsulünün 
bedeli ödenmemiştir; ekici müşkül durumda 
bırakılmıştır. Pancar müstahsili ve müstahsılla 
bağlantısı olanların tümü şikâyetçidirler. Dev
let, mlüstahsılın parasını bir müddet daha tutar 
ama, kendi bankası olan Ziraat Bankası avukat
ları vasıtasiyle, bir de avukat, icra masrafını da 
ilâve ederek, köylüden alacağını tahsil eder. 
Bu yüzden bölgemizde, bilhassa Merzifon ilçe
mizde binlerce aile mağdur edilmiştir. Bu yüz-
'den birçok şahısların tefecilere kadar başvurdu
ğu söylenmektedir. 

Ekicinin mağdur olmaması, pancar parası 
alacaklarının bir an evvel verilmesi, müstahsi
lin borçlu oldukları şahıslar karşısında daha da 
ezilmesine meydan verilmemesi için gerekli ted
birlerin alınmasını ekiciler adına Sayın Hükü
metten rica ederim. 

Ayrıca, 1970 yılı elma mahsulünü Elma Bir
liğine teslim edip de bugüne kadar bedelinin 
tamamını alamıyan 330 sayılı Amasya Elma Ta
rım Satış Kooperatifi müstahsıllarmın mağdur 
edilmemeleri için, Sayın Bakanımızın bu konu
ya da dikkatini çeker, ilgilenmesini tekrar rica 
eder, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 
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5. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, Veteriner Fakültesinin bugüne kadar 
öğretime badıyamaması sebebine dair gündem 
dışı demeci. 

'BAŞKAN — Gündem dışı olarak son söz, Sa
yın Mehmet Arslantürk'ündür. Veteriner Fa
kültesinin bugünedek öğretime başlıyamaması 
konusunda söz istemişlerdir, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yın Başkan, çok değerli üyeler; 

1 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, hayvan
sal üretimde öngörülen gelişmenin sağlanması 
için gerekli veteriner hekim ihtiyacı 3 000 ola
rak tesbit edilmi§ ve bunun için 3 veteriner fa
kültesi daha açılması uygun görülmüştür, Bu 
nedenle İstanbul Üniversitesine bağlı bir vete
riner fakültesinin açılması için, tüm plân döne
mine sâri olmak üzere Plânlama Teşkilâtınca 
20 milyon Tl. ödenek ayrılmıştır. 

Sayın üyeler; İstanbul Üniversitesi Senato
su, üniversiteye bağlı bir veteriner fakültesi 
kurulmasına karar vermiş, senatonun bu kara
rını Millî Eğitim Bakanlığı 1965 yılında uygun 
/bulmuştur. istanbul üniversitesine bağlı Vete
riner Fakültesinin, Bıakırköy, Şevketiye Mahal
lesi, 30 pafta, 398 iada, 228 parsel sayılı alamda 
yapımı İçin gerekli ımlüsaade, Bayındırlık Ba
kanlığı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesis
leri İnşaat Reisliğimle© verilmiş ve fakülte bina
sı birimci kısım yapımının İhalesi 1967 yılında 
yapıllmışıtır. Aynı yıl aynlmış bulunan öde
nektim bina yapımı için 3 milyon liranın har
canması öngörülmüş ve bina yapımına da ge
çilmiştir. 

Çok değeri üyeler; sonradan Bayındırlık 
Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı Müste
şarlığınca, 1980 yılında yapımı öngörülen Ye
şilköy Hava Limanı 2 nci Kuzey - Güney pa
ralel pisti dolayısiyle, İhalen temeli atılmış bu
lunan (binaların tamamlanması; ancak yeniden 
İhale yapılmamasına karar verilmiştir. 

Değerli üyeler; bu durum, yami Yeşilköy 
Hava Alanının genişletilmesi projesi, uzun bir 
«üre tasarlanmanın sonucu olmalıdır. Bu proje 
(Mlıinmiyor mu idi ki, Veteriner Fakültesinin 
3 blokunun bu bölgede yapımına müsaade ediüL-
nıjiiş ve yapılmıştır? Bu, plânlı dönemi nasıl 
değerlendirdiğimizin tipik ıbir örneği değil mi-

ımir? Olayın garip yönü, 3 blofcun yapıımınia 
müsaade eden de, hava limona geınişlıeltlmıe pro
jesi nedeniyle fakülte bloklarının yapımını öm-
liyen ide, Bayımıdırlıık Bakanlığıdır. Bütün bu 
işlemlerde, Bayındırlık Bıakanlığı ilgili daıir© 
veya dairelerinin sorumlulukları laeaba yok nııu*-
dur? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon KoraMsar) — 
Soruşturma açılmalı üstadım, 

MEHMET ARSLANTÜRK (Devamla) — 
Görülen odur kü, milyonlarca lira değerinde 
millî servet, hıeiba olup gitmiştik*. Sorumlusunu 
ne arayan ve ne de soran var. 

Sayın üyeler; öğremelbıiildiğiımîilz kadoriyiUe>, 
fakülte binalarının yapıanımn durdurulması ne
deni, Federal Almanya Sağlık Bakanlığının, 
hava limanları hakkında yapltırmıış olduğu bir 
araştırma ve bu iaraşitırmaya dayanak da yine 
Federal Almanya Meclisimin 1971 yılında kabul 
dbtiği «Uçak sesleri ille mücadele Kanunu» na 
göre, uçak seslerinin 67 deailbel dâhilinde etkili 
ve zararlı olarak ikalbul eıdiimiş olmasıdır. Doğ
rusu insanın, Federal Almanya Meclisinden 
«AHlalh razı olsun» diyıeceği geliyor. Bir kanun 
kabul etmiş, bizi de uyandırmış; 5 - 10 milyon 
lira heba ederek de olsa, bir teknik imkansız
lığı öğrenmiş bulunuyoruz. 

ıSayın üyeler; ayrıca açılması karara bağla
nan istanbul Veteriner Fakültesinin öğretim 
üyesi ihtiyacını karşılamak üzere, Kadro Kanu
nu da Yüksek Meclisten geçMlnıiştir. Fakat 
ne bu kadroları, nıe de fakülte ile ilgili (diğer gi
derleri karşılayacak ödenek, istanbul üniversi
tesi bütçesine konulmuştur, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında, veteriner hekim yetiştirme 
konusu ile ilgili öğrenci gelişim durumuna yer 
verilmiş, 1969 da 290, 1970 te 385, 1971 de 
485, 1972 de 595 ve 1973 te de 720 öğrenci aüını-
ması önıgörülmüşitlür. Ankara üniversitesi, An
kara ve Elâzığ Veteriner Fakültelerine, kapa
siteleri aşıldığı halde, lamıoak toplam olarak 
165 öğrenci alalbülmişitir. Halen Ankara Üni
versitesine bağlı Elâzığ'da açılan Veteriner Fa
kültesi, bina yapımına henüz geçilmediği halde, 
öğretilme IbaşlayaJbidiğine göre ve Türkiye'nün 
ekonomik kalkınmasında insanların beslenme 
ve sağlığımı korumada birinci derecede rolü olan 
veteriner hekim ihtiyacını karşılamanın zoruaı-
luğu karşısında; 1965 yılında başlanmış, ge
rekli tüm formaliteleri tamamlanmış bulunan, 
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İstaaıbul Üniversitesine bağlı olarak: açılan ve
teriner fakültesinin; ide en yakın zamanda öğre
time geçirilabileceğind ümlit ve temenni etmek
teyim. 

Değeri, üyeler; Iblilze göre, probleme ne yön-
ıden bakılırsa bakılsın, manzara ba înldür. Du
rumu kamu oyuna ve Hükümetimize duyurma
ya çalıştım. Sayın Bıaşkana ve Yüce Kurula 
fbu münasebetle en denin saygılarımı sunanın. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gruplara yazdı-
ğıımıız bir tezkere ile iböir saatlik sürede komis
yonun ve Hükümetlin vaki olan talepleıriıni icra 

V. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «öncelikle görüşülmesi kararlaş

tırılan işler» bölümünde 1 numarayı taşıyan ka
nun teki]fini, halen komisyondan geılimeımesi ne
deni ile görüşemiiyeceğiz. 

3. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 423) 

BAŞKAN — Gündemin, «öncelikle görüşül
mesi kararlaştırılan işler» 'bölümünde 2 nci sı
rada yer alan, Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri kanun teklifinin müzakeresine devam 
edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

Komisyon ve Hükümet? 

BURHANETTİN ASFTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, Toprak Komisyonundalarmış. Şu 
anda toalber yolladık, gelecekler efendim. 

BAŞKAN — Peki, biraz daha bekliyeüm öy
le ise. 

Komisyon ve Hükümet geldiler. 
Bu kanun teklifinin 15 nci maddesinin gö-

rüşülmeısd bitmiş, 16 nci maddesine gelmiş idik. « 
Şimdi 16 nci maddeyi okutuyorum. i 

iğin, Gelen Kâğıtların 18 nci sırasında bulu-
nam «Malî Denge Vergisi Kanun Tasarısı» mn 
görüşülmesi düşünülmüş idi. Ancak, şu anıda, 
grupların (bu kanun tasarısı için yeterince ha
zırlık yapma olanağına sahip olmadıkları bildi
rilmiş ve bu nedenle ide bu kanun tasarısının 
«Gelen Kâğıtlar» dan gündeme alınması için iş
lem görmesi konusunda verilmiş bulunan öner
ge de geıri alınmıştır. 

Bu itibarla, ıbu hususta ıhiojbir şey yapıma 
imkânına sahip değilim. Bu nedenle, «bir saat
lik sürede görüşülecek» başka bir konu bulun
mamaktadır. 

İŞLER (Devanı) 

Mevduat kabulü : 
Madde 16. — Kooperatifler ve Bölge Bir

likleri; Merkez Birliği ve T. C. Ziraat Bankası
nın kefaleti altında her türlü tasarruf, ticari, 
resmî ve bankalar mevduatı kabul etmeye yet
kilidir. Toplanan mevduatın kullanma yetkisi 
Merkez Birliğine aittir. Mevduat kabulüne yet
kili kııhnacak Birlikler ve Kooperatifler için 
Merkez Birliğine Maliye Bıakanlığından önce
den müsaade alınır. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak tetkikler so
nunda mevduat kabul etmelerinde bilâhara 
mahzur görülen Kooperatif ve Birliklerin mev
duatı kabul yetkileri Bakanlar Kurulunun 13 
ncü maddesne göre kaldırılır. 

Kişilerin bu kuruluşlardaki tasarruf mev
duatından 5 000 liraya kadar olan kışımı, faiz
leri hariç haczolunamaz. 

Tasarruf mevduatı sahipleri mevduatları
nın yarısı için bu mevduatı kabul etmiş olan 
Kooperatif ve Bölge BirMklerinin aktifinde 
mevcut bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı ala
caklıdırlar. Tasfiye halinde, tasarruf mevdu
atının imtiyazlı kısmı tasfiye neticesi bekle
meksizin sahiplerine tediye olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz dıstiyen ar
kadaşları «tesibit ediyoruz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — ıSayın 
Başkan, benim daha önce söz talebim vardı 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, sizin talebi
niz tümü hakkında idi. Bu madde üzerinde de 
söz talebiniz var mı efendim? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hayır 
efendim, 16 nci madde hakkında. 
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BAŞKAN — O -takdirde şimndi kaydedece
ğini, nasıl oba ısöz <almıa zamanı müsaittir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Biszat 
kendim yakanda yazdırdım, karışıyorsa onu bil
miyorum. Geçen gün de öyle oldu efendim, kay--
bölüyorsa o zaman yukarı çıkrnıyalım. 

BAŞKAN —• Sayın özdenoğlıı maalesef bul-
duramadık, tekerrür etmemesini temin etmeye 
çalışacağım. Şimdi üçüncü olarak sıradasınız 
efendim. 

Buyurun Sayın Barbaros Turgut Boztepe. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri kanun teklifinin 18 ncı 
maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkralarındaki bâzı 
kısımların aleyhindeki görüşlerimi belirtmek is
tiyorum. 

1 nci fıkradaki «Kooperatifler ve Bölge Bir
likleri; Merkez Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının kefaleti altında» tâbirinde; 
kanıma göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının, «Kooperatifler ve Bölge Birlikleri» ta
rafından toplanacak mevduatla ilgili her hangi 
bir kontrol, ve murakabe yetkisi yokken, kullan
ma yetkisi; tamamen merkez birliğine ait mev
duata kefil olması, bir taraftan bankacılık tek
niğine, diğer taraftan da Ziraat Bankasının bir 
iktisadi Devlet Teşekkülü olması nedeniyle, bn 
husustaki 440 sayılı Kanunun 23 ncü maddesin
de temas edilen «basiretli bir tacir» gibi hareket 
etme mecburiyetine ayları bulunmaktadır. 

Kanunların uygunluğu açısından, kanunun 
kefil olması, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sından istenemez. Bu bakımdan; bu kısımdan 
«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının kefa
leti» nin kaldırılması yönünde bir önerge tak
dim etmiş bulunuyorum. 

3 ncü fıkradaki 5 000 liranın da büyük bir 
meblâğ olduğu görüşündeyim. Şöyleki : 

1711 sayılı Tasarruf Sandıkları Kanununun 
4 ncü maddesiyle, toplanacak mevduatın «1 000 
liralık bir lasmımn haczedilemiyeceği» hükmü 
getirilmiştir. Ziraat Bankasından başka bir 
kuruluşa bu kanun hükmünden ayrı bir imtiyaz 
tanımak, tasarruf sahiplerinde bulunan alacak
ların tasfiyesine büyük ölçüde engel olacaktır. 
3200 sayılı Kanunla tarımsal sektörün finans
manı konusunda en önemli görevi yüklenmiş bu

lunan Ziraat Bankasının, en büyük kaynakların
dan birini teşkil eden tasarruf mevduatının, ka
nuni bir tasarrufla kooperatif ve bölge birlikle
rine aktarılması 5 000 liralık hacizden muaf li
mit kooperatiflere tanınırsa, esasen finansman 
sıkıntısı çeken bu müesseseyi daha cîa zor duru
ma düşürecektir. 

Ziraat Bankasının ve Tarım Kredi Koopera
tiflerinin donmuş alacaklarının büyük bir kısmı 
da 5 000 liranın aşağısında olduğu düşünülürse, 
konulan 5 000 liralık bu limitin ne kadar mah
zurlu olduğu meydana çıkacaktır, ilk bakışta 
yukarda belirtmiş olduğum kanun maddelerinin 
aynı şekilde bir kanun olduğu düşünülebilir ve 
bir kanunun diğer bir kanunla, son olarak çıka
rılması istenen bu kanunla bir çelişkisi olmıya-
cağı ilk anda hatıra gelebilir, ama «kanunların 
oşitliği» prensibinden hareket edersek, bu ka
nunla kurmakta olduğumuz «Tarım Kredi Koo
peratifleri ve Bölge Birliklerine» mevduat top
lamada, bunun kaynağı olan Ziraat Bankasının 
aleyhine bir hüküm getirmiş oluyoruz. Bunun 
mahzurlu olduğu kanaatindeyim. 

Şöyle ki : Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
1985 e kadar bilhassa © 000 liranın altındaki 
kısmının % 90 m üzerindeki bir kısmı tahsil 
edilebilirken, 1971 de bu tahsilat % 63,5 a düş-
ınüftıür. IBu orana tecil edilen yenilenen ve tak-
«itlendirilen miktarlar dâhil olmadığı düşünülür
se; 5 000 liranın altındaki meblâğların büyük 
bir yekûn teşkil edeceği, dolayısiyle tedvin et
mekte olduğumuz bu maddenin diğer bankala
rın aleyhine eşitlik ilkesini bozacağı görüşün
deyim. Hattâ bölge birliklerinin daha ziyade 
köylerde ve kentlerde olduğu ve buradaki ban
ka şubelerinin de hemen hemen % 70 e yakın 
bir kısmının Ziraat Bankasının şubeleri olacağı 
düşünülürse, bu tamamen Ziraat Bankasının 
aleyhine olacağı görüşündeyim, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — (Sayın Süleyman Çağlar, buyu
run. 

iSÜLEYUVEAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

16 ncı madde üzerinde ISayın Boztepe'nin 
bir - iki fıkra üzerindeki mütalâasına iştirak 
ediyorum. Tarım kredi kooperatiflerine yepye
ni bir hüviyet kazandırırken, bir taraftan 
«[Müstakil Bölge Birlikleri Oenel Birliğini» 
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kooperatifler şeklinde teşkilâtlandırırken, di
ğer taraftan tekrar yine Ziraat Bankasının ve 
sayeti altına sokmak gibi 'bir pozisyon doğmak
tadır. Binaenaleyh; toplanacak olan tasarruf 
mevduatının Ziraat Bankasının kefaleti altında 
değil, merkez birliği, Bankalar- Kanunu ve Ban
kalar İKanununa ek olarak çıkmış olan, «153 
numaralı Kanunun teminatı altındadır,» şek
linde değiştirilmesinde fayda umuyorum. Bu 
suretle arzu-edilen, yani müessesenin müstakil 
bir hüviyet iktisabetmesini teminen «Ziraat 
Bankasının kefaleti altında» tâbirinin, bu fık
radan çıkmasında fayda umdum. 

Sayın Boztepe'nin 2 nci paragrafta bir iti
razı bulundu, tasarruf sandıklarına ait olan 
kanun çıktığı zaman, ki oradaki ölçü 1 000 li
radır. 1 000 liranın o zamanki değeri başka, 
bugünkü değeri bambaşkadır. Onun için bu 
maddenin para değeri bakımından tedvin edil
diği kanaatindeyim. Bu madde '5 000 lira ola 
rak çıkar ve Ziraat Bankası para toplıyamaz 
diye bir endişe attılar ortaya. Ziraat Bankası
nın Teşkilât Kanunu baştan aşağı değiştirilmek 
üzere halen bir karma komisyonda beklemekte
dir. Bu karma komisyonda Ziraat Bankasının 
Teşkilât Kanununun değişeceği sırada bu konu 
dikkate alınacak, Ziraat Bankasının da 5 000 
lira olarak tedvin edilecektir. Arkadaşımın bu 
hususta endişe etmemesini rica eder ve bu isti
kamette de bir önerge vermiş bulunuyorum, 
muhterem arkadaşlarımın iltifat gösterecekle
rinden emin olarak »saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu, bu
yurun. 

ŞİNAİSÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde hükmüyle kooperatiflere ve Bölge 
Birliklerine yepyeni bir yetki veriliyor, koope
ratifler tıpkı bankalar gibi mevduat kabul ede
cekler ve Ibu mevduata faiz ödiyecekler. 

Şimdi, hatıra bir soru geldbilir; kooperatif
ler mahdut bir kadro ile mahdut elemanlarla bu 
görevi yapabilirler mi? 

Hemen ifade edelim hem de övünçle ifade 
edelim M, şimdiye kadarki uygulama, gerçek
ten bize cesaret verecek nitelikte ve istikamet
tedir. Köylerimizde Ziraat Bankası muhabirli
ğini yapan kooperatiflerden 50 - G0 kadarı, şim
diye kadar bu görevi, yani mevduat kabul etme 
görevini, hiç bir maddi menfaat beklemeksizin, 
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tamamiyle karşılıksız bir şekilde yapmışlardır 
ve bunlar arasında 3 - 5 milyon civarında mev
duat toplayanı da olmuştur değerli arkadaşla
rım; kendi zirai plasmanını karşıladıktan baş
ka, artıran kooperatiflerimiz de olmuştur. Bu 
gayet cesaret verici bir uygulamadır. O itibar
la, «yapar mu, yapamaz mı» konusu elbetteki 
yapar, tereddütsüz yaparlar ve bu işi başarır
lar hükmüne bağlanmak gerekir. 

İBunu bu şekilde testoit ettikten sonra, ob
jektif ölçüler içerisinde düşlünecek olursak, hu
kuk mantığına ve eşitlik prensibine göre düşü
necek olursak, !Saym Boztepe arkadaşımın da 
kısmen hakkı var, kanun yaparken bir adalet
sizliğe gitmemek lâzım değerli arkadaşlarım. 
Şimdi, her türlü ihtimali de düşünmek lâzım. 
iyi niyet sahibi üçüncü şahıslar alacaklı olarak, 
Devlet alacaklı olarak alacağını tahsil edebil
melidir, yani tasarruflara tanınacak birtakım 
muafiyetler ve koruma tedbirleri, suiniyetlerin 
korunması için de bir sığmak elbette olmamalı. 
Şimdi, tasavvur buyurun, 'bu 16 ncı maddenin 
3 ncü bendi ile getirilen hükme göre, «5 bin li
raya kadar olan mevduat faizleri hariç haczedi-
lemiyeceklerdir.» Bir vatandaş 50 bin lira borç
ludur, elindeki parasını 10 yakınma; çocukları
na, karısına taksim etmek suretiyle bankaya ya
tırabilir ve böylece alacaklılar gerçekten mağ
dur duruma düşebilir. Bunlar, uzak birtakım 
ihtimaller gibi görünseler de geçerli örnekler
dir; uygulamada karşılaştığımız örneklerdir. 
Öyle ise, iyi niyet sahibi vatandaşın da hakları
nı himaye etmek bizim vazifemizdir, ama emsal 
var; doğru. Ziraat Bankasına yatırılmış olan 
paranın 1 000 liraya kadar haczedilemiyor. 

Şimdi, gene bir şey akla gelebilir değeri? ar
kadaşlarım. Bankalardan, bilhassa Ziraat Ban
kasında kooperatifler hesaplarına büyük ölçüde 
para akımı, tasarruf akımı olabilir. Öyle ise, bir 
eşitliğe gitmeye mecburuz, yani bu işi âdil bir 
şekilde çözümlemeye mecburuz. Hiçbir imtiyaz 
tanımıyalım mı? Hayır. Teşvik tedbiri tanıya
lım ; köylüyü tasarrufa mecbur edelim, bir imti
yaz tanıyalım, bir muafiyet tanıyalım, bir koru
ma tedbiri olsun; bugün Ziraat Bankasında bin 
lira haczedilemiyor; fakat kooperatifte 5 bin li
ra haczedilemiyor dendiği zaman, gerçekten bir 
eşitsizlik yaratabiliriz, öyle ise biz eşitliği sağ-
lıyalım. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bil-
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meni katılır mı? Bir önerge takdim ediyorum, 
Ibu -meblâğı 2 bin lira olarak tesbit edelim. Hem 
kooperatifler faydalanmış olsun, hem çiftçi ta
sarrufa teşvik edilmiş olsun, hem de millî ban
kamız olan Ziraat Bankası böyle bir sarsıntı 
içine itilmemiş olsun. 

Maruzatım bundan ibaret; önergemi olumlu 
karşılayacağınız inancıyla saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim efendim. Sa
yın Hüsamettin Başer, buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; tarım kredi ko
operatifleri kanun teklifinin 16 ncı maddesi ha
kikaten kooperatiflerimiz için bir yenilik getir
mektedir. Şimdiye kadar tatbikatta, kooperatif
ler mevduat kabul etmezdi; bunu yalnız banka
lar yaparlar ve elinde parası olanlar şehirlere, 
kasabalara giderek paralarını hankalara koyar
lardı. 

Yalnız, Batıda mevduat şu şekilde olmakta
ndır : Elinde parası olanlar parasını muhafaza 
için bankalara yatırırlar; bizde ise tamamen ak
sine, ikramiyelere iştirak etmek, oradan faiz al
mak gibi sebeplerle vatandaşlar paralarını ban
kalara yatırmaktadırlar. îş bu merkezde olun
ca üçüncü fıkradaki «5 000 liraya kadar olan 
alacaklar haczedilemez» hükmü bir nevi borç
luların lehine, alacaklıların aleyhine ko-
aıulimulş bir hülküimı lolMryıorc*. İKoıopenaltiffer 
evet mevduat kabul etsinler; biz buna ay
nen iştirak ediyoruz; fakat bankalardan onları 
üstün bir duruma getirmek de bankalar nezdin-
de iyi bir durum arz etmez. 

Bu bakımdan ben evvelâ bunun tamamen kalk
ması taraftarı idim; fakat bir önerge ile bu 5 bin 
liranın, bankalarda olduğu gibi bin liraya indi
rilmesini talebedeceğim; bu lâzımdır. Çünkü, 
onlarda da her hangi bir değişiklik mevcut de
ğildir. Maddenin diğer kısımları tamamen ye
rindedir; aynen iştirak ediyoruz. Saygılar suna
rım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın (Siyasettin Karaca, buyurun efendim. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bendeniz vak
tinizi fazla almamak için arkadaşlarımın şu ana 
kadar temas etmedikleri hususlara temas edece
ğim; 

Bu 16 ncı madde üzerinde benim görüşlerim 
şudur : Tedvin yönünden 1 nci fıkrada dile hoş 

gelme bakımından bir noksanlık hissedilmekte
dir. 1 nci fıkranın son cümlesinin başlangıç kıs
mında deniliyor ki, «Mevduat kabulüne yetkili 
kılınacak birlikler ve kooperatifler için merkez 
birliğince Maliye Bakanlığından önceden müsa
ade alınır.» 

«Merkez birliğince» değil de, «Merkez birli
ği tarafından Maliye Bakanlığından önceden 
müsaade alınır.» şeklinde olsa, ifade daha anla
şılır ve kanun tekniğine uygun bir şekle bürün
müş olur. 

Diğer talebim; bu 16 ncı maddenin, gerek 
mevduatın üzerine konulacak haciz ve gerekse 
bu kooperatifin emvalinin hacze tabi olması ha
linde mevduat sahiplerinin alacaklarının sırası 
bakımından, İcra İflâs Kanunu yönünden bir 
düzenlemeye ihtiyacı olduğu görüşündeyim. 

Şöyleki; 3 ncü fıkrasında, «Kişilerin bu ku
ruluşlardaki tasarruf mevduatlarından 5 bin li
raya kadar olan kısmı; faizleri hariç haczoluna
maz» hükmü var. Arkadaşlarımızın 5 bin lira
nın fazla olduğu hususundaki fikirlerine saygılı 
kalacağım, o *yöne temas etmiyeceğim. Yalnız, 
bu «5 bin liraya kadar olan kısmı haczolunamaz» 
ifadesi İcra İflâs Kanununun 82 nci maddesine 
uygundur ve böyle bir uygunluğu, böyle bir mu-
tabakati görmüş olmaktan da memnun olduğu
mu ifade etmek istiyorum. Ancak, bundan sonra 
gelen fıkraların yekdiğeri ile çelişkileri görül
mektedir. 

Şöyleki; şimdi «Kişilerin tasarruf mevdua
tından 5 000 liraya kadar olan kısmı, faizleri ha
riç haczolunamaz.» deniyor. Demek ki, burada 
haezolunacak kısmın muayyen bir miktarı tes
bit edilmiştir. Ondan sonra gelen 4 ncü fıkra
sında ise, «Tasarruf mevduatı sahipleri mevduat
larının yarısı için bu mevduatı kabul etmiş olan 
Kooperatif ve Bölge Birliklerinin aktifinde mev
cut bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı alacaklı
dırlar.» deniyor. 

Şimdi arkadaşlarım, nasıl ki, haczedilemiyen 
miktar 5 000 lira ile tahdidedilmiş ise, bu koope
ratifin borca müstahak olması halinde kendile
rine tanınan imtiyaz hakkının da, mevduatın ya
rısı nisbetinde tanınan imtiyaz hakkının da mu
ayyen bir miktarda barajla tesbit edilmesi lâ
zımdır. Nasıl bir evvelki fıkrada «5 000 liraya 
kadar olan kısım haczedilemez.» deniyorsa, im
tiyaz tanınan kısımda da kooperatife karşı ala-
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cakh olan kimselerin hukukunu siyanet bakımın
dan, bir barajın, bir perdenin konması mutlak 
surette lüzumludur ve icra, iflâs Kanunuyla da 
mutabakat temin edilmiş olur. 

Bir başka yönüyle de, son fıkranın son cüm
lesinde deniliyor ki, «Tasfiye halinde, tasarruf 
mevduatının imtiyazlı kısmı tasfiye neticesi bek-
lenilmeksizin sahiplerine tediye olunur.» 

Şimdi, bir noktayı unutmuştum, tekrar ora
yı ifade edeyim, «imtiyazlı alacaklılar» denin
ce, genel bir kanun olarak İcra İflâs Kanunu
nun 206 ncı maddesi, kimler imtiyazlıdır, kim
ler sıraya tâbidir, sıradaki usuller nedir, bü
tün bunları bir bir, fıkra fıkra ve bent halinde 
saymıştır, tesbit etmiştir. 

Şimdi, bunun icra iflâs Kanunu ile çatışma
ması için, icra iflâs Kanununa atıf mı yapa
cağız, yoksa İcra İflâs Kanunu hükümleri 
saklıdır mı diyeceğiz? Gerçi özel kanun genel 
kanuna tekaddüm eder diye bir hüküm vardır, 
hukukta genel bir kaide olarak; ama bununla 
onun ne derece bir özel kanun veya genel ka
nun olduğu tartışmayı muciptir. 

Son bendi tekrar ederek huzurlarınızdan ay
rılacağım. «Tasfiye halinde, tasarruf mevduatı
nın imtiyazlı kısmı tasfiye neticesi beklenmek
sizin sahiplerine tediye olunur.» deniyor. 

Şimdi arkadaşlarım, burada da öyle tahmin 
ediyorum ki, tatbikatta büyük hatalara ve bü
yük yanlışlıklara sebebiyet verebiliriz, imtiyaz
lı alacaklı, mallar masaya konmadan, tasfiye 
edilmeden de bu alacağını alabilir deniyor. Ne
ye istinaden alabilir? Eğer kooperatifin kasasın
da para ve para hükmünde bir mal mevcut de
ğil ise, mücerret ve sadece gayrimenkul var ise, 
tasfiye yapılmadan önce bir imtiyazlı alacaklı 
alacağını nasıl alacaktır buradan? Efendim, fa
lan yerde 3 katlı apartmanın 2 dairesi bu koope
ratifindir.. E.. Ama bu değerlendirilmemiş. De
ğerlendirilse bile satışa çıkacak; bakalım kaç li
raya satılmış olacaktır? Satıştaki alacağı nedir? 
Binaenaleyh, bu maddeye bir açıklık getirmek 
lâzım. Demek gerekir ki, tasfiye halinde tasar
ruf mevduatının imtiyazlı kısmının, tasfiye edil
meden alacağını alabilmesi şartı, ancak koope
ratifin elinde nakit paranın olması esasına bağ
lıdır. Yani, tasfiye halinde, masaya oturmadan 
bu paranın alınabilmesi için, verilecek değerin 
takdirinde hiç kimsenin başka bir yargısı olma-
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malıdır. Hiç bir yargı olmadığı takdirde 5 000 
lira alacağı vardır; 5 000 lira para vardır, alır. 
Ama kooperatifin emrinde, kesesinde ve kasa
sında nakit para yoksa, altın ve onun değerin
de bir şey yoksa, bono yoksa (Ki, bono da ka
bili tahsil midir, değil midir bilmiyoruz.) bu
nun dışında gayrimenkul bile olmasa, menkul 
bir eşyanın dahi paraya tahvilinde tereddüt hâ
sıl olabilir. 50 000 liralık, 25 000 liralık bir mü
cevherat veyahut da menkul bir eşyanın değeri 
15 000 lira olarak gösterilip, verilebilir. Bunlar 
mümkündür. 

Bu noktalarda ilerde her hangi bir sürtüşme 
olmaması ve ihtilaflı konularda da yeni ihtilât-
ların yaratılmaması için bu maddenin Komis
yonca yeniden tedvin edilmek ve gözden geçiril
mek için geri alınmasının lüzumlu olduğuna 
inanmaktayım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Komisyon bir açıklama yapacak mı efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Kısa bir maruzatta bulunacağım. 
BAŞKAN — Efendim oradaki mikrofonda 

teknik bir arıza var; o cihazın kullanılmaması 
bildirildi, buraya teşrif edeceksiniz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sami-
sun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde esasında Hükümet tarafından 
Ö2el bir tasarı olanak vaktlityle JYMise sevk ediil-
mliş iıdü. Yamli, Tanım Kredi Kooperail^eıriııiaı 
mevzuat kabulü hakkında bir tasan var idi 
Mecliste. Bu kamuma aıkote etmek suretiyle o 
tasarıyı .da esas yerinde, Ibunadıa tedvin etoniş 
olacağuz. 

Had bakumuDdiam muiafiiîyelt verilımesinidieki 
gıaye, kföylerdıe faaliyet gösterecek olara, ve rek
lâm baJİammda.n diğerlerine nazaran daha az 
(imkânlara ısaMMan ve direkt çiftçileri ilgtileni-
ıdiren bu otnîüesisesıelere kemdi fimansmıamıını sağ
layacak ıneMâğlıarı temim etmektir. Talbiî M, 
(bumu yaparken Türlkijye'ıde mevouıdlolara. bir mıii-
es/sese gel|tirilmıigtliir. Türkiye'de Tasarruf 
iSamidıJklaırı Kamumu ile, Ziraat Bankası ve Eım-
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niyet Sandığıma 1938 yılımda - hafızamı beni ya-
mltımayoırsıa - 1 000 liralık bir muafiyet tamım-
ınıştor; yine tasarrufu teşvik gayesi ile. 

Zammediyorum tıelMlif saihübi arkadaşımız vie 
komisyon, o zamanki bu muafiyet haddimi bu
günkü şartlarla vte amukayeseflli olarak elle al
mış, bumu 5 000 liraya yükseltimiştiir. Bu hu
sus talbiî M Yüöe Meclisim takdirlerime vaibes-
teidiır. 

Taısfiyeıdem ömıoe mııeivdualt saihipllföırıınie, tev
diatlarınım yanışımın tedijye edilmesiımin ifadesi 
iısıe, tasfiye somumu bıefclelmedem tasfiye esma-
smıda dıaJhi mevduat sahiplerini vikayeye matuf
tur. Simidi «Tasfiye nıelticeısıimıde % 50 si önce 
verilir» der isek bütün mamelekin tasfiyesini 
ifoefldıemıek zorumda kalırız ve dolayıısiiyle tevdi
at sahiplerimi de tasfiyemin meıbiıceısime kaıdar 
Ibekfleımıe dnrumumıda bırakırız. Bu ifade ile 
piarça halimdeki satışlarda dahi, parça haliim-
dleki ıtasfiyeleırde ıdahi ıtıasfilye neticesini beklfe-
amıeden mevduat sahiplerime bu imtiyazlı ala-
daklanmı tediye imkânımı vermek fflçim böyle ifa-
idıe edilmiştir. 

O bakımidam ifaidemim laymen kalmasında 
Hîayfda vardır. 

Bilmem ilzaih eldebildiim mâ? Eğer «Tasfiye 
sıomuın/da allia^kllarımım % 50 si» dersek koope
ratiflerim ve biriliklerim: -taibiî bu çok anormal 
hâıdiise. iflâs edecekler filân Mâm da ondam son
ra olacak - böyle bir halde tüm tasfiye bilan
çosu çıkacak, hâsıla aHımaıcak ve mevduat sa-
hiiplerihe bunlarım % 50 leri ödenebilecek gibi 
fbffir duruım olur kî, talbiî ki bu mıevduat sahip
lilerimi ürkütür. Zaıtem tasarruf mevzuatımızda 
şu anıdaki (tevdiat mekamffizanaısı da aynı şart-
3larla Şişlemektedir. 

O toalkımııdan bu fıkramın böiyle kalmasında 
falytda varldır. 

'Teşekkür eder, isıaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz i/sltliyen sayım iitve?.. 
Yok... 

Bu madde iile ilgtilı ömetrfgieıleri okutuyorum. 

(Sayın Bajşkamlığa 
16 nicı miaddemdm 1 nıcffi fıkrasının aşağıdaki 

Şekilde değiıştirilimiesiinli aırtz ve teklif ederiz. 
Madde : 16. — 
Kooperatifler ve Bölge Bürlikleri her türlü 

mevduat kabul edebilir ve Bamkacılık hikmet
leri yapabdlür. Kooperatif ve Bölge Birltikleıri-

miim toplayacakları mevduat, üst kuruluşların; 
ve 7129 sayılı Bankalar Kamumu ile bu kamuma 
ek 153 sayılı Kamıuınıum temlimatı aHtımdadır. 

Mevduat kabulüne yetkili kıluıacak Birlikler 
ve Kooperaltilfler iıçin Merkez Birliğince Maliye 
Bakanlığından, önceden müsaade alınır. Topla
man mıeduaitım kullanma yetkisi Merkez Birli
ğime aittir. 

Macıîsa Milletvekil Diyarbakır Milletvekili 
Süleyman. Çağlar Sahahattiım Savcı 

Sayım Başkanlığa 
Görüşülmekte olam Tarım Kredi Koopera

tifleri ve Birlikleri kanun teklifinim 16 mcı mad-
deniim 1 mdi ve 3 ncü fılkralanmım aşağıdaki şe
kilde ıdeğişitlirilmesimli arz ve tıefclf eiderim. 

iSakarya Milletvekilli 
Barbaros Turgut Bozltepe 

Madde 16 :1 imci fıkna 
Kooperatifler ve Bölge Birlikleri; Merkez 

Biriliğimin kefaleti ailtamlda her türlü tasıarruf, 
ticari, resmî ve bankalar mevduatı kalbul etme
ye yetkilidir. Toplamıam mevduatın kullamımia 
yetkisi Merkez Binliğime laiiıttiir. Mevduat ka
bulünle yeltkili ıkıilımacak birlikler ve koopera
tifler içim Merkez Birliğince Malye Bakamlı-
ğîmıdam ömcedem dizim alımar. 

Madde 16 : 3 möü fıkra 
Kişilerim bu kuruluşlardaki tlalsiarruf aniev-

dıualtımdıam 1 000 liraya kadar olan kışımı, faiz
leri hariç haczolumamaz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüsıülem kamum teklifimin 16 ncı mıaddesi-

mim 3 mıcü fıkrasındaki «5 000 lira» mam «1 000 
İra» ya indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsarnılefttim Başıetr 

Sayın Başkanlığa 
'Tasarımım 16 ncı maddesimim 3 ncü beniim-

deki (5 000) lira kaydının (2 000) lira olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederlim, 

Ankara Milletvekili 
Şinaısi özdenoğlu 

.BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık de
recesine g*öre ayrı ayrı işleme koyacağım. 

{Manisa MiîSctvekili 'Siüeym'an Çağlar ila 
Divaîhgfcr Milletvekili Sabahattin Savcı'mv, 
•birlikte verdikleri önerce tekrar okundu) 
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ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın | 
Başkan, önergemdeki «2 000 lira» kaydını 
«3 000 lira» olarak tashih ediyorum. 

'BAŞKAN — Bir dakika, alacağım efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) «3 000 li

ra» İlk önergeyi de yazıyorum. 
BAŞKAN — Komisyon, tekrar okunmuş bu

lunan bu önergeye katılıyor mu efendim?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(ıSamsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katiîayorlar; önergeyi Yüce Heyetin tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ılier... önerge kabul edilmiştir. 

(Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
CBoztepe'nin önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) —Katılmıyoruz. 
[BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(ıSamsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl-

mıamaiktadır. 
ıSayın Boztepe, önergenizin 1 nci fıkraya 

taallûk eden değiştirgesi kabul edildi. 
(BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar

ya) — Efendim,, Komisyonla anlaşmış durum
dayız; Sayın Şinasi özdenoğlu'nun «3 000 lira» 
olmasını istiyen önergesine kanlıyorum. 

BAŞKAN — Miktarı tashih mi ediyorsunuz? 
BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar

ya) — 3 ncü fıkrada Sayın özdenoğlu'nun öner
gesine katılayorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz... 
O halde 3 ncü Meraya ait miktarı «3 000 li

ra» olarak tashih ediyorsunuz, önergenizi Sayın 
özdenoğlu'nun önergesi ile birlikte işleme ko
yacağım. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Hükümeil?.. J 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(ıSamsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Koımisyon ve Hükümet katıl-
muyor; Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi diğer 2 önergeyi Sayın özdenoğlu'
nun ve ıSayın Boatepe'nin önergesini okuta
cağım, yine aynı konuda Sayın Tosyall'nın ver
miş olduğu bir önerge var; her 3 ünü de oku
tacağım, bilâhara Sayın Boztepe'nin biraz ev
velki iltihakı konusunu açıklayıp oylarınıza 
sunacağım. 

ISayın Başkanlığa 
Tasarının 16 ncı maddesinin 3 ncü bendin

deki (5 000) İ ra kaydının 3 000) îina olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Şinasi özdenoğlu 

(Sayın IBaşJkanilüğa 
16 ncı maddedeki «5 000 lira» nın «3 000 li

ra» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tasyalı 

(BAŞKAN — Biraz evvel iSayın Boztepe'niaı 
önergesinin 3 ncü fıkalaya taallûk eden kısmına 
ıdkultmusjtıım. Şimdi her 3 önerge de aynı ma
hiyettedir. Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. 
Bu 3 önerge aynı mahiyette olması itibariyle 
ve Sayın özdenoğlu'nun önergesine Sayın Boz
tepe'nin katılması hasebiyle, Sayın Tosyall'nın 
keza önergesi aynı mahiyette olması itibariyle 
Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Komisyon her 2 değiştirgeye filhal de ka
tılıyor. O halde bu değişikleriyle birlikte mad
deyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Mevduat kabulü : 
Madde 16. — Kooperatifler ve bölge birlik

leri her 'türlü mevduat kabul edebilir ve banka
cılık hizmetleri yapabilir. 

Köoperatiif ve bölge birliklerinin toplıyacak-
ları mevduat, üst kuruluşların ve 7129 sayılı 
Bankalar Kanunu ile bu kanuna ek 153 sayılı 
Kanunun teminatı altındadır. 

Mevduat kabulüne yetkili kılınacak birlikler 
ve kooperatifler için Merkez Birliğince Maliye 
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Bakanlığından öndeden müsaade alınır. Topla
nan mevduatın kullanma yetkisi Merkez Birli
ğine aittir. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak tetkikler so
nunda mevduat kabul etmelerinde bilâhara mah
zur görülen kooperatif ve birliklerin mevdu
atı kabul yetkileri Bakalar Kanununun 13 ncü 
maddesine göre kaldırılır. 

Kişilerin bu kuruluşlardaki tasarruf mevdu
atından 3 000 liraya kadar olan kısmı faizleri 
hariç haczolunamaz. 

Tasarruf mevduatı sahipleri mevduatlarının 
yarısı için bu mevduatı kabul etmiş olan koope
ratif ve bölg'e birliklerinin aktifinde mevcut 
bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı alacaklıdır
lar. Tasfiye halinde, tasarruf mevduatının im
tiyazlı kısmı tasfiye neticesi beklenmeksizin sa
hiplerine tediye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi değişiklikleriyle bir
likte okuttum. Bu değişiklikleriyle 16 nci mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Değişiklikleriyle birlikte madde 
kabul edilmiştir. 

Düzenlenecek mevduat cetvelleri ve hesap 
özetleri : 

Madde 17. — Mevduat toplamaya yetkili 
Kooperatif ve Bölge Birliklerinin düzenliye-
ceMeri! aylık mevduat cetvelleri ile 3 aylık ve 
yıllık Shesap "özetleri Merkez (Birliğince birleş
tirilerek birer kopyaları Bankalar Kanununun 
51 nci maddesinde tâyin iedilen süreler içerisin
de Sanayi ve Ticaret ve Maliye Bakanlıklariy-
le Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yalnız bir değişiklik daha evvel ka
rarlaştırılmış galiba diğer maddelerde de... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI. KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, «Sanayi 
ve»kelimeleri çıkıyordu. 

BAŞKAN — Bakanlığın ismindeki değişiklik 
sebebiyle, «Sanayi ve» kelimeleri çıkarılmak 
suretiyle maddeyi müzakereye arz ediyoruz. 

Söz istiyen sayın üye?.. Yok. Değiştirge 
önergesi?.. Yok. 

Maddeyi «Sanayi ve» kelimeleri çıkarılması 
kaydiyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Munzam karşılıklar : 
Madde 18. — Kooperatifler ve bölge bir

liklerinin topladıkları mevzuat üzerinden 1211 
sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 
40/11 nci maddesi hükümleri esasları dairesinde 
munzam karşılık tesis edilir. Bu karşılıklar 
bölge birlikleri veya merkez birliği tarafın
dan T. C= Merkez Bankasına yatırılır. 

Sözü edilen Kanun gereğince bankaların 
T. C. Merkez Bankasına yatırdıkları munzam 
mevduat karşılıklarının T. C. Ziraat Bankası 
zirai finansmanlarına tahsis edilecek 'kısmın 
yarısı aynı amaç ve şartlarla Merkez Birliği em
rine verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Sayın İKaraca, buyurunuz. , 

GIYAİSETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Benim bu madde üzerinde söz almamın se
bebi, elimde mevcut olan kanun teklifinin 
18 nci maddesindeki ibare ile bunu okuyan Di
van üyesinin kullanmış olduğu ifade arasında-
ki benzersizlikten ileri gelmektedir. 18 nci mad
denin baş tarafında : «Kooperatifler ve bölge 
birliklerinin topladıkları mevzuat üzerinden» 
deniyor. Bendeki metinde böyle yazıyor. 

Divan üyesi arkadaşımız da bunu «mevduat 
üzerinden» diye okudu, öyle tahmin ediyorum 
ki, «mevzuat» değil de «mevduat» olması lâ
zımdır. 

Bu bakımdan da belki mürettip hatası var, 
bunu başka bir şeye hamletmek mümkün de
ğildir, matbaa hatası olabileceğini tahmin edi
yorum. Eğer bu «mevzuat» ihata değilse, bunun 
«mevduat» olarak düzeltilmesinin lüzumlu ol
duğu inancındayım. 

'Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Boztepe. 
BARBAROS TURGUT IBOZTEPE (İSakar-

ya) — iSayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Zaten görüşmekte olduğumuz kanun teklifi

nin 11 nci maddesinin 1 nci paragrafında «Koo
peratiflerle bölge birliklerinin ve Merkez Bir
liğinin kredi ihtiyaçlarının, yeni kurulacak bir 
banka ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sınca karşılanacağı» hükmü var idi. 

Buradaki maddenin 2 nci fıkrasında, «Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat 'Bankası zirai finans
manlarına tahsis edilecek kısmın yansı aynı 
amaç ve şartlarla Merkez Birliği emrine veri-
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lir» denilmek suretiyle Ziraat Bankası kaynak
larının tekrar ikinci bir sefer aynı konuya yö
neltilmesi şeklinde bir tedvin getirmesi yönün
den, Ziraat Bankasının fonksiyonunu bir yerde, 
değiştireceği, yani Ziraat Bankası aleyhine faa
liyet göstereceği görüşündeyim. Şöyle ki, bir 
kuruluşu kurarken diğerini yıkıcı yönde bir 
imaj veriyor. Ben bu görüşteyim. 

Kredi ihtiyaçlarının Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasınca karşılanışında, Bankanın 
kaynaklarının tahdit edilmesine zaten ikinci 
bir sefer gerek yoktur. Ziraat Bankası gibi ta
rım sektörünü çok yönlü finansman glörevini 
yüklenmiş bir örgütün kaynak ihtiyacı zaman 
içinde zaten artmaktadır. 

Benim görüşüme göre bu şekilde kabul eder
sek ileride Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası, kredi plasmanı yönünden dar boğazlara 
gidebilir. Bu bakımdan maddenin 2 nci fıkra
nın çıkarılmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Süleyman Çağ 
lar. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Boztepe arkadaşım eğer biraz evvel 
ifade ettiği şekilde konuşmasa idi, söz alıp siz
leri rahatsız etmiyecektim; çünkü, kanunun 
süratle çıkmasını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 301 numaralı Ka
nun, (Bilâhara Merkez Bankası Kanunu tedvin 
edilirken bünyesinde yer almıştır) halen mer'i-
dir. Bankalar mevduatının, munzam teminat 
karşılığı olarak (Bildiğiniz gibi) % 20 si Mer
kez Bankasında bloke edilir ve 301 numaralı 
Kanunun yine bir fıkrasına göre, bloke edilmiş 
olan bu % 20 lerin % 20 si zirai -kredilerde kul
lanılabilir. Bugüne kadar Ziraat Bankası, öyle 
tahmin ediyorum ki, bu türlü birikmiş olan mev
duat munzam teminat karşılıklarının % 20 si
nin % 20 si olarak 700 küsur milyon lirayı kul
lanmaktadır. Bunu bilhassa gübre ve tohumluk 
konularında kullanmakta devam etmektedir. 

Şimdi bu 18 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki 
konu, kredi kooperatifleri Ziraat Bankasından 
ayrılarak müstakil bir hüviyet iktisaibettikten 
sonra köylümüze, çiftçimize zirai kredi finanse 
edeceği için, 301 numaralı Kanunun esprisi içe
risinde yarısının kredi kooperatiflerinin bünye

sinde kullanılmasını öngören bir maddedir. Sa
yın Boztepe'nin söylediği gibi, Ziraat Bankası 
kaynaklarını zorlıyan tüketici bir mahiyet taşı
mamaktadır. 301 numaralı Kanunun esprisi içe
risinde bu madde tedvin edilmiştir. Ziraat ban • 
ikası kaynaiklanna İSayın Boztepe arkadaşımın 
gösterdiği hassasiyet kadar bizler de hassasiyet 
gösteriyoruz. Elbetteki artırılması lâzımgelen 
hususları vardır. 301 numaralı Kanun yeniden 
gözden geçirilmelidir. Bu munzam teminat kar
şılığı % 20 yi % 30 a çıkartmak, % 30 un 
% 50 sini kullandırmak suretiyle 4,5 milyar lira
lık zirai krediyi ortaya koymak mümkündür. Bu 
istikamette bâzı hazırlıklar 'da vardır, bendeniz 
de hazırlıyorum. İnşallah Ziraat Bankasını 
başka istikâmetlerde kaynak sahibi yapmaya ça
lışacağız. Maddenin tedvini bu espri1 içerisinde 
olmuştur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN i— Söz istiyan (başka üye?... Yok. 
Önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 18 nci maddenin 1 nci 

fıkrasındaki «mevzuat» deyiminin, «mevduat» 
olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Erzurum Milletvekili 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tarım kredi kooperatif

leri ve Birlikleri kanun teklifinin 18 nci mad
denin 2 nci fıkrasının madde metninden çı
kartılmasını arz ve teklif ederim. 

Barbaros Turgut Boztepe 
Sakarya Milletvekili 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesdhe 
göre tekrar okutup işleme koyacağım. 

Sayın Turgut Boztepe'nin önergesini tekrar 
okutuyorum : 

(Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz
tepe'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Katılmıyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerigeyi idMediniz, 12 inci [fıkranın metinden' 

çıkarılması mahiyetinde olan önergeye Hükü-



M. Meclisi B : 39 14 . 2 . 1972 O : 1 

met ve Komisyon katılmıyor, önergeyi Yüce 
Heyetinizin tasvibine sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen-
>dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, aslında 
mevduattır, matbaa haltasıdır. 

BAŞKAN — Basılıp dağıtılmış metinde mev
zuat, okunurken «mevduat» diye okundu ama 
önergeyi o mahiyette okutup ona göre tashih ya
palım, eğer kabul ediyorsanız? 

(Erzurum Milletvekili Gıyalsettin Karaca'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

Komisyon ve Hükümet .. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü

met katılıyor. 
önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen değişiklikle, bu «mevzuat» ke

limesinin, «mevduat» olarak düzeltilmesi sure
tiyle maddeyi bu değişik şekliyle tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muafiyetler : 
Madde 19. — A) Bu kanuna göre kurula

cak ve kurulmuş sayılan kooperatiflere ortak 
olmak üzere başvuran üreticilerle, ortakların 
kooperatifleriyle yapacakları her türlü işlemler 
Ve bunlarla ilgili kâğıt, belge, sanat, beyanname, 
taahhütname, vekâletname, makbuz, kooperatif 
lehine yapacakları ipotek ve rehinler her türlü 
resim, hare ve vergiden, 

B) Bu kanuna göre kurulacak ve kurul
muş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez bir
likleri, 

a) Kurumlar, gider, gayrimenkul kıymet 
artışı, intikal ve diğer vergilerden ve icra ma
kamları, resmî daireler ve mahkemeler nezdin-
dle yapacakları takip ve tahsillerle açacakları 
tazminat dâvaları, ile ilgili her nevi talep, teb
liğ ve kararlar her türlü masraf, vergi, resim ve 
harçlardan; 

b) Sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz 
malları ve bunların gelirleri kendi ihtiyaçları 
için satmaldıklan ve alacaklarının tahsili gaye
siyle mülk edindikleri taşınmaz malları ve bun

ların 15 nci madde hükmüne göre sahiplerine 
geri verilmesi işlemi, bütün vergi, resim ve 
harçtan; 

c) Yapacakları kredi işlerine ilişkin bütün 
senet, belge, kâğıt, defter ve hesap özetleri, ta
şınmaz mallara ait ipotek ve taşınır mallara ait 
rehin işlemleri, vekâletnameler, taahhütnameler 
ve sair evrak, bütün reisim ve harçtan, 

ç) Kooperatiflerin, bölge birliklerinin ve 
merkez birliklerinin ortaklarına verilmek üzere 
üretim araç ve gereçlerine % 50 gümrük indi
rimi uygulanır. 

O) Bu kanuna göre kurulan kooperatifler
le bölge ve merkez birliklerinin temin edecekleri 
krediler ve bunlara ilişkin Merkez Bankası nez-
dindeki reeskont muameleleri ve bu işlemlere 
ait bütün senet, belge, vekâletname, taahhütna
me vesair evrak gider ve diğer vergilerle bütün 
resim ve harçtan, 

Muaftır. 
Ancak, bu kuruluşların ortak dışı işlemler

den elde edecekleri gelir - gider farkları ayrı 
bir hesapta takip ve tesbiit edilerek vergilendi
rilir. 

Kooperatif, bölge ve merkez birliklerince 
noterlere tasdik ettirilecek defterlerle belgeler
den yalnız noter ücreti alınıp hare alınmaz 

BAŞKAN — Söz istiyecekleri okuyorum; 
Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Şinasi Özdenoğlu. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kasitamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; muaflıkları ihti
va eden 19 ncu madde, tarım kredi kooperatif
lerinin kuruluş gayelerini, kooperatife iştirak 
eden müstahsil lehine en iyi dile getiren bir mad
dedir. Yalınız maddenin (ç) fıkrasında, «Koope
ratiflerin, bölge birliklerinin ve merkez birlik
lerinin ortaklarına verilmek üzere üretim araç 
ve gereçlerine % 50 gümrük indirimi uygula
nır.» diyor. Burada üretim araç ve gereci, bil
diğiniz gibi traktör, su pompaları ve her nevi 
makinaları ihtiva eder. 

Tarım kredi kooperatiflerinin yardımcı oldu
ğu müstahsili daha çok üretici hale getirebik 
mek için üretim araç ve gereçlerine ilâveten 
tohum, fennî gübre ve zirai mücadele ilâçları
nın da bu fıkrada yer alması uygun olur. 

Böylece, tarım kredi kooperatifleri, Türki
ye'nin zirai üretimini artırmak için, maliyetini 
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düşürmek için, kalitesini yükseltmek için, üre
tim miktarını artırmak için ortağına makina ve
recektir, gübre verecektir, zirai mücadele ilâcı 
verecektir, fennî tohum verecektir. Bunlar 
memleketimizde kâfi miktarda istihsal edileme
diği takdirde hariçten ithal edilecektir. O hal
de memleket ekonomisini ve zirai kalkınmasını 
hakikaten artıracak, kalitesini yükseltecek, ma
liyetini yükseltecek ihraç imkânını verecek ga
yeyi sağlamak için hu fıkraya fennî gülbre, to
hum ve zirai mücadele ilâçlarının da ilâve edil
mesini, bunların ithalinde de bunlardan % 50 
indirim yapılmasını arz ve teklif eden bir öner
ge verdim, İltifat buyurursanız müstahsıla bü
yük hizmet etmiş oluruz, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özdemoğlu, buyurun. 
IŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 

arkadaşlarım, bu maddenin (B) bendinin (ç) 
fıkrasıyle getirilmiş olan hüküm gerçekten çift
çiye faydalı bir hükümdür. Çiftçimin gümrük 
indirimlinden faydalamdrfmıası belki bdırltıalkum 
uygulama suiistimallerine yol açaibilecektür, di
yen bulumaJbilr. örmeğin 20 tane traktör geîti-
(rıi)llmıi§ltir, bu nasıl tevzi edilacek'jjr? Taîbda-. 
tiyle, 'bütün ortaklar akın edecektir bir trak
tör almiak için. 

Bunu normal karşılamak gerekir, mıuafâyötâ 
götirmek lâzım ama, suiistimal yapılabileceğimi 
ıdikkate ahıp tedbirini şimdiden almak lâzımdır. 
Suiistimal flhıtimial'i vardır, di|ye; költü uygu
lanır, dlilye muafiyeti gelbirimeimıszlik olmaz. Bu 
maddeyi getirecek ve fakat tedbirimi de ala-
CafeföMKlZ. 

Ben bunu olumlu karşılıyorum. Ancak, her 
toaMs sayın Kioımilayommnum gölünden kaçmış 
oflmah, bnınada hir süslteımıaitiik veya bir tertip 
hatası var, bellkide bir basnmıefvü hatasıdır. Bu 
(!B) bemdimim (ç) fıkrası, (e) Senidimden hemen 
sonra yazılması lâzıırugelir, çünkü müstakil bir 
hükümdür. Resim ve haritan muaf olan bü
tün kalemler yazihyor, (a) fıkrası yazılıyor, 
(Ib) fıkrası yazılıyor, (lc) fıkrası' yaızıflıyor ve 
demiyor ki, «fcaahhütnıalmıeler ve saiir evriak, 
(bütün reısilm ve haridtam...» ve mühayeit araya bu 
gümrük indirimime dair fıkra konuyor, tam 
olarak ve sonra tekrar hardtan mtuaütır, de
niyor. 

iGörülüjyor ki, maddenin bütünlüğü için
de, taımamliyle aksak Mır fıkra xeşlkil ediyor. 
iBir önergem vartdır, her halide katılar sayımı Ko-

r ımilayion. Bumun da mıuhlterem oylarımızla Ğ% 
zeimimıeısinii rüca ediyorum. Saygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Baş
ka söz isteyen sayım üye, yok. Buiyurum sayım 
Komiisyom Başkamı. 

GEÇÎCÎ EOOVSÎSYıON BAŞKANI KASIM 
ÖNIADIM (IBıuırsa) — Sayım Balkan, değerli 
ımıi'iüeitivekill&rli; 19 mcu maddemin. (iç) fıkrası 
ülie illgi-ili olarak Sayım Tosyalı'ya arzı oeıvap ede
ceğim. 

Kooperatiflerim, htöllge bdrlMerinin ve mer
kez birîiMerinin ortaklarına veırilmisk üzere 
üretüm araç ve gereçlerime % 50 gümırük imdıi-
rimıi uygulanır», fılkrasıma Komisyonumuz sumi 
gübre ve diğer ihtiyaç maddelerini tadadediıp 
yazmak istemedi. Aslında, araç ve gereçler, ifa
desinden ithal edilebilecek bütün ihtiyaç mad
delerimi kasdetltik. 

Gayet taJübîdir ki, bunlar orlbaklarıa veril
me şartını taşırlar. Piyasaya satamazlar, or
taklarımla verilmek üzere gereçlerimi teomiim 
ederler ki, burnum içinde sunıi gülbre de vardır, 
diğer ihtiyaç maddeleri de vardar, teşekkür eide-
rilm. 

IBIAŞKIAJN — Madde üzeninde veriCMş önler. 
geler vardır, okultuyorulm. 

'Sayım İBaşkamlığa 
10 mam maddenin (ç) fıkrasımıın aşağıidlaki 

şekilde değıllşltıirilmi-esiimi arz ve teklif ederim. 
IKasftamlomti 

Hasan 'Tosyalı 

Yernii (iç) fıkrası1: 
iç> Koioıperaltiıflieııiin, bölge hilrlMerinim or

taklanma verilmek üzere üretim araç ve ge
reçlerine, fenni gübre, tohum ve zirai mücadele 
ilâçlarına % 50 gümırıük inldliirolmi uygulanır. 

©ayam IBa§kanlığa 
Bir basıımıevi hıalttası olarak 19 ncu madde-

mlin (IB) bendimiim (ç) fıikrası aynı madldendın 
(c) bendimden sonra yazılmıiştır, düzeltilmesini 
öneririmi. Saygılarılmllia. 

Ankara 
Şinasli 'özdenıoğliu 

IBAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tek
rar işleıme koyacağım, önerigeleri. 

(iKâ bamlomu Milletvekili Hasan Tosyah/mın 
önergesi tekrar okundu/.) 
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(BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü
met katılıyorlar mı efen'dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (IBurlsa) — Madde ayını şekildıedir 
ve kaydedilen hususları kapsamaktadır, bu İti-
Ibarla kaMIlmıyorıuız. 

DEVLET BAKANI DOÖAN KİTAPLI 
(İSamlsun) — Kaltılmaiyoruız. 

IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl-
ımıamlalktadırlar. 

BASAN TOSYALI (Kastamonu) — Öner
gemi geri alıyorum edPsnldiim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı önergelerini 
geri aiMîlklarını beyan dtlmişlerdjir, işletene koy
muyorum!. 

I (Ankara Millelti vekili Şinasi öadenoğlu'nun 
önerigeısi itelkrar dkundıu.) 

IBAŞKAN — Kolmilsiyon ve Hülktülmleıt katılı
yorlar mil? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katıhyoruz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samlsıun) — KaMılyloraız. 

ŞiNASt ÖZDENOĞLU (Anlkara) — Sayın 
Baş-ikanılm, oradaki gümriülk inldirlknine mliilte-
dair fılkra (C) beödkiin altına gelecektir. Ora
daki, «mıuaıfltır» kelimlesinden hemen sonra ge-
ledekltlir. 

IBAŞKAN — Bu, aynıca bir benlt olmaksızın, 
(1C) Ibendi ile mi birleştirilmesini teklM ediyor
sunuz? 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ona 
göre sıra değişiyor. Yerli, en slonldaiki «muaf
tır» kelimieıslinden stonra olacak, oraya yazıla
caktır. 

IBAŞKAN — Sayın öddefloğlu, önergemize 
bu hususu lütfen ilâve ediniz, düzeltmeniz için 
iade ediyorum, 

Hükümet ve Komisyon Sayın özdenoğlu'-
nuın değiştirge önergesine katılıyorlar. öner
geyi tasviplerinize sunuyorum : Kalbul eden
ler,.,. Etmeyenler... Kalbul edilimıişltir. 

IBu önergenin geltıürdiğli değişikliğe göre 
miaJd'deiyi tekrar okuNytorulm. 

Muafiyatler :' 
Madde 19. — A) Bu kanuna göre kurula

cak ve kurülmıuş sayılan kooperatiflere ortak 
olmak üzere başvuran üreticilerle, ortakların 
ıkdoperaJtifleriyle yapacakları her türlü işleım-
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ı 1er ve bunlarla ilgili kâğıt, belge, senet, be
yanname, taahhütname, vekâleltnatme, mıakibuz, 
kooperatif lehine yapacakları ipotek ve rehin
ler her türlü resim, hane ve vergiden, 

IB) Bu kanuna göre kurulacak ve kurul
muş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez bir
likleri, 

a) Kurumlar, gider, gayrimenkul kıymet 
artışı, inltilkial ve diğer vergilerlden ve icra mıa-
Ikamları, resmî daireler ve mahkemeler nezdin-
dje yapacakları takip ve tahsillerle açacakları 
taziıninat dâvaları ile ilgi! her nevi talep, telb-
Mğ ve kararlar her türlü masiralf, vergi, resim 
ve harçlardan; 

|b) ıSermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz 
malları ve bunların gelirleri kendi ihraçlar ı 
için saJtmaldiklan ve alacaklarının; tahlsiili ga
yesiyle mlüUk edinldilkleri taşınmaz mallan ve 
ibunlarm 15 nci madde hükmüne göre sahiple
rine geriverilmesi işlemi, bütün vergi, resim ve 
hatfdtan, 

Ic) Yapacakları kredi işlerine ilişkin bfii-
Min senet, beüge, kâğılt, defter ve hesap özetleri, 
taşınmaz malara ait iplotek ve taşınır mallara 
ait relhin işlemleri, vekâletnameler, taahhütna
meler ve sair evrak, bütün reisim ve hartetan, 

C) IBu kanuna göre kurulan kooperatif
lerle bölge ve merkez birliklerinin teimin ede^ 
çekleri krediler ve bunlara ilişkin M'erkeız Ban
kası nezdindeki reelslklomlt muameleleri ve bu 
işlemlere ait bülfcün senet, belge, velkâelltname, 
taahhütname ve sair evrak gider ve diğer ver
gilerle bütün resim ve haıtfotan, 

Muaftır. 
Kooperatiflerin, bölge birlMerinin ve 

merkez bir̂ lilld!erlinin ortaklarına verilmek üzere 
üretim araç ve gereçlerine % 50 gümrük indi
rimi uygulanır. 

Ancak, bu kuruluşların or'tafc daışı işlemler
den elide edecekleri gelir - gider f arkları ayrı 
Ibir hesapta takip ve tetelbilt Gidilerek vergilendi
rilir. 

Kooperatif, bölge ve merkez birlMeırıintee 
noterlere tasdik etltM'lleoelk defterlerle bdlgeler-
kJen yalnıız noter ücreti alınıp hare atamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle yeni
den okuttuk. Filhal de bu değişikliğe Komisyon 

I katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Efendim, (b) fıkrasının 
2 nci satırındaki «gelirleri» kelimesinden son
ra bir virgül konulması lâzımdır. 

İkinci olarak, teklif edilen (Ç) fıkrası yeri
ne, bir fıkra ilâvesi olarak metnin devam etmesi 
daha uygun olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Fakat teklifi Genel Kurul ka
bul etti efendim. 

Virgül, «gelirleri» kelimesinden sonra kona
cak diyorsunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, müstakil konulması daha uygun olacaktır. 
Bendeniz de öyle demiştim ama arkadaşlarım 
(Ç) fıkrası olsun dediler. Bu bakımdan bir fık
ra ilâvesi olarak konulması daha uygun olacak
tır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Eğer Komisyonun maddeyi ye
niden tedvin etmek için, kabul ettiği bu önerge 
istikâmetinde, geri almak isteği varsa öyle bir 
işlem yapabiliriz, bu durumda. Kabul edilmiş 
bir karara rağmen şu anda İsrar edip, etmeme 
hususunda bir hakkınız var onu istimal edebi
lirsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Maddeyi önergelerle bir
likte geri istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Biraz önce kabul edilmiş bulu
nan Sayın Şinasi özdenoğlu'nun önergesi ile 
birlikte maddeyi Komisyon geri istemektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiy enler... Maddenin Komisyona 
iade edilmesi1 hususu kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Kanun ve anasözleşmelerde açıklık olmıyan 

haller : 
Madde 20. — Bu kanun ve bu kanuna gö

re düzenlenen anasözleşmelerde açıklık bulun-
mıyan hususlar için 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Boztepe, 
buyurunuz efendim. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tasarının 20 nci maddesi; «Bu kanun ve bu 
kanuna göre düzenlenen anasözleşmelerde açık
lık bulunmıyan hususlar için 1163 sayılı Koope
ratifler Kanunu hükümleri uygulanır» demek
tedir. Bu durumda kanunda yer almıyan ve 
bize göre önemli sayılan hususlardan birisi olan 
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kurucu ortakların sayısı ile ortakların yüklene
cekleri sermaye payları 1163 sayılı Kanuna göre 
belirlenecek demektir. 

1163 sayılı Kanunun 2 nci maddesi: «Bir 
kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak 
anasözleşme ile kurulur. Anasözleşmedeki im
zaların noterce onaylanması gerekir» hükmünü 
getirmektedir. Böylelikle bir tarım kredi koo
peratifinin 7 ortakla kurulması mümkün olacak 
demektir. 2836 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi; 
kuruluşta en az 30 ortak aramaktadır. Bize gö
re kurucu ortak sayısını, bu sayının altına dü
şürmemek gerekir. Tarım Kredi Kooperatifinin 
yükleneceği fonksiyonlar ve 1935 yılından bu 
yana sürdürülen uygulamadan elde edilen so
nuçlar açısından 30 kurucu ortak gereğini ortaya 
çıkarmıştır. 7 ortakla böyle bir kooperatifin 
kurulması gayri ciddî bir durum yaratacaktır. 

Tasarı kanunlaşırsa, küçük çiftçi çıkarları 
kolaylıkla unutulacak ve sınırlı kredi olanakları 
eşi görülmemiş bir yağmaya uğrama ihtimalleri 
belirecektir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
gerçekleştirmek durumunda olduğu birtakım 
amaçlar vardır. Bu amaçlar onları diğer koope
ratiflerle aynı potada değerlendirmemizi engel
lemektedir. Bu amaçlar bu kooperatifleri en 
başta ortak sayıları açısından kapsayıcı olmaya, 
yani geniş bir tabana oturmuş olmaya zorlamak
tadır. Aslında geniş kapsamlı olma, getirilen 
tasan ile de çelişmemekte bilâkis onu tamamla
maktadır. 

Kurucu ortak sayısı ile ilgili olarak tasarıda 
hüküm olmaması affedilmez bir boşluktur. Bu 
boşluk, bugün yurdumuzda en iyi biçimde ör
gütlenmiş ve işleyişi bakımından diğer koope
ratiflerden daha iyi durumda olan bu koopera
tiflerin yapılarında bölünmelere sebebolaJbilecek 
ve bugün sınırlı kredi olanaklarından elde et
mek istediklerini alamıyan büyük çiftçilerin, 
ayrılarak yeni kooperatifler kurmalarını sağlı-
yacaktır. 

Bu, Tarım Kredi Kooperatifi hareketinin te
amülü olmıyan bir enflâsyonunun başlangıcı de
mektir kanısındayım. Her ne kadar ilk bakışta 
en az 7 ortakla kurulabilir şekli mütalâa edil
mekte ise de, biz müessesenin kurucuları olarak, 
kanun yapıcıları olarak kötü niyetli olabilme 
ihtimallerini de önleyici hükümler getirmek 
mecburiyetindeyiz kanısındayım. : 
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Bu bakımdan 1163 sayılı Kanuna atıf yap
mak, bu boşluğu dolduramıyacak ve bâzı suini
yetli kişilere bu boşluktan, hüsnüniyetle hazır
lanmış olduğuna emin olmama rağmen, istismar 
imkânı sağlanmış olacağı kanaatindeyim. 

Şu hususu belirteyim ki; eğer tasarıda atıf 
yerine teklifi hazırlıvan arkadaşlarımızca, yahut 
Komisyonca şöyle bir hüküm getirilmiş olsa idi 
bu kuşkularım kalkacaktı. «Tarım Kredi Koope
ratiflerinin kurulabilmesi için ortak olma özel
liği taşıyan en az 30 üreticinin bulunması şart
tır.» hükmünün tasarıda bulunması gerektiği ka
nısındayım. 

Bilindiği gibi, «Birlikten dirlik doğar» ata-
sözümüzde de ifadesini bulan kooperatif üyeleri 
ne kadar çok olursa, bu birlik o kadar dirliğe 
dönüşecek dolayısiyle kooperatifçilik sayesinde 
ekonomik yönden güçsüz kişilere güçlenme ola
nağını verebilecektir. Bu bakımdan bu kısımdaki 
atfın mahzurlu olacağı görüşündeyim. 

İkinci olarak; sermaye paylan konusunda da 
tasan 1163 sayılı Kanun hükümlerinin geçerlili
ğini kabul etmiştir. Geçici Komisyon bu kanu
nun 4 ve 19 ncu maddelerinde bu konuda hüküm 
olduğu gerekçesiyle tasarıda sermaye paylariyle 
ilgili hükümlere yer vermemiştir. 1163 sayılı 
Kanuna göre, ortaklıklann 30 bin liraya kadar 
pay sahibi olmaları ve bir ortaklık payının 100 
liradan aşağı, olmaması gerekir. Bugünkü uy
gulamada ise, bir ortaklık payı 20 liradır ve pay 
tutarları toplamı 1 500 lirayı geçemez. 

Sermaye yetersizliği bugün Tarım Kredi Ko
operatiflerinin en bellibaşlı sorunları arasında
dır. Ancak bu yetersizliği gidermek için bütünü 
ile memleket koşullarına uymıyan 1163 sayıl* 
Kanunun getirdiği hükümleri kabul etmek kre
di dalığımındaki adaletsizliği artıncı mahiyette 
görülmüştür. Bugünkü uygulamada bir Tarım 
Kredi Kooperatifi ortağının alabileceği en fazla 
kredi 25 bin lira civanndadır ve bunun tamamı
nı nakit olarak kullandırma olanağı yoktur. 

Aynca, bugün Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
en önemli sorunlarından biri plasman yetersizli
ğidir. Birçok Tarım Kredi Kooperatifi plasman 
yetersizliği içinde kıvranmaktadır. Kanunla ku
rulacak yeni organizasyon, 1163 sayılı Kanun 
hükümlerine göre 30 bin liralık pay sahihi ortak
ların kredi taleplerini karşılıyabilmek için kü

çük ve orta çiftçilerin kredi ihtiyaçlarını görme-
mezîikten gelme durumu ile mecburen karşı kar
şıya kalacaktır. 

Görüşüme göre; sermaye yetersizliği sorunu
nun çözülmesi için başka formüller aranmalıdır. 
Ortaklara yapılacak ikrazatlarda belirli- oranlar
da tahsilatı mümkün kılacak bir sistem getiril
melidir. örneğin; 10 bin liraya kadar kredi alan 
ortaklardan % 5 ve bu miktarın üstünde kredi 
alanlardan % 10 sermaye tahsilatı yapılarak ser
maye yetersizliği sorunu çözümlenebilir. Bu nok
ta da anasözleşmelerde belirlenebilir. 

ikinci mahzurlu gördüğüm kısımda da; ha
zırlayıcı arkadaşımız veya ihtisas komisyonu
muz tarafından tasarının uygun bir yerine şöyle 
bir madde konulmuş olsa idi bu yöndeki kuşku
larım ortadan kalkmış olacaktı. Tanm Kredi 
Kooperatiflerinin sermayeleri ortakların yükle
necekleri ortaklık paylarından oluşur. Ortaklık 
paylarının miktarı anasözleşme ile belirlenir, 
ancak bu payların tutan 10 bin lirayı geçemez. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen günkü görüşmelerimizde bir nebze te

mas ettiğim ve yanlış anlaşıldığı görünümünü 
bende uyandıran kooperatifler hakkındaki dü
şüncelerimi burada belirtmek istiyorum: Ekono
mik yönden bildiğimiz gibi kooperatifçiliğin bâ
zı temel ilkeleri vardır. Bu temel ilkelerde, uy
gulanacak olan ülkelerin örf ve ananelerine gö
re, ekonomik yapılarına göre, kültür yapılarına 
göre belirli oranlarda görüşlere göre kaymalar 
olabilir. 1950 yılından önce Devletçi görüşün 
hâkim olduğunu söylemiştim, Sayın Devlet Ba
kanı bunu yanlış anlamışlar idi. 1950 yılından 
lonra, anakooperatifçilik prensipleri hâkim ol
makla beraber, bunlar belirli nisbetlerde sosyal 
yapıya göre ve ülkenin ekonomik gelişmesine 
göre hakiki mânada liberalleşmeye doğru ve ko
operatifçiliğin temel ilkelerindeki tavizlerin kal
dırılması. yönünde meyledilip genişletilebilir. 

1163 sayılı Kanun bu bakımdan ele alınır
sa, maalesef aynı kuşkularımı burada da belirt
mek istiyorum: Bu kanun tedvin edilirken Tür
kiye'nin sosyal yapısı ve kooperatifçiliğin temel 
ilkelerinin henüz yerleşmemiş oluşu, ekonomik 
yapısı maalesef iyi değerlendirilemeden gerçek
leştirilmiş ve temel ilkelerin üzerinde yer, yer li
beral görüşler ve Devletçi görüşler monte edile
rek acaip bir tutum içine girilmiştir görüşün
deyim. Hattâ 1163 sayılı Kanunun uygulanma-' 
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smda da bunun uygulayıcılar tarafından mah
zurları görülmüştür. Hal böyle iken biz yeni 
hazırlamakta olduğumuz ve büyük tarım işçimi
zin, çiftçimizin büyük bir sabırsızlıkla beklediği 
ve bütün arkadaşlarımın da samimiyetle bundan 
ümitlendikleri inancında olduğum bir teklifin 
neticelendirildiği şu anlarda, aynı mahzuru tab
yan bir kanuna atıf yapılarak bir nevi o mahzu
run devamı şeklindeki görüşlerimizi perçinleş-
tirmiş oluyoruz. 

Bu bakımdan, 1163 sayılı Kanuna yapılacak 
atıftaki mahzurları iki madde şeklinde izaha ça
lışacağım. Belki daha mahsurları da vardır, 
olabilir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, meseleyi, belki 
arkadaşlarımın tuhafına gidecek şekilde daima 
menfi yollardan aldığım için özür dilerim ama, 
Türkiye'de hüsnüniyetle çıkan kanunların boş
luklarının o kadar suiniyetle idoMurulduğunu 
gördük ki, bunun için kuşkularım sonsuz. Şöy
le ki, meselâ Tanm Kredi Kooperatiflerinde bu
günkü mevzuat muvacehesinde bir ortak 75 pay 
alabileceğine göre, bir ortağın 1 500 liralık bir 
ortaklık hakkı olabiliyor demektir. Kredi olarak 
da, 25 bin lira alabildiğine göre bu, ortaklık hak
kının hemen hemen 16 mislini buluyor demektir. 

Şimdi, 1163 sayılı Kanuna burada atıf ya
parak bu 1 500 liralık limitin 30 bin liraya çı
karılması halinde, bugünkü mevzuata göre 16 
misli kredi alabilen bir ortak, yeni teklifimizde 
açıklık olmadığına göre acaba yine aynı şekilde 
16 misli mi kredi alabilecek? 

Arkadaşlar, bu büyük yekûn tutuyor, ilk ön
ce insanın aklına böyle şeyler gelmiyor ama, on 
misli dahi alacak olsa, 20 bin liranın on misli 
300 bin lira eder. Bir kişi 300 bin lira kredi ala
bilecek demektir. Kötü niyetli kişileri düşünün; 
biz bunu çıkardıktan sonra, yedi kişi bir koope
ratif kuracak ve bunlar 210 bin liralık bir taah
hütte bulunacaklar, bunun 1/4 ini yatıracaklar 
ve hepsi onar misli almış olsa, bugünkü mevzua
tımıza göre 16 misli edecek. Yani bir açıklık 
yok. 

Kuşkularımın zail olması için sayın Komis
yondan, bir açıklama istirham edeceğim. Görüş
lerimi bu iki yöne teksif etmiş oluyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Bu

yurun Sayın Tosyalı. 

— 785 

14 . 2 . 1972 O : 1 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

20 nci maddeyi huzurunuzda okuyacağım; 
«Bu kanun ve bu kanuna göre düzenlenen ana-
sözleşmelerde açıklık bulunmayan hususlar için 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, hükümleri 
uygulanır». «Açıklık bulunmayan hususlar» 
deyiminin altını çiziyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer biz bu mad
deden «açıldık» kelimesini çıkarmazsak, yeni 
bir kanun getirmiş olmayız. Yeni getirdiğiniz, 
müzakeresini yaptığımız bu kanunda açıklık 
yok diyen herkes, «O halde ben 1163 sayılı Ka
nunu uygulıyacağım, uyguladım» der. 

Ben bir önerge veriyorum. «Bu kanun ve bu 
kanuna göre düzenlenen anasözleşmelerde bu
lunmayan hususlar için 1163 sayılı Kooperatif
ler Kanunu hükümleri uygulanır» diyelim. 
Açıklık olmıyan hususlar için dersek, herkes, 
kendine göre, açıklık vardı, yoktu diye bunu 
karıştırır, yani şu veni kanunu getirmeye ma
hal kalmaz. Buradan, açıklık kelimesini çıka
ralım. Bu kanunda olmıyanlar için 1163 sayılı 
Kanun uygulanır diyelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın. Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Kısa bir müddet önce Yüce Meclislerce koo
peratifçilik için umumi bir kanun kabul edil
diği cihetle, bu kanunu, tetkik eden arkadaşlar, 
burada yalnızca hususiyeti olan meselelerin 
tedvin edilmeye ve mümkün olduğu kadar, 
1163 sayılı Kanunda bahsedilen hususlara bu
rada değiııilmemeye çalışıldığını göreceklerdir. 

Ortak adedi doğrudur. Sayın konuşmacının 
söylediği şekilde yedi kişi ille kredi kooperatifi 
zaten kurulamaz. Şu anlda otuzla da kurmuyo
ruz. Tetkik ediliyor, iktisadilik durumu tâyin 
ediliyor, kârlı yani zararsız çalışabileceğine ka
naat getirilirse ancak orada kredi kooperatifi 
kurulabiliyor. Zaten kanunun bir yerinde de 
«Aynı yerde birden fazla kredi kooperatifi ku
rulamaz» hükmü, bunun için getirilmiştir. 

Kanunun 7 nci maddesinde; ' «Kooperatif, 
bölge birlikleri ve merkez birliği örnek ana-
sözleşmeleri merkez birliği tarafından hazırla
nır. Ticaret Bakanlığının uygun tmütalâasiyle 
Bakanlar Kurulunca kabul edilir» hükmü kon-
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muştur. Diğer kooperatiflerde böyle bir hüküm 
yoktur. Sözleşmeler, kanunlara uygun olarak 
kendileri tarafından hazırlanır. Bunu koymamı
zın sebebi, kanunda fazla teferruata girip, 
ileride gelişmelere ayak uyduramamaktan ka
çınmaktır. Bunun için bu kanun bâzı şeyleri 
Bakanlar Kurulunun tasarrufuna bırakmayı 
uygun görmüştür. Nitekim, kanun 20 nci mad
dede bu anasözleşmeyi âdeta kanun hükmünde 
mütalaa etmiş, bu kanun ve kanuna göre dü
zenlenen anasözleşmelerde açıklık bulunmıyan 
veya hiç bulunmıyan hususlarda ancak 1163 
sayılı Kanuna müracaat edilir» demiştir. 

1163 sayılı Kanuna göre kurulan koopera
tiflerden ayrı bir usul getirmişiz, tâa Bakanlar 
Kurulunun takdirine kadar anasıözleşmelerini 
bir prosedüre tabi tutmuşuz. Dolayısiyle, koo
peratifin hususiyetine göre en az yedi diyor, 
çünkü, 1163 sayılı Kanunda en az yedi ortaktan 
bahsedilir. En az dediğine göre, bunu otuza çı
karmak da mümkündür. Bu kanunıda bu kadar 
teferruata girmeyi uygun görmedik. 

Türkiye, 1938 den önce de koopeıktiflere 
ait kanun bulunan bir memleket idi. Gelişen 
şartlara göre, 1938 yılında tarımsal kooperatif
lere ait 2834 ve 2836 sayılı iki kanun çıkarıldı. 
öbür kanunlar da, Ticaret Kanununa bırakıl
mıştı. Esasında, sayın Boztepe arkadaşımızla 
çeldiğimiz, anlaşamadığımız nokta bu. Koope
ratifçilikte liberalizm Ticaret Kanunu hü
kümlerine göre, o zaman vardı. Dünyada ko
operatifler kanunları pek eski değildir. Tür-
kiyede de bu aşağı yukarı aynı zamanlara 
rasllar. özel koloperaitiif kammnüaırı ive '1163 sa
yılı kanun gibi geniş hir kadro kanunu, yani 
kooperatiflesin tümümü kapsıyam bir anaka-
nun, dünyanın bir çok memleketinde henüz 
yok. 

O baikılmdan, Iburada arz ettiğim gtilbi, dünya
da gelişmekte olan iki sektörün yanında üçüncü 
sektör olduğu iddia edilen kooperatifçiliği, Tür
kiye'de, İktisadi güçleri zayıf olan vatandaşla
rın kurdukları bu teşekkülleri devlet tarafın
dan (himaye eltimek ifçim 1163 siaJyıli Kamın çıka
rılmıştır. Bu kanunlar da, daha özel olarak 
ve menfaatlerini koruma imkânları daha za
yıf olan çiftçi ve (köylü vatandaşlarımız için 
özel olarak getirilmektedir. 

Arkadaşımızın endişeleri var. Derler ki, 
otuz bin lira olarak tesbit ediyoruz, otuz bin 
lira olarak tesbit ettiğimize göre bunun on 
mislini alırsak 300 bin lira kredi mi vereceğiz? 
Eğer o seıvliyefye gelelbilirlsıek, verelim. Çünkü 'ar
tık, dünyada çiftçilik makineleşiyor, ıslaha 
doğru gidiyoruz, çiftçinin arazisini ıslah ede
ceğiz, su getireceğiz, belki elektriğine para ve
receğiz, tarlasına getireceği traktörüne para 
vereceğiz. 

Ama dikkat buyurulursa, bugünkü tatbi
katta bile o 1 500 lira, âzami 1 500 lira bizi o 
derece bağladı ki, ıbıı bağdan kurtulup da 15 
(bin liranın üzerinde kredi verebilmek için ana-
sözleşmede bir değişiklik yaptık, bir nevi hile-i 
sereye ile bunu otuz bine çıkardık ve -eski
den her jjkliiyitüz lira bir ortaklık payı idi ve 
onu aşan kesirler bir ortaklık payı, yani yir
mişer lira artardı- bu sefer, aşağıda bulunan, 
yani iktisadi gücü zayıf olan, az kredi alan 
çiftçiyi bir nevi himaye edebilmek veya kredi 
haddini 15 binin üzerine çıkarabilmek için ilk 
ısekizyüz lirayı, yirmi İ ra dedik, omdan s»nra 
da yirmişer yirmişer artıridık, faöyle otuz bine çı
kardık. Yani, buı'ada bağlamamamızın sebebi -
ibunu yine söylüyorum - hangi krediye ne mik
tar pay verileceğini, her payın miktarımın ne 
olacağının tesbitini ana^özleşımeye bırakmaktır. 
Bunu orada tespit edeceğiz ve de oradan âza
mi kredi haddi de meydana çıkacak. Ama bü
ğlün Ibiıae nasıl evveldi 1500 lira yeitimiiiylorlsa, /bir 
göm belki bu amasözleşmede koyduğumuz 
(had de tee yetmıiyeiceikltıir. O zaman, burnıı, 
yeniden bir kanun değişikliğine gitmeden ama-
sözleşme ile, yani bir kararname ile düzeltme 
imkânını elimizde mahfuz tutmuş olacağız. 

IBIÎ bakımdan, 1163 sayılı Kamumla atıf yapıl-
ımıştır. Yanli, kanundaki boşlluklarıi bu dedi-
ğim, prosedürü geniş olan, bayağı uzun olan 
(birlikler, merkez 'birliği Tanzim edecek, Tica
ret Bakanlığı «evet» diyecek, Bakanlar Kuru-
îu Itaadülk edecek ve 20- mcd muaddelde Ibumu, ka
nun kadar değerli bir hüküm olarak muhafaza 
edeceğiz ve böylece sık sık değiştirmek için 
kanuna müracaat yerine, halin icabına göre 
amaöözîe'şımiejye ımlüraoaiaitı yiolJujyle, geUişmıeyi 
ıtakibetme imkânını bulmuş olacağız. 

lAırz eder, saygılarımla. sunarımı. 
BAŞKAN — Teşıekkür ederiz. 
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20 nci ımlaidlde hakkında söz istiyen başka 
ısaiyım üye, yiolk. ömergeleri oktult^orum. 

Saym Başkanlığa 
20 mjci nılajddede zikneldilen (açıklık kelimesi

ni]]! ıçıkarıilmlalsını ıarz ve ıteiklüif öderim. Salgı
lar. 

Kastanıaııu 
HasanlToisytalı 

BAŞKAN — Basjka önerge?. Yok. 
Koraılilsyan?. Hükünılelt?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNİADIM (Bursa) — KaltılmıyorUz. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samlsun) — Kajtıflmıyiorufc. 
BAŞKAN — Konüsycn ve Hükümet haltla 

ımıyor. iSayın Toisıyıailı, Komfflsylon, ıaym nıialksa-
ıdı dıflalde ediyor kaniaajtinlde. 

Bu önergeyi oylarımızJa arz eldüyorum, 
Kajbul ödenler... Kaibul etn%enler.. Kabul 

eidilmjeınıi§'tir. 
Maddeci loylanınııza sunuyorum. 
Kabul eldenler... Kaibul eifcmüyenler... 20 nci 

madde kabul edillnıiştir. 
GSertii iaJhınımış bulunan 19 ncu ımlaidde Koımiıs-

yancıa yenliden tanzim efdlilerek Dîvana rtievtdfiı 
le'dülımJüşttıilr. Ofkultuyoifluım. 

Yîükaek Başkanlığa 
Kabul edilen ıbnietrgie t̂ülkamıeltıimıde 19 ucu 

maidldenlim aşiağıldaki şekillide tanzim ve terltöfbini 
rliöa edenim. Saiyıgılanlmla. 

Bursa 
Kasımı önadım 

iKamilsyom Başkanı 

Muafiyete- : 
Madde 19. — A) |Bu kanuna göre kurula

cak vte kurulmluiş ısayıllan koıoıperiatiftae oritak 
olmak üzere toaişivuırıan üremelerle, ortakların 
kdoper^tiMerİyle yapmakları her türlü işleınljetr 
ve fouinllarla ilgili kâğılt, faelğe, senet, foeyannla-
tmie, tjaıaihjhıüitinlajmie, vekâMtnlamie, makbuz, koo
peratif lehine yapaloalkiarı Üploltek ve rahimler 
her türlü reislimi, (haire ve Vergiden. 

B) Bu kanunla gönle kurulacak ve kuırul-
ımuş sayıiliaın !k!otapl©na|tiüfaJetr, höigei ve merkez ıbür-
liklerii, 

a) Kunuımiar, gider, gayriimietnikul kıymet 
iaritaişı, liintlikal ve ıdiğer vergilerlden ve iıcria aııla-
Ikamları, flelsımî dairleleır ve nıialhkemieler nezdinde 

yapaJoalkian takip ve tahsillerle, açjacalkları t&z-
amlinıat IdâyaJlardjyle ilgili İner meyi talep, tebliğ 
ve karlarlar her tlürlü nııasrlaf, verği> reisim ve 
harcliarfdan; 

b) ISerimlaye ve yedek aJkçelieruyle taşın|miaiz 
imlailları ve bunların gelirleri OsfetmcUL ihtiyaçOlaaı 
için satmaldıklan ve alacalküiaruıııı tahsili ga
yesiyle mülk sefdiünldiiJkflierli taşımimjaiz Maları ve 
bumüarın 15 nci onladde hükmünle göre s&lhiipille-
rimje geri verilmesi işlemi, Ibütün vergi, reisim 
ve harçtan, 

c) Yapacakları kredi işlerine ilişkin bütün 
senet, belge, kâğıt, defter ve hesap özetleri, 
taşınmam nıalla.ra ait ipoltiek Ve taşınır malüiara 
ait rehin işlemleri, vekâletnameler, taahhütna
meler ve sair evrak, bütün resim ve harçtan, 

C) Bu kanuna göne kurulan köopiemaltiif-
lerle toölge ve merkez ItarTMerinin temin eide-
dekleri kriödiler Ve Ibunlaria üüskün Meırlkez Ban-
kalsı neodimdeki reeskont muamekleri ve Ibu 
işlemlere ait butlun senet, belge, vekâletname, 
(taahhütname ve sıaür letvıialk gider ve diğer ver
gilerle (bütün reisim ve harcan, 

Muaftır. 
Ancak, bu kuruluşlarını ortak dışı işlemler

den elde edecekleri gelir - gider farkları ayrı 
nböDP helsiapta ttakip ve foeslbiit ödidıenelk veîlgfflleınidi-
r̂ illir. 

Kooıperajtif, ıbölge ve merkez fbdrliikkaMioe 
nofterlene tialsldiik etltiir'ileoek detfltierlierle belgeler
den yalnız noter ücreti alınıp hare alınmam. 

KoıoperlaJtliiflerin̂  böd̂ ie Fbdir̂ ljikflleırtiiııâin ve mler-
kez birlilkleıriiriiln orltiaklaırıınia Verilanek vmeutet 
üretim, araç ve gereçlerine % 50 gümrük in
dirimi uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonca tanzim edilen 
madde metnini aynen okuttum. Bu konuda 
yeni nıleltıne göre hler hlanlgJ bir üyenin ısiöız ta
lebi veya önemesi yok. Maddeyi okunmuş 
§iekiliyle oyllarıınııiza ısunuyorutaı. Kalbuıl eidenleır... 
Kaibul eltim^emlter... Klajbul *tâfifonoİB$k. 

21 nci nualddeyi [okuitfuyoııucm. 
Bağlı olunmayan dliğler hükfüfmiler : 
MaJdde 21. — A) Î k)perıa/tli!fleırle Uö(%e 

ve ımieırkelz ibiirlilküıetrdmjdlel: 

ıa)' Yönıetlim kumulu üyesi ve dıenelfccjlier için 
440 sayılı Kanunun 32 nci miadidielsrii ile G57 sa
yılı Kanunun 1327 sayılı Kanun iflie değî ltirıi-
len 88 nci maddesi, 
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b) 1163 sayılı Kamunun 94 ncü maddesi, 
c) 2279 sayılı Kamunda yazılı senelik be

yanname verime med)uıri(ye(tli, 
B) Bölgte ve meoıkez birliMeriade: 
ta) 1163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi-

ndin ikinci paragrafı, 
C) Kooperatiflerde: 
a) 1163 ısıayıüı Kanunun 45 nci maddecinin 

3 mıcü paraıgnafı vıe 87 nıoi mnaidldesli, 
ıb) 6762 sayını Türk Tücareit Karnıun/umran 

42 nci maddesi, 
uygulanmaz. 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bir 

önergemiz var sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
(Maddeyle ilgili önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 21 nci maddesinin başlığının 

«Uygulammıyan hükümler» şeklinde değiştiril-
meisini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz yerimden ifade ede
yim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bura-

daki başlık çok karışık ve zaten maddenin so
nunda «Uygulanmaz» kelimesiyle de çelişir 
halde. «Bağlı bulunmıyan diğer hükümler» de
yimi yerine «Uygulanmayan hükümler» daha 
uygun olur. 

BAŞKAN — «Uygulanmıyan hükümler» mi, 
yoksa «Uygulanmıyaoak hükümler» mi, şeklin
de olacak? 

ŞÎNASÎ ÖZDENOÖLU (Ankara) — «Uy-
guluanmıyacak hükümler» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu'nun madde 
başlığına taallûk eden önergesine sayın Komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu'nun önergesi

ne Sayın Komisyon ve Hükümet katılıyor. Bu 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka önerge yok. Madde başlığını değişti
ren bu önergeyle birlikte 21 nci maddeyi Genel 
Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 21 nci madde, madde başlı
ğındaki değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 
Madde 22. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesiyle 2836 ve 658 sayılı kanunlar yürürlük
ten kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is'tiyen sa
yın üye?.. Yok. Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 1. — 2836 sayılı Kanunla 

kurulmuş bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri hakkında bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

2836 sayılı Kanun hükümlerine göre kurul
muş bulunan kooperatifler ayrıca kuruluş for
malitelerine tabi olmaksızın bu kanuna göre 
kurulmuş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz Miyen sa
yın üye?.. Yok. Geçici 1 nci maddeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçidi madde 2. — Tarım Kredi Koope

ratifleri Müşterek Yardım Tahsisatı ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Birliği vak
fının borç, alacak hak ve varlıkları Merkez 
Birliğine devredilir ve sözü geçen vakıf fes
hedilmiş sayılır. 

Gerek bu devirlerde ve gerek Tarım Kredi. 
Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Sosyal 
Yardım ve Zincirleme Kefillik Sandığı vakıf
larının merkez birliğine devirleri halinde dev-
rolunan menkul ve* gayrimenkullerin devir ve 
intikallerinde her hangi bir vergi, resim ve hare 
alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerdinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Yalnız, mürettip hatası olarak 1 nci fıkranın 
son terimi, okunduğu şekilde. «Sayılır» olarak 
düzeltilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi tasviplerinize ısunuyo-
rum. Kabul edenler... Kabul efcmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 788 — 



M. Meclisi B .: 39 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 3. — Merkez Birliği kuru

luncaya kadar T. 0. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü bu kuruluşa ait görevleri yapar ve 
yetikileri kullanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde de

ğişik olarak kabul edilmesini rica ederiz. 
Manisa Diyarbakır 

Süleyman Çağlar Sabahattin Savcı 

Geçici madde 3 : 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası : 
a) Merkez Birliği kuruluncaya kadar; bü

tün Kooperatif ve Bölge Birlikleri için Merkez 
Birliğine, bölge birlikleri kuruluncaya kadar 
bölge birliklerine ait; 

b) Merkez birliği kurulduktan sonra; böl
ge birlikleri çalışma alanına dâhil edilmiyen ko
operatifler için bölge birliğine ait; 

Görevleri yapar ve yetkileri kullanır. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor 

mu efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü

met katılıyor. Önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan bu önergeyle değişti
rilmiş bulunan şekliyle geçici 3 ncü maddeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oya katılacak başka sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir, 
lütfen kupayı kaldırınız. 

Geçîci 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 4. — T. C. Ziraat Bankası 

memurlarından, önceden Bankanın muvafa
kati alınmak şartiyle, Tarım Kredi Koo
peratifleri bölge ve merkez birliklerinde ken
dilerine görev verilenler, görev aldıkları bir
liklerin kuruldukları tarihten itibaren beş yılı 
tecavüz etmemek üzere Bankaca asli görevle
rinden ücretsiz izinli sayılırlar. Bu memurların 

14 . 2 . 1972 0 : 1 

yeni görevlerinde geçecek hizmetleri terfi ve 
emeklilik bakımından T. C. Ziraat Bankasında 
geçmiş sayılır ve 5434 sayılı Kanuna göre 
T. C. Emekli1 Sandığına verilmesi gereken ke
senek ve karşılıkları kendileriyle mezkûr 
birlikler tarafından ödenir. Memurun T. C. 
Ziraat Bankasının sosyal 'kuruluşlarındaJki hak
lan aidat ödenmek şartiyle devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 5 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 5. — Bu kanunda adı ge

çen bölge ve merkez birliklerinin kuruluş mas
rafları içjin Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra kabul edilecek olan ilk Devlet 
Bütçesinden başlıyarak eşit taksitlerle 5 yıl 
içinde ödenmek üzere Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği emrine yüz mil
yon lira yardım yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istilyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici' 6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 6. — Bu kanunda sözü edilen 

yönetmelikler Merkez Birliği ilk Genel Ku
rul toplantısına kadar çıkarılır, bu süre bir yılı 
aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Bu maddeyle ilgili bir önerge 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçidi 6 ncı maddesinin son fıkrasındaki «Bu 

süre bir yılı aşamaz.» ibaresinin, «Bu süre en 
geç beş yıldır» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Süleyman Çağlar 
Manisa Milletvekili 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor 
mu?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar ve ar
kadaşının önergesine Komisyon ve Hükümet 
katılıyor, önergeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmüyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddenin son cümlesini tadil eden bu öner
genin getirdiği değişiklikle birlikte maddeyi tek
rar okutuyorum. 

Geçici madde 6. — Bu kanunda sözü edilen 
yönetmelikler Merkez Birliği ilk G-enel Kurul 
toplantısına kadar çıkarılır. Bu süre en geç 
beş yıldır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, yürürlük maddesine gelmeden önce, 
ilâve edilmesi istenen geçici madde tekliflerine 
dair önergeler var, sırasına g'öre onları okutu
yorum. 

Sayın IBaşkanlığa 
Teklife sağlıdaki geçici 7 nci maddemin ek-

lenımesipi arz ve teklif ederiz. 
Diyaribalkır Manisa 

Salbalhatltiıı ISafvcı Süleiyman Çağlar 

IG-eçici makide : 7. 
T. K. Kooperatifleri Yardımlaşma Bildiği

nin, 1867/6 - 8677 ısıaiyıiı Kararnameye istinaden 
T. K. Kooperatifleri adına güjbre tedariki ve 
dağıltıımı faaliyetmden elde ettiği ve edeceği 
kârlar Kurumlar Verdisinden muaftır. 

İBAŞKAN — Yeni bir geçici madde ilâvesi
ne taallûk etmesi İtibariyle bu madde üzerinde 
müzakere açıyoruz. 

Bu madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — ISöz is-

tiiyorıulm ISajym Balkan. 
iBAŞKAN — Bujyurun Sayın öddenloğluı. 
ŞİNAjSİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Balkan, değerli aırfcadaşlaır'iıın; 
Ek geçici 7 ncii maldde hükmü, ilk bakısrtıa 

Ibiraıa fazla Ibir imtiyaz giltoi geliyor koopera
tiflere; fakat meseleyi araştırdığımın zaman, 
gerçekten isalbetli. bir hüküm getirilmekte1 ol
duğunu dıa ğönüyioruz. Şöyle ki, 1067 yılımda 
Bakamlar Kulrulu, tultufyior, kararname ile Türk 
Kooperatifler Yarıdılmlaşma Biriliğine, dışarı
dan gübre getirme ve ortaklara dağıtma görevi 
veriyor, bir görev yüklüyor. Aynı kararname 

ile «Bıu gülbrelerin satışı sonunda elde edilecek 
paralan da öael bir flomıa yatır.» diiyior. O da 
ajynı kararname hükmü olarak. 

Birlik, dışardan gübreyi getiriyor, satıyor ve 
gerçekten de istenilen fona yatmıyor. 

ıŞilddi, kooperatiflere kararname 'hlüklmiü ioa-
Ibı getirtilen, sıaititırılan ve parası da özel ftonıa 
yatırılmış olan bir meblâğ için; Malliiye Bakan
lığı geliyor, «Siz kuruimısunuz, yani Birlik ola
nak IkuırıulmöunuJz, öyle i&e Kuınıjmlar VergiM-
ne tabisiniz. Bunun vergisini ödiyeceksiniz» 
difytor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; önce 658 sa
yılı Kamuna göre1, koloperatifler her itürlü 
vergiden muaftır. Simidi, hem kooperatif e dı
şardan gülbre mıulbayaa ettiriyor, heım bunu 
satjtiiriyior ve hem de kanarname ile eonlir ve
rip bir özel fona yatır, diytoisuınuiz. Bu para, 
Ibu fen kitinindir? Kooperatiflerindir, birliğin-
dir. Peki, bu birlik, vergiden, haredan muaf 
değil mi idi? Muaftı. Öıbür taraftan da «Ku
rumlar Vergisi aliacağımı» deniyor. Bu (hailde, 
Ibu bir adaletsizlik ive .tuıtarsızlılkltiT. 

'Şilindi, uımuimll hüküm vardır : 658 sayılı Ka
nunla, kooperatifler her türlü vergiden muaf 
'olduklarına göre bu fon Hükümeti; emriıylıe aç-
tırılimıiş bir fon olmisıföı itilbarıilyle de Birliğ.3 ait
tir, yani kooperatiflerin parasıdır. öyleyse 
kesinll'ilkle vergiileîiffi'siz, Bu nedenle, ban şahsan 
Ibu 'muafiyeti, laıufkfuik prensiplerine ulygun ve 
yerinlde Ibiir muaflık lolatfak kıajbutt ediyorum. 
Yüce HeyetinizÜn de madde hükmünü onaya-
cağı inanciyle saygılar sunuyorum. 

İBAŞKAN ~— Büyününüz Sayın Hilmi Okçu. 
HİLMİ OKÇU (iManijsıa) — Salyım Başkan, 

'miulhltereım arkadaşlar : 
Türkiye'de vergilerde muafiyet istisna değil, 

kailde halline geDmlskîedir. Ordu Yaridıimlaşjma 
vardır. Hava Kuvvetleri, vakif olur. Burada, 
verigilden muaf kuralulşlar olalbiUmek gaıyelsiyle 
Ihareket edilir. Donanma Vakfı da bıu gaye 
ile hareket eder. öyle taihmıin ediylorufın ki, 
birçok kuruluşların, vergi verimi-smclk niolkltaism-
dan harekat ettiği huöuisumda aşağı - yukarı 
MescIÜfte jjîitiıf ak halindeyife. 

Ondu Yardıan^aşmııa Kurumu birçok hare
ketler yapar, vergi vermez. Vakıf girince işin 
içine vergi yoktur. Doğrudur. Türkiye'de bir 
'Haıva Valklfı fcurultmfuişifcuır, Türkiye'de' bir Do-
niarnjma Ceımclyeti Vakfı kurulmıulştur. Bunların 
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(hedeflerimde verlgli verlmtsımeye matuf tenisi 
igayeler yaittar. Bulnu kiniş© bu zamanfa kaıdiar 
sötyfljeımedi, ben 'Ŝ Cityeıyiilmj ve sö̂ lermıefelte de 
fayda validir. FakaJt her şeye rağmen, »aklin 
başka bir mânada ajnlaışılmasın, bu kraruıllutşun 
yerigMen muaf olmıaisıma taraftar olan; bir 
inteanım. Am!a, biriçlolk İkifâsiadli Devlelt Te
şekkülleri ıbirigıofk n/oktialiarlityfle giüıımr'ülk de dâ
hil, bâzı verigfeli verlmez; verm&nıelMls de be
raber, (jzel teişelblbüis; GJülm'rülk Reisimi ve ver
giler de dâhil onlarla mücadele ester, onüar-
idan dJa!ha uıculza mlaleder. Bunun temelinde 
ne yaktığını sonradan analiz etmeyi, takdirinize 
Ibiiralkıyıorıulm., 

- !Bu jHoöu biiır nolktiadan kapıaimlalk lâzımdır. 
Bendeniz, mâkul çeriçevelıeır i'ç'erlilsinde bu tezi 
kabul ederim. Meselâ sözleşmelerin yapılmasın
da geçici madde acayip gelir bana; anasözleş-
ımja değil, yaM yöndtımeliklerı tanzim içlin baz, 
aman 6 aya da indirelim, diye acı mücadeleler 
verfnıiilş ve tıahidildeldilmii'ş olmalsunıa r'ağtm'en, gel
mediğini gördük. 5 veya 10 yılda offlsıa bilir şey 
yok. Ben bu işlerde mililddeît de konimaısma taraf
tar değilim, ayıbolacak. 

Fakat, öyle tahmin ediyorum ki; biz bu gi
dişle her halde birçok ithal noktaları da birçok 
alış verişler de dâhil, her şeyi vakıf haline ge
tireceğiz. Kuruluşlardan vergi muafiyetini ta
mamen kaldıracağız. Bu iyi bir yol olmamakla 
beraber, kendi teklif ettiğim kanun teklifinde,' 
bunu kabul etmek mecburiyetinde olduğumu 
arz etmek istiyorum. 

Hürmetler öderim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 

efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON (BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başjkan, sayıaı mal-
lefövekilerfl: 

Değerli arkadaşlarımızın verdiği; «Tarım 
Kredi KdopeırıaMeri Yardımlaşma BirfldğMnı, 
1967/6-8677 sayılı Karlaırnıaınıfeye üsr&inialden, Ta
rım Kreldi Kooperaitiflerli adına gıübre tedariki 
ve dağıtımı f aa%elti!nde&ı elde eltitiği ve edeceği 
kârlar, Kurulmlar Vleriğislimjden muaftır.» şeklin
deki önlerge haktalda, KomliisyonıuimMzun giörni-
şülnlü lanız ed%toriuim. 

Aslanda, bugüne kıaJdaır Tarım Kredi Koıo-
petfaltlfleri Kıanıınuna gıötfe Mr üjst kuruluş kur-
ımlalk mlümlkün almadığı için, (bu Birik bâzı 
ıgıöonefvfîeıii yapmıştır. BitoaJz evvel kabul buyur^ 

| dıığunıız 2 nci maddede de? aslında bu Birliğin. 
bütün va.rlığı, kanun çiktıktaaı sonra Merkez 
Birlği'ne ıdietvr'ödilescıelkltötr. Mterta BlrMğüI'niıv 
yalpaıoağı laialiiyeüllerlden dolayı Kurıuımlar Vergi-
iSi mııJa%le!Me vardır. 

Simidi Sayım Okçu, bilrçjofc vakıflardan Ibaih-
Bötlti, bir balkımıa vergici gilbi beyanda bufa-
du. ıSonna da, «Ben de buma işltforak ederimi» 
dedi. Aslanda Tarılm Knedi Kloöpieıı-aJtöJfilleö̂ i, aik-
töisaden. gıüçjsüz ıkfurtullııJşiajrldM:. MebMiğilnı ka-
daroıyle söylejyetytim:: [Biriliğin yapltığı !bu faali
yetten dolayı, Maüijye 20 cm%tom|a yakan Ivergft 
isîtieamefk)tıe(dü)r. Birik, bu Sanayi da iöldfiiyteoeik idluı-
rumlda ıdeğidür. 

Naisıl olâa, Merkez Biriliği kurulacak; îtou 
biriliğin vanlıkları da Mörlkelz BiiMiğrâıle inltliiklall 
edeceğine göre; Kdmiiısyonıılrnıuız, geçici 7 nei 
imaJdde (olarlak ilâvef edilmeisfli dlsltölkameltıimde ve
rilen bu önerjgeye kafalmalktodir. 

Teşekkür ederilm. 

BAŞKAN — önergeyi okuttltmfc. Koni&yion 
kajtılıylor: Gelçici 7 nci ımaldde lekülemmleisî töallle-
Ibinıde bulunuluyor. Bu önerfgejyi töasvibinii'ze su-
oKuyarfulm. Kabul edenler... Kabul ettaıöiyteaıler... 
Kabul eldilmlişjtir. 

Gieçjiici 7 nlcd mlaldidleiyi lolkultmiyoruSm. : 

Sayın Başkanlığa 
Teklife aşağıdaki geçici 7 nci maddenin 

eklenlmelsinli arz ve ItekÜf löderiz. 
DiiyaırlbaJkır Mamisia 

Saıbahattin Savcı Süleyman Çağlar 

G&eçjci mladjde 7. — T. K. Kooperiartoltert 
Yarldamlaşimta Birliğinin, 1967/6-8677 sayılı Ka-
rarnaJmleyie ,ils!tinıa!den, T. K. K©o|yerlaJtli!flie»i adı
na gülbrie fbedarM ve dağıHaımı faıaü̂ ê iıifdleın, el
de eitftiği Ve ddeaeği kârlar, Kuıruanlar Vergti-
ısdmden ımıualftır. 

BAŞKAN — önlör^ede kabul eldiletn mleftınıi, 
geçidi 7 nıci madde dlarıalk oyumuma sumıuyioılum. 
Kabul eldeınlîer... Kabutt dtimöl̂ eınfllesr... öeçüdi 7 
njdi ıniaidd'e iOİarlalk kabul ledüUmSşltiir. 

Şiimidi, bir diğer gtelçfflci mıaldde eMeıımleisÜne 
I dair önerlge Var, ıdkultuyiorlulm. 

Sayın Başlkalnlığa 
Görüşülmekibe okm, Ko«>^era(tlfler kanun 

teûcliiflitne gielçidi 7 nıcî mlaldde etorak... 
BURHANETTtN ASUTAY (tznıir) — «Ge-

I oilci 8 noi madde1» alaeak, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — «G/eçilci 8 nci madde» olarak, 
önerge sahibi düzeltiyor, Evet, bu diMtaııe üe 
önergeyi okulbuyoruım: 

Sayın Başkanlığa 
Görfü̂ ülmfelkfce olan Kooperaıtİffer kanun tek

lifline gıeçîcl' 8 nci madde olarak, aşağıdaki muaıd-
ıdemüln (eklienmieslni arz vıe tiekif lederiiz. 

Sayıgıliarııımzla. 
İzmir İstanbul 

Burhaneltltiin Asultlay Hasan Türkay 
Tralbzon 

Ahımıelt Şener 

«Geçici madde 8. — 
Tanım Kredi Kooperajtiiifleri personelinin 

Ikıldem tozminaitları, ölümleri halinde kanuni 
nıiirasçilarınıa, emeklilik ihlalimde ve iş aJkiM/eri-
nin feshimde kemdlilleıliınıe; Tarımı Kredi Koopera
tiflerinde geçen iuilamıeftOıeınî toplanarak, »om ça-
ÜKgltığı kooperaltifçe iş Kanunundaki hükümle
rine göre ödenir.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet! Ĝ eçü-
di 8 nci madde olarak bir önerge teklif edii-
yıor. Buma katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Kaltalmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Saımısun) — Katılmıyoruz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — öner
gemi izah dıçfin. söz Myaruım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asuftay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Blaşkan, değerli milleltivelkilleri; 
Komisyon öıuergıeme neden katılmaz, (bunu 

anlaımıak mümkün değMir. Kamunun geçici 
4 ncü maddesinde Komisyon bir hükülm getir
miş, orada dilyor (ki, «Ziraat Bankasından bir 
görevli gelirse, ıbuınıun her türlü primini, bir
lik, veya kooperatif ödiyecıelktir ve Ziraat Bant-
kaısından gelen bu ımemurun, T. O. Ziraat Ban^ 
İkasının sosyal kuruluşlarındaki haklan, aidat 
lödemek suretiyle de ıdevaım eder.» Kotmisyon 
bu şekilde bir madde getirmiş ve kooperaıtifler-
de Ziraıaıt Bankasından gelen arkadaşların terfi 
ve ıtâytMierind garamtli altına almıştır. 

Simidi biz, «ıçıaJlSışıan işçi arkadaşîliarınnızm, 
ylanii müstahdemlerin ve personelin, iş Kamumun-
daJM ödenmesi gerekli olan İadem tazminatla-
nm bu kanunda (garanti laıltınıa alın» diyoruz; 
Kamiiisyon «Katılnrjyoruan» diyor. 

Bâzı yetkililer Be görüşltüik, bdlze diyorlar M; 
«Malî portesi beli değil. Bu, kooperatiflere 
ne yüklliiyeoelk, bunu ölçmek de nıiümikün değil. 
Onum için bu hükmlü buraya getdremeyiız.» 

Değerli miaietvekillleri1; bir mesele vardır, 
açık ve seçiktir. Ama bir kaısını kimsenin hak
kını vermemek içlin direnâlkıse, o zaman oUnraaız ol-
^.as. Bir Noter Kanunu p-etirdik. Bağkur vardı, 
Müstakil mıesllek erbabının istakMlerM garan
ti altına alan bir kamun vardı, Yüce Meclis bu 
kanunu geıçiranftşlti. Ama, Noter Kanununa, 8 
maddeyi kapsayan ve İşçi Sigortaları Kurumu
na yük yüfkliyen bdlr husus getirdik. Bunun 
mıaılî gücü belli mi idi? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankıara) — Kimse 
bana katılmadı, ben mücadele etötülm. Buna 
herkes şahittir. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Bir TRT kanunu getiirdilk; burada uızun uzun 
yıtftraldıim, didindim. «Nev-i şahısına mahsus 
bir ıkanumdur» dedük. Hafllbuki TRT Kanunun
da... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Milî 
iralde mahsulüdür. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Ha!.. Millî irade malhsulü. Hepimizin korktu
ğu bir yer ollduğu için ötedik ki, bu «ikendi 
n'ev-i şahısına mıahisuıs bir kanundur. Siz bu 
TRT deki çalnşıajnları iş Kanunu kapsaımı dışın
da bıraikmaıymıız. Ona «Eğitini Müessesesi» de
mek sureıtüyle toplu ısözleşıme hakkını elinden al-
roıaymıız» dedik. Hükümıelt kalktı 'dedi ki; «Bu
rası eğiltlilm müessesesidir.» Kuruluş Kanunun
da TRT nin encamını, cema3iyiilewelmi heyan 
etmiş olunmasına rağmen, TRT deki çalınan
lar «Eğiiltliim müessesesinde oldu» ve toplu söz
leşme halkla dışımda kıaldıOlar. 

Kcraılilsyon diyor ki, «Bfe buraya katılmıyo
ruz» Neden? KoniservatuıvaTidıaki çalışan in
sanlar için, hiçbir iligiiîi bulunmamış ve ko
misyonda mıeısele mıüzalkeıre '©dMSilp Meclise geti
rilmiş olmıatsına rağmen, Sayın Nuri Bıayar, iko-
mliuyonun yeteri muvafıaJkaitini lalmaıdan, son 
daJkülklaidfa «KcraservaJtuvarlıar, 275 sayıüı Kanu
nun dıışınıdadır» diye bir önerge getirdi ve bu 
feaM edildi. 

Devlell; Tiyaltanoları örvle, laıvulkaltllar öyle... Bdîr 
Hava Va&fı için, alt yaımşlarının; bir Hava 
ViEİfefi, içıin Millî Piyangonun; bir Haıva Vaikfı 
için, ibelediyelerin ufıacıik Obdır geüır sıağlıya»oalk 
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barlarının dahi parasına el uzattık; orada m-
• nar yioktu, ora/da mesele yioktu. Aimıa ne var? 
Şimdi burada iısçli hakkı var. 

Sayım milletvekilleri; Türkiye'de adedinim 
ne olduğu, Yüce sMeciis'te tekrar edüHmiş bir 
rakam var: Sayısı 3 000 iere varan koopetraitiif 
Munlmıaktadır. Bu IkoJopeinaitliiftleride çalışan 
tmlüsltaJhdemler ariaJsınida kooperatifin isteği üze
rime, kooperatiflerim rızalarına bağlı nakliler 
bandır. Meselâ, Pamuk Tamîm Sattış Ko^ple^ 
•raJttifimde çalışan enliydi bir kişi tMim Tanım 
ÎSaltış Köoperaltifinjim islteği ürerime loraya nak
ledilir. Zelyitünyağunldan, incine geçirilir. Ay-
dınldalki bir kooperatif Nazilli'deki bir koope
ratife, «Bana iyi bir müsltaihldeım gönder» der-
0e, Nazilli'deki kooperatif bâr Müstahdemimi 
Aydınla gönderir; fiaikaJt bwrada o müistetode1-
milim veya personelin rızasını almaz. 

Biaiım (de 506 sıayıfla Sosyal ıSlgoritalar Ka-
mumümuiz yar. Her kopioeraitif, belm iş Kanu
nu bakımından bölge çalışıma müdürlüklerimde, 
nema de Sosyal iSiJglorlttaÜjar yönüyle mahallî Sos
yali Sigortalar Kurumlumda ayrıca 'tescil edilir. 
Bir perlsıonel yer değilşltirldiği zatman, gittiği yer
deki Sosyal SigorMlar Kurmımjuma oranım, yöne
ticileri (bir beliğe verir. Der ki, «Burhan$tititnı 
Aisıuıtay şu tıarühtiem itibaren benim işyerlimle gir
di. Kendisimin Solsyal Sigortalar numarası bu
dur.» Bien, aırltıfc, o daklikaden sonra o işyeri 
İçim ıSosyal Siilgoritalar Kurumuna tescil edilmiş 
(öliurnSm. 

Bir iişiçinim İhtiyarlığı, ölümü Hainde veya 
bir peMomelinîim iş afkdMn, iş Kanunu hüküm
lerime göre felsfalediimlelsii ısonumda, kooperatif 
kıdem tazminatı ödemekle karşı karşıya kalır. 
Kdoperaltiif, defterini açar, detr ki, «Burhanettiıni 
Asultay; sen benim işyerlinle 1069 senesinde giy
idin, şimdi sene 1972. O halde bendim sona öde
yeceğim kıdem tlaamömaitı, işyerlimde geçirdik 
ğim< üç yıllık hizmet kadardır.» Şiimldi ben ken
disimle dersem ki, «Sizin isüeğinliiz ile ve benlim 
rızamı alınmadan falanca yetideki kooperatif
ten buraya nakleldiildim. Onalda 5 - 6 sene geçen 
hdlzmlötlilm var, onu da öde.» dersem, bu koto-
peraltif benlini bu tazminatımı ödemez. Çünkü, 
biendhn (Oraya makim, bütün vecibeleriyle, bü
tün tazmimialtımıla beralber naklimi sağlanabile
cek bir anlaşmaya bağlı değil, 

Kamüisyonun bu lönergeye neden kaitaimiadı-
ğını anlamak nıiümkün değil Biz önerSimiizde 
ne demimiz; «Tanım Kredi Roopemtöifierfmde 
çalışan personelin kaidemi talimatları -ki, ko-
operatifte çalışan foültüm müstahdemler İş Ka-
niunıuna tabi ktaselerdir - ölümleri hallinde va
rislerime, emeklilik veya kamun hüküanlerime 
göre iş akiteıimiin feshimde, Tarılm Kredi KKM>-
peıiaıtilfleıünldeki geçen hizmettiler yekûn edilir ve 
elde edilecek müddet, İş KanumuıiidaM esasla
ra uygun töaizminat lolarak son çaînştığı işyeri 
tarafından lödenliır.» 

Bunsun Komisyion tarafımdan katbul etdiilıme-
mösıini ianlıaımiak mümkün değil. Bunun içîîn. bir 
örnek verelim: Her an deği^ittodiğilınk ve ha
le^ yüriürlükbe olan 5434 aayılı Enneklıi Sanldı-
ğı ile ilgili btiır iKanuntun 68 veya 98 nci ımad-
ıdeislilme göne, (Burada şu anda kacıunun mad
desini iyii haitolısyamiî orıunı) bu maddeye göre, 
eımlekCDi olan melmiurlıara Emekli (Sandığı likraımi-
ye verir. Emekli 25 sene .çalişltı ilse 25 maa§, 
30 ênıe çabşltı ilse 30 maaş vteya 16 nıaaş. Bu 
parayı kim öder? Bu parayı Emekli Sandığı 
öder. 

Sayın ımilletveki'leri, Emekli Sandığı bu pa-
rialyı kaisiasınidan mı ölder, kesesinden mi öder?.. 
Hayır. Ya ne yapar? Memurun sfflciiline bakar, 
«Bu menıiur 10 sene Sülmerbankta çjalışmış, 6 
isene Eltıilbankta çaUştaıaş, 3 sene Şeker Kurutoun^ 
da çalınmış, 2 ênle Dıevllettin falanoa sektörün
de cjalıştoiş» der ve memura ödediği parayı, ça-
lı^tarldığı müös&öselerden taJhısl eder. Der ki; 
«Palanca memurumuz emueM öldü. Ben kendil
isinle şn kadar para ödeldiim, bu metmur senin 
kaldnonlda 10 ısene toMmelt eltmiş, ibiiınaenaleylı 
ödediğim 30 000 üranıtn 10 000 lirasımı isen ve
receksin» diyerek kuruimldan parasını tabsil 
eder. Komisyon bu önergemizi kabul efanedi, 
niçin kabul etmediğ'ini anlamak yüne mümkün 
değil. 

Devlet kasasından ve Devlet. Bütçesinden si
ze 100 millyon üra veriyıoruız. Bu pana buruk-
leıie ve!ri%or, dolayılsiyle ko«)penaıtffifller kendi 
tühltüyaglarma göre bu parayı alacaklar. Pekâ
lâ ışn kooperatilf*e cjaloışan ênsonelato^ şıu koiopew 
raltiiite çalışan müsltaihdeimıim iihltayarlığı veya 
ölümü halinde tazminatı ödeneceği zaman, ça
lıştığı kotoperaıtlif ıbü mlüsltaJhldemi hangi koope-
raJtifltieın devraldı fflse «işenin koopeıratâıfimde 8 seu 
ne çfalışmışftır, sen, banla bfu 8 senelik tıaamSsnıâ  
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tamı idde» dlesim. Bu, SSmfelkflü Sandığına eşit 
bir muadelet, bir üaMcamyet, (bir asafet, bdr 
neoabet m/esıedıeısiKdiiır. Ben bu kooperatiflere 30 
seme hUzmet edeceğim, beni bir yerden diğer 
IbSır yere nialktlIe/dJeiöelkleır ve som çalıısjtağıan yerde 
5 seme çalışacağım, bu zaman içerisinde ölece
ğim veya elmıelkM oHacağum; çakıştığımı bu koop©-
ratif bana, yalnız o kooperatifteki çalıştığım 
hizmet kadar ıkıdem tazminatı verecek.. Sayım 
tıdffltefowM&etii aidaJJet bumun neresinde, hafldka-
nflyet merasim/de?... Ama, bötr personel, bir müs-
töaihıdem bir Ifeooperaltlitflte çalışırken is akdi fes-
hjeıdiülmliggıe ve bunun Ikmdettn taanıanaftı öideıraıüş-
se, tabiî M bir imısana ilkitaci bir kııdam taızmü-
mialtı verımıelk mümkün değildir. NfiJteMmı ımıüllga 
931 - 1375 sayılı % Kamumu; «Bdır işçiye, bfir de
fadan fazla kıdem tazminatının ödenmemesi» 
hıiiklmlüıra geıtirmilşltliir. 

.Sayın milletveileri, Ziraat Bankasından 
aJlaoağınız mıeönurSln Emekli Samıdığı ille ilgiteimıi, 
Ziraat Bankasının Yardumlaşma Samdığımdaiki 
hlznıetlreM ihya edecelkısimliz vıe orada çahısitır-
diffimnız kiımiseanin oaliışitığı müddeitçe terflerîmi 
ka/bull eidecelMmİlz, omdan sonra Yüce Meclis 
odiaıraik dış aMitflerimffİem dogıam kıdem tazminatı 
(mlüleisi|5e,ü©<îlini ve bir kamum hükmü olaralk bu 
-pıeniflBOttMefflîaı ölıiımllieırii veıya ilhltiyarîhlVJajn haflimıde 
'ödemmıesi lâzıımı̂ eıliera, kwdem taamlitnıa l̂arını, eme
ği ile öieeimıem bu kfimNedeme tamıımıjyaca/kfsıniifz. 

Değerli mfillktıvelkiilllerli, burada- tş Kanunumu 
M & elderfkem, o kaıdar nledip, o kaıdar âJdil. o 
Ikaldaır vilcdamllı fcararllar gıeltlrdünüz. Bslkülden, 
•ölen işçifllerin kıdem tiaızmimıatı verilmezdi, öde-
ıdimıîz. thltiyarlılk sebefbilyie iışjten aynlan iişjçi 
ıarfeadawlıaTMnıızını ehilden 1 Nitem 1950 tarihine 
Ikadar o%n hizmieltllerlM değerlenıdirdimiız, yeni 
gietârdi&itaiiiz kamunda bültfüm !biızmıe)tlierî)uii değer-
lenlditridfinilz. MüsaJaJde edimiz, lûltfediniiz, ihsan. 
ödinüız, insaf edimiz Nldter Kianuınunida, TRT de, 
Komı^ervaituvarda, Avulfealtibk Kanununldla. Dev-
lliett Tiva*rolanmıda, Ait Yaroferımıda, Mlılî Pi-
yiamıoiöîarda ve sıair faamıumflıaırdalkii geltfirdi<ğftniz 
üıifamlü bunalda oataan arlkada«!I)ara da tfamıvınız, 
İsftefdi$'lmliız baı̂ kıa bir şeıy dle$Wdir. Metdi&iımiz 
hür flaiîfllnîlalk dleift'flldh'r. Koô eımltflflıefnm kurulu
şuma Bevieıt 100 mfflllvom lira ille işıtFmalk edhlyor, 
(omdan sonra da «BeVıelt aaB&maı ı'IsdUM himaye 
etoıütvor» durufmuınıa ffefleıoek. Bumldia aidiaüet, vdk-
tiur. Kıormiısfvon lfttfflerfwn; bSiz fteuzıla para isifteımâ-
yoruz, büz kooperatiflere yent bir rnıalî omfülkeiL-

lefiyet tahmil etmiyoruz, biz geçen hizmetlerin 
değ^lendirlimestiıni işitiyoruz. 

Sayım ınileitve(kültai> sözümü şöyle toplu-
yoruımı; bir arkaldaş 15 sene bir yerde çatoşsa ve 
naikledlimefk surettiiylle başlkia bir işyerine gittöe, 
5 seme de orada çalışsa, lntfödioıiz ne kadar taz-
m'hıat ödersiniz bu arkadaşa, buna der misiniz 
İkil; «Buradaki çalıştığınız 15 sene - (oradan 
tıazmânait aHmıaldam ayrıldığın 15 seme) - bitaniş-
tir, onun üzerime ben Mil örtüyorum, bünaen-
alieyih ben samıa 5 ŝ emıeliik hiıznıelt vereyölm.» Yap-
mazsınız siz bunu, yapamazsınız. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Hazi
neyi de düşünmek lâzımdır. 

BUEHANETTİN ASÜTAY (Devamla) — 
Aziz dostum en büyük yanlışlığınızı önünüze 
sermek isterim. Bir aşık insanın elindedir, at
tığı zaman ya almış gelir, ya Ikata gelir. Bunda 
Hazinenin zararı yoktur. Vergiden muaf tut
tunuz, gümrüğü % 50 ye getirdiniz, orada Ha 
zinenin zararını düşünmediniz, burada işçiye 
vereceğiniz 5 senelik (kıdem tazminatı ile «Dev
let zarara (giriyor» diyeceksiniz. Yok. olmaz bu 
iş. Attığınız aşık kata geldi, onun için aşığı ye~ 
niden atalım... 

Bir işçinin işyerinde geçirdiği tazminatının, 
kanunun teminatı altında bulunmasına rağmen, 
değiştirdiğimiz Anayasanın teminatı altında 
bulunmuş olmasına rağmen 'onun üzerine kül 
serpemezsiniz. iSiiz bu önergemi kabul edeceksi
niz. İnsafınıza, izamınıza, fikrinize ve aklınıza 
tüm itimadım vardır. ISiz insan haklarını zede 
liyen »hiçbir »önergeyi ve maddeyi kabul etme
diniz, ama kanunun tanıdığı bu önergeyi ka
bul edeceksiniz, rahat edeceksiniz. Eğer kabul 
etmezseniz, gece rahat uyuyacağınızı zannetmi
yorum. Eğer ben elimi kaldırmassam gece ra
hat uyumam. (Sizin hepinize rahat ve huzur 
içinde uyuyabilecek istikameti ve yararlığı ve
recek bu /önergemi kabul ödiniz, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN »— Hükümet adına iSayın Doğan 
Kitaplı, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(ISamsun) — İSayın Başkan, değerli arkadaşla 
rım; 

iSayın Asutay öyle bir konuşma yaptı ki, 
bundan ısonra konuşan arkadaş, ki ben 18 yıl, 
şimdi İSayın Asutay'm hakkını korumaya çalış-
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tığı arkadaşlarla birlikte çalıştım. İnsana,, san
ki onlara karşı bir (konuşma yapma durumu hâ
sıl olacakmış gibi geliyor. 

'Sayın Asutay bir çok şeyden bahsetti. Mese
le gayet basit, Asutay'm konuşmasını dinliyen-
lerin bunu çıkarabileceğini zannetmiyorum. 

Şimdi, Asutay meseleye şöyle başladı; dedi 
ki, «Ziraat Bankasından gelenlere hakkını ta
nıyorsunuz da, kooperatifte çalışanlara neden 
tanımıyorsunuz.» :Ziraat Bankasından gelenle
re hak falan tanınmıyor. Eğer Ziraat Banka
sından gelen, Ziraat Bankasındaki şartlarla 
gelmemiş olsaydı, pirim ödeme bakımından Ta
rım Kredi Kooperatiflerine çok daha Ifazla yük 
olacaktı. Çünkü, hastalık sigortası ve fala^ 
falan bâzı sigortalar ödenecekti. «ıSadece emek
li keseneğinin işverene düşen kısmını ödiye-
cektir» diyor. Kanun sarih. Yani Ziraat Ban
kasından gelecek arkadaşlara yeni özel bir şey 
konmuyor, Emekli iSandığmda müessesece öde
neceği, o ödiyecek; kendileri tarafından öde
neceği de kendileri Ödiyecek. Biliyorsunuz ki, 
Emekli Bandığıma lödenen pirim İsçi Sigortala
rına ödenen pirimden daha düşüktür. 

O bakımdan, Ziraat Bankası memurlarına 
yeni bir şey veriliyor da, Kredi Kooperatifleri
ne verilmiyor diye bir şey yok. IKısaca mesele 
şu : 

1967 yılma (kadar Tarım Kredi Kooperatif
leri memurları iş Kanununa tabi değildi. Çün
kü, biliyorsunuz ki, 2 000 kooperatifin her biri 
bir köydedir. 1967 yılında Tarım Kredi Koope 
ratifleri memurları da İş Kanununa tabi tutul
du ve dolayısiyle feci iSigortaları hükmü bunlar 
içinde cari oldu. 1967 den itibaren kıdem taz
minatları İs Kanunu hükümleri gereğince öden
mektedir ve bundan sonra da ödenecektir. Sa
yın Asutay'in istediği; 1967 den, yani iş Kanu
nunun, Tarım Kredi Kooperatiflerine mer'i ol
madığı devreden 1936 yılına, yani kooperatifle
rin ilk kurulduğu seneye kadar olan devrede 
geçen hizmetlerinin iş Kanununa tabii imişcesine 
Tarım Kredi Kooperatiflerince nazarı itibara 
alınmasıdır. 

Şimdi Sayın Asutay birçok şeyler söyledi. 
Dedi M; «Efendim, 100 milyon veriyorsunuz» 
Tabiî Yüce Meclisin takdir'i. Bu 100 milyon 
1 300 000 aileye veriliyor. Yani aile başına 
100 lira dahi düşmüyor. «Bundan evvel Konser-
vatuvara verdiniz, TRT ye verdiniz, tiyatrolara 

I verdiniz» diyor. Verdiniz, ama onlar hep Dev
letin parası idi, Devletin müesseseleri idi. Dev-

I içtin parasını Devletin müesseselerinde kullan
dınız. Burada vereceğiniz para Devletin parası 
değil, burada vereceğiniz köylülerin parasıdır. 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin sermayesi, tama-
miyle köylülerden tahsil edilen paralardır. Onun 
için tasarruf nıenşeiniz de değişik... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Devlet 
de yardım edecek. Bunu istiyoruz, 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Devlet, bunlara gelişmesi için 
yardım edecek. Gelişmesini istiyorsunuz, ama 
tasarruf edeceğiniz kaynak tamamiyle köylüle
rin kaynağı. Yani iki taraf birbirinden değişik, 
birbirleriyle mukayese edilmesi mümkün olmı-
yan üri ayrı kaynak. 

Şimdi bu arada bir şeyi de arz etmek istiyo
rum: 1967 yılından önce - zannederim 1952 
veya 1955 yılı olacak - Tarım Kredi Koopera
tifleri memurlarının bu durumu nazarı itibara 
alınarak, bunlar bir umumî sigortaya tabi tutul
du; Anadolu Sigorta Şirketi ile toplu bir si
gorta yapıldı. 1962 yılında da zannediyorum, 
kendilerine göre özel bir emekli sandığı kurul
du. 1967 yılına kadar durum böyle geldi. 1967 
yılında iş Kanunu bunlara tatbik edilince tabiî 
bunların da hükmü kalmadı, eski sandıklardaki 
hakları baki olmak üzere devam etti. 

Yine bir hususu arz edeyim: Bu mesele, bu 
yıl Tarım Kredi Kooperatifleri memurları sen
dikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinde de 
bahis konusu oldu ve malî külfetinin tam tesbit 
edilememesi sebebiyle bu seneki toplu iş sözleş
mesinde bunu halletmek mümkün olamadı. Dü
şünün ki, toplu iş sözleşmesinde karşılıklı oturu
yorsunuz münakaşa ediyorsunuz; siz hesabınızı 
koyuyorsunuz öbür taraf hesabını koyuyor. Böy
lece halledilemiyen bir meseleyi burada hiç il
gisi olmadan - bu tamamiyle bir teşkilâtın ku
ruluşudur - bu kanuna eklemek, kanun tekniği 
bakımından mümkün değil. Benim kanaatimce 
kaynaklara tasarruf bakımından da mümkün 
değil. 

O bakımdan Sayın Asutay'm endişelerini tak
dir ediyorum; hizmet vermiş arkadaşlarımız 
vardır, bunların haklan alınmalıdır; ama hakla
rının alınabileceği yolda mücadele edilmelidir 
yahut mücadele edilerek değil de, o yol arana-

j rak alınmalıdır. 
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Demin de arz ettiğim gibi, toplu iş sözleşmesi 
yolu vardır ve bu sene denenmiştir. Hesabedilir, 
kitabedilir; nasıl verilir, nereden verilir - çün
kü bu kooperatiflerin demin de arz ettiğim gi
bi bâzı sandıkları vardır, bunların imkânları ge
lişkindir. Müşterek yardım sandığı vardır, im
kânları büyüktür - bunlar araştırılır ve ora
dan verilir. Bu kanuna böyle bir hüküm koy
mayı, kooperatiflerin kuruluş şekli bakımından, 
kooperatiflerin dayandığı kütle bakımından ve 
kooperatiflerin kaynaklarının özelliği bakımın
dan ve de kanun tekniği bakımından uygun gör
mek zannedersem mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Katılmayış sebebini izah etmek 

üzere buyurun, Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Sayın Asutay'm önergesine niçıin katılmadı
ğımızın büyükçe bir (kısmını Sayın Bakan izah 
etti. 

1967 yılında İş Kanunu kapsamına giren Ta
rım Kredi Kooperatiflerinde çalışanların, İş Ka
nununun bahşettiği bütün haklardan istifade et
tiğini izaha da lüzum görmüyorum. 

Sayın dostum Asutay iyi bir müzakereci. 
inandığı konularda büyük gayretler gösteriyor. 
Yalnız konuşmalarının bir yerinde; «Komisyon 
neden katılmıyor ankyamadım» diyor ve ilâve 
ediyor; «Çünkü burada işçi hakları var.» 

Burada işçi hakları olduğu için, Komisyon 
işçi haklarına karşı; yalnız aziz dostumuz Asu
tay işçi haklarını savunur(!) ihtisaslara hür
met ederim. Türk Parlâmentosu her vatanda
şın hakkına olduğu gibi, Türk işçisinin hakkına 
da sahiptir. Komisyonumuzun işçi haklarına 
karşı olduğu yok. Yeri burası değil. Bu ka
nun Tarım Kredi Kooperatifleriini tarif ediyor. 
Onlann kuruluşlarını, teşkilâtlanmalanm sağlı
yor. Hani zaman zaman bâzı arkadaşlarımız 
«Türk çiftçisi, fakir çiftçi, zavallı çiftçi» ede
biyatı yapıyor ya işte ona çare ve ted
birler getiriyor. Eğer Sayın Asutay arka
daşımız 1967 yılından evvel Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde çalışan arkadaşların hakları 
için bir kanun teklifi getirirse biz de bir Parlâ
mento üyesi olarak ona memnuniyetle katılırız. 

2836 sayılı Kanunu değiştiren bu kanunda 
bu hususun - çok inceledik, tetkik ettik - yeri 
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I yok. Fötr şapka giymiş bir hanım gibi ters gele-
I cek hiç alâkası, ilgisi olmıyan bir konunun bu ka-
I nuna bir geçici madde ile yasak savma gibi bir 
[ ıgeçici madde ile getirilmesine - aslında arzu et-
I tikleri hıtöus da yerine gelmiyecektir - Komisyo-
I numuz katılmıyor. 

Tekrar ediyorum; Komisyonda çalışan arka-
daşlananızm hepsi memleket ve millet hizmeti 
görmektedir. Komisyon hiçbir vatandaşımızın 
hakkına, hukukuna da karşı değildir. Bu se
bepten katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, önergenizi izah 

ettiniz. Eksik bıraktığınız bir taraf mı var? 
BURKANETTÎN ASOTAY (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Biliyorsunuz İçtüzük mücme-

len izah etme imkânı veriyor, içtüzüğün emri 
veçhile çok kısa olarak ifade etmek üzere buyu
run. 

BtTRHANEiTTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkam, değerli arkadarlar; 

«Leib ve leblebi» meselesidir. Biliyorsunuz 
her zaman için beniım görüşüm kıt ve görüşmem 
de çok dar. O Ibakamdan Mzan «Leib» i «Leible-
bi» haline getiriyorum. 

Sayın milletvekilleri, çok üzüMüm. Hem Sa
yın Kasım önadım ve hem de Sayın Devlet Ba-

. kanımız Sayın Doğan KitapJı'nm görüşmelerin
den dolayı büyük üzüntü duydum. 

Meseleyi izah edemedim diyemiyorum. Ken
dileri bu meseleyi tetkik edebilecek kadar me
selenin derinliğine girmemişler. Benim görüş
mem, işçilerin muhtelif müesseselerde, koope
ratiflerde geçecek hizmetlerinin birleştirilme
sini sağlıyalbilecek bir hükmün kanuna geti
rilmesinden ibarettir. 

Sayın Kitaplı; «Kooperatiflerde çalışan ar-
'kadaşlar 1697 senesinde İş Kanunu kapsamına 
girdiler, kıdem tazminatları 1967 senesinden son
ra ancak kıymetli» dediler. Sayın, önaidam da bu
nu söyledi. Çak üzüldülm. Yanlış, çok yanlış. 
Bir işyerinin îş Kanunu kapsamına girdiği ta
lihten itibaren o işyerinde çalışan işçilerin kı
dem tazminatı değerlendirılimez. O işyerinde, iş
çinin, kanun kapsamına girmeden evvel çalış
mış oMuğu işler kıdem tazminatında esas alı
nır. Bunun için tevnidi içtihat kararlan var, 
Ibunun için mahkeme kararları, var, bunun için 
rakamını sayamıyacıağam kadar, on binlere ya-

I km Temyiz kararı var. 
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Bir insan bir işyerine 19§0 senesinde gir
se, o işyeri 1970 senesinde İş Kanunu kapsamı
na alınsa o işçi, o işyerindem 1971 senesinde çı
karılsa o işçinin o işyerindeki kıdem tazmina
tı 1950 senesinde başlar Sayın Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Mesele yok o zaman. 

BURKANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Bunun için tevhidi içtihat kararları vardır. 

Sayın önadım'ın ve Sayın Devlet Bakanı
nın «Bu işyerinde çalışan arkadaşlar 1967 se
nesinde îş Kanununa tabi tutuldu binaenaleyn 
Sayın Asutay'ın iddiası bunu 1936 lara çekmek 
niyetine bağlıdır» demeleri haksızlık olur. Bu 
öyle değil. Bunun için tevhidi içtihat kararla
rı vardır. Kooperatif e giren işçi arkadaşlarmuız 
ıhangi sene işyerine girmiş olurlarsa olsunlar 
kanun kapsamına girmeden evvelki bizmetle-
ri de kanunda muteberdir. Bizim demek iste
diğimiz nokta bu. 

«Toplu sözleşmelerde halledilir..» Kıdem taz
minatı, ancak miktar bakımından toplu söz
leşmelerde müzakere mevzuudur. Kanun 15 gün
lük diyor, ben toplu sözleşmede 1 ay isterim. 
İhbar tazminatını artırunim, ücretimi artırırım. 

Sayın Kitaplı, lütfediniz Sayın Bakanım, 
Sayın önadım, tetkik ediniz, lütfediniz. Siz es
nafları müldaf aa ederken ben size; «Siz esnaf -
lan müdafaa ediyorsunuz» demedim; ama ben 
en garip bir kişi olduğum için herkes benim 
kaleye bol bol gol atıyor. Ben de bunun doğru 
olup olmadığının takdirini hakemlere bırakıyo
rum. 

iSayın milletvekilleri, mücmelen mesele şöy
le : Biz diyoruz ki, bir kooperatifte çalışan ar
kadaş kendi rızası alunmadan başka bir koope
ratife gönderilirse bu 2 kooperatifte geçen hiz
metleri son çalıştığı kooperatif tarafından de
ğerlendirişin. Bu, «1967 senesinden evvele gide
ceksiniz» demek değildir. Bunu kanun tâyin et
miş, bunu mahkeme tâyin etmiş, tam içtihatlar 
tâyin etmiş. Bunun için on binlerce karar var. 
Lütfediniz Çalışma Vekâletine sorjalım, Adliye 
Vekâletine soralım. Yarın ben takdim '©deyim 
size ve simidi arz edeyim; 1939 senesinde bir kı
dem tazminatı meselesi olmuş: «3008 sayılı Ka
nun 1936 da çıkmıştır, binaenaleyh 1939 a ka
dar geçen 3 senelik kıdem tazminatı verece
ğiz» diye bir mahkeme karar almış. Bunun için 

bir tevhidi içtihat çıkmış. Eğer rakamda al
danmıyorsam ya 123 tür ya da 23 sayılı tevhidi 
içtihat kararı vardır. Karar 1938 de çıkmış 
1971 de değil. Bizim dediğimiz kıdem tazminatı
nın 1967 den evveline değil, - zaten onu ödiye-
ceksiniz - Biz, (A) kooperatifinden (B) koopera
tifine bir müstahdem geçerse bu 2 kooperatifte
ki hizmetlerin değerlendirilmesini istiyoruz. 

Yanlışsınız, takdiriniz yanlıştır. Mahkeme 
kararını tetkik etmeden Heyeti Umumiyeye bir 
işarette bulundunuz. Beülki çok aceleye geldi, 
'belki bu meselenin teklif edileceği bilinmediği 
için yetkililer tarafından bu husus incelenmedi; 
ama lütfediniz muhtelif kooperatifleride ge
çen hizmetleri birleştiriniz. Bu mesele 1967 se
nesinden evvelini değil, muhtelif kooperatifler
de geçecek hizmetleri âdil bir seviyeye getir
mek mâna ve maksadını taşır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergeyi dinlediniz, önerge sa

hibi izah ettiler.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz bir 
hususu tavzih edeyim? 

BAŞKAN — Bir yanlış anlama mı oldu, söy
lemediğiniz bir söz mü size izafe edildi? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — 1967 den sonraki zaten tev&idedilmekte-
dir. 

İSayın Asutay buyurdular ki; «Sâym Kitaplı 
eskisini söyledi, ben 1967 den sonrakiler de tev-
hidedilsin istiyorum.» 

Bunlar zaten tevhidedildi. Bundan evvelki 
senelerin tevhidini istiyor ki, bu mümkün de
ğildir. Bizim dediğimiz budur. 

BAŞKAN — Peki, beyanlarını tavzih edi
yor Sayın Bakan. Katılmayış sebeplerini de din
lediniz. 

önergeyi Genel Kurulun tasviplerine sunu
yorum. Kabul edenler işaret buyursunlar lüt
fen... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Yine geçici madde eklenmesi mahiyetinde 
(bir önerge daıha var, okutuyorum:. 

MiHiec Meclisi Sayın Bakanlığına 
Müzâkere edilmekte olan Tarım Kredi Koo

peratifleri ve Birlikleri Kanununa aşağıdaki 
geçici 8 nci maddenin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

At yon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 
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Geçici madde 8. — Tarım Kredi Kooperatif
leri personelinin ölümleri halinde kanuni mi-
rasçıHarına ve emekliliğe aynlnıaları halinde 
kendilerine, îş Kanunu kapsamına alınmadan 
evvel bu kooperatiflerde geçen beher hizmet 
yılı için son .aylakları üzerinden tahakkuk et
tirilecek 15 er günlük kıdem tazminatı, Mer* 
kez Birliğince ödenir. 

İptal edilen 931 sayılı İş Kanununun yürür
lüğe girmesinden sonra emekli olanlar ve ölen
lerden sözü geçen kanunun 14 ncü maddesin
de belirtilen kıdem tazminatından yararlana-
mıyanlar hakkında da bu madde hükmü uygu
lanır. 

BAŞKAN — Koımisyon .. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (iSam-

sun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Okunmuş bulunan önergeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Yürürlüğe girme : 
Madde 23. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?., 'fok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunu yürütecek makam : 
Madde 24. — Bu Kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Yalnız bir tertip hatası var, «kanunu yürü
tecek» terimindeki (r) harfi düzeltilmiş, o şe
kilde okunmuştur. Bu düzeltmeyle 24 ncü mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyelerin adlarını okuyorum; Sayın Şinasi öz-
denoğlu, Sayın Turgut Boztepe, Sayın Nuret
tin Sandıkçıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına söz istemişlerdir. 

Başka söz isitiyen sayın üye?.. Yok. 

ıSaym Sandokçıoğluı lehte söz istiyorsunuz, 
buyurun. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) — Vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Boztepe konuş
maktan vazgeçiyorlar. 

Buyurun Sayın Sandıkçıoğlu. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA MEHMET NURETTİN SANDIKÇIOĞ
LU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Uzun aylardan beri çalışmak suretiyle Yüce 
Meclisimizin köylümüz ve çiftçimiz için meydana 
getirdiği ve şu anda kabul etmeye meyledip ha
zırlandığı Sayın Hilmi Okçu'nun Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu teklifi ka
nunlaştığı takdirde cidden memleketimize, mille
timize ve bahusus çiftçi kardeşlerimize çok ya
rarlı bir kanun olacaktır. 

Kanunun birçok yenilikler getirmesi bizi iç
tenlikle memnun etmiştir. Şöyle ki; Türk Mille
tinin, Türk köylüsünün kooperatifçiliğe karşı 
evvelden beri rahatça onun içerisine girmek var
ken, kooperatifçilik bâzı hususlarda çalışmala
rının noksan oluşundan veya yan bâzı tesirler
den dolayı gelişememiş, kalkmamamış, Türk 
köylüsünün hizmetine lâyıkı veçhile girememiş 
idi. 

Şimdi Türk köylüsü ve çiftçisi bu kanunla 
kooperatifçiliğin nimetlerinden daha çok isti
fade edecektir. Evvelâ köylerimizde kurulmuş 
bulunan 2021 adet kooperatiflerimiz vardır ve 
21 370 köye hitabetmektedir. içine aldığı ortak 
miktarı 1 300 000 civarındadır ve hitabettiği yi
ne köylü ve çiftçi miktarı 7 milyonu geçmekte
dir. 

Bu demektir ki, bu kanundan Türkiye'nin 
aşağı yukarı 1/4 ü çok rahatlıkla istifade ede
cektir. Bu kanunun getirmiş bulunduğu yenilik
lerden arkadaşlarım, bilhassa çok yönlü oluşu 
dikkati çekmektedir. Artık çiftçi ve köylü yal
nız kredi alıp verilen, banka gişesi gibi kullanı
lan bir yer olmaktan çıkacaktır kooperatifler ve 
doğrudan doğruya çok yönlü çalışarak bir kal
kınmanın, birleşmenin, ileriye doğru gitmenin, 
birlik olmanın kuvvetini verecektir. 

Ayrıca, şimdiye kadar ne derlerse ona peki, 
ne derlerse ona razı şeklinde Ziraat Bankasının 
kanadı altında, Ziraat Bankasının vesayeti al-
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tında şimdiye kadar yürütülen Tarım Kredi Ko
operatifçiliğimiz bu kanundan sonra şahsiyetine 
tam mânasiyle bürünecek ve artık yukarıdan 
gelme emirlerle idare edilen bir kurum olmak
tan ziyade hakikaten halka, köylüye dayanan ve 
çiftçinin öz malı kuruluşlar haline gelecektir. 

Yine kanunun getirmiş bulunduğu, bizi çok 
memnun eden ürünlerin değerlendirilmesi ve pa-
zarlanması hususu Türk köylüsünün ve çiftçisi
nin en çok muhtaç olduğu bir unsur idi. Bunu 
şimdiye kadar kooperatifler imkânları nisbetin-
de yapmaya gayret etmişlerse de organize olma
dıkları ve kanun mevzuatları müsait bulunma
dığı için ilerletememişler, amprik bir şekilde 
yürütebilmişlerdir. Eğer kanunda gösterilen 
bu husus ciddî olarak uygulansa Türk köylüsü
nün kalkınmasında büyük bir katkı olacaktır. 

Ayrıca, yine kendisiyle paralel olan bâzı ku
ruluşların sermayelerine yatırımlarına iştirak 
de, bu ziraatle ilgili kuruluşların ve kooperatif
lerin kuvveti olacaktır. Muhterem arkadaşla
rım, şimdiye kadar çekilen bunalımların bir 
kısmı da personelin iyi yetişmemiş olması, eğitil
memiş olmasıydı, yine bu kanun bu imkânı ver
diği için çok yararlı olacaktır. Mevduat topla
ma hususunda da millî ekonomimize katkıda bu
lunacağına kaaniiz. 

Arkadaşlarım, yalnız sözlerimin sonuna gelir
ken Cumhuriyet Halk Partisi Gmıpu olarak şu 
hususlara gayet iyi dikkat edilmesi hususunda 
birkaç madde ile arkadaşlarıma hitabedeceğim. 

Kooperatifçilik Türkiye'de çok uzun yıllar
dan beri daima öcü gibi gösterilmiş ve bu kuru
luşlar bâzı siyasi yatırımcılar, demagoklar ve oy 
avcıları tarafından komünist ocakları olarak ni
telendirilmiştir. Bu, kooperatifçiliğimizi şimdi
ye kadar geliştirmemiş olan unsurların başında 
gelmektedir. Artık memleket ve köylü anlamış
tır ki, kooperatifler bu şekilde kuruluşlar değil
dir. Kooperatifler, memleketi kalkındıracak ez 
halk, memleket ve millet kuruluşlarıdır. 

Ayrıca, kooperatiflerimizin gelişmesine mâ
ni olan unsurlardan bir tanesi de, şimdiye ka
dar örneklerini hepimizin yegân be yegân tesbit 
ettiğimiz particiliğin, politikanın seçimlerle her 
hangi bir suretle bu güzel ve temiz kuruluşla
rın içine sızmalarıdır. Temennimiz odur M, bu 
güzel ve temiz kuruluşların içine bundan sonra 
politikacılar art düşüncelerle girmesinler ve bu 

müesseseleri kendi sahiplerinin elinde memleke
te veya kendilerine yararlı bir halde bıraksın
lar. 

Kanunun tümüyle memleketimize, milletimi
ze faydah olmasını yürekten diler, Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Müzakeresi tümü üzerindeki ko
nuşmalarla bitecek olan bu kanunun tümü hak
kında ayrıca Sayın Şinasi özdenoğlu'nun söz ta
lebi vardır. Ancak bir kişiye lehte konuşma 
olanağı veriyoruz; fakat kanun açık oya tabi ol
duğu için oyunun rengini belirtmek sadedinde 
bir kişiye daha söz verme imkânına sahibiz, iç
tüzük, madde 137. 

Buyurun Sayın özdenoğlu. 
ŞiNASî ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yüce Meclis bir süredir Tarım Kredi Koope

ratifleri ve Birlikleri kanun teklifi üzerindeki 
görüşmelerini bitirmiş, böylece Türk çiftçisinin 
kalkınmasına ve ekonomik yönden güçlenmesine 
yeni ufuk açacak bir eser yaratmıştır. 

Teklifin Yüce Mecliste görüşmeleri sırasında 
yakın ilgilerini esirgemiyen milletvekili arka
daşlarıma, Komisyon Başkanı Sayın önadım'-
in şahsında değerli Komisyon mensuplarına ve 
adım adım bu tasarıyı dikkatle izliyen Sayın Hü
kümet temsilcisi Bakan Kitaplı'ya huzurunuzda 
teşekkürü borç bilir, ayrıca bu teklifi getiren Sa
yın Okçu arkadaşımıza da teşekkürlerimizi arz 
etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi Geçici 
Komisyon 58 maddeden ibaret olan bu teklifin 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda esasen var 
olan hükümlerini çıkarmış, bâzı maddeleri bir
leştirmiş, bâzılarını da değiştirmek suretiyle 
yüksek huzurunuza getirmiştir. 

Yüce Meclisimiz, geçici maddeler hariç 20 
küsur maddeden ibaret olan metnin son rötuşla
rını yaparak görüşmeleri bitirmiş bulunmakta
dır. 37 yıldır Tarım Kredi Kooperatiflerinin ça
lışmalarını düzenliyen 2836 sayılı Kanun elbette 
eskimiş. Değişen ekonomik ve sosyal muhtevaya 
göre yeni hükümler getirmek elbette zorunluy
du. Gerçekten teklif esas prensipleri itibariyle 
detayları anasözleşmelere bırakmış, prensipleri 
getirmiştir ve başlıca niteliklerinden biri de bu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu hükümlerin 
uygulanmasını gelecek günler içinde hep bera-
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ber izliyeceğiz. Bizce önemli olan yeni hüküm
lerle Türk çiftçisine sağlanan kolaylıklardır. Bu 
kolaylıklar sağlanmış mıdır? Hemen ifade ede
yim ki, bu tasarıyla kooperatiflerin hizmet alan
ları önemli ölçüde genişletilmiş, bizim görüşü
müzle hattâ liberal de olsa - ki, fazla liberal ta
raflarına katılmadığımızı bu kürsüden ifade et
miştik - esas itibariyle ortaklara gerdekten ko
laylıklar sağlanmıştır, örneğin; kooperatife gir
me ve çıkmada ortaklara serbestlik tanımış, izin 
almadan ürününü satan ortağa verilen hapis ce
zası kaldırılmıştır. Kooperatiflere olan borçların 
ödeme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılmış, gü
nünde ödenmiyen borçlar için iki misli faiz alı
nır şeklindeki eski kanun hükmü kaldırılmıştır 
ve nihayet bu yararlı hükümlerden birisiyle de, 
kooperatifler bankalar gibi mevduat kabul ede
ceklerdir. 

Değerli milletvekilleri; 
Kanunun tümü üzerinde başlangıçta yaptı

ğım konuşmada bilhassa belirtmek istemiştim, 
kooperatifçilik bir inançtır; hattâ onun da üs
tünde bir aşktır, demiştim. Bu inancı yaratan 
bir heyecandır. Türk kooperatifçiliğini, Türk 
köylüsüne yararlı kılacak bir hareket, işte bu 
heyecanla beslenmelidir, inançlı kadroların bu
lunmadığı yerde kooperatifçilik olmaz, bürokra
si olur. 

Büyük köylü ve çiftçi kütlelerine yeni im
kânlar getirecek olan bu tasarı vesilesiyle üç di
leğimi kısaca bu Yüce kürsüden tutanaklara ge
çirmek istiyorum : 

1. Bu kanun bozuk kredi düzenine son ver
meli, Türk çiftçisinin özlemini çektiği kredi ada
leti, bir başka deyimle kredi reformunu sağla
malıdır. Her türlü partizan görüş ve davranış 
bu kanunla iflâsa mahkûm edilmeli, herkese hak
kı verilmelidir. 

2. Bu kanunla kurulacak yeni örgüt - yani 
hizmetliler örgütünü kasdediyorum - Tarım Kre
di Kooperatiflerini dürüst çalışan kuruluşların 
önsafma getirmelidir. Yoksul milletin bir kuru
şu üzerinde titremeli, yolsuzluklarla, hırsızlık
larla savaşın en cesur örneğini vermelidir. 

Az da olsa, geçmişte kooperatif bünyelerin
deki yolsuzluklar bir daha geriye dönmemelidir 
arkadaşlarım. 

3. Türk çiftçisine kooperatifçiliği öğretecek 
ve sevdirecek olanlar hiç şüphesiz eğitilmiş kad
rolardır. Esasen tasarının 3 ncü maddesi ile de 

meslekî ve teknik eğitim, kooperatiflerin esas 
görevlerinden birisi haline getirilmektedir. Bu
gün 2 040 kooperatifte 3 700 civarında görevli 
vardır. Bunlar bir yandan meslekî eğitim kurs
ları ile, öte yandan Türk - Alman eğitim proje
si içersinde olmak üzere iki türlü eğitim görmek
tedirler. önce iki - üç yıl kooperatif görevlisi ola
rak çalışanlar, üç aylık müddetle ve 80 - 120 ki
şilik kurslarda eğitilmekte, bu kursları başarı 
ile bitirenler ise, masrafları Alman Hükümeti 
tarafından karşılanmak üzere Reifeisen Koope
ratifler örgütünde staj yapmak üzere Alman
ya'ya gönderilmektedir. 

Her yıl yirmi ilâ yirmibeş kişi olarak gön
derilen bu hizmetliler orada altı ay kalmaktadır
lar. 

Sayın milletvekilleri; 
Eğitilmemiş kooperatifçilerimizin oldukça 

yüksek bir sayıda, 1 800 civarında bulunduğu
nu düşünürsek, bilhassa Ankara'daki üç aylık 
kurslara daha çok görevli çağırmak, en kısa 
zamanda eğitilmemiş görevlileri eğitmek şart
tır. Bunun gibi, kabiliyetli gençlerimizin, dünya 
kooperatifçiliğinin gelişmelerini görmek, yetiş
mek ve gördüklerini, öğrendiklerini Türkiye'de 
uygulamak üzere fazla sayıda dışarıya gönde
rilmeleri zorunludur. Yirmi, yirmibeş kişi ne 
ifade eder? Bu ölçüler artık kalkınmak ve ham
le yapmak zorunda olan toplumlar için iflâs et
miş rakamlardır. 

Türkiye her alanda ve elbette kooperatifçi
lik alanında da büyük projeleri uygulamak ve 
dev hamleler yapmak zorunda olan bir ülkedir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Elbette ki, Yüce Meclis, çıkaracağı bu kanu

nun takipçisi olacaktır. Türk çiftçisinden hiçbir 
fedakârlık esirgemiyen Meclisimiz,, elbetteki bu 
kanunu uygulıyacak olanlardan ciddî ve titiz 
hizmetler bekliyecektir. Bu tasarıya fikirleriy
le, önerileriyle, ciddî takipleriyle katkıda bulu
nan çok değerli parlömanter arkadaşlarıma bir 
kez daha teşekkür eder; eserin, asıl sahibi olan 
Türk milletine ve Türk çiftçisine yararlı olması
nı gönülden diler, vatanım için çiftçim için ya
rarlı olacağına, yeni ufuklar açacağına gönülden 
inandığım bu tasarıya olumlu oy kullanacağımı 
arz eder, hepinizi derin saygılarımla selâmlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Aleyhte söz istiyen sayın üye 

var mı?. Yok. 
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Teşekkür sadedinde Sayın Komisyon Başka
nı, buyuran. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, üç ayrl celse ve bir hayli mesai ile 
Genel Kurulumuzun kabul ettiği 22 esas, 7 geçi
ci ve 2 yürürlük maddesinden ibaret Tarım Kre
di Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun mü- ; 
kemmel bir tarzda çıkması için gayret gösteren 
değerli üye arkadaşlarıma, Yüce Meclisin diğer 
üyelerine, Komisyonumuz, 29 numaralı Geçici 
Komisyon adına teşekkürlerimi sunuyor ve bu 
kanunun büyük milletimize hayırlı olmasını te
menni ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin müzakeresi 
bitmiştir, tümü açık oylarınıza sunulacaktır. Ha
yırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Biraz evvel foitmiş olan açık oy 
sonucunu arz ediyorum. 

1971 yılı İBlütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında fkanun tasarısı
nın açık oylamasına 2Ö0 sayın üye katılmış 
oluıp, 1244 kabul, 4 ret, 2 çekimser oy kullanıl
mış, ıgerekli çoğunluk sağlanmış, tasarı kanun- | 
laşmıştır. i 

X 4. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu- j 
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ] 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde \ 
bulamadıkları ilâçları dı§ memleketlerden ge- \ 
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri j 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum- \ 
hunyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak- \ 
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş t 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü- \ -
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri \ 
ve Ticaret, Sanayi, Millî [Savunma, Ulaştırma, \ 
Adalet, Maliye, Gümrük ve <Tekel, )Sağlık ve j 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seci- \ 
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko- j 
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (1) j 

BAŞKAN1 — Bir önerge var, okutuyorum, j 

(1) 162 ve 162 ye 1 mci ek basmayazılar Tu- \ 
tanağın sonundadır. * 
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Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü 'gündemin (birinci görüşülmesi ya

pılacak işler "bölümünde (bulunan, sıra sayısı 
162 ye 1 nci ek olan Gümrük Kanunu tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif «derim. 

24 No. lu Geçici Komisyon 
IBaşkanı 
(Sakarya 

Yaşar Bir 
BAŞKAN .— önergeyi dinlediniz, Genel Ku

rulun tasviplerine sunuyorum : Kabul eden
ler... iEltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivediliği kabul edilmiş olan Güm
rük Kanununun tümü üzerinde 'beyanda bu
lunmak iştiyen sayın üye var mı?.. Buyurun 
Sayın "Yüceler, 0. H. P. Grupu adına. 

O. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YtKîE-
LEOEl (İKayseri) — Sayın Başkan, çok muhte
rem üyeler. 

Memleketimizde IGümrük ve Tekel Bakan
lığının gelirleri Hazineye güçlü bir destektir. 
Yani, memleket kalkınmasında gümrük ve te
kel gelirlerinin payı oldukça yüksektir. Güm
rük ve tekel gelirlerinin 1957 - 1966 yılları ara
sındaki on yıllık devlet gelir bütçesindeki payı 
% 29 a yakındır. İBunun ortalaması, % 50 sin
den fazlası da igümrülk |gelirleridir. 

Bu yönden memleketler için gümrük teşki
lâtının ve gümrük mevzuatının önemi vardır. 
Gümrük mevzuatı ve jgümrük teşkilâtı, günün 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde rahat işliye-
cek olursa, hiç şüphe yok ki gümrük gelirleri
nin Devlet bütçesinde payı daha da yükselecek 
ve ilgilileri de daha çok memnun edecektir. 

İktisaden kalkınma çabası içinde olan mem
leketimiz için gümrük gelirlerinin önemi daha 
da büyüktür. Zira, .gümrük gelirleri daha çok 
malî takati müsaidiolan kişi ve firmaları ilgi
lendirmekte ve dolayısiyle memleketimizin hız
lı ve [plânlı çabasında daha çok bu sınıfın des
teği temin edilmiş olmaktadır. 

Gümrük mevzuatı gümrük teşkilâtının dü
zenli ve rahat işlemesi, yalnız Devlet gelir büt
çesine gelir sağlamakla veya memleketimize 
mensup fert ve firmalara ait işlemlerde rahat
lık teinin etmekle kalmaz, ayrıca siyasi, kültü
rel, ticari, sosyal ve turistik yönlerden gelişen 
milletlerarası münasebetlere de cevap vermeye 
çalışır. 
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Bu yönden de gümrük teşkilât ve mevzuatı
nın düzenli işlemesine zaruret vardır. Halbuki 
memleketimizde, §u anda görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısının gerekçesinde de ifade 
edildiği gibi, yürürlükte (bulunan 5383 sayılı 
Gümrük Kanunu, evvelce tatbik edilmekte bu
lunan spesifik tarifenin icaplarına göre hazır
lanarak 11 . 11 . 1949 tarihinde meriyete gir
miştir. 

Bilâhara advalorem sisteme geçiş dolayısiy-
le bu kanuna 6 . 8 . 1954 tarihinde yürürlüğe 
giren ö^O sayılı Kanunla .kıymet esasına müs
tenit gümrük giriş tarife cetveli eklenmiş ve 
yeni durumun gerektirdiği bâzı değişikliklere 
de tevessül edilmiştir. 

Bütün bunlara rağmen mer'i 5383 sayılı 
Gümrük Kanunu son yıllarda gelişen milletler
arası ticari ve iktisadi münasebetlerimize, gün
den güne önemi artan turistik imkân ve kay 
naklanmızın hızla gelişmesine, yerli sanayiimi
zin inkişafına, ihracat ve ithalâtN işlerimizin 
rahatlıkla işlemesine imkân sağlıyacak nitelik 
te olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu güçlükler dolayısıyle yurt içinde ve dı
şında haklı şikâyetler olmakta, dolayısiyle il
gili Bakanlık ve şahıslar da huzursuz hale gel
mektedir. 

Bütün bu ihtiyaçlara cevap vererek düzen
li ve rahat çalışmaya imkân verecek muhteva
da hazırlanmış bulunan Gümrük Kanunu tasa
rısı 3 ncü Koalisyon Hükümeti sırasında Millet 
Meclisine sunulmuş, karma bir komisyonun tet
kik ve tasvibinden geçtikten sonra gündeme 
alınmıştı. 

İSarf edilen bütün gayretlere rağmen bu ka
nun tasarısının 11064 yılında Mecliste görüşül
mesi mümkün olamamıştır. 

3 nıcü (Koalisyon Hükümetinden sonra Ada
let Partisi iktidarına dayanarak kurulan Hü
kümetler sırasında da muhtelif vesilelerle yap
mış olduğumuz bütün ikaz ve uyarılarımıza 
rağmen bu kanun tasarısının Mecliste görüşül
mesi mümkün olamamıştır. 

Aradan beş yıl (gibi uzun bir zaman geçtik
ten sonra, 29 . 11 . 1969 tarihli Bakanlar Ku
rulu karan ve o günün Başbakanı !Sayın Süley
man Demirel'in imzasiyle bu kanun tasarısı ye
niden Meclisimize gelmiştir. 

Buna rağmen, geçen zaman içerisinde yine 
bu kanun tasarısının görüşülmesi temin edile
memişti. Dikkat edilecek olursa, memleketimiz 
için çok lüzumlu olduğunda ittifak ettiğimiz 
reform niteliğinde olan ve (bu maksatla günün 
ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda hazırlana
rak sekiz yıl önce Meclise sunulmuş bulunan 
bir kanun tasarısının, ancak sekiz yıl gibi uzun 
bir zaman geçtikten sonra, üzerinde konuşma 
imkânına kavuşmuş bulunuyoruz. 

Bu, hangi hızla kalkınma çabasına gönül ve 
omuz verdiğimizin ifadesi olması bakımından 
calibi dikkattir. 

Şimdi bunları bir tarafa bırakarak bu ta
san ile getirilmek istenen yenilik ve rahatlıkla-
n belirtmek isterim. 

Bu tasan kanunlaştığı takdirde... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 

efendim. 
Tümü üzerinde başka söz istiyen yok, biz

deki kayıtlara göre. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Var 

efendim, ben istiyorum. Ancak, gelecek görüş-
mede konuşabilirim. 

BAŞKAN i— O takdirde sayın hatibin sözle
rini bitirinceye kadar süreyi uzatma durumun
da kalacağım, Bu hususu tasviplerinize sunuyo 
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim. 
0. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜCE

LER (Devamla) •— Bu tasan kanunlaştığı tak
dirde milletlerarası ticari ve ekonomik ilişkile 
rimiz gümrüklerimizde daha rahatlık ve süratle 
işliyecektir. 

Mükellefi tazyik eden, mükellefe zaman 
kaybettiren ve mükellefi daha fazla masrafa 
zorlıyan hükümler bertaraf edilmiş olacaktır. 
Bu maksatla Gümrük ve Tekel Bakanlığına ve
ya ilgili bakanlıklara yetkiler tanınmış ve ka
nuna seyyaliyet verilmiştir. 

İdareyi lüzumundan fazla işigal eden bâzı 
işlemlerde kolaylıklar getirilmiştir. Günün şart^ 
larma göre, kanunda değişiklik yapmadan ge
rekli hareket etme imkânını sağlıyabilmek için 
Bakanlar Kurulunun yetkileri genişletilmiştir, 

Giriş beyannamelerinin, mükellefler tara
fından, vergi tahakkukunun da yapılmış olarak 
verilmesi ve buna müsteniden noksanlıklar ve 
fazlalıklar hakkında ileride muamele yapılmak 
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kaydiyle sadece beyanın kontrolü ile iktifa 
edilerek muamele yapılabilmesi esası vazedil
miştir. 

Vergilerin ödenmesinde nakitten başka, ban
ka teminat mektubu ile teminatlı borç senetleri 
nin de kaJbulüne imkân verilerek, ithalâtçıya 
kolaylıklar sağlanmıştır. 

Bâzı hallerde, eşyanın muayene edilmeden 
ve sadece (kart kontrolü ile iktifa edilerek sa
hibine teslimi hususunda idareye yetki tanın
mıştır. Beyan ile muayene arasındaki farktan 
mütevellit ceza, mâkul bir hadde indirilmiş; 
resmî Devlet dairelerinden bu yolda ceza alın
maması esası kabul edilmiştir. 

Para cezasının muayyen bir müddet içerisin 
de itirazsız ödenmesi halinde üçte bir indirim 
yapılması ve tesbit edilecek vergi tutan 50 li
rayı geçmediği takdirde ceza alınmaması esası 
kabul olunmuş ve bu suretle küçük cezaların 
idareyi ve itiraz mercilerini yersiz olarak meş
gul etmemesi gayesi güdülmüştür. 

Tarife ve normal fiyat unsurları hakkında 
Gümrükler Genel Müdürlüğünden bilgi istenil
mesi halinde, verilen mütalâa ve cevabın it
halatta ve hâdiseye maksur olmak üzere idare
yi de bağlayıcı olması hususu kabul edilmiştir. 

Tescil edilen beyannamelerde yapılacak dü
zeltmeler hakkındaki hükme vuzuh verilmiştir 

Posta yolu ile ıgelen ticari mahiyetteki eş
ya ile sari yollarla gelen eşyanın normal ithal 
muamelelerine tabi tutulmaları temin edilmiş 
ve böylece ithalâtçılar arasında usul bakımın 
dan doğan farklılıkların bertaraf edilmesi yo
luna gidilmiştir. 

Yolcuların zat Ve aile ihtiyaçları için getir
dikleri veya getirecekleri resme tabi eşyanın 
muamelesinin tahakkuk varakası ile yapılması 
temin edilmiş; böylece formalite fazlalığı ve 
ceza tahdidi kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Turizm kolaylığını isağlıyacak hükümler ko
nulmuş ve turizm muafiyeti genişletilmiş ve 
yılbaşı hediyelerine bâzı şartlarla muafiyet ta
nınmıştır. 

Müşterek Pazar içinde dahi önemli bir güm
rük konusu olarak ele alındığı anlaşılan geçici 
(kabul rejimine tasarıda geniş yer verilerek, bu 
rejimden istifade imkânı genişletilmiş ve bil
hassa teminat konusunda kolaylıklar imkânı 
sağlanmış ve böylece sanayicilere faydalı olun
mak istenmiştir. 

Ayrıca, yurda kati olarak sokulan ham ve 
yarı mamul maddelerin, yurtta başkaca madde
ler katılsın, katılmasın, az veya çok tamamla
yıcı veya değerlendirici bir işçilik görerek yarı 
mamul veya mamul halde ihraçlarında bu eşya
nın mahiyetine giren giriş vergileri ile dahilî 
vergi, resim ve borçların toplamına karşılık, va
sati bir meblâğı reddine Bakanlar Kurulu yet
kili 'kılınmıştır. 

Rafineri tesisleri ile kimya ve montaj sana
yiinin cereyan ettiği özel antrepolar ve müma
sili yerdeki faaliyetlerin gümrük mevzuatı ba
kımından muayyen bir disiplin ve tüzük çerçe
vesi içinde yapılmasını sağlıyacak bir maddeye 
de tasarıda yer verilmiştir. 

Çıkış muamelelerine ait hükümler ayrı bir 
bölümde, yeni hükümler de konulmak suretiyle 
toplanmış ve tatbikatın kontrol altına alınabile
cek hale getirilmesine çalışılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı ile gerek 
idareye, gerekse mükellefe karşılıklı itimat üze
rine müesses, birçok kolaylıklar daha sağlandığı 
ofM, ilerdeki tatbikatın gerektireceği tedbirleri 
almak imkânı da bahşedilmiştir. 

Bu Gümrük kanun tasarısı ile getirilmek is
tenen kolaylıklar kanun tasarısının gerekçesin
de 4e ifade edilmiştir. Maddelerin müzakeresi 
sırasında da, daha açık olarak, bu yenilikler ve 
kolaylıklar görülecektir. 0. H. P. Meclis Gru-
pumuz bidayette Üçüncü inönü Hükümeti tara
fından hazırlanmış olan bu kanun tasarısı ile 
getirilmiş bulunan yeniliklerin memleketimizin 
hayrına olacağı inancı içerisindedir. Bu bakım
dan kanun tasarısının tümü üzerinde C. H. P. 
Meclis Grupumuzun müspet oy kullanacağını da 
şimdiden ifade eder; Yüce Meclisin sayın üye
lerine saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu tasarının görüşmesi ile il
gili bir önerge var, onu okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kabul bu-

yurulan Gümrük kanun tasarısının daha önce 
benzeri bâzı taşanlarda uygulandığı gibi; 

1. Tasannın tümü üzerindeki görüşmelerin 
bitimine kadar maddeler üzerinde sayın üyeler
ce verilecek değişiklik önergelerinin Başkanlığa 
tevdiine; 

2. Değişiklik önergesi verilen maddeler 
üzerinde görüşme açılmasına, değişiklik öner
gesi verilmiyen maddelerin okunup oylanmakla 
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iktifa edilmesine karar verilmesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

24 Numaralı Geçici Komisyon Başkanı 
iSakarya 

Yaşar Bir 
BAŞKAN — Emsali müzakereler yapılıyor; 

200 den fazla maddeyi ihtiva eden bir kanun; 
tetkik için önlümüze uzun zaman bırakılacak; | 
tasvibettiğiniz takdirde, etmediğiniz takdirde 
î>ivanm diyeceği hiçbir şey olamaz. I 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Emsali 
çok var. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, burada bulunmıyan birçok arkada
şımız da bu tasarıya katkıda bulunacaklardır. 

BAŞKAN — Efendim zaman bırakıyoruz. 
Şöyle efendim, yanlış anlaşılmasın. 

Şimdi, bu önerge kabul edildiği takdirde 
önümüzde uzun bir süre var, daha tümü üzerin
de müzakereler yapılacak; o müzakereler meya- | 
nında tetkik edeceksiniz maddelerini, hangi 
madde üzerinde ne gibi değişiklik istiyorsanız 
o önergeleri bu arada hazırlayıp vereceksiniz. 
Yalnız, önerge verdiğiniz o maddelerin müza
keresi tartışması yapılacak, diğerleri müzakere- I 
siz oylanacak. Kabul edersiniz veya reddedersi
niz; yine tamamen Genel Kurulun takdirine dal
mış bir konu. ' 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Oylamanızı rica 
edeceğim Sayın Başkan. 1 

BAŞKAN — Ben Başkanlık olarak izah et- \ 
meye çalıştım, tereddüdü olan varsa... 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan Mecliste 12 milletvekili bile yoktur. Şu an
da vereceğimiz karar diğerlerini tutar mı acaba? 

(BAŞKAN — Şimdi, çok iyi biliyorsunuz, bu
nun bir usulü var; çoğunluğun olup olmaması ; 
keyfiyetinde arkadaşlarınızla yeteri sayıda ta
lepte bulunursanız, yoklama yapmak zorunlu- : 
ğunda kalırız. Onun dışındaki talebinize karşı, ' 
şu anda Başkanlık olarak, saat 15,00 ten beri ; 
temadi eden müzakerelerin bu safhasında, yeni İ 
bir yoklamayı gerektirecek Tüzüğe uygun bir j 
talep karşısında olmadığımızı beyan etmek iste- j 
rim. i 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın j 
Başkan, fevkalâde önemli bir kanundur. Uzun j 
süredir beklediği için Yüce Meclis, burada bu- | 
lunan arkadaşlar anlayış göstererek bu kanu- j 
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nun müzakeresine başlanmasına imkân bahşet
tiler. Ama, bu derece önemli bir kanunda bura
da bulunmıyan ve çoğunluğu teşkil eden arka
daşlarımızın önerge verme ve konuşma hakları
na taallûk eden bir konuda lütfedin bu öner
geyi burada oylamaym. Rica ederim, lütfedin 
bunun için çalışmaya devam etmiyelim. Zaten 
burada ne görüşebileceğiz ki? Bir dahaki otu
rumda oylarsınız. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın 
Başkan.. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Önerge
nin lehinde. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Takri

rin lehinde. 
BAŞKAN — Şimdi, önerige üzerinde tekrar 

müzakere açıldığı takdirde, biraz evvel almış 
olduğunuz karara aykırı bir munzam çalışma 
süresi vermiş olurum; ona yetkim yok. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın 
Başkan, biraz evvel izah buyurduğunuz, okun
muş olan takririn oya vaz'ım rica ediyorum. 
Çünkü mehil kazanmış olacağız; tasarıyı tetkik 
edip takrirler hazırlama imkânını bahşeden bir 
takrirdir. 

BAŞKAN — Ben Genel Kurulun önümüzde
ki zamanı değerlendirip, bilhassa sayın üyelerin 
yapacakları değişiklikler bakımından tasarıyı 
okuma imkânı elde edecekleri düşüncesiyle bu 
önergeyi bu arada işleme koymak arzusunu duy
dum. Yoksa, başka bir kısıtlama filân anlamı 
yok. Tasvibederseniz oylarınıza sunacağım efen
dim; önergeyi. Kabul edenler... 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Efen
dim önergenin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakere açamıyacağım efen
dim. Kabul edenler... 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 
Başkan önerge reddedilecek olursa büyük bir 
çıkmaza girebiliriz. O bakımdan lütfeder de söz 
verirseniz... 

BAŞKAN — Sayın Yüceler aynı önerge tek
rar verilir. Bu bir usul meselesi. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz bitmiş bulunduğundan 
16 Şubat 1972 Çarşamba saat 09,00 da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. SalâJhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte--
pepınar 
Ali Cavifc Oral 
Ahmet Tojpaloğlıı 
Turgut Topaioğlu 
Alpaslan Türkcş 
Hüsamettin Us;1,u 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubaihşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Aear 
Salih Ay gün 
Kazıım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Bren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
250 
244 

4 
2 

192 

[Kabul edenler] 
Serafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ocngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
üraer Eken 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe. 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altnnbaş 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErVlem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehm.et özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çahkoğlu 
Zeki Gülsen 
Me&uıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlham i Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinisli 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

— 805 — 



M. Meclisi B : 39 14 . 2 . 1972 O : 1 

İÇEL 
Cavit Okyaym 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Haydar özdemir 
llhami Sancar 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dal dal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keslkin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarakçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kafbadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başor 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Hasan Ba«ri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

StNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbal'oğhı 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlr 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şpner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Altı Göklü 
Bahri Karakeçili 
Vöhhi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğln 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Gün er 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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AFYON KARAHÎSAE 
Süleyman Mutlu 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Emir Halil Postacı 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamaımcıoğlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küf revi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçe/imez 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
t lisan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Giilcaın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

[Reddedenler] 
AMASYA I ARTVİN 

Vehbi Meşhur | Abdullah Naci Budak 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

BALIKESİR 
M. Nurettin Sandık-
çıoğlu 

HATAY 

Talât Köseoğlü 

[Oya katılmıyanlar] 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhaııgil 
(B*k. V.) 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BlTLtS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim oktanı 
Mehmet Tu reni t 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZlNCAiN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isımet Angı 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali'İhsan Göğüs (B.) 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
tEilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) 
Darendelioğlu 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
İsmail Halkkı Tekmel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülkeı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Balkşik 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğhı 
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Talât Orhoı 
Akın özdomir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalri Üner 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erba'kan (I.) 
Mustafa Kufoilay Imer 
1. Et em Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Faruk Sultan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre (1.) 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğiu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakeıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Oengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
İl yas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
(1. Â.) 

Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 

[Açık Üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

Vahit Bozath (Bşk. V.)' 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahaiil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzmı.or (B.) 

URFA 
Necati Aksoy 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
M. Salih Yıldız 
(î. Â.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

«cetvellerde değişikliik yapıkması hakkında ..ka
nun 'tasarısı ve Büstçe Kanma Kjoımiisyonu rapo
runa Idaıir ıCulmhuriıyeit Senaitoısu Ve Bütçe Kar
ma Komisyonu. (Başkanlıkları tezkereleri (Mil-
lejt (Meclisi 1/1595) -(Cumhuriyet iSeınatosu 1/51) 
('Millett Meclisi İS. iSayılsı : 471; Chıfmhuriyet 
"Senaton IS. ISaylsı : 60) (Dağıtma ta r ih i - : 
8 . 2 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yıüımaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
mici Komisyon raporu (2/540) (.S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletveödi Hütoi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
•Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1'339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'aın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (tS. Sayısı : 161,1161 e 1 nci ek ve 

, 161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. —. İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili sSuna 'Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Enigiz'iın, Geneli af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
(Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .11971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci majddesinin kaldı
rılması ve İİIİ4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. (Sayıları : 359 ve 359 a 1 ntei ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. 'Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Buldur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması halkkındıa Ikajnun teküfiı ve Adıaiet Komis
yonu raporu (2/423) >(lS. ıSayılam : 361 ve 361 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



© 1 nci ıelk) '(ıDağıtmja taırihıferi 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla (Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
ının, Türk Ceza (Kanununun cleğişük 449 ıncu 
maddesinin 2 nci Obeaadjinüjn. tıaddUd hakkiuıida (ka
nun teklifi ve (Ajdialet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayılan 366 ve 366 ya 1 nci «lk) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 Ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Saikıaryia Milletveikili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, İDevlet mjemjurlarijnın disiplin, 
cezalarımın affuma dair Ikanun teklifi ve Adalet 
Koimjîsyoauu rapoıru (2/135) '(S. Sayılan : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (('Dağıtımla tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Bundur Milletvekili Mehmıet Özbey'in, 
Türk Ceza (Kanununun 455 inci onjaddeısinin 1 nci 
fıkrasınıın değiştirilmesi hakkımda kamum teikli-
fi ve 'Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'im, 
Tlinküye'de «sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırimjalan hakkımda (kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nıei dk) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Tuıneelii Üyesi _ 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
•nci Imaddeskue son fıikra olarak bir fıkra eklem-
traesi hakkında 'kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/165) (S. Sayılan : 370 ve 370 !e 
1 inci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ves 
4 . 2 . 1972)* 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksioley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulımmiiyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca ısağlık ımuayeme fişi ve
rilmedi ıhalklkımda kanun Itelklifi ve Millî Sa
vununa Kamisyomıu 'raporu (2/301) *(S. Sayı
l an ': 372 ve 372 ye 1 nci e)k) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 .2 . 1972) 

14. — İçel Milleitveıkili Celâl 'Kargılı 'om, 
'Tünk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad-
ıdelerinin yürürlükten ikaldırılması hakkımda 
kanun İtefclifi tve Adailet (Komisyonu naporu 
(2/3-88) ı((S. Sayılan : 877 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekilli M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceaa Kanununun 426 mcı mad
desinin (tadiline dair Ikanun teklifi ve Ajdalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan •: 378 
ve 378 <e 1 nci <ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet SenaJtoisu îstaınıbul Üyesi 
Mebrure Aksioley'in, 1076 'sayılı îihltiyat zabiti 
ve ihtiyat aisfkerî memurları Kanunumun 8 inci 
onaddeısinin (E) fılkrasının değişltirilımeısime dair 
Ikanun 'teklifi ve Millî Savunma Koimisyonu ra
poru 1(2/281) '(& Sayiları : 381 ve 381 ,e 1 nci 
.ek) '(Dağutma (tarihileri: 12.7.1971 ve 4.2.1972)-

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . - — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
numun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tar i 
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş^ 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Birindi dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 3. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 



ve Tekel, Köy işleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticanet, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kumlu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

5. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuiz 1951 .tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 mci maddesinin birinci fıkrası «K» ıbemdimde 
değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/305) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birimci ek) (Birinci dağıltma tarihi .-
23.8.1971, iktoci dağıtıma tarihi : 29.11.1971) 

6. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kamun 
tasarısı ve Flâtn Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma / 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kamumu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plâm komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 mci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

8. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kamun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 mci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

9. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanettin 
Asuttay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

10. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
mar köyü hame 1, dilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka

yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1.937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'mm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

1.1. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Üyukörem köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma., 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örenin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkımda Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma, 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Boğazlıyan ilçesline bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyümün 15 hanasimde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sır cali köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — Artvin ilinin Şavşat İlçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 mci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneşten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

14. — Kastamonu iline bağlı Devrakâni ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyimoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırıknası hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

15. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
dim Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Addet Korniş yo
mu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 mci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 



16. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedelkorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (ıS. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 17. •—• Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşınım, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) aidi ile bir il 
kurulması hakfkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
(Plân komisyomlarımdan seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Koımdsyon rapora 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtıma tarihileri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

18. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landı mlmalajn hakkımda (kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. '.Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

19. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memuıılaır Kanunumun. 3 ncü maddesilndn 
değiştirilmesine ve bu kamuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayıilı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunum 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine <bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Mil î Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci' ek) '(Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

20. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki! Kamu

nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine daik". 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) ,(S. Sayıları 304 ve 304 e 1 inci eık) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) ' 

X 21. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarınım korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hiısar Milletvekili Süleyman. Mutlu'num öner
gesi i(2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıltma tarihleri '25.3.1971 ve 4.2.1972) 

22. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'num, 5442 sayılı İl İdaresi Kamumumun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair ikamın teklifi ve Mi l î Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 23. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avrii Kavurmacıoğiu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması (hakkın
da kamun (teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. luı 
Komüsyoın raporu (2/573) (S. Sayısı : 463)> 
(Dağıtma /tarihi : 4 . 2 . 1972) 

24. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kamunu
num 25 mci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

X 25. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerimin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kamuma bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanum tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) 



Bonem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden getirtmeleri ve dış 
memleketlerden getirtecekleri ilâçlar için yapılacak işlemler hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân Komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (1/155, 2 /43) 

T. C. 
Başbakanlık 3 , 1 , 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 244/51 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 . 4 . 1966 tarih ve 71-244/2516 sayılı yazımız. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba

kanlar kurulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Gümrük kanunu tasarısı» gerekçesiyle 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

Halen yürürlükte bulunan 5383 sayılı Gümrük Kanunu, evvelce tatbik edilmekte olan spesifik 
tarifenin icaplarına göre hazırlanarak 11 . 11 . 1949 da meriyete girmişti. Bir müddet sonra ad-
valorem sisteme geçiş dolayısiyle, bu kanuna 6 . C . 1954 tarihinden yürürlüğe giren 6290 sayılı 
Kanunla kıymet esasına müstenit Gümrük Giriş Tarife Cetveli eklenmiş ve keza mezkûr kanunun 
bükümlerinde, kanunun tamamının bir revizyonu mahiyetinde olmıyan, yeni durumun gerektirdiği 
değişikliklere de tevessül edilmişti. 

Ancak, bugün için milletlerarası ticari ve iktisadi münasebetlerin gösterdiği istikamet ve inki
şafla, bâzı milletlerarası teşekküllere katılmış bulunmamız ve nihayet yerli sanayiimizin inkişafı 
ile bugünkü ihtiyaçları ve ihracatımızın geliştirilmesi imkânlarının sağlanması gibi sebeplerle Güm
rük Kanununun gözden geçirilmesi zarureti doğmuştur. 

Tatbikatta gümrüğün fonksiyonu sadece Gümrük Giriş Vergisiyle girişte alman diğer vergilerin 
cibayetine münhasır kalmamış milletlerarası ticaret ve iktisadi münasebetlerin kolaylaştırıcı, teş
vik edici ve tanzim edici faaliyetler dolayısiyle ve hükümetle diğer bakanlıkların aldıkları çeşitli 
kararların tatbik yerinin gümrük idaresi olması hasebiyle, bu idareye yemden birçok mükellefiyet
ler yüklenmiş ve yüklenmektedir. Bütün bu haller, Gümrük Kanununun tadili yerine, bu kanu
nun yeni bir tertip ve tanzime tabi tutulması ve bu suretle bâzı hükümlerinin kaldırılması veya 
tadili veya yeni hükümlerin ilâvesini gerektirmiş ve ilişik kanun tasarısı buna göre hazırlanmış
tır. 
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Gümrük Kanununun, milletlerarası ticaretin ve ekonomik hayatın icaplarını süratle karşılıya-

bilecek bir yapıya kavuşturulması ve mükellefi tazyik eden h'ülkümlienm bertaımf ©dilmesi mafcsa-
diyle, gerekli hususlarda, Bakanlar Kuruluna veya Gümrük ve Tekel Bakanlığına veya ilgili ba
kanlıklara yetkiler tanınarak, kanuna seyyaliyet verilmesi uygun bulunmuş ve bu çalışmalarda 
yabancı memleketlerin gümrük kanunları da göz önünde tutulmuştur. 

Böylece, kanun değişmesine mahal kalmadan ve fakat kanunda alman yetki ile tatbikata elas
tikiyet verilmesi temin edilmiştir. 

Meselâ; öteden beri haklı şikâyetlere yol açan ve cüzi vergi tahakkukları ile idareyi de işgal 
eden, posta polu ile veya yolcu beraberi gelen gayriticari mahiyetteki eşyadan tek ve maktu 
vergi alınması; yolcuların getirdikleri, Gümrük Vergisi tutarı 25 lirayı geçmiyen hediyelik eşya 
muafiyet haddinin tâyin ve tesbiti hususlarında Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır. 

Tasarı hakkınca toplu bir fikir vermek ve kısmen tadil ve ıslah edilen hükümlerle yeniden ka
bul edilmiş muamele şekil ve kolaylıklarının bâzılarını belirtmekte fayda mülâhaza olunmuştur. 

Ezcümle : 
Giriş beyanamelerinin, mükellefler tarafından vergi tahakkukunun da yapılmış olarak verilmesi 

ve buna müsteniden - noksanlıklar ve fazlalıklar hakkında ilerde muamele yapılmak kaydiyle -
sadece beyanın kontrolü ile iktifa edilerek muamele yapılabilmesi esası vaz'edilmiştir. 

Vergilerin ödenmesinde nakitten başka, banka teminat mektubu ile teminatlı borç senetlerinin 
de kabulüne mesağ verilerek, ithalâtçıya kolaylık sağlanmıştır. 

Bâzı hallerde, eşyanın muayene edilmeden ve sadece kab kontrolü ile iktifa edilerek, sahibine 
teslimi hususunda idareye yetki tanınmıştır. 

Beyan ile muayene arasındaki farktan mütevellit ceza mâkul bir hadde indirilmiş, resmî devlet 
dairelerinden bu yolda ceza alınmaması esası kabul edilmiştir. 

Para cezasının muayyen bir müddet içinde itirazsız ödenmesi halinde üçte bir indirim yapıl
ması ve tesbit edilecek vergi tutarı 50 lirayı geçmediği takdirde ceza alınmaması esası kabul olun
muş ve bu suretle küçük cezaların idareyi ve itiraz mercilerini yersiz olarak meşgul etmemesi ga
yesi güdülmüştür. 

Tarife ve normal fiyat unsurları hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünden bilgi istenilme
si halinde verilen mütalâa ve cevabın ithalâtta, o hâdiseye maksur olmak üzere, idareyi de bağla
yıcı olması hususu kabul edilmiştir. 

Tescil edilen beyannamelerde yapılacak düzeltmeler hakkındaki hükme vuzuh verilmiştir. Posta 
yolu ile gelen ticari mahiyetteki eşyanın sair yollarla gelen eşya gibi normal ithal muamelelerine 
tabi tutulmaları temin edilmiş ve böylece ithalâtçılar arasında usul bakımından doğan farklılıkla
rın bertaraf edilmesi yoluna gidilmiştir. 

Yolcuların zat ve aile ihtiyaçları için getirdikleri veya getirecekleri resme tabi eşyanın muame
lesinin tahakkuk varakası ile yapılması temin edilmiş ve böylece formalite fazlalığı ve ceza tehdidi 
kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Turizm kolaylığını sağlıyacak hükümler konulmuş ve turizm muafiyeti genişletilmiş ve yılbaşı 
hediyelerine bâzı şartlarla muafiyet tanınmıştır. 

Müşterek Pazar içinde dahi önemli bir gümrük konusu olarak ele alındığı anlaşılan geçici ka
bul rejimine, tasarıda geniş yer verilerek bu rejimden istifade imkânı genişletilmiş ve bilhassa te
minat konusunda kolaylık imkânı sağlanmış ve böylece sanayicilere faydalı olunmak istenilmiştir. 

Ayrıca, yurda katî olarak sokulan ham ve yarı mamul maddelerin yurtta başkaca maddeler ka
tılsın katılmasın, az veya çok tamamlayıcı veya değerlendici bir işçilik görerek, yarı mamul veya 
mamul halde ihraçlarında, bu eşyanın mahiyetine giren giriş vergileri ile dahilî vergi, resim ve 
harçlarının toplamına karşılık vasati bir meblâğını eddine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Rafineri tesisleri ile kimya ve montaj sanayiinin cereyan ettiği özel antrepolar ve mümasili yer
lerdeki faaliyetlerin gümrük mevzuatı bakımından muayyen bir disiplin ve tüzük çerçevesi içinde 
yapılmasını sağlıyacak bir maddeye de tasarıda yer verilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 162) 
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Çıkış muamelelerine ait Ihüikümler ayrı (bir bölümde, yeni hükümler de konulmak suretiyle top
lanmış ve tatbikatın kontrol altına alınabilecek hale 'getirilmesine çalışılmıştır. 

I 'Tetkikinden anlaşılacağı üzere, tasarı 'dört kitaba (bölünmüş 183 maddeden ve 5 muvakkat mad
deden ter ekküb etmektedir. 

Her kitap ayrımlara, ayrımlar da bölümlere tertiplenmiştir. 
Birinci kitapta, genel hükümler ve genel işlemler ayrımilan yer almış olup, bunun birinci ayırı

mında da tâlbir ve tarifler, mükellefiyetler, vergi ödeme mükellefiyeti, Gümrük Vergisi istisna 
ve muafiyetler, gümrük hattı ve bölgesi, ıgümrfük hattından geçiş, giriş 'çıkış transit 'serbestliği ve 
kısıntıları, 

İkinci ayırımında demiryolları, kara taşıtları, deniz taşıtları hava gemileri ve müşterek hüküm
ler yer almıştır. 

ikinci kitapta, gümrük rejimleri sekiz ayrım halinde toplanmıştır. Birinci ayrımda sundurma, 
ikinci ayrımda »giriş, üçüncü ayrımda özel gümrük rejimleri, dördüncü ayrımda çıkış, beşinci ay
rımda posta, altıncı ayrımda sınır, yedinci ayrımda denizden kurtarılan eşya, sekizinci ayrımda eş
yanın satış ve tasfiyesi rejimleri yer almıştır. 

Üçüncü kitapta cezai hükümler ve işlemler yer almış olup, bunum birinci ayrımı 'cezai hükümleri, 
ikinci ayrımı ceza kararlarının itiraz (mercileri, cezanın tahsil ve dağıtımı 'konularına ihtiva etmek
tedir. 

(Dördüncü kitapta, 'gümrüklerin 'sınıfları ve gümrük komüsy oncuları ve mu hükümler yer almış 
olup, bunun birinci ayrımında gümrüklerin sınıfları ve çalışmaları, ikinci ayrımında ıgümrük ko-
müsyoncuları, yardımcıları ve mükellefiyetleri, üçüncü ayrımında son ve kaldırılan hükümler ile 
yürüdük maddesi yer almış ve 5 muvakkat madde ise en sonda toplanmıştır. 

Yukardaki tertipten de anlaşılacağı üzere, tasarıda, evvelâ Gümrük Vergisine, ait unraimi pren
sipler vaz •edilmiş ve daha sonra eşyanın giriş ve çıkışında takibedebileceği seyre imkân nisbetin- -
de bağlı kalınarak, keza tabi olabileceği muamele ve rejimlere ait hükümler sıralanmıştır. 

Maddelere ait gerekçeler aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. 
•Madde 1. — 'Tasarının muhtelif maddelerinde yer alan çeşMi tâbirlerin, tatbikatta daima aynı 

anlamda alınması ve bazan da şümulünün belli olması lüzumuna binaen, tariflerinin yapılması uy
gun görülmüş ve 1 nci madde ile bu husus sağlanmıştır. 

Madde 2. — OBu madde ile 'gümrük hattından geçen her 'şahıs ve (geçirilen her türlü eşyanın, 
gümrük bakımından (mükellefiyetleri ifade edilmiştir. Bu mükellefiyet; 

Gümrük denetlemesine tabi olmak, 
Gümrükte tahsil edilen vergilerle resim, hare ve ücretleri ödemek, 
Vergiye tabi olsun olmasın girişte, kanun, kararname, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin ifa

sını şart koyduğu her türlü muamele ve formaliteyi yerine getirmiş olmak (şekillerinde toplanır. 
Bu suretle gümrüklere verilmiş ve ileride verilecek olan gerek kendi, gerek başka idareler nam 

ve hesabına, vergi tahsili ve kontrollara ait bütün vazifelerin aynı yetki içinde yürütülmesi te
min edilmiş olacaktır. 

Madde 3. — Bu madde de, Gümrük Vergisi ve gümrükçe tahsil edilen diğer vergilerin ödeme 
mükellefiyetinin bağlıyacağı ve kalkacağı haller muhtelif durumlara göre aşağıdaki şekilde tesbit 
edilmiştir. 

Gümrüğün kontrolü altına konulmuş olan eşya için beyanname verildiğinde mükellefiyet be-
yanamesinin tescil tarihinde, muamelenin tahakkuk varakası ile yapıldığı hallerde bunun mükellef 
tarafından imzalandığı günde (başlar. 

Posta yoiiyle gelen eşyada da durum yukardaki gibidir. 
Gümrüğün kontrolü altına konulmuş olan eşya, vergileri ister katı, ister 'depozito suretiyle 

ödenmeden önce nıahvolursa, kanunda aksine sarahat olmadıkça mükellefin vergi ödeme mükelle
fiyeti fcaikar. Mahıv keyfiyetinin kısmen değil, tamamen olması, yani hasar mahiyetinde bulunma
ması şarttır. Hasar mahiyetinde bulunanlar için aidolduğu hükümler tatbik olunur. Çalınma ve dê -
nize düşme gibi haller de mahıv sayılır. 
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Gümrük hattından gümrük denetimine arz edilmeksizin geçirilen eşya ile, gümrük hattından 
geçirildikten sonra gümrük denetiminden kaçırılmış eşya hakkında; keza, ecnebiye -sefer yapan 
deniz kara ve hava taşıtlarının 'hariçten temin edilip de vergiye tâbi tutulması selbelbiyle gümrük 
teşkilâtınca mühür altına alınan kumanya, mahrukat ve sair eşyanın karasularımızda veya Marma
ra gibi iç denizlerimizde veya topralklaramızda (kullanılması ve ıbenzeri hallerde vergi mükellefiye
tinin) hangi tarihte Ibaşlıyaeağı lbu maddenin 2 numaralı fıkrasında gösterilmiştir. 

Alelıtlak vergi lödeıme mükellefiyeti - yukarda.gösterilen mahıv keyfiyeti müstesna - vergilerin 
tamamının ödenmesiyle düşer. 

Muafiyetten istifade e'tmiyen yerlere veya şahıslara devredilen muaf en yurda girmiş eşyanın 
vergi mükellefiyeti 'bakımından sorumluluğu, devreden ve devralanlar arasında müteselsilen takifbe 
imkân verecek şekilde fıkra kaleme aîınımış olup, iböylece her hal ve kârda Hazine hakkının temi
nat altına 'alınması isağlanmak istenilmiştir. IBahis mevzuu olan husus istisna ve muafiyetin, o eşya
nın muayyen bir hizmette veya ımaksaıtta kullanılması veya muayyen idare, müessese veya şahıslara 
aidiyetine ım'âtuf ve mua lâk tutulmuş olmasıdır. Buna göre; meselâ, '9 ncu maddede yer alan 'dip
lomatik muafiyetlerden faydalanılarak ithal edilen eşyanın muafiyetten f aydalammryan yer ve şa
hıslara devri veya satışı halinde verigi mükellefiyeti doğacaktır. Buna ımulkaJbil, '10 ncu maddedeki 
zat ve ev eşyası muaflığı, kat i ve mutlak !bir muaflık olup, muayyen foir hizmet ve amaksada tahsis 
edilmemiş bulunduğundan, Ibilâlhara sahiplerince başkalarınla devir veya satışlarında verigi mükel
lefiyeti ibahis konusu olmıyacaiktır. 

Satış yolu ile tasfiye edilecek eşyaya terettübeden vergi mükellefiyeti iki duruma, yani eşyanın 
beyannamesinin verilip verilmediğine göre, nazarı dikkate alınmıştır. Böylece eski kanuna naza
ran işin tabiî icabına uyulmuştur. 

Madde 4. — B u madde ile Gümrük Vergisinde ve tarifelerde değişiklik vukubulduğu takdirde 
olunacak muamele ve 'istisnai hallerde, üç aylık müddetin inkizasmdan evvel, bu değişikliklerin 
derhal tatbiki imkânı sağlanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile telef olan veya hasar veya zıyaa uğrıyan eşya için muhtelif ihti
maller göz önüne alınarak hem tarife ile takibolunmak istenilen gayeleri sağlamak hem de mükel
lefleri yersiz zarardan korumak amacı güdülmüştür. Ancak, eşyanın tarifeye tatbik edilmesinde 
müessir olmıyan modasının geçmesi, solması, nemlenmesi, eskimesi, bozulması, lekelenmesi1, delin
mesi, yırtılması, makinalarm bozulup tamire muhtaç bir halde bulunması gibi vasıflarında husule 
gelen değişmeler ve bozulmalar nazarı dikkate alınmamıştır. 

Cezadan kurtulmak gayesi ile bu madde hükmünden istifadeye tevessül edilmesine mâni olun
mak gayesiyle son fıkranın ilâvesi uygun görülmüştür. 

Madde 6. — Bu madde, mevzuatımıza yeni bir s'istem getirmektedir. Ticari mahiyette bulunmı-
yan ve posta yolu ile veya yolcu beraberinde gelen eşyanın vergilerinin hesaplanmasında kolaylığı 
sağlamak ve böylece idare ile mükellefin zahmet ve külfetlerini asgari hadde indirerek vergi 
tahsil edilebilmek i'çin özel bir tarife hazırlanması hususunda Bakanlar Kuruluna bu madde ile 
yetki tanınmıştır. Esasen bu kabîl eşyadan tahsil edilen vergilenin mühim bir meblâğ teşkil et
mediği de göz önüde tutularak asgari hizmet ve külfetle ve asgari zaman kaybiyle işin icabının 
yapılması sağlanmak istenilmiştir. 

Madde 7. — Bu maddede Gümrük Vergisinden prensibolarak kabul edilen umumiyet kaidesinin 
istisnaları mütalâa edilmiştir. 

Bunlardan : 
Maddenin 1 ve 2 numaralı fıkralarında yer .alan ve esasen Gümrük Giriş Tarife Cetveli veya 

Milletlerarası Andlaşmalarla vergiden istisna edilmiş olan eşyaya ait bu istisna hükümlerinin bu 
kanunda teyidinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

3, 4, 5 ve 6 ncı fıkralarda yazılı istisnalar esas itibariyle eski kanundaki hükümlerin aynısıdır. 
7-nci fıkrada ise; karasularımızda kazaya uğrıyan veya batan ve mülkiyeti Hazineye intikal 

etmiş olan eşyanın denizden çıkarılarak Hazinece satılması veya çıkarılması masraflarına iştirak 
olunmıyarak muayyen bir hisse alınmak suretiyle satılmak veya hisse alınmadan devrolunmak üzere 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 162) 



— 5 — 

sözleşmeye bağlanması hallerinde vergiden istisna -edilmesi uygun görülmüştür. Zira, bu eşyanın 
vergiye esas olan kıymetinin tâyin ve. tesb'iltinde güçlükler ve ihtilâflar doğmakta, takibi külfetli 
bulunmakta ve esasen bu vergiler kadar satış bedelleri de düşük olmaktadır. 

Madde 8. — Bu maddede, aslında vergiye tâbi 181 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan 
edenin durumu itibariyle muafiyet (bağışlılık) tanınması lüzumlu, faydalı görülen haller derpiş 
edilmiştir. 

Ayrıca, halen uygulanmakta olup bu kanunun tutulmaları icabettiği halde, eşyanın ve ithal 
16 . 5 . 1960' tarihli 7479 ısıayılı ve 12 . 10 . 1960 tarihli 100 sayılı ve 581 sayılı kanunlardaki mu
afiyetler bu maddenin (2/a) ve 3 numaralı fıkralarına alınmıştır. 

Hâdiselerin şevki ile 12 nci fıkrasının bu şekilde kaleme alınması zaruri görülmüştür. Mektup 
yerine muhabere vasıtası olarak kullanılan bantların şevkini mûtat ve normal bir hal olarak kabul 
etmek gerekir. Şahsi tedavide kullanılacak mahiyet ve mıiktardaki ilâçlar da psikolojik ve tıbbi 
sebeplerle bu fıkrada mütalâa olunmuştur. 

Bu maddede Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile takibedilen gayeyi 'ihlâl edecek hüküm vazm-
dan kaçınılmıştır. Ayrı açıklamada bulunmadığı takdirde müessese, teşekkül ve derneklerin mu
af en ithal ettikleri eşyayı başkalarına satmaması,devretmemesi veya başka bir eşya ile değiştirme
mesi ve kanunda gösterilmiş olan hizmet ve maksatlardan gayriismda kullanılmaması esas olarak 
kabul edilmiştir. 

Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için getirilecek eşyada da muafi
yetin uygulanması, giriş beyannamesinin adı geçen Bakanlıkça verilmÜş olması şartına bağlan
mış ve ayrıca deniz ve hava harb gemileri ile yardımcı gemiler ve yüzer havuzlar, akar - yakıt 
ve eğitim malzemesi ve ayrıca bedelsiz olarak dış kaynaklardan alman her türlü yardım malzeme
si, iktisadi faaliyetlerin reklâmı maksadiyle gelen takVim ve emsali matbualarla kanunda tasrih 
olunan günler münasebetiyle gelen hediyeler vebenzeri bâzı maddeler dle fuar yapı ve dekoras
yonunda kullanılan malzeme de muafiyet içine alınmıştır. 

Madde 9. — Bu maddede diplomasi muafiyetinin şekil ve şartları tesbit edilmiştir. Bu muafi
yetler şahıs ve eşya bakımından, maddesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, genişletilmiştir. 
Ayrıca, halen uygulanmakta olup da, bu kanunun 181 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan 
6 . 5 . 1957 tarih ve 6953 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde Ankara'da inşa edilecek sefarethane 
ve konsoloshaneler için dış memleketlerden getirilecek inşaat malzemesine tanınan muafiyet, 
maddenin 3 ncü fıkrasında daha da genişletilerek konulmuştur. 

Madde 10. — Bu madde ile tesbit edilen muaflıklar Gümrük vergilerinin malî ve hamil gayele
rini sarsmıyan lüzumlu kolaylıklar mahiyetindeki müsaadelerden ibarettir. Ve ancak zat eşyası 
ile Türkiye'ye göç suretiyle gelecek yabancıların kullanılmış ev eşyasına maksur ve münhasırdır. 

Bu muafiyetler, esas itdbariyle, mer'i kanundaki hükümlere mütenazırdır. Ancak, nakM vasıta
ları hizmetlilerinin şimdiye kadar muafiyetten faydalanmıyan, beraberlerindeki kullanılmamış 
zat eşyaları da muafiyet şümulüne alımıştır. 

Bundan başka; yine mer'i kanunda yolculara tanınan Gümrük Vergisi tutarı 25 liralık hediye
lik eşya muafiyeti, para değerindeki tahavvüller sebebiyle gayesini kaybetmiş olduğundan, madde
nin (2/b) fıkrasında bu haddin tesbitinde Bakanlar Kuruluna yetki tanınmak suretiyle hükme 
elastikiyet verilmiş ve nakil vasıtaları hizmetlilerine de aynı hak tanınmıştır. 

Asıl ikametgâhı Türkiye'de olan bir Türkle evlenen gelinin cihaz eşyasına ait muafiyette kar
şılaşılan ve muhik görülen hallerden de ilham alınarak 5 nci fıkrada da daha geniş şekilde tedvin 
edilmiştir. 

Nihayet; miras yoliyle intikal edecek eşyanın muafiyeti ise ancak Türk tebası olanlara mün
hasır bir hak olarak tanınmış ve böylece intikal edecek eşyanın dışarda zıyaa uğramasının önlen
mesi gayesi güdülmüştür. 

Madde 11. — Gümrük Vergisinden muaf olarak ithal edilip de özel kanunlara göre muafiyeti 
haiz olan yerlere satılan veya devredilen eşyanın bu satış veya devir dolayısiyle vergilendirilmesi, 
&lan daire veya müesseseye esasen özel kanunla bahşedilmiş muafiyetle bağdaşamıyacağı için, bu 
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gibi eşyalara ait muafiyetin devamını sağlıyacak bir hüküm, bu maddenin ( l /a) fıkrasına konul
muştur. 

Keza; muaf en ithal edilen bu kabîl eşyanın kamu faydasına yararlı derneklere ve kamu fayda
sına parasız tahsis edilmiş millî tesislere bedelsiz olarak devirleri halinde de vergi alınmaması, bu 
tesis ve derneklerin gördükleri hizmet bakımından uygun görülmüş ve bu sebeple ( l /b) fıkra
sına bu yolda hüküm konulmuştur. 

Diğer taraftan, yurda muaf olarak girip de on yıl kullanıldıktan sonra başka yere satılan ve
ya devredilen eşyaya da muafiyet kabulü uygun görülmüştür. 

Bu müddetten sonra gaye dışında kullanılmaması için imha edilmesi veya vergilenmesi yerine, 
bunlara muafiyet tanınarak diğer iktisadi ve sınai faaliyet sahalarında kullanılması maksada uy
gun düşeceğinden, mer'i kanundaki hüküm genişletilerek ( l /c) fıkrası konulmuştur. 

Deniz ve hava nakil vasıtaları durumları itibariyle hususiyet arz etmekte ve özel kanunları ge
reğince girişte uygulanan hükümler dışına çıkarılarak, bunların gayeleri dışında kullanılmaları 
zarureti tahaddüs ettiği hallerde sökülmelerinde ve hurdalaşmalarında tatbik edilecek muamele, 
G-ümrük G-iriş Tarife Cetvelinden ve tatbikattan mülhem olarak, maddenin 3 numaralı fıkrasında 
derpiş edilmiştir. 

Madde 12. — Turistik kolaylıklara ait muafiyet hükümleri imkân nisbetinde bu madde içinde 
toplanmıştır. 

Bu maddenin 1 numaralı fıkrasında asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde olan ve sadece tu
rizm maksadiyle yurdumuza gelenlerin getirecekleri nakil vasıtalarına uygulanacak işlemler be
lirtilmiştir. Tatbikatta iltibasa mahal veren hâdiseler mevcudiyeti de nazarı dikkate alınarak bu 
kanun tatbikatımda .asıl ilkaimıetlgâıh 'tâbirlerinin ayrıca tarifi cihetine gidilmesi zaruri görülmüş ve 
bu sebeple 1 nci maddenin 4 numaralı fıkrasında bu tarif yapılmıştır. 

Turizm maksadı dışında Türkiye'ye gelenlerin ev eşyası ve nakil vasıtalarına uygulanacak mu
amele ise bu madde hükmü dışında mütalâa edilerek yeni bir hüküm sevk edilmiş ve 119 ncu mad
denin 13 numaralı fıkrası bu sebeple hazırlanmış ve dolayısiyle turizm gayesi dışında gelenlerle 
Türkiye'ye turist olarak gelenlerin tabi olacakları muameleler böylece birbirinden ayrılmıştır. 

Evvelce kara nakil vasıtalarından sadece otomobil üzerinde durulmakta iken tatbikat göz 
önünde bulundurularak ve turizmin bugünkü durumu dikkate alınarak, bu maddeden bisiklet ve 
motorsiklet ile deniz nakil vasıtalarından tenezzüh motoru ve kotra ve sandalların da aynı kolay
lıklardan istifadeleri sağlanmak istenmiştir. 

Buna mukabil, bu kolaylıklardan istifade edenlerin getirdikleri bu kabîl vasıtaların Türkiye'de 
başkalarının kullanma ve istifadesine terk edilmesini önliyecek bir fıkra ilâvesi cihetine de gidil
miştir. 

Madde hükümlerini ihlâl edici hareketlerin müeyyidelendirilmesi tarafına da gidilmiştir. 
Maddenin 2 ve 3 numaralı fıkralarında konulan hükümlerle, turizmle ilgili faaliyetlere ait 

muafiyetler genişletilmiştir. 
Madde 13. — Komşu memleketlere hudut ahalisinin zirai faaliyetini düzenleme gayesiyle yapı 

lan ve yapılacak anlaşmalar göz önüne alınarak bu madde hazırlanmıştır. Tatbikatta, bilhassa Su
riye hududu üzerinde ilden ile bu konuda değişen usul farkları bulunduğu göz önünde tutularak 
gümrükçe uygulanacak usullerin Bakanlıkça tâyin ve tesbitinin faydalı olacağı düşünülmüş ve 
madde bu şekilde hazırlanmıştır. 

Madde 14. — 2 nci maddede mükellefiyet gümrük hattından geçişe bağlanmıştı. Gümrük hattı
nın tarifi ve izahı bu maddede ele alınmış ve bu hat siyasi sınır olarak belirtilmiştir. 

Karalarda bu husus andlaşmalarla katî şekilde belirtilmiş olup denizlerde ise bunun karasula
rımızın açık denizle birleştiği yer olarak ele alınması cihetine gidilmiştir. Böylece sahil hattı yeri
ne karasularının ele almmasiyle deniz vasıtalarına ait mükellefiyetin de kanuni mesnedi konulmuş
tur. 

Gümrüğün teftiş ve kontrol hakları dolayısiyle coğrafi bir bölgenin gümrük bölgesi olarak ta
rifi gerekli bulunduğundan bunun da tarifi ve tâyini yoluna gidilmekle beraber Marmara Denizi 
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gibi özelliği olan yerler de bu bölgeye dâhil edilmiş ve coğrafi durum itibariyle bunun daha ge
niş tutulmasına zaruret görülen hallerde Bakanlar Kuruluna yetki tanınması suretiyle icabeden 
tedbirlerin alınması sağlanmıştır. 

Madde 15. — 2 nci maddeye göre, gümrük hattından geçen eşya için Giriş Vergilerini ödemek 
ve sair formaliteyi yerine getirmek mükellefiyeti esas olduğundan, bu mükellefiyet haricinde ka
lınmak için gümrüğün müsaadesi altında eşyanın konulabileceği yerler bu maddede gösterilmiş ve 
bu bakımdan buralar gümrük hattı dışı sayılmıştır. Bunun şekil ve şartları da maddede gösteril
miş olup, «deniz üstü» ve «vagon üstü», muamelelerini de kapsaması bakımından maddeye vuzuh 
verilmiş ve bunun için «gümrükçe müsaade edilen mahaller ve vasıtaları» ibaresi kullanılmıştır. 

Madde 16. — Bu maddede giriş ve çıkış noktaları ve yolları ele alınmış, karadan, su ve hava
dan gümrük hattını geçişler maddede sarahatle belirtilmiş ve ancak Pasaport Kanunu, Zirai Mü
cadele ve Karantina Kanunu ve sağlık kontrolü göz önüne alınarak bu tâyin ve tesbitte Bakanlı
ğın ilgili bakanlıkların mütalâasını da alarak tesbit ve ilân işini yapması gerektiği belirtilmiştir. 

Madde 17. — Maddede gümrük kontrolünü müessir kılabilmek ve kaçakçılığı daha kolaylıkla 
önliyebilmek gayesiyle gümrük hattından giriş ve çıkışın zaman itibariyle de tahdidedilmesi ve bu
nun normal mesai saatlerine inhisar ettirilmesi prensibi konulmuş ve zaruri istisnalar da belirtil
miştir. 

Madde 18. — Kanunen yetkili mercilerin koyacağı yasaklık tahdit ve takyit hükümleri dışın
da eşyanın ithal, ihraç, transit ve aktarma serbestisi prensibi bu maddede vaz'edilmiştir. 

Madde 19. — İthal, ihraç, transit ve aktarma serbestisinin bâzı ahvalde kaldırılması, takyit ve 
tahdidedilmesi veya konulmuş tahdit ve takyitlerin ref edilmesi zaruri olacağından bu hususta 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi gayesiyle madde kaleme alınmıştır. Ancak, bu yetki iç ve dış 
emniyetin muhafazası, halkın, hayvanların ve mahsullerin hastalıklardan korunması, tarih ve sa
nat eserlerinin muhafazası gayesiyle veya malî ve iktisadi zaruretlerle sınırlandırılmıştır. Bu mad
de ile Hükümete dış ticareti tanzim maksadiyle kararlar alması da sağlanmıştır. 

Madde 20 - 21. — Diğer develtler tarafından bize karşı alınacak tedbirlere süratle mukabele 
edebilme ve tatbik ettiğimiz muameleler veya aldığımız vergi ve resimlerin kendilerine kâfi dere
cede müsaidolmasından dolayı bizimle ticaret andlaşması yapmaya yanaşmak istemeyen devlet
lerle mevcut andlaşmaları tek taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bırakan devletlere 
veya nakil vasıtalarımıza farklı muamele tatbik eden devletlerin nakil vasıtalarına karşı gerekli 
ve aynı mahiyette kararlar almaya Bakanlar Kurulunun yetkili olması milletlerarası ticaretin za
ruri icaplarındandır. 

Keza; dahilî istihsal ve imalâtımızı himaye için konulan gümrük vergilerini tesirsiz şekilde 
gizli veya açık prim verilmek, damping ve mümasili tedbirlerle memleketimize vâki ihraeaatı teş
vik eden memleketlere karşı gerekli tedbirlerin süratle alınmasını temin için Hükümete yetki ta
nınmıştır. 

Bakanlar Kuruluna bu iki madde ile tanınan yetkilere müsteniden alınmış karar ve tedbirle
rin üç ay içinde yasama organının bilgisine sunulması mecburiyeti de vaz'edilmiştir. 

Madde l22. — Küçük gemilerin sahillerimizin her tarafına yanaşabilecek evsafta oldukları ve 
Iböyl'ece 'gümrük kontrolundan kolayca kurtularak kaça»kçılıfk yapmaları ihtimali güz ününde bu
lundurularak, Ibu husus inîçelenmek üzere, 100 rüsum tonilatoısamdan ufak gemiler için bu madde 
ile, ibir izin. alınması nıedburiyeti konulmuş ve (böylece peşinen kontrol altına alınmaları sağlanmış 
ve yabancı gemilerden de ımüteka/biliyet şartı aranmıştır. 

ÛBu tahdidi hükmünde fou biö'lüm içinde yer alması uygun 'bulunmuştur. 
Madde 23. — Sahte ımenşeli >eşya ve zarflar (ha'kkında katıldığımız milletlerarası andlaşma hü

kümlerinin de ışığı 'altında kaleme alınmış ıbu maddenin 1 nci fıkrasında mutla'k bir memnuiyet 
konulmuş olup Ibu kaibîl eşyanın "Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den transit geçirilmesi veya aktar
ma edilmesi veya sundurma ve antrepolara alınması yasak edilmiştir. 

Aynı adı taşıyan mahaller bulunması halinde 'bu mahal isminin altında yabancı memleket ismi
nin gösterilmemiş olması halinde de durum 1 nci fıkra içinde mütalâa edilmiştir. 
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îmal edildiği menşe memleketten başka bir yabancı memleket nıahsul v e mamulü olduğunu gös

teren veya sandıran eşyanın durumu da 12 No. lu fıkrada öle alınmış ve bu kaibîl eşyanın ancak 
Türkiye'den transit geçirilmesine veya aktarma edilmesine müsaade etme yetkisi Bakanlığa tanın
mış, dahilî piyasamızda karışıklığa ve fiyat oynamalarına imkân verilmemek gayesiyle Ibunlann 
ithaline mesağ verilmiştir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası ile de yerli mamul ve mahsullerimizin yabancı ımenşeli imiş gibi göste
rilmesini temin ve böylece dahilî piyasamızda fazla fiyata satış yapmak gayesiyle cereyan etmiş ve 
tatbikatta görülmüş hâdiseleri önlemek gayesi güdülmüştür. 

Yine aynı fıkra içinde 'bilhassa kıymet esasına geçişten sonra sık sık görülen - fatura sahtekâr
lıklarını 'önlemek gayesi güdülmüş ve yabancı satıcıların - altları imzalı veya imzasız boş faturala
rının Türkiye'de ica'bmda istenildiği şekilde doldurularak kullanılmalarının 'önlenmesi sağlanmak 
istenilmiştir. 

•Madde 24. - '27. — Demiryolu nakliyatına ait 'bu bölümdeki maddelerde; gümrük kontrolünün 
emniyeti bakımından trenlerin gümrük bulunan ilik istasyona kadar durmalarını, yük ve yolcu 
alıp 'Vermelerini meneden (ki gümrük kontrolünün hudutta yapılması esası kalbul edilmiştir) ve 
kontrola »esas olacak ve milletlerarası tatbikatta kullanılmakta olan belgelerin ve sair listelerin 
verilmesi mecburiyetini gösteren ve gümrük denetlemesi bitip izin alınmadan ihtilâta ve trenin ha-
reketinıe ımesağ vermiyen ve ıçıkışta da benleri muamelelere uyulması mecburiyetini koyan 'hüküm
ler yer almıştır. 

Bunlar güümrük kontrolünün emniyet ve selâmetle yapılması bakımından gerkli hüküm ve ted
birleri ihtiva etmekte olup, bugüne kadar da tatbik edilegelmişlerdir. 

Madde 28. - 31. — Demiryolundan gayri kara taşıtları ile yapılan nakliyata ait bu bölümdeki 
maddelerde de ; gümrük kontrolünün emniyet ve selametle yapılması bakımından gerekli hüküm 
ve tedbirlere yer verilmiştir. 

Demiryollarındakinden fazla olarak, bu (kaibîl vasıtalarla muamelesi bir iç .gümrükte yapılacak 
eşya için teminat mecburiyeti esası kabul edilmiştir. 

Ancak, kara nakil vasıtaları ile yapılan nakliyatın her gmı biraz daha inkişaf etmekte olduğu, 
gerek: vasıtaların hususiyetleri, gerekse işletmelerin kuruluşlarındaki gelişmeler ve bu konudaki 
milletlerarası andlaşnıaların mevcudiyeti de göız önünde tutularak 28 nci maddenin son fıkrasiyle 
bu konuda Bakanlığa yetlki tanınması »cihetine gidilmiştir. 

Böylece, kara taşıtları ile yapılmakta olan nakliyata demiryollarındakine benlzer kolaylıkların 
sağlanması imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Diğer maddeler, genel olarak, bugüne kadar tatbik edilegelen kontrolü sağlıyan hükümleri ih
tiva etmektedir. 

Madde 32. - 41. — Bu bölümde deniz nakliyatının gümrük kontrolü bakımından, gümrük bölgesi 
kabul edilen sularda, tabi olacağı muamele ve tahditler (kabotaj muamelâtı dâhil) genel olarak 
yer almış ve kaçakçılığa mıjâni olunmak için gümrük kontrolü dışında her türlü ihtilâtı nıenedici 
hükümler vaz'edilımiş ve gümrük memurlarının yetkileri belirtilmiştir. 

Yabancıya sefer yapan deniz taşıtları personelinin ve yolcuların limanlarda daimî kontrol ve 
murakabe altında bulunmalarını temin edecek hükümler de konulmuş ve çıkarılacak yüklerle alı
nacak yüklerin kontrolünü sağlamak bakımından gümrüğe verilmesi gerekli belgelerin mahiyeti ve 
bunların tabi tutulacakları muamele gösterilmiştir. 

Türk limanları arasında gümrüğe tabi olmıyan eşyanın denizden taşınmasında (kabotaj) uygu
lanacak işlemler de bu bölüm içinde mütalâa olunmuştur, özellikleri itibariyle elverişli usuller ko
nulabilmesi için de Bakanlığa yetkiler tanınmıştır. 

Burada şu hususu da belirtmek icabeder k i ; «kabotaj» kelimesi hakiki mânasiyle ancak Türk 
limanları arasında deniz vaısıtalariyle yapılan nakliyata inhisar ettirilmiş, Türk limanları ile ya
bancı limanlar arasındaki seferler bunun dışında mütalâa edilmiştir. Büyük kabotaj, kelime aslın
daki mânaya saldık kalınarak ayrı denizlerde bulunan limanlarımız arasında deniz taşıtlariyle olan 
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nakliyat olaralk kabul edilmiş ve ibu sebeple (büyük ve küçük kabotaj aynı mahiyette telâkki oluna
rak - tatbik edilecek usullerdeki farklar hariç - aynı maddeler içerisinde baleme alınmıştır. 

Diğer taraftan, İbu bölümde, harb gemilerine ait evvelce mahsus maddelerde yer almış hüküm
ler, tatbikatın şekli de göz önünde bulundurularak 37 nci 'maddede toplanmış, harb gemileri denet
leme dışında bırakılmıştır. lAncakj bu taşıtlarla eşya 'getirilip (götürülmesi halinde 'gemi komutan
larının gümrüğe yardımcı olmalarını sağlıyacak hükümler vaz'edilerek tatbikatta bir kanuni mes
net bulunması 'gayesi güdülmüştür. 

Madde 42. - 47. — Bundan evvelki bölümde deniz taşıtları ile yapılan nakliyatta, 'gümrük kont
rolü bakımından, uygulanacak usul ve formalite ve aranacak ve tevdi edilecek belgelere ait ben
zeri hükümler hava (gemileriyle yapılan nakliyatın durum ve mükellef iyetini laçiklıyan bu bölümde 
ele 'alınmış ve hava gemilerinin özellikleri ide göz önünde tutularak; özel hükümler vaız'edilmiştir. 

Hava Kuvvetlerine ait uçakların durumları da, harb gemilerine ait 37 nci maddedeki esaslar 
dairesinde, bu bölümde 47 nci maddede ele alınmış ve bu suretle bu konudaki tatbikatın da ka
nuni mesnedi konulmuştur. 

Madde 48. — Bu madde kara, deniz ve hava taşıtları sahip veya idarecilerinin, kontrolle vazi
feli gümrük ve gümrük muhafaza memurlarını, bu denetleme vazifelerini ifa etmek maksadiyle 
yapacakları seyahatlerde parasız nakletmelerini sağlamak gayesiyle konulmuştur. Tatbikatta 
gümrük denetlemesinin bu kabîl vasıtaları yollarından alıkoymadan seyri esnasında yapıldığı ve 
böylece zaman kazanıldığı malûmdur. Gerek bu bakımdan, gerekse gümrük olmıyan yerlere eşya 
ve yolcu çıkarıp almaya özel olarak müsaade edilen taşıtların buralardaki denetlenmesi için güm
rük ve gümrük muhafaza memurlarının bunlara refakat etmesi zarureti hâsıl olmaktadır. Bu ko
laylıkların ve çabukluğun temini bakımından böyle bir hükme ihtiyaç duyulmuştur. 

Madde 49. — Bu maddede manifestoların milletlerarası tatbikattaki teamüllere göre Bakan
lıkça tesbit edilecek formüllere uygun olarak tanaimi gerektiği ve manifestoların ne gibi malûmatı 
ihtiva edeceği gösterilmiştir. Ancak, lüzumlu ve zaruri hallerde bunların daha basitleştirilerek 
hazırlanmasını temin bakımından Bakanlığa yetki verilmiştir. 

Madde 50. — Türkiye ile yabancı memleketler arasında muntazam yük ve yolcu servisleri yapan 
deniz, hava ve demiryolları işleten resmî ve hususi teşekküller ve müesseseler, bir yandan vasıta
larının diğer yandan taşıdıkları yük ve yolcuların gerekli kontrollarmı sağlaymcaya kadar bunların 
iyi bir şekilde muhafazaları için lüzumlu sundurma, antrepolar ve muayene ve tart ı yerleri 
ile tartı için gereken âlet ve vasıtaları ve yolcu muayene salonlarını ve gümrük kontrolünü ya
pacak gümrük ve muhafaza memurlarına mahsus bürolar ve nöbet yerlerini temin etmekle mükellef 
tutulmuşlardır. 

Kazançlarını doğrudan doğruya bu nakliyattan sağlıyan bu teşekküller ve müesseselerin, güm
rük kontrolü vergi tahsilinin iyi ve çabuk başarılması ve bunun ifa ve ikmaline kadar yolcuların 
istirahatlerini, eşyanın iyi bakımını temin gibi hizmet ve külfetleri yüklenmeleri tabiî bulunmuştur. 

Gümrüğün bu gibi gayesi dışındaki tesisleri inşa ve işletmesi ve hizmetleri itfa etmesi maksa
diyle bağdaşamaz, 

Bu teşekkül ve müesseselerin kendi servislerime mahsus binalarda gümrüğün mahdut kadrodaki 
memurları için bürolar tefriki de bunlara mühim bir külfet tahmil etmiyecektir. 

Buralardaki gümrük denetleme ve muamelelerinin şekil ve usullerinin alâkalı Bakanlıkla müş
tereken hazırlanacak bir tüzükle gösterilmesi fay dalı ve zururi mütalâa edilmiştir. 

Madde 51. — Maddede mevzuubahsedilen «Sundurma» nın senelerden beri sürüp gelen tatbi
kat, mevcut imkânlar ve hukukî durum muvacehesinde, müstakil bir rejim olarak kabul edilmesi 
zaruri ve faydalı bulunmuştur. 

Ecnebiden gelen eşya buralara çıkarılarak muayyen bir müddet içinde bu kitabın mütaakıp ay
rımlarında mevzuubahis gümrük rejimlerinden (giriş, transit, aktarma, muvakkat kabul gibi) 
birisine göre muameleye tabi tutulmak üzere usulüne uygun bir beyanname ile gümrüğe beyan 
edilir. 
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Bu yerler eşyaiım emniyetle muhafazasına ve gümrükçe nezaret altında bulundurulmasına 

müsait olacak ve alâkalı müessese ve teşekkül tarafından, kendi sorumluluğu altında işletilecek
tir. Ancak, sundurma işletecek müessesenin bulunmadığı yerlerde boşluğun çares'iz olarak gümrük 
idaresi tarafından doldurulması zaruri görülmüş ve bu sebeple de maddenin ikinci fıkrası kaleme 
alınmıştır. 

Madde 52. —• Sundurmalara çıkarılan eşya, yukarıki maddenin son fıkrasında gösterilen yet
kililer tarafından bir rejim beyanında bulunulmak üzere buralarda iki ay ve bu rejim beyanın
dan sonra da 'iki ay kalabilirler ki, bu müddetler tıkandığı önlemek ve eşyanın çekilmesini sağ
lamak bakımından - fiilî durum ve imkânlar da dikkate alınarak - mümkün olduğu kadar kısa 
tutulmuştur. 

İkinci fıkra ile de, bâzı özel durumlar için müddet bakımından'istisna kabul edilmiştir. 
Madde 53. — Maddede sundurmaya eşya alınmaksızın yapılacak 'istisnai muameleler gösteril

miştir. Bu muameleye tabi tutulacak eşyanın cinsileri, hacimleri veya ağırlıkları itibariyle Ba
kanlıkça tâyin edilmesi lâzımdır. 

1 nolu fıkra ile, Bakanlıkça tesbit olunacak eşyanın «deniz üstü» ve «vagon üstü» muamele
ye tabi tutulabileceği kanuni mesnede bağlanmıştır. Halbuki evvelce bu hususa 5383 sayılı Kanu
nun 72 nci maddesinde teminat dolayısiyle temas olunmuş ve muamelenin adı supalan olarak tavsif 
edilmişti. Tatbikatta bu kabil muamelelerin umumiyetle çok uzatıldığı görüldüğünden 52 nci mad
deye atıfta bulunarak müddet tahdidi ve takyidi yoluna da gidilmiştir. 

2 No. dm (fıikralda we, yine sıundıuırmıa rejiminin bir istisnası kabul edilmiş ve yabancı memleket
teki tatbikat da göz önünde bulundurularak, eşyanın doğruca antrepoya alınmasına 'imkân verilmiş 
ve usulüne uygun bir beyanname sözü ele, «antrepo beyannamesi» kastedilmiştir. 

Madde 54. —• Kesin olarak yurda ithali istenilen eşyanın Türkiye'ye gelmiş olması ve mükel
lefi tarafından «giriş beyannamesi» ile yazılı olarak ilgili gümrüğe beyan edilmesi şarttır. Mü
kelleflerin giriş beyannamesinde eşyanın cinsini, nev'i ve niteliğini tatbikatı kolaşlaştıracak surette 
tarifinin tertip ve tevs'iflerine uygun olarak göstermeleri mecburidir. 

Maddenin ikined fıkrasında beyannamelerin ihtiva edeceği malûmat ve adedi ve buna eklene
cek vesikalara, mahiyet ve adedleri ve sair hususların Bakanlıkça tâyin ve tesbit edileceği 
hükmü konulmuştur. Fıkradaki sair hususlar ibaresiyle, bilhassa, icabında Bakanlığın faturaların 
konsolosluklarca tasdik edilmesini istemek yetkisi kaydedilmiştir ki, böylece bâzı faturaların Tür
kiye'de tanzim edilerek gümrüğe verildiği yolundaki 'iddiaları bertaraf etmek gayesi güdülmüş-
tür. 

Muamelede sürat prensibinden hareket edilerek ve mükellefin daha doğru ve elverişli bir 
beyan yapmasına medar olacak olan, tarife izahnamesi ile repertuvarlarmm tamamlanmak üzere 
olduğu dikkate alınarak, beyannamelerin eşyanın giriş tarife cetvelindeki numarasının gösterilerek 
ve icabında buna göre vergi tahakkuklarının da mükelleflerce yapılmış olarak verilmesi hususunda 
Bakanlığa yetki tanınmış ve dolayısiyle maddenin üçüncü fıkrası kaleme alınmıştır. Bu fıkraya 
müsteniden tatbikata geçildiği takdirde, mükellefçe yapılmış olan beyan kontrol (validation) edile
ceğinden ve gerektiğinde eşyanın muayenesine tevessül olunacağından gümrükleme işi süratlendi
rilmiş olacaktır. Buna karşılık 58 nci maddenin son fıkrasındaki beyannamelerin tescilinden son
raki düzeltmeye ait hükümlerin işlememesi tabiî bir netice olarak ortaya çıkmaktadır. 

Advalorem sisteme intibak sırasında, yapılan tadilde kanuna bir hüküm konulmamakla bera
ber, birbirinden müstakil alıcı ve satıcılarla bunların dışında kalanların kıymet beyanlarının tâ
yin ve tesbit edecek prensipler yönetmelikle tâyin edilmiştir ki, aksine hareketlerde bir kanun 
hükmümün ihlâli mevzuubahsolmamakta idi. Gümrük idaresi alıcı ve satıcı arasındaki münasebet
leri ancak 5883 sayılı Kanunun muaddel 68 nci maddesinin V nci fıkrasındaki yetkisine müsteni
den ve dolayısiyle inceleyebilmekte idi. Bu hali ortadan kaldırmak ve mükelleflerin kıymet be
yanlarını kanunen yapmaya mecbur olduklarını belirtmek bakımından maddenin dördüncü fık
rası kaleme alınmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 162) 



- 1 1 -
Müstakil olmıyan alıcıların durumlarının incelenmesi ve ibraz ettikleri faturalara ne kadar bir 

ilâve yapılıp yapılmıyacağı keyfiyetinin tâyin ve tesbitine imkân vermek için de, maddenin son 
fıkrası hazırlanmıştır. 

Madde 55. —• 54 ncü maddede giriş işlemi yapılacak eşyanın «giriş beyannamesi» ile beyan 
edilmesi esas prensibolarak vaz'edilmişti. Ancak, sürati temin ve ceza tehdidini izale bakımından, 
bâzı eşyanın beyanının sözle yapılması ve muamelesinin tahakkuk varakası ile yürütülebilmesi 
hükmüne de bu maddede yer verilmiş ve bu şekilde beyan edilecek ve muamelesi yapılacak eşya 
ise : 

Maddenin 1 No.lu fıkrasında yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin muaf eşyası ile ticari 
mahiyette bulunmıyan vergiye tabi eşyası, 

Maddenin 2 No.lu fıkrasında kanunun 7, 8 ve 12 nci maddelerinin muhtelif fıkralarında zikre
dilen mahiyette ve vergiden müstesna ve muaf olan eşya, 

Maddenin 3 No.lu fıkrasında uçakla gelen muaf ve zati mahiyette olan ve ticari mahiyeti bu
lunmıyan eşya, 

Olarak sıralanmıştır. 
Ancak, icabında muayene ve kontrolün müessiriyetini temin bakımından, Bakanlığın yolcuların 

yazılı olarak beyanda bulunmasını istemek yetkisini haiz olduğu hususu maddede tasrih edil
miştir. 

Diğer taraftan yolcuların gümrük işlemleri hakkında malûmat sahibi olabilmesi için Bakanlık
ça neşriyat yapılacağına ve tahakkuk varakalarının şekline, kullanılmasına ve sairesine mütaallik 
hususların keza Bakanlıkça tesbit edileceğine dair hüküm maddenin son iki fıkrasında gösterilmiş
tir. Tahakkuk varakaları üzerinde yapılabilecek suiistimali önlemek gayesiyle bunların, vezne 
makbuzu misillû, dip koçanlı olarak ve sıra numarası tahtında kullanılıp ayrıca tescilleri sırasında 
da, özel bir tescil numarası almalarını temin hususunda gerekli hükümlerin yönetmeliğe konul
ması düşünülerek bu hükme yer verilmiştir. 

Madde 56. — Bu madde alâkalının şahsı ve diploması icapları bakımından hususiyeti olan gi
riş muamelelerinden, yetkili makamlarca yazılacak mektupların beyanname addolunacağı belirtil
miştir. Bu cümleden olmak üzere; 

Maddenin 1 No.lu fıkrasında Cumhurbaşkanına ait Kanunun 10 ncu maddesinde yazılı eşya 
için umumi kâtiplikten yazılacak mektupların, 

Maddenin 2 No.lu fıkrasında ise bâzı eşya için misyon şeflerinden ve heyet başkanlarının yaza
cağı mektupların ve kurye mektuplarının karşılıklı olmak şartiyle beyanname olarak kabul oluna
cağına dair hüküm vaz'edilmiştir. Ancak, pek ender ahvalde dahi olsa, suiistimali önlemek ba
kımından bu mektupların şekillerinin tesbit edilmesi derpiş olunmuştur. Diğer taraftan bu 2 
No.lu fıkranın tatbikinde girişe mevzu teşkil eden eşyanın diplomasi muafiyetten faydalanacak 
şahıslar veya elçilik adına getirilmiş olmaları esastır. 

Böylece, hususiyeti olan ithal muamelesinin çok daha kolay şekilde ve çok az bir formaliteye 
tabi tutularak, yapılabilmesinin temini gayesi güdülmüştür. 

Madde 57. — Maddede, giriş beyannamelerinin ve kanuna göre giriş beyannamesi addolunan 
belgelerin (tahakkuk varakaları, misyon şefleri mektupları, kurye mektupları gibi) şartları haiz 
olduğu takdirde tescil olunabilecekleri mütalâa edilmiştir. 

Diğer taraftan, vergi mükellefiyeti dolayısiyle eşyanın tabi olacağı usul ve vergi bakımından 
mühim olduğundan, beyannamelerin tescillerinin ancak deftere kaydı, üzerine sıra numarası, tarih 
ve mühür konması ile tamam olabileceği hususu da maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. 

Madde 58. —• Mükelleflerin beyanlarının 54 ncü maddedeki esaslar dairesinde yapmaları için 
kanunda ceza müeyyidesi konulmuştur. Cezaya, boyan ile muayeneye göre alınması gereken vergiler 
arasındaki fark esas tutulduğundan mükelleflerin, bundan kurtulmak için, bir kısım eşyayı de
ğerinden düşük vergi verecek şekilde beyan etmek ve ileride muayene sonunda bu halin tesbitin-
de ise fazlalık ve eksikliklerin mahsubu talebedilerek ceza müeyyidesini işlemez hale getirmeye 
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matuf hareketleri önlemek gayesiyle bu madde sevk edilmiştir. Bu bakımdan her kalemin - diğer 
memleketlerde olduğu gibi - ayrı bir beyan sayılması esası konulmuş ve kalemin tarifi ve izahı 
cihetine de gidilmiştir. 

Madde 59. — Mükellefler giriş beyannameleri tideki beyanları ile bağlı olduklarından ve bu be
yanlar gümrük vergilerinin tahakkukuna esas tutulacağından, her türlü ihtilâf ve suiistimalleri 
önlemek üzere, bunların kazıntı ve silintiden âri olmaları gerekir. 

Ancak, bâzı yanlışlıkların tashihine, bâzı noksanların ilâvesine imkân verilmiş olup bu hata-
larm tescilden evvel tashihi mümkün olanları ikinci fıkrada, tescilden sonra tashihine imkân bulu
nanlar ise 3 ncü fıkrada gösterilmiştir. 

'Tescilden evvel yapılacak 'düzeltmeler ve ilâvelerin ayrıca imzalanması ve 'tescil sırasında da 
•bunların idare âmirinin resmî mührü ile mühürlenmesi prensibi kabul edilmiştir. 

'Tescilden sonra, esas olarak düzeltme yapılamaz, ancak beyannamenin muayeneye havalesin
den evvel ibâzı düzeltmelerin idare âmirinin izniyle yapılması esası kalbul edilmiş ve şekli madde
de gösterilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi her zaman iltibas ve ihtilâfa sebeibo'lan «maddi hata» 
prensibi terk edilerek tashihin şümulü maddede ağırlığa, adede, -ölçüye veya kıymete inlhisar etti
rilmiştir. Bunun dışında eşyanın cinsi, nevi ve niteliği ve kap .aldediyle marka ve numaralarının. 
tashihine -cevaz verilmemiştir. 

Madde 60. — Mükellefin (beyanname vermeden evvel eşyasını açıp bakması, tartması, numune 
alması, tarife hakkımda Bakanlıktan İbilgi istemesi gibi hak ve «kolaylıklara kanunen sahip bulunma
sına mukabil verdiği ibeyannamenin de artık kendisini Ibağlaması tabiî bir netice olmaktadır. Mad
dedeki hüküm, gümrük vergilerinin tahakkuku çin lüzumlu unsurların doğru olarak 'beyan edil
meleri gayesiyle konulmuş ve ayrıca ceza müeyyidesini gösteren hüküm de 146 atıcı maddede vaz'-
edilmiştir. Gümrük idaresi bu (beyanları lüzumlu (belgelerle (fatura, şahadetname gibi) karşılaştır
dıktan sonra yengileri Ibuma 'göre 'tahakkuk .ettirebilir. Esas prensipte (budur. Ancak, hileyi önle
mek bakımından gümrüğün lüzum göreceği hallerde kaplan açmak, tartmak, numune alıp tahlil 
ettirmek hakları madde ile mahfuz tutulmuştur. 

Muayene yapıldığı takdirde, tahakkukun muayene neticesine ;göre yapılacağı ikinci fıkrada 
tasrih edilmiş olup, fazla veya inoksan vergi almaya müncer olacak hallerde, idareye ve mükellefe 
karşılıklı olarak Ibütün kapların açılmasını isteme hakkı üçüncü fıkra ile tanınmıştır. 

Maddenin son fıkrası, Bakanlıkça tâyin edilecek (bâzı hallerde .giriş işlemini süratlendirmek ba
kımından kaleme alınmıştır. 

Madde 61. — Tatbikatta mükelleifler elinde aylarca, hattâ senelerce takipsiz kalmış beyanname-
ler /bulunduğu ve bu hal önlenmek üzere yönetmelikte mevcut hüküm müeyyidesizlik yüzünden mü
essir (olamadığı ıda göz önüne alınarak, beyannamelerin takibini zorlıyac-ak ve aksi halde tatbik 
edilecek muameleleri göstermek üzere madde kaleme alınmıştır. 

Kabul edilen iki aylık takip müddeti ise, 52 nci maddedeki rejim 'beyanından sonraki iki ay
lık müddete tevafuk edecek -şekilde tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Bu madde ile âkiibeti meejhul ve kayıtları açık kalmış giriş beyannamelerinin (bundan büyle mey
dana çıkması gayesi güdülmüştür. Bu takipsizlik cezayı gerektirir bir halin önlenmesi -gayesiyle 
yapıldığı hallerde gerekli takibata geçilelbilmesi için üçüncü fıkra hükmü konulmuştur. 

Ancak, vergi tahakkukuna ilişkin veya dış. ticaret rejimi, kamlbiyo takyidatı ve sair sebeplerle 
ihtilâf çıktığı hallerde bunun halledilmesine kadar madde hükmünün işletilmemesi hak kaidelerine 
uygun mütalâa edilmiştir. Bu takdirde durumun mükellefler tarafından alâkalı mercilerden alına
cak ibir ıbelge ile 'gümrüğe bildirilmesi mecburi telâkki edilmiştir. 

Madde 62. — Beyannamesi teöçil edildikten sonra, fakat muayenesi yapılmadan1 önce, eşya ti
cari zaruret ve sebeplerle yurt dışına iade edilmek veya başka bir Türk (gümrüğüne aktarma ve 
transit edilmek istenebilir. Bunu mümkün kılmak için tasarının üçünlcü maddesinin 1 numaralı fık
rası gereğince mükelleflere terettübetmiş olan vergi ödeme mükellefiyetinin ne suretle 'düşeceğini 
göstermek 'bakımımdan madde kaleme alınmıştır. 
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Ancak, .54 ncü maddenin 3 ncü fıkrası gereğince muamele yaparak beyannamenin teslçili ile be
raber mükellef tarafından tahakkuk 'ettirilmiş vergilerin peşinen tahsil edilmiş olması 'halinde, bun
ların da iadesine imkân sağlıyacak hüküm maddeye ilâve edilmiştir. 

Yanlış (beyan yapılmış olmasından dolayı mükelleife terettübedecek cezadan kurtulmak gayesine 
•matuf hareketlerin de olabileceği düşünülerek, bu kabil hileleri önliyebilmek için 'eşyanın muayene 
edilerek cezayı «gerektirir bir hal olmadığının meydana çıkmasında, Ibu maddedeki isteklerin kabulü 
cihetine gidilmiştir. Aksi takdirde, mükellefçe isteklerin kabulü terettübeden cezanın ödenmesine 
bağlı kılınmıştır. 

Madde '63. — Mükellefin beyanının bağlayıcı olduğu 60 ncı maddede tasrih edilmiş ve yanlış 
beyanlar ceza müeyyid'eisi altına da konulmuş bulunduğundan, beyandan evvel mükellefe eşyalarını 
tartmak, açıp muayene etmek ve numune almak hakkının tanınması zaruri görülmüştür. Bu kabil 
muameleler bir kolaylı'k mahiyetinde telâkki edilmeyip, bir hak şeklinde görülmüş olduğundan, 
gümrüklerin bu yoldaki müracaa'tları takdir ve redde yetkileri yoktur. Ancak, bu muamelelere 
gümrüğün murakaıbe ve ıkontrolu altında müsaade olunması şartı maddeye konulmuş ve alınacak 
numunelerin ticari kıymet ve mahiyette olmıyacağı belirtilmiştir. 

Bu husustaki muamelelerde kullanılacak belgelerin ve tatbik olunaca'k muamelenin şeklinin tes-
bitine, maddenin son fıkrası ile, Bakanlık yetkili kılınmıştır. Bunlara uyulmak şartiyle hak sahip
leri talepte bulunabilirler. 

(Madde '04. — Mükellefler elindeki belgelere ve numuneye <göre beyanlarını yapamıyacak durum
da olabilirler. Gümrük giriş tarife cetvelinin ve izahnamesinin bu kadar detaylı olması gayesin
den birisinin de eşyanın en doğru şekilde tavsif edilerek beyan edilmesi ve dolayısiyle en doğru ve 
hakkaniyete uygun bir şekilde vergilendirilmesi olduğundan, nislbeten daha geniş imkân ve bilgi
lere sahilbolan Gümrükler Genel Müdürlüğünden mükelleflerin eşyanın tarife «cetveline tatbiki ve 
normal 'fiyatın unsurları (bakımından bilgi istemesi tabiî görülmüş ve bu hususu temin için de mad
denin 'birinci fıkrası kaleme alınmıştır. 

•Gümrükler Genel Müdürlüğü mütalâasınla esas olan numune ve belgeler muayenede eşyaya uy
gun bulunduğu takdirde -tatbikatın buna göre yapılacağı, yani ıgenel müdürlük mütalâasının da 
gümrük idaresini bağlaması hakkaniyete uygun bir prensibolarak görülmüş ve kaibul edilmiştir. 

Ancak, bakanlıkça 30 . 11 . 19'60 tarihli ve 146 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki hükme isti
naden 'tarifenin izıahnamesi ile tarife ve izahnamenin repertuvarlarında yapılacak değişiklik ve ilâ
veler sonunda eşyanın yeni bir tarife numarası içinde mütalâasının gerektiği hallerde Gümrükler 
Genel Müdürlüğü mütalâasının hağlayrcı olmıyacağı sarih ve tabiîdir. 

Madde '65. — 6449 sayılı Kanunla tasdik edilmiş andlaşmanm «Gümrük (kıymetinin tarifine», dair 
ek : 1 deki hükümler 'bu maddeye aynen alınmıştır. 

Diğer taraftan maddeye 10 ve 11 numaralı fıkralarla tasfiye edilecek eşyanın kıymetine ve 
mükellef, mümessil ve komüsyoncu gibi ilgililerden bilgi istenmesine ve verilmediği takdirde mev-
zuubahis eşyanın kıymetinin ine suretle Itesbit edileceğine dair hükümler konulmuştur. 

Madde 66. — Bu madde ile kıymetten gayrı ölçüler üzerinden vergiye tabi eşyanın «Gümrük 
Giriş Vergisi» matrahını tâyin ve tesbit ile ambalaj maddelerine ait hükümler sevk edilmiştir. 
Maddedeki vuzuha binaen açıklama yapmaya lüzum görülmemiştir. 

Madde 67. — Dış ticaret politikasının yürütülmesinde eşyanın menşeinin tâyin ve tesbiti birçok 
ahvalde lüzumlu ve gerekli bulunmaktadır. Eşyanın menşeinin gümrük bakımından aranılması ise 
ahdî tarifenin tatbikinde önem kazanmaktadır. 

Bu maddenin birinci fıkras'iyle andlaşmalardan faydalanacak, yani indirimli vergiye tabi tutula
cak eşya için menşe şahadetnamesi aranması şartı konulmuştur. İndirim mevzuubahis olmadığı 
hallerde gümrüğün bu kanuna müsteniden bir menşe şahadetnamesi araması mevzuubahis değil
dir. Ancak, indirim mevzuubahis olmasa bile, eşyaya bir menşe şahadetnamesinin terkinini şart 
koyan anlaşma hükümleri mevcut ise bu kanuna değil de, ancak o andlaşma hükmüne ıgöre menşe 
şahadetnamesi gerekecektir. Birinci fıkra bu düşünce ile kaleme alınmıştır. 
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Maddenin ikinci fıkrasında eşyanın üçüncü memlekette gördüğü tahavvül ve ameliye dolayı-
siyle kıymetinin % 50 artmış bulunması şartı ile üçüncü memleket menşeli sayılacağı prensibi 
vaz'edilmiştir. Bu ölçü millî şartımız olup ticaret andlaşmaları müzakerelerinde bir hareket nok
tası olması için muhafaza edilmiştir. Andlaşmalarla bunun altına inilebilir ki bu takdirde en çok 
kayırdan memleket kaidesi prensibinden hareketle andlaşmamız bulunan diğer memleketlere de 
aynı hükümlerin uygulanması sağlanmış olur. 

Diğer taraftan dâhil bulunduğumuz GATT memleketlerinin konsolosluk formalitelerinin berta
raf edilmesi yönündeki temayüllerine uyularak menşe şahadetnamelerinin tasdik ettirilmesi veya 
ettirilmemesi hususunda Bakanlığa yetki tanınmıştır. 

Maddenin istisnalara ait üçüncü fıkrasında durum iki grupta mütalâa edilmiştir : 
Bunlardan birincisinde resme tabi ve fakat kıymet itibariyle menşe şahadetnamesi tedariki 

masraflarına ve formalitesine tahammül edemiyccek eşya, istisnai olarak konulmuştur. Evvelce 
olduğu gibi bunların kıymetlerinin kanunla tesbit edilip dondurulması Türk parasının gösterdiği 
tahayyüller ve değişen şartlar karşısında ve tatbikat da göz önlünde tutularak bu kabil eşyanın kıy
metinin zaman ve şartlara göre Bakanlar Kurulunca tâyin ve tesbitinde isabet görülerek hüküm 
bu şekilde sevk edilmiştir. 

İkinci grupta ise, hangi vasıta ile gelirse gelsin gayri ticari mahiyette ve fakat resme tabi eşya
dan menşe şahadetnamesi aranmaması kabul edilmiştir. 

Ticari olmıyan ve zatî ve ailevi ihtiyacı için getirilen eşya dolayısiyle menşe şahadetnamesi 
tedarik etmek külfetinden ilgilileri kurtarma gayesi güdülmüş ve ıgayriticari eşyanın üzerlerindeki 
marka ve alâmetlere göre gümrüklerce muameleye tabi tutulması esası kabul edilmiştir. 

Madde 68. — Eşyanın tarifede intibak edeceği pozisyon doğru olarak takdir ve tesbit edebil
mek için, fizikî ve kimyevi bir tahlile tabi tultulması zaman zaman bir zarurettir. Madde bu 
sebeple kaleme alınmış olup bu tahlilin esas olarak gümrük lâboratuvarlarma ve bunların yapa-
mıyacağı tahlillerin de resmî lâboratuvarlarda yaptırılabilmesi esası kabul edilmiş ve tahlil neti
celerinin de tahakkuka esas tutulacağı hususu belirtilmiştir. 

Ancak numunelerin biran evvel tasfiyesi için bir aylık müddet kabul edilmiştir. Tatbikatta 
ahengi ve birliği temin için, tahlil metotlarının tesbit ve ilânı yetkisi Bakanlığa verilmiştir. 

Madde 69. — Maddenin birinci fıkrasında muamelesi bir giriş beyannamesine bağlı olan (posta 
yoluyla gelip de ticari mahiyette olduklarından beyannemesıi verilenler dâhil) işlemler ele alın
mış ve genel prensip konulmuştur. Muayene neticeleri mal sahiplerini ilzam edeceğinden ve ta
hakkuka esas tutulacağından kabların tartılması ve açılıp muayenesinde zarar ziyan iddialarını 
önlemek üzere, beyan sahibinin huzuru şart koşulmuş ıOİup mümessilinin veya (gümrük komüs-
yoncUsunun da bilvekâle hazır bulunması kabul edilmiştir. 

İkinci fıkrada sürat temini ve işin mahiyeti icabı posta yolu ile gelen ve gayriticari mahiyette 
olup muayenesi tahakkuk varakasına müsteniden yapılacak eşyanın muamelelerinde posta idaresi 
memurunun huzurunda muamele yapılması uygun görülmüştür. 

Üçüncü fıkrada, yolcu ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin eşyalarının muayenesinde kolaylık 
tanınmış ve sahibinden gayrı .gümrük komüsyoncusu aranmadan bunların göstereceği her hangi biri
sinin huzuru ile de muayene ve muamelenin yapılabileceği kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Bugüne kadar idare hukukunun umumi prensipleri ve Teşkilât Kanununun tanı
dığı yetkiler içinde, teftiş ve kontrolla vazifeli organlar ve âmirlerin yürüte geldiği tatbikat bil
hassa ihtilâfların kazai mercilere intikalinde durumun kolayca müdafaa edilemediği hallere de 
müncer oluyordu. Bu umumi kontrol prensibinin şekil ve şartlarının maddede gösterildiği gibi 
kanuna alınması tatbikatın doğurduğu zaruretten ileri ıgelmiştir. Şartlar her hangi bir iltibasa ma
hal vermiyecek şekilde maddede açıkça belirtilmiştir. 

İkinci muayene yapılmasını gerektiren hallerde durumun daha fazla hususiyet kazandığı göz 
önünde tutularak 69 ncu maddedeki prensibin istisnası olarak, mal sahibi veya mümessilinin 
gümrük komüsyioncusu ile müştereken muayenede hazır bulunmalarını isteme yetkisi kabul edilmiş-
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tir. Bu yoldaki ilk talebin şifahi olacağı ve uyulmadığı takdirde yazı ile ikinci bir talep yapılması 
gerektiği düşünülmüştür. 

Bu istisnai hüküm tatbikatta mal sahibi ile komüsyoncu arasında işin sürüncemede bırakılma
sını önlemek gayesiyle konulmuştur. 

Madde 71. — Cari kanunda muayenelerin nerede yapılacağı hakkında sarih bir hüküm bulun
madığından tatbikatta göz önünde tutularak muayenenin sundurma, antrepo ve gümrükçe sundur
ma telâkki edilen yerlerde yapılacağının tasrihi uygun görülmüştür. 

Bunların dışındaki yerlerde muayene ancak Bakanlığın izni ile yapılabileceği yeni maddede 
yer almıştır. 

Bu tasarının 8 nci maddesinin 4 ncü fıkrası, 9 ncu maddesinin 1, 2, (3/a), (4/a) ve (4/c) ve 
10 ncu maddesinin 1 nci fıkralarına göre gümrük vergilerinden muaf olan ve diğer yandan şahsi
yetleri itibariyle yaptıkları beyanlara itimat gösterilmesi ve kanaat edilmesi icabeden kimselere 
ait eşya ile gizliliklerinin ihlâl edilmemesi lâzımgelen bâzı eşyanın muayeneden müstesna tutul
maları faydalı görülerek madde buma göre tertiplenmiştir. 

Madde 72. — Bu madde ile ıgümrük denetlemesi altında bulunan eşyanın (umumi mağazalar
da bulunanlar dâhil, terettübedecek gümrük vergisi ve gümrükler'ce tahsil edilen sair vergiler, re
sim ve para cezalarından dolayı birinci derecede gümrük için zaman (karşılık) ve teminat hük
münde olduğu prensibi kabul edilmiştir. Ancak malın bedeli Gümrük Vergisi ile diğer vergi ve 
resimleri karşılamadığı hallerde bakiye vergilerle resimlerin aranımryacağı ayrıca tasrih olunmuş
tur. Şu kadar ki, para cezaları şahsi olduğumdan, malın bedeli bunu 'tamamen karşılıyamadığı tak
dirde mükellefin diğer mallarına da müracaat edilerek (takip ve tahsilde 'bulunulacağı iltibasa mahal 
bırakmamak için ayrıca açıklanmıştır. Bu şekildeki takibat bu kanun ve umumi 'hükümler dairesin
de yürütülecektir. 

Maddenin son fıkrası ihtiyati haciz ve haciz kararlarının ne ıgibi şartları ve hanıgi idarelere 
tebliğ edileceği 'hususlarımı ihtiva etmektedir ki, buradaki haciz mevzuu gümrük demıetlemeısi al
tında bulunan eşyaya taallûk etmesi lâzımdır. Tatbikatta mal gelmeden malın cins ve miktarları be
lirtilmeden alınmış haciz kararlarının işletmeler yerine gümrüklere tebliğ edilerek infazın isten
diği ve sebepsiz birçok yazışmalara vesile teşkil ettiği görülmektedir. Yine tatbikatta sadece firma 
ismi belirtilerek henüz gelmemiş ve 'gümrük kontrolü altına girmemiş eşyaya da haciz uygulanma
sının istenildiği keza görülmüştür, ilk anda elde mevcut manifesto kayıtlarından ise ithalâtçı fir
manın tâyin ve teısbitine imkân bulunamamakta olduğundan, işin selâmeti bakımından fıkraya 
gerekli şartlar konulmuştur. Nihayet etşya sundurma veya antrepoyu işleten idare elinde bulundu
ğundan infazının da bunlar tarafından sağlanmasını temin edecek şekilde bir ifade kullanılmış 
olup, bu gibi hallerde gümrüğe ancak, bilgi verilmekle iktifa edilecektir. Fakat maddenin birinci 
fıkrası 'gereğince >eşya üzerinde gümrüğüm Gümrük Vergisi ve diğer vergiler bakımlından, rüçmam 
hakkı mahfuz tutulmuştur. 

Madde 73. — Bundan evvelki madde ıhükmünce eşya, vergiler ve ceza bakımından zaman (kar
şılık) ve teminat hükmünde bulunduğumdan, bunların ıgümrükten çekilmeden ömce tahakkuk etmiş 
vergilerinin Türk parası ile peşin olarak ödenmesi esası bu madde ile konulmuştur. Çek Ve tediyatta 
gerekli usullerin tesbiti yetkisi Bakanlığa verilmekle beraber her türlü suiistimali önlenmek için 
çek 'muhteviyatımın gümrükçe tahsili ile mükellefin vergi borcundan kurtulabileceği tasrih edil
miştir. 

Yeni bir özellik olarak muayyen bir meblâğdan yukarıki, 25 000 lira olarak kabul edilmiştir. 
Vergiler borçlarının Maliye v e Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tâyin ve tesbit edilecek teminatlı 
borç senetleri ve banka mektupları ile ödenmesi hususu kabul olunmuş ve fakat bunda da altı aylık 
bir vâde esası mahfuz tutulmuştur. Bu prensip ithalâtçılara mühim bir kolaylık olacağı düşünüle
rek vaz'edilmiştir. 

Ufak muamelelerde yukardaki prensibim mühim külfet ve formalitelere selbeb olacağı ,göz ömümde 
tutularak, küçük meblâğlarla tediyeler burnum dışımda bırakılmıştır. 
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Ayrıca, büyük müesseselere ve ıg>ümrük komüsyoncularına (bir kolaylık olmak üzere, gümrük 
nezdinde, cari hesaplar açılmasını ve buradan ödeme yapılmasını sağlıyacak usul kabul edilerek, 
bu konuda uygulanacak hükümlerin tâyin ve tesbiti Bakanlığa bırakılmıştır. 

Maddenin 2 numaralı fıkrasiyle, kambiyo takip ve formalitelerinin gün geçtikçe azaltılması 
yolundaki cereyan ve tatbikat göz önüne alınarak, muvakkat kabul suretiyle getirilen eşyanın vergi 
ve resimlerinin teminata bağlanacağı hallerde bunu Türk parası ile temin edemiyenlerden ya
bancı paralarla tediyenin kabul edilebileceği prensibinin Bakanlığın koyacağı usullerle yürütül
mesi suretiyle bir yenilik vaz'edilmiştir. Devlet muhasebesinin emaneti ayniye hakkındaki hüküm
leri de bu işlemi yürütmeye müsait bulunduğundan, bu suretle birçok formalitelerden kurtuluna-
cağı ve alâkalılara kolaylık sağlanacağı düşünülmüştür. 

Madde 74. — Bundan evvelki maddede genel olarak belirtildiği üzere gümrük vergilerinin 
peşin ödenmesi esastır. Ancak, memleketin iktisadi faaliyetlerine veya olağanüstü hal ve zaman
larda doğacak ihtiyaçlarına yarıyacak eşyanın ithalini geciktirmemek için bu madde ile istisnai 
olarak vergilerin tecili kabul edilmiş ve bu muamelenin süratle ifası için de Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına yetki tanınmıştır. 

Her ne kadar gümrük vergilerinin, daha uzun süreli tecil işlemleri, 6183 sayılı Âmme alacak
larının tahsili usulü hakkındaki Kanunun 48 nci maddesi hükmüne istinaden de yapılmakta ise de, 
bu kanuna göre yapılacak tecil işlemi âmme borçlusunun çok zor durumu ile ilgili olduğundan, bu 
maddede yazılı hallerin icaplarına cevap vermemektedir. 

Madde 75. — Bu madde ile gümrük vergilerini tahakkuk ettirmek ve eşyanın kanunlarına 
göre muafiyetlerini tâyin ve tesbit etmek ve muayeneye tabi olanlarını muayene etmek vazifesi ile 
mükellef olan muayene memurlarının bu görevlerinden dolayı sorumlulukları tanzim ve tesbit 
edilmiştir. Bâzı ahvalde bu işi birden ziyade memur birlikte yapmış olmaları halinde, ortaklaşa 
sorumlu olacakları belirtilmiştir. Diğer taraftan, muayene memurlarının kurul halinde ve başla
rında bir şef bulunduğu halde çalışmalarında şefin vesikalar üzerinde tetkikat yaparak grupun-
daki muayene memurlarına havale yaptığı ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülen bu mura
kabe vazifesinden dolayı sorumluluğunu gösterir kanun hükmü bulunmadığı için maddenin ikinci 
fıkrası da bu sebeple kanulmuştur. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi kontrol edenlerin de bu konudaki sorumlulukları 
üçüncü fıkrada derpiş olunmuştur. 

Madde 76. — Eşyanın gümrük vergilerinin tahakkuku bakımından gümrük idaresince ve diğer 
sebeplerle özel kanunlarına göre başka teşekküllerce (ölçü aletleri, filimler ve saire) ımuayene ve 
kontrolü gerektiğinden, bu işlerin gerektirdiği masrafların mükelleflerce yapılması veya yaptırıl
ması esası bugüne kadar tatbik edilegeldiği gibi (gerek idareye masraf yüklemesi ve gerekse bu 
kabîl işlerin yapılabilmesi bakımından) yürütülmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

Sundurma ve antrepolarda bu işlerin gerektireceği âlet ve cihazları bulundurmak ve çalışmayı 
kolaylaştırıcı tedbirleri almak buralarını işleten müesseselerce temin edilecektir. Keza, numune 
kablarınm da mükellefler tarafından Itemin olunması gerekir. Muayene heyetleri bu muameleleri 
yakından kontrol etmek ve göz altında bulundurmak ve iyi bir şekilde yapılmalarını temin et
mekle görevlidirler. 

Madde 77. — Eşyanın vergileri tahakkuk ettirilip ödenmeden veya teminata bağlanmadan 
sahibine teslim edilmiyeceği prensibi birinci fıkrada açıkça belirtilmiş ve gümrük ATergierinden 
muaf olan eşya da bu hüküm içinde mütalâa edilmiştir. 

İkinci fıkrada, bâzı özelliği bulunan ve mevcut sundurma veya antrepolarda muhafazası im
kânsız olan eşyanın derhal teslimine - Bakanlığın tâyin edeceği esaslar dairesinde - vergilerin de 
temin ve garanti edilmek şartiyle müsaade edilmesi, kolaylık temin ve eşyanın sağlıyacağı fayda 
bakımından, zaruri bulunmuştur. Zira, bu kabîl eşyanın normal yollarla ithaline tevessül edile
rek bekletilmesi halinde, kendilerinden umulan istifade imkânının ortadan kalktığı tatbikatta 
görülmüştür. 
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Üçüncü fıkrada, ihtilaflı hallerde farkları önceden teminata bağlanmak şartiyle, mükellefin 

eşyasını istemeye hakkı bulunduğu prensibi kabul edilmiştir. Ancak, bâzı ahvalde bu hakkın istima
linin ilerde telâfi edilmez neticeler ve mahzurlar doğurabileceği de düşünüldüğünden, idareye bir 
takdir hakkı tanınması zaruri bulunmuştur. 

Dördüncü fıkrada, eşyaya terettübeden cezaların da teminata bağlanacağı, eşyanın tesliminde 
bir şart olarak gösterilmiştir. 

Beşinci fıkrada ise 53 ncü maddenin hükümlerine müsteniden «deniz üstü» veya «vagon üstü» 
muameleye tabi olabilecek eşya mükelleflerin taleplerinin beyana nazaran % 10 fazlasiyle depo
zito olarak kabul edilebileceği esası vaz'edilmis olup, tatbikatta çok defa görüldüğü üzere, farklı 
eşya zuhur etmesinden vergi farkları ve buna ilişkin cezaların teminat altına alınabilmesi için, ver
giler farkının veya cezanın eşyanın tamamının tesliminden evvel garanti edilmesi hususu imkân 
dâhiline konulmuştur. 

Madde 78 - 84. — itiraz sebepleri ve mercileri hususunda bugüne kadar yapılmakta bulunan 
tatbikata genel olarak bağlı kalınarak bu bölüm hükümleri kaleme alınmıştır. 

Şimdiye kadarki tatbikattan mülhem olarak yapılan bâzı değişmelerin burada zikri ile iktifa 
edilecektir. 

Tasarının 83 ncü maddesinde ikinci tahlilin kesin olacağı belirtilmiş olmasına rağmen, 78 nei 
maddenin bir numaralı fıkrasına dayanılarak itiraz mercilerine gidildiği tatbikatta görüldüğün
den buna mâni olunmak üzere ikinci tahlilden sonra eşyanın teknik mahiyet ve vasıflarından do
layı itirazda bulunulamıyacağına dair, mezkûr fıkraya sarih hüküm konmuştur. 

İtiraz sebeplerine dair 78 nci maddenin 1, 2, 3 ve 6 numaralı fıkralarına müsteniden hakem 
heyetine gidilmesi kabul edilmiş olup, eşyanın menşeinden mütevellit irtilâfların 84 ncü maddede 
idari itiraz yolu içine alınarak muamele ifası (bugüne kadar olan tatbikat göz önüne alınarak) uy
gun görülmüştür. Malûm olduğu üzere, eşya menşeinin tâyin ve tesbiti bir yandan kanun, diğer 
yandan muhtelif andlaşmalar hükümlerine istinadettirilmektedir. Bunun idari itiraz yolu içinde 
tetkiki hem daha kolay hem daha isabetli olacaktır. Nihayet, Danıştaya gitme yolu da açık bulun
duğuna göre, mükellefe bu konuda yeterli bir teminat yolu da bırakılmıştır. 

Diğer taraftan; mükellef tarafından ibraz ve tevdi edilmiş bir menşe şahadetnamesi mevcut ve 
gümrükteki muamelenin de buna uyularak yapılması halinde, artık mükellefe menşei sebebiyle bir 
itiraz hakkı tanınması yersiz olacağından ve kendisi tarafından verilmiş belge kendisini de ilzam 
edeceğinden, bu konuda da artık itiraz hakları olmıyacağı hususu 78 nci maddede tebarüz ettiril
miştir. 

59 - 60 nci maddenin son fıkrasına göre eşyanın muayene edilmeden tahakkukunun yapılması 
halinde, mükellefe itiraz hakkı tanınmaması keyfiyeti de 78 nci maddede (4 numaralı fıkrada yazılı 
hal hariç) belirtilmiştir. 

Geniş bir kolaylığa mazhar olan mükellefin böyk bir neticeye katlanması hakkaniyete uygun bu
lunmuş ve gelişigüzel beyanda bulunmaktan ilgilileri uzak tutacak bir tedbir olarak görülmüştür. 

80 nci madde ile komiser hakemlerin kararname ile tâyinleri ve yemin, mânevi bir teminat ola
rak mütalâa edilmiştir. 

Mer'i kanunda yer- almamış bulunan ve tatbikatta İstanbul Ticaret Odasınca tesbit edilen ve haklı 
çıksa dahi1 mükellefçe tediye edilmekte olan hakem ücreti, bu madde ile Ticaret ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarınca tesbit edileceği ve haksız çıkan tarafından ödeneceği hükme bağlanmıştır. Ücretin 
dağıtımı, büro ve personel masrafları payı ve çalışma tarzı Ticaret ve Gümrük ve Tekel bakanlık
ları ile Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince müştereken hazırla
nacak bir yönetmelikle tanzim edileceği esası da vaz'olunmuştur. 

81 nci madde ile gecikmeleri önlemek ve ticari hayata uygun olarak gümrük işlemlerini de hız
landırmak bakımından itirazların tetkiki için gümrükler başmüdürlüklerine yetki verilmiştir. Başmü-
dürlüklerce iki ay ve Gümrükler Genel Müdürlüğünce de üç ay içinde incelenmesini sağlıyacak hü
küm de konmuştur. "" 
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Bugüne kadar yürütülmekte olan hükümlere göre, zaman zaman komiser hakemler eksper ha
kemlerin kararlarına, tam olarak iştirak etmeseler dahi tescil etmek mecburiyetinde kalmakta idiler. 
Diğer taraftan eksper hakemlerin karara varamadıkları ahvalde komiser hakemlerin kararlarının 
da bâzı defa bunlar için tatminkâr bulunmadığı da tatbikatta görülmüştür. 

Bu durumu bertaraf etmek üzere, iki taraf arasında daha yakınlaşma zaruri görülmüştür. Böy
lece, 81 nci madde ile eksper hakemlerin ittifakla aldıkları kararlar üzerine dahi müşterek bir top
lantı yapılarak karar alınması imkân dâhiline girmiştir. Diğer taraftan müddet bakımından gecik
meleri önlemek gayesiyle de, yine böyle bir müşterek toplantı sonunda karar alınması aynı madde
de belirtilmiştir. 

Yine tatbikatta kanunen yetkili kılınmış lâboratuvarlarda yapılmış ve kesinleşmiş tahlillere rağ
men, hakem kurulunun yeniden kimyevi ve fizikî tahlillere tevessül ettikleri' ve böylece kanunda ay
rıca ve yeniden tahlilin yapılacağı yerleri gösterir âmir hükümlerinin de zaman1 zaman ihlâl edildiği 
've ihtilâfları hal yerine yeni ihtilâflar doğurduğu, görüldüğünden, bunun önlenmesi zaruri bulun
muştur. 

Bu sebeple, 82 nci maddeye, açıkça hakem kurullarının tahlil yaptıramıyacakları hükmü konul
muştur. 

Hakem kurulları, kararlarına müsteniden derhal muamele yapılması hallerinde, bazan telâfisi 
imkânsız durumların ortaya çıktığı tatbikatta gorülegelmiştir. Nitekim, dış ticaret rejimine müta-
allik kararlarda ithali derpiş edilmemiş eşya ile ilgili anlaşmazlığın hakem kurullarınca mükellef le
hine ıhalledilmesi üzerine bunun infazı ve fakat Danıştayca idare lehine bozulması takdirinde, eş
yanın yurda sokulmuş olması sebebiyle, Danıştay kararının infazı imkânı kalmamakta ve ithal reji
mi dışında eşya da yurda girmiş olmaktadır. Bu husus önlenmek üzere 82 nci maddenin son fıkrası 
vaz'olunmuştur. 

Eşya menşeinin tesbitinde zuhur eden ithilâflarm hal mercii evvelce hakem kurulu iken, bu kere 
84 ncü maddeye konulan hüküm1 ile bunların da idari itiraz mercilerince halledilmesi hususu ka
bul edilmiş ve bu suretle tatbikatta daha fazla bir kolaylık ve sürat sağlanması düşünülmüştür. 

Keza; ihtilâfların idari1 kademelerde süratle tetkik ve intacı temin edilmek üzere de maddeye sü
reler konmuştur. 

Madde 85 - 87. — Evvelce gerivermeye ait hükümle noksan vergilerin istenmesi, fazla olanla
rının iadesi hükümleri ayrı ayrı bölümlerde yer almıştır. Bunların özellikleri muhafaza edilmekle be
raber bir bölüm içine toplanması yoluna gidilmiştir. 

85 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına eskiden farklı olarak bir senelik müddet konulmuştur. Ev
velce bu hususta kanunda hüküm bulunmamasından dolayı tahditsiz bir süre içinde işlem yapılabil
mesi mümkün idi. Noksan ve fazlalıklar hakkında kanunla kabul edilmiş bir yıllık müddete mütena
zır olarak burada da aynı süre kabul edilmiştir. 

Mer'i kanuna göre 'noksan alınmış veya hiç alınmamış vergiler, vergi ödeme mükellefiyetinin baş
ladığı tarihten itibaren üç sene içinde mükellefinden istenmekte idi. Eşyanın müstehlike intikalin
den çok sonra ithalâtçısından bu vergilerin istenmesi şikâyetlere meydan verdiğinden bu kere, 86 ncı 
maddenin 1 nci fıkrasiyle bu müddet fiilî ithal tarihi nazara alınarak bir yıla indirilmiştir. 

Her türlü suiistimali önlemek gayesiyle 85 nci maddenin (2/a) fıkrasında bütün muamelelerin 
aynı gümrükte ikmali prensibi kabul edilmiştir. Böylece bir gümrükten ithali yapılmış eşyanın yine 
aynı gümrükte olmak kaydiyle bu madde gereğince muameleye tabi tutulacağı hükmü vazedilmiş
tir. Bu suretle muamelenin iki ayrı 'gümrük arasında yapılması sebebiyle muhtemel kötülüklere im
kân verilmemiş olacaktır. 

85 nci maddenin (2/b) fıkrasında eşyanın gümrük denetimi altına alınması şartı da bulunmakta
dır. Kanunun mutlak ifadesine bağlı kalınarak tatbikat yapılması halinde ortaya çıkacak ihtilâfları 
ve fiilî tatbikat da göz önünde bulundurularak bu şart gümrük nezareti altında bir mahalle konul
ması şeklinde kaleme alınmıştır. 
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86 neı maddenin bir numaralı fıkrasının ikinci bendinde yer alan hükümle, tatbikatta kolaylığı 
ve muamele birliğinin temin edildiği hem mükellef hem de gümrük memurunun türlü ve değişik yol

l a r a ve muamelelere tevessül etmeleri bir yandan zaman kaybına, diğer yandan memurlarımızın da 
birçok özel hükmü öğrenmek ve tatbik etmelerine sebebolacak işleyişi değiştirmek ve buna basitlik 
vermek gayesi güdülmüştür. 

Diğer taraftan, gümrük vergilerinin ödeme zamanı da bu fıkranın sonunda tesbit edilmiştir. 
86 ncı maddenin 3 numaralı fıkrası ile noksan alınmış Gümrük Vergisi 10 liraya kadar olanla

rının aranmıyacağı ve muayene memurlarının sorumluluklarının da bu had içinde bulundurulması 
kabul edilmiştir. Türk parası kıymetinin gösterdiği tahavvül dolayısiyle eskiden bir lira içinde bulu
nan haddin 10 liraya çıkarılması uygun ve gerekli görülmüştür. Zira idarenin bu kadar cüzi farkla
rın tahsili için katlandığı hizmet ve tebligat masraf ve külfetlerin ekseriyetle bundan yüksek oldu
ğundan miktarın 10 lira olarak tesbiti isabetli bulunmuştur. 

Şahsi ihtiyaçta ise bu miktarın 100 lira olarak kabulünde de mükellefin normal ithalâtçı olma
ması ve ekseriya adreslerinin bulunup tahsil yoluna gidilememesi göz önünde tutulmuştur. Bu gibi 
hallerde 10 liradan yukarı olanlarda sorumluluk bakımından muayene memurlarına müracaat edil
mesi 'gerekecektir. 

87 nci maddenin 1 numaralı fıkrası ile fazla vergilerin iadesinde, yine 86 ncı maddeye uygun 
olarak 1 senelik bir zaman tanınmış, ancak tatbikattaki *durum da göz önünde bulundurularak: mü
kellefin bu müddet izarfmda maddi hesap hatasından mütevellit farkı re'sen istiyebilmesi imkân 
dâhiline alınmıştır. Bu 'fıkranın ikinci bendi ile 2 numaralı fıkrası da 86 ncı maddeye mütenazır 
hale getirilmiş olup, sebebi mezkûr maddede açıklanmıştır. 

Mükellefe, 60 ncı maddenin son fıkrası ile tanınmış kolaylığa mukabil (muayene edilmeden eşya
nın teslimi) ve 65 nci maddenin 6 numaralı fıkrasındaki sarih hüküm muvacehesinde böyle (bir mü
racaat ve geri alma işinin de artık kabili müdafaa olmıyacağı düşünüldüğünden bu gibi hallerde 
verginin iade edilemiyeceği maddede tasrih edilmiştir. İtiraza ait 78 nci maddede aynı prensibe 
sadık 'kalınarak mükellefin itiraz hakkı olamıyacağı prensibi kabul edilmiştir. Bu maddede de ay
nı prensibe bağlı 'kalınmıştır. 

'Madde 88. - 89. — Bu iki maddede zamanaşımı bakımından umumi hükümlere atıfta bulunul
ması yoluna gidilmiştir. Cezai takibat halinde de (bunun Türk Ceza Kanunundaki dâva ve ceza za-
manaşımları süreleri içimde ele alınacağının tasrih edilmesi ile iktifa olunmuştur. 

Madde 90. - 96. — Karadan veya denizden yapıldıklarına göre ayn hususiyetleri bulunduğun
dan ve gümrük kontrolü 'bakımından değişik işlemlere tabi tutulduklarından transit ve aktarma 
muameleleri iki ayrı rejim halinde mütalâa edilmiştir. 

OBu bölümde sadece transit rejimine ait hükümleri ihtiva eden altı maddeye yer verilmiştir. 
90 ncı maddede muamelenin tarifi yapılmış ve esas olarak transitte hiçjbir verigi ve resim alin-

mıyacağı açıkça belirtilmiştir. Ancak:, denetlemenin icabettirdiği masraflarla kontrol hizmetleri 
b'aikımmdan gümrük memurlarının yolluk ve yevmiye (gibi haklarının teminata alınması gerektiği 
de tasrih edilmiştir. 

91 nci maddede, ancak antrepoya konulduktan sonra transit edilecek eşya için beyan esası vaz'-
edilmiş, fakat demir ve hava yolları ile gelen ve taşıtlardan çıkarılmaksızın transit geçirilecekler 
şüphe hali müstesna, bu mükellefiyet dışında tutulmuş ve sınır gümrüğüne kadar muayene edilmek
sizin sadece kurşun mühür altında sevk olunacağı ki, bugüne kadar »lan beynelmilel andlaşmalara 
müstenit tatbikat da bu yoldadır) belirtilmiştir. 

Transit geçecek yolcuların beraberlerindeki resme tabi eşyaya uyigulanaeak muameleler tatbikat
ta daimî şikâyet konularından bulunmaktadır. Bunlar hakkında kanunda sarih bir muamele şekli
nin tesbiti ise,, değişik sınırlarımızdaki özellikler bakımından mahzurlu bulunmaktadır. Bu sebeple 
bu işin bakanlıkça bir yö'netımelikle tâyin ve tesbiti ve gereken yerlerde lüzumlu kolaylıkların 
âzamisinin sağlanması isabetli ve faydalı mütalâa edilmiş ve bu düşünce ile $1 nci maddenin son 
fıkrası ile hüküm sevk edilmiştir. 
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92 nci maddenin 1 nıci fıkrası âdi ve milletlerarası transiti belirtecek şekil ve açıklıkta kaleme 
alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında ise âdi transitte girişteki esaslara göre muayenesinin yapı
lacağı tasrih edilmiş olup tatbikattaki aksaklıkları ve suiistimalleri ortadan kaldırmak gayesiyle 
bu hüküm konulmuştur. 

Maddenin 4 neü fıkrasında tasarının 91 nci maddesinde yer alan Türkiye'den transit geçecek 
yolculara ait eşya hariç olmak üzere icabı hale göre eşya teminata bağlanmış olsun olmasın Hazine 
haklarının daha iyi korunması bakımından memur da tefrik edilmesi hususunda bakanlığa yetki ta
nınmıştır. 

Bundan başka yine aynı fıkra ile duruma göre teminat yerine yalnız memur tefriki ile yetinil-
mesine de ayrıca yer verilmiştir. 

93 ncü madde tatbikatın kanuni bir mesnede ircaı gayesiyle, yani bir gümrükten diğer gümrü
ğe eşya şevkinde duruma ıgöre âdi veya beynelmilel transit hükümlerinin tatbik edileceğini belirt
mek üzere konulmuştur. 

94 ncü madde cari kanunun aynıdır. 
Madde 95. - 99. — Bu bölümde yer alan beş maddeden 95 nci madde ile mer'i mevzuatta mevcut 

olmıyan - aktarma tarifi - yapılmış Türk limanlarında vasıta değiştirerek deniz yolu ile yabancı 
limanlara yapılacak aktarmaların esas ve şartlarını ihtiva eden cari kanunun 113 ncü maddesi, bu 
tasarıda aynen 96 nci maddede yer almış, 97 nci madde sonuna ilâve edilen hükümler gümrük de
netlemesi bakımından icabı hale göre idareye, memur tefrik edebilme yetkisi de tanınmıştır. Vasıta
ların özelliğine ve mühür vaziyetinin yeter bir garanti olamıyacağı hallere mahsus olmak üzere ta
nınan bu yetki bugüne kadar ki, tatbikatın kanuni bir mesnedi olarak düşünülmüştür. 

Bir Türk limanından diğer bir Türk limanına aktarma edilecek eşyanın gideceği gümrüğün yet
kili olması şartını ihtiva eden mer'i kanunun 114 ncü maddesi hükmü de aynen tasanda 98 nci 
madde olarak tertiplenmiştir. 

99 ncu maddenin 1 nci fıkrası ile yolcu eşyasının aktarma ve transitinde bundan evvelki bölüm
lerle bu bölümdeki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş olup, bu kabîl eşyanın mütaaddit gümrük
ler arasında her talep vukunnda gidiş ve gelişini önlemek için bunların ancak, giriş muamelesinin 
yapılmak üzere bir diğer gümrüğe sevk edilebilecekleri şartı konulmuştur. Böylece yolcu eşyası ilk 
geldiği gümrükten bir diğer gümrüğe giriş işlemleri yapılmak üzere bir defaya mahsus olmak üze
re aktarma veya transit edilebilecektir. Maddenin son fıkrasında yolcuların ve eşyalarının durum 
ve özellikleri nazarı dikkate alınarak bunlardan beyanname istenmemesi ve bu kabîl aktarma ve 
transitlerin daha basit olarak ve gümrük idaresince hazırlanacak irsaliyelere müsteniden yapılması 
hususu kabul edilmiştir. 

Madde 100. - 117. — Bu bölümde mevcut 18 madde içerisinde antrepo rejimlerine ait hükümler 
yer almıştır. 

Antrepo rejimlerini gösterir genel kaideler milletlerarası tatbikat ve teamüller de nazarı dikkate 
alınarak bugüne kadar yürütülmüştür. Yerleşmiş bu anahükümlere bağlı kalınmakla beraber bâzı 
hususlarda, yeni kaidelere yer verilmesi mevcut icap ve imkânlar bakımından zaruri bulunmuş ve 
bu sebeple bâzı değişiklik ve ilâveler yapılmıştır. 

100 ncü maddenin ilk fıkrası cari kanunun 91 nci maddesinden aynen iltibas edilmiş, son fıkra
sında, ecnebi memleketteki tatbikattan da mülhem olarak millî mahsul ve mamullerimizin dahilî ver
gilere tabi tutulmadan, ihraçlarından önceki süre içinde bir yerde depolanmaları için, antrepoya 
alınarak bu rejimden istifade edebilmeleri bakımından, gerekli hüküm vaz'edilmiştir. Bunun tatbi
katta ihraç ıHiallarımız için çok faydalı olacağı düşünülmektedir. 

101 nci maddedeki hükümler cari kanunun 92 ve 94 ncü maddeleri hükümleri birleştiril
mek suretiyle hazırlanmıştır. 

102 nci maddenin birinci bendi ile gümrük teş kilâtmm personel ve kadro durumu ve memleketin 
iktisadi ihtiyaçlarına göre yerleştirilme şekli göz önüne alınarak, her istenilen yerde özel antrepo 
açtırmaya Bakanlığın zorlanmaması bakımından ancak her türlü gümrük muamelesi yapmaya yet-
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kili gümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde veya İdman içlerinde açılabileceği hükmü konulmuş
tur. 

Keza bu maddenin ikinci fıkrasında özel antrepoya konulmuş eşya ile alâkalı sair eşyanın da 
(akar - yakıt antrepolarına teneke, varil ve konulariyle ilgili sair eşya alınması ve buralarda bunların 
imali gibi) alınmasına Bakanlığa yetki verilmesine gidilerek mevzuatı zorlamadan tatbikat yapı
labilmesi sağlanmak istenmiştir. 

103 ncü madde cari kanunun 94 ncü maddesi kısmen değiştirilmek suretiyle yeniden tertip
lenmiştir. Bu madde ile fiktif antrepoya yurda ithalinde sakınca olmıyan eşyanın konulabileceği 
esası vaz'edilmiştir. 

104 ncü maddede özelliklerine göre antrepolardan aranacak teminat mütalâa edilmiş ve fakat 
tatbikatta iltibasa mahal vermemek, yani teminatın gümrükçe tahsil edilen vergiler karşılığı olduğu 
kabul edilerek eşyanın millîleşmiş addedilmiyeceği hususu belirtilmiş ve aksine hareketler müey-
yidelendirilmiştir. 

105 nci madde, cari kanunun 95 nci maddesinden bâzı ilâveler yapılmak suretiyle iktibase-
dilmiştir. 

106 nci madde ile her nevi antrepolarda görevlendirilecek memurların ücretleri ile ilgili 
hüküm sevk edilmiştir. 

108 nci maddede antrepolarda yapılabilecek ameliyeler ve şartları gösterilmiş, ve ancak bu 
ameliyelerin ithalât eşyasında eşyanın tarifedeki tatbik yerini değiştirecek mahiyette olmaksızın 
ve muhtelif resme tabi eşyanın bir kab içerisine konulmaksızm yapılabileceği hususu maddenin 
üçüncü fıkrasında tasrih ve takyidedilmiştir. 

Diğer taraftan madde hükmüne aykırı hareketlerin duruma göre müeyyidelendirilmesi de düşü
nülmüştür. 

107, 109, 110, 112 ve 115 nci maddeler cari kanunun 104, 97, 99, 100 ve 106 nci maddelerine 
bâzı değişikliklerle tekabül etmektedir. 

111 nci maddede, sundurma ve antrepolarda denetleme neticeleri ve özelliklerine ve duruma göre 
yapılacak muamele mütalâa olunmuştur. Bu arada fiktif antrepoların özellikleri ve bizdeki inkişaf
ları ve muhtemel suiistimaller de göz önüne alınarak, bunlar hakkında uygulanacak işlem ve 
müeyyideler de daha teferruatlı ve kesin olarak ele alınmıştır. 

113 ncü maddenin birinci fıkrası ile genel antrepolarda açılmış özel kabineler arasında dahi 
eşyanın yer değiştirilebilmesini sağlıyacak hüküm, vaz'edilmiştir. 

114 ncü maddenin^ ikinci fıkrası, Hazine hakkını vikaye bakımından vaz'edilmiş olup, eş
yanın devrinde buna ait vergi ve cezaların devir alan tarafından temini şartı aranacağı açıklan
mıştır. 

116 nci maddede gümrükçe işletilen sundurma ve antrepolardaki hizmetler karşılığı alına
cak ücretlerin Bakanlıkça tesbit edileceği ve bunların ilânı mecburiyeti de konulmuş ve böylece 
üçüncü şahısların zamanında bilgi almaları imkânı sağlanmıştır. 

Yurdumuzda gelişmesi arzu edilen sınai faaliyetlerle yepyeni bir sanayi kolu olan rafineri 
tesisleri, kimya ve montaj sanayii gibi özellik taşıyan faaliyetlerin ve bu hususta yapılması ge
rekli her türlü işlemlerin kolaylıkla yapılabilmesini sağlıyan hükümler 117 nci maddeye konul
muş ve bu konuda Bakanlığa yetki de tanınarak gümrük mevzuatı, akan ekonomik hayatın icap
larına paralel hale getirilmiştir. 

Madde 118 - 122. — Bu bölümde vergileri Bakanlıkça kabul ve tesbi't edilecek esaslar daire
sinde teminata bağlanmak şartiyle ve muayyen müddetler zarfında tekrar yurt dışına çıkarılmak 
kaydiyle, Türkiye'ye tamamlayıcı ve değerlendirici bir ameliye ve işçilik görmek üzere ve sair 
maksatlarla getirilen eşyaya uygulanacak hükümler vaz'edilmiştir. Bu arada bu ameliye ve müna
sebetler dolayısiyle yurdumuza döviz gireceği ve millî iktisadımız bakımından müspet neticeler 
vereceği mülâhazası ile bu sahadaki imkânların hudut ve şümulü genişletilmeye çalışılmıştır. 
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Ancak, sözü edilen muamelelerin mahiyetleri birbirinden farklı görülenleri (geçici kabul) ve 
(geçici muaflık) rejimleri olarak iki grupta toplanmıştır. 

118 nei maddede yurdumuza geçici olarak tamamlayıcı ve değerlendirimi veya işçilik gör
mek üzere giren eşyaya ait hüküm vaz'edilmiş, fakat bu muameleden istifade edecek eşya, deği
şen iktisadi şart ve inkişafı takibetmek ve acele kararlar alabilmek ve böylece iktisadi şartlar ve 
memleketin durumu bakımından bu hükümden faydalanacak eşyanın tâyin ve tesbiti yetkisi ile bera
ber bunların görebilecekleri işçilik derecelerinin ve bunların ücretleriyle fire nisbetlerinin tâyini 
hususunda da alâkalı Bakanlıkların müştereken karar almalarına imkân verecek şekilde, birer birer 
zikredilmiştir. 

Öte yandan yine bu maddeye konulan son fıkra hükmü ile tediye muvazenemizin başlıca kale
mini teşkil eden ihracatımızın genişlemesi ve dış piyasalarda ihraç mallarımıza sürüm ve rekabet 
dmkânı sağlaması düşünülmüştür. Ancak, mamul maddelerin ihracında iade edilecek vergi mikta
rının kesin olarak tâyin ve tesbitindeki güçlük ve ekonomik bünyemiz de nazara alınarak Gümrük 
Vergisi ile gümrüklerce alman sair vergi, resim ve harçların toplamına karşılık vasati bir vergi
nin reddi ve bu husustaki yetkinin Bakanlar Kuruluna verilmesi esası derpiş edilmiştir. 

119 ncu maddede geçici muaflık hükümleri yer almış oılup, bu hükümden faydalanacak eşyanın 
mümkün mertebe cinsleri ve tabi olacağı şartlar ve yurdumuzda kalacağı süreler ve yurdumuza 
geliş maksatları belirtilmiştir. 

Mevcut tatbikata ve hükümlere ilâveten, yeniden doğmuş ihtiyaçlara mütaallik eşyanın madde
de yer almasına önem verilmiş olup ezcümle 3 numaralı fıkrada filim ve televizyon müesseselerinin 
durumları ve mütaakıp fıkrada sanayi ve ticaretimizin inkişafı göz önüne alınarak mevcut hü
kümlere ilâveten, bobin, masura, tüp ve sair zarflar ve kalıplar, batık gemilerin denizden çıkarıl
masında kullanılacak vasıtaların de geçici kabul rejimi şümulü içine alınması sağlanmıştır. 

Bunun dışında balık avcılığında kullanılmak üzere hariçten getirilecek balıkçı gemileriyle bun
ların içinde bulunan balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malzeme ile tankerlerin ve sair gemile
rin yıkanması, temizlenmesi' ve tamiri için milletlerarası usule göre getirilen ve paten icabı satılmı-
yan tulumbalar ve sair fennî vasıtalar da maddenin anlamı içine alınmış bulunmakta iktisadi haya
ta uyulma gayesi güdülmüştür. 

Keza, son senelerde, Türkiye'ye muvakkat bir zaman için çalışmak veya tetkikte veya tahsilde bu
lunmak üzere gelenlerin artmakta bulunması karşısında, bunların ev eşyaları ile otomobillerinin du
rumlarının da bir şekle bağlanması zarureti ortaya çıkmış ve bunu karşılamak üzere, maddenin 13 nu
maralı fıkrası kaleme alınmıştır. Yürürlükte bulunan mevzuatta açık hüküm bulunmadığından, ez
cümle otomobiller için bu gibi şahısların triktikli muameleden istifade ettirilmeleri tatbikatta fiilen 
yer almış, kanunu ihlâl eder mahiyetteki bu durumun önlenmesi, yani turistlere ait 12 nci madde
nin 1 numaralı fıkrası hükümlerinde bu gibi şahısların istifade etmemeleri ve ayrı bir usule tabi 
tutulmalarını sağlamak gayesiyle fıkraya sarih hükümler konmuştur. 

120 nci maddede beyannamenin şekli ve beyan hususunda açıklama yapılmış ve özelliği itibariyle 
triptik ve gümrük geçiş karneleri ve benzeri belgelerin de geçici kabul giriş beyannamesi sayılacağı 
tasrih edilmiştir. 

121 nci maddede cari kanunun 116 nci maddesinin ikinci fıkrasına tekabül etmektedir. Ancak, 
mahsullerimizin ihracında ambalaj maddesi olarak kullanılmak üzere geçici muaflık suretiyle ithal 
edilen ambalaj maddelerinden çuval ve kaneviçe gibi maddelerin ayniyetlerinin tesbiti tatbikatta 
gerek gümrük idareleri gerekse mükellefler için büyük zorluklar ihdas ve masraf ihtiyarını gerek
tirdiğinden ve devamlı ihtilâflara konu olduğundan kullanılmış çuval ve kaneviçelerin icabı hale 
göre ayniyet ve nitelik tesbitinden istisnaya Bakanlığı yetkili kılan bir fıkra ilâve olunmuştur. 

122 nci maddede hangi hallerin tekrar çıkarma mahiyetinde telâkki edilebileceği, bunların muha
lefetten yapılacak kovuşturmanın şekilleri belirtilmiştir. 

Madde 123 - 130. — Çıkış muamelelerine ait genel hükümler bu bölümde sekiz madde içinde top
lanmıştır. Yerleşmiş ve uygulanmakta bulunmakla beraber bir kısım muamelelerin kanuni mesnetler 
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olmadığı göz önünde bulundurularak, bunların da bu bölüm içinde tedvini cihetine gidilmiştir. Di
ğer taraftan çıkış muamelelerinde gümrüğün kontrol ve murakabesini kolaylaştıracak bâzı yeni hü
kümler de bu bölümde toplanmıştır. 

123 ncü maddede beyaname verilmesi mecburiyeti konulduktan sonra 54 ncü maddedeki giriş 
beyannamesine ait hükme mütenazır olarak çıkış beyanamesine ait özelliklerin Bakanlıkça tâyin ve 
tesbit edileceği prensibi kabul edilmiştir. Böylece duruma ve şartlara göre gerekli görülecek husus 
larda hemen bir karar almak kolaylığı temin edilmesi gayesiyle eskiden olduğu gibi çıkış beyanna
melerinde ne gibi malûmatın bulunacağının kanunda tadadi şekilde gösterilmesinden uzak kalınmış
tır. 

Her türlü ihtilâf ve ihtilq,ta mâni olunmak gayesiyle çıkış beyannamesinin tesciline ait bir fıkra, 
konulması da uygun görülmüştür. İlerde posta rejiminde açıklanacağı üzere, posta yolu ile yapıla
cak ticari mahiyetteki çıkış muamelelerinde de beyaname verilmesi mecburiyeti1 konulduğundan, bu 
beyannamelerin dahi aynı şekilde tescile tabi tutulacağı maddede tasrih edilmiştir. 

124. ncü madde ile, özel beyan şekilleri ele alınarak çıkışta, şahıslar veya eşya itibariyle, uygu
lanacak muamelelerin topluca ve sırası ile gösterilmeleri yoluna gidilmiş olup, bunda da girişteki hü
kümlere tenazur temini gayesi güdülmüştür. 

Yine tatbikattaki bir boşluğu kapatmak gayesiyle çıkışa mevzu teşkil eden eşyanın kıymetinin 
125 nci madde ile tarifi cihetine gidilmiştir. 

İhraç eşyasının pek cüzi bazan % 5 i bile bulmıyan kısmının muayeneye arzı ile çıkış beyanna
melerinin tescil ettirildiği ve bilhassa haftalarca sonra gelecek bir deniz vasıtasına yüklenmek ga
yesiyle çok evvelden çıkış beyannamelerinin tescil ettirildiği tatbikatta görülegelmektedir. Bu gibi 
hallerde çıkış eşyasının gümrük kontrolü çok kifayetsiz kalmaktadır. Gümrük kontrolünü müessir 
kılacak bir hüküm de mevcudolmadığından bu gibi hallerde gümrüklerin güç durumda kaldığı ve el
de yüzlerce beyaname biriktiği görülmektedir. 

Bugüne kadar olan tatbikatta çıkış eşyasının muayyen bir yerde ve topluca muayenesine imkân 
bulunamamakta idi ve bu sebeple bir ihraç partisinin ihracatçıya ait üç - beş ayrı depoda muayene 
edildiği ve bundan sonra da ihraç vasıtalarına yüklendiği çok görülen ahvalden bulunmuştur. Gerek 
muayene heyetinin, gerekse muayeneden sonra eşya üzerindeki gümrük kontrolünü ve murakabesini 
tesirsiz kılarak - yani bazan mal değiştirmesine kadar varılarak - eşyanın çıkış vasıtalarına yüklen
mesi de mümkün bulunmakta idi. 

Bu haâlere mâni olmak üzere 127 nci madde kaleme alınmış ve burada eşyanın tamamının muaye
neye arz edilmesi ve bunların gümrük kontrolü altındaki mahallere getirilmesi mecburiyeti konul
muştur. Maddenin ikinci fıkrası ile de, giriş muamelelerindekine mütenazır olarak «deniz üstü» ve 
«vagon üstü» muamelelere gümrükçe izin verileceği belirtilmiştir. 

Çıkış eşyasının sundurmalara getirilmesi mecburiyeti konulduktan sonra eşyanın buralarda ka
labilecekleri müddetlerin de tâyin ve tahdidine zaruret hâsıl olmuştur. Buraların uzun müddet gaye 
dışında işgal edilmesine ve zamanla âdeta bir tüccar deposu haline getirilmesine mâni olunmak üze
re 128 nci madde kaleme alınmış olup, bu sebeple sundurmaları asıl gayeleri için kullanmak üzere 
muayyen müddet sonunda satış yolu ile tasfiye hükmüne de aynı maddede yer verilmiştir. 

129 ncu madde ile beyan edilen eşyanın tamamının ihracedileceği şartı konulmuş olup, fiilî ih
racın beyana nazaran noksan olduğu hallerde beyannamenin ona göre kapatılacağı tasrih edilmiştir. 
Bu hüküm de tatbikattan ilham alınarak sevk edilmiştir. Bir çıkış beyannamesinin gümrükte âdeta 
bir çıkış hesabı carisi haline getirildiği ve beyan edilmiş eşyanın muhtelif tarihlerde ayrı partiler 
halinde ihracına tevessül edilerek bunların bir beyannamede toplandığı görülmekte ve idari tedbir
lerle buna mâm olunmak istenildiğinde türlü ihtilâfların zuhur ettiği müşahede edilmekte idi. Bu 
şekilde yürütülmek istenilen tatbikatın gerek muamelelerin selâmeti (Bilhassa ambalaj maddelerinin 
mahsupları bakımından) gerekse kambiyo kontrolü bakımından büyük mahzurlar doğurduğu görüle
rek bu maddenin şevki gerekli bulunmuştur. 

Ayrıca eşyanın cins, nev'i ve birim fiyatı haricolmak üzere çıkış beyannamelerinde düzeltmeler 
yapüabileceği de maddenin son fıkrasında tasrih edilmiştir. 
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130 neu maddede çıkış muayenesinin ne şekilde yapılacağı ve buna ait masrafların kime aidola-
cağı ve kimlerin istifade edileceği gösterilmiş olup, döküm halindeki ihracatın hususiyeti de derpiş 
edilmiş ve bugüne kadar mevcudolan boşluğun kapatılması cihetine gidilmiştir. 

Diğer taraftan şimdiden derpişi mümkün olmıyan hallerde kolaylık sağlıyacağı usuller konulma
sı hususunda Bakanlığa yetki tanınması da gerekli ve faydalı görülmüş bu sebeple, 126 - 130 neu 
maddelere şâmil olmak üzere bu maddenin son fıkrası hükmü sevk edilmiştir. 

Madde 131 - 132. — Bu bölümde geçici çıkış ve geri gelen eşyaya ait mevcut hükümler iki mad
dede toplanmıştır. 

131 nci madde ile geri getirilmek üzere geçici olarak ihracedilecek eşya hakkında hükümler sevk 
edilmiştir. 

132 nci madde de cari kanunun 21 nci maddesine tekabül etmekte olup tatbikatta görülen ak
saklıklar dikkate alınmak suretiyle bu madde geniş bir şekilde yeniden hazırlanmış ve bâzı yeni 
hükümler tesisi cihetine gidilmiştir. 

Bu cümleden olarak maddenin ( l /b) fıkrasiyle Türkiye Cumhuriyeti elçilik ve konsoloslukların
dan geri getirilecek eşya hakkındaki hüküm bu fıkrada yer almıştır. 

Maddenin 2 nci fıkrası da memleket madenlerinin kıymetlendirilmesi bakımından sanayiimizin 
de inkişafı göz önünde bulundurularak tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 133 -137. — Bu bölümde posta rejimine ait mevcut hükümler gerekli bâzı düzeltmeler ve 
ilâveler de yapılarak beş madde içinde toplanmıştır. 

Şu kadar ki, bugüne kadar yürütülmekte olan sistemden kısmen ayrılarak posta yoluyla yapılan 
giriş ve çıkış muameleleri ticari olan ve olmıyan diye iki grupa ayrılmıştır. G-ayriticari mahiyette 
olanlar için mevcut muamele ve kolaylıklar muhafaza edilmiş ve genişletilmiş, ticari muamelelerin 
ise diğer yollarla yapılan giriş ve çıkışlarda tatbik edilen usul ve kaidelere bağlanmıştır. Böyle 
yükte hafif fakat yüksek değerde bulunan eşyanın posta yoluyla giriş ve çıkışında diğer ticaret eşya
sına ve tabi olduğu formalitelere nazaran rüçhanlı bir muamele tatbikine son verilmesi isabetli ve ge
rekli görülmüştür. 

133 ncü maddede gümrüğün denetleme hakkı gösterilmekle beraber tatbikattaki ihtilâfları ön
lemek bakımından giriş ve çıkıştaki denetlemenin şümulü de belirtilmiş ve bu hususta uygulanacak 
bir yönetmeliğin Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarınca hazırlanacağı ayrıca açıklanmış
tır. 

134 ncü maddede posta yolu. ile giriş ve çıkışı yapılacak eşyanın nerelere konulacağı^ ve sorum
luluğun kime ait bulunacağı ve çıkış eşyasının, bu yerlerde türlü sdbep ve bahanelerle bekletilme-
mesinin temini için bir 'aylık bir bekleme süresi konulmuştur. 

135 nci maddede ticari, mahiyetteki eşyanın posta yolu ile giriş ve çıkışında umumi hükümlere 
göre muamele yapılacağı gösterilmiş ve kanunun giriş ve çıkış beyannamelerine ait hükümlerine 
atıfta bulunularak posta rejiminde kullanılacak giriş ve çıkış beyannamelerinde de bunlara ait 
('kanunda daha evvel ele alınmış olan) umumi hükümlerin tatbik edileceği madde sonunda gösteril
miştir. 

Ticari mahiyette olmıyan eşyanın durumu 136 nci maddede ele alınmıştır. Birinci fıkrada dek-
lerasyon anduvanHarın beyanname hükmünde olduğu ve ancak bunlarda kıymet gösterilmediği ve
ya 'gümrükçe kabule şayan olmıyacak şekilde düşük gösterildiği takdirde, kanunun 65 nci madde
sine istinaden muamele yapılacağı açıklanmıştır. 

Usul, formalite ve kolaylığı muhafaza etmek ba'kımından tahakkuik varakalarının kullanılacağı 
hailler belirtildiği gibi, daha geniş kolaylıklar sağlamak üzere eşya muayene edilmeden de tahak
kuklarının yapılmasına imkân verecek usulleri koymaya bakanlık yetkili kılınmıştır. 

Normal mesai dışında çalıştırılacak gümrük memurlarına fazla mesai ücreti verileceğinin gere
keceği ve bunun da PTT İdaresince ödeneceği ihtilâfları önlemek bakımından 137 nci maddede gös
terilmiştir. 
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Madde 138. — Harkımızın hududun, öbür tarafında kalan arazilerini işlemeleri veya meraların
dan istifade etmeleri neticesinden doğacak • durumun gümrük bakımından tabi olacağı usullerin 
teferruatı kanunla tâyin edilemiyeceğinden bu hususta Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile, diğer alâ
kalı bakanlıkların karar alması ve elverişli usuller koymasına imkân verecek hükmün muhafazası 
uygun 'görülmüştür. 

Madde 139. — Deniz kazalarında denize dökülen veya aktarma mecburiyeti hâsıl olan hallerde 
gümrük denetlemesi ve vergi ödeme bakımından nakliyecilerle eşya sahipleri ve diğer şahısların 
vazife ve mesuliyetleri bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 140. - 145. — Gümrük denetlemesi altındaki eşyanın satış ve tasfiyesine ait hükümler bu
rada altı maddede toplanmıştır. Bugüne kadar mevcut hükümler ve tatbikat göz önünde bulundu
rulup buraya alınmakla beraber bâzı açık noktaların kapatılması ve bu tasfiye rejiminin istenilen 
şekilde yürütülmesi için yeni hükümler de konulmuştur. 

Bugüne kadar tatbik edilen satış hükümleri eski kanundaki (açık artırma yolu ile satılır) iba
resine müsteniden ve fiilen bakanlıkça tâyin edilmiş ve yürütülmüş olmakla beraiber, buna bir sa
rahat verilmesi uygun görülmüş ve 140 ncı maddenin başında satış esasları ile ilân şeklinin bakan
lıkça yürütüleceği tasrih edilmiştir. 

'Satış yolu ile tasfiye edilecek eşya maddede beş grupta toplanmış olup, son fıkra ile bugüne 
kadar tatbik edildiği üzere süre bakımından bir istisna tanınmıştır, 

141 nci maddede eşya kıymetinin neye müsteniden ve kimler tarafından tesbit edileceği göste
rildikten sonra Gümrük vergilerinin umumi tarife üzerinden hesaplanacağı tarif edilmiştir. Satış 
yoliyle tasfiyede kanuni vergi had ve nispetinin uygulanacağı hükme bağlanmak suretiyle ahdî ta
rifenin nazara alınmıyacağı tasrih edilmiştir. 

(Bu maddede ayrıca satış kâğıtlarının tescile tabi tutulacağı belirtilerek vergi ödeme keyfiyetini 
tâyin bakımından kanunun 3 ncü maddesinin 5 numaralı fıkrasına göre yapılacak muamelelerle 
açıklık sağlamak istenilmiştir. 

Maddenin mütaakıp fıkralarında da sahip, nâkillere tanınan 'hak ile satış bedelinden hangi 
seviyede olanının kabule şayan olacağı gösterilmiştir. 

'142 nci madde ile evvelâ malî, ticari, iktisadi ve sair tahdit ve takyit rejimlerini ihlâl edecek 
tatbikata yer verilmemesi gayesi güdülmüş ve bunun dışında satış bedelleri bir evvelki madde ile 
tâyin edilmiş haddi bulmıyan eşya da aynı mahiyette görülerek bunların ancak ihraç kaydiyle 
satılabilecekleri kabul edilmiştir. 

Şu kadar ki, ilgililerin haklarını da korumak gayesiyle bu ahvalde satış bedelinin CİF kıymeti 
olması esası konulmuştur. 

Yukardaki yollarla da tasfiye edilemiyen eşyanın, sıra nazarı itibara alınmadan hayır kurumla
rına ve mevzuları ile ilgili olarak devlet daireleri ile İktisadi Devlet Teşekküllerine, özel idarelere 
ve belediyelere parasız verileceği kaimi edilmiştir. Bu fıkra ile eşyaya terettübeden vergi ödeme mü
kellefiyeti de düşmüş olacaktır. Ancak yukarda sayılan yerlerin bu kabil eşyayı satmamaları veya 
menfaat karşılığında 'başkasına devretmemeleri şartları konulmuştur. 

iSatış bedellerinin alacaklılar arasında dağıtılması 145 nci maddede gösterilmiştir. 
ıSatış bedellerinden evvelâ sundurma ve antrepo işletmelerinin hisselerinin ödenmesi sebebiyle, 

çoğu zaman kalan bedel gümrük vergisini karşılamamakta ve bu suretle Hazine yurda girmiş bir eş
ya üzerindeki hakkından mahrum kalmış olmaktadır. Bu durum önlenmek üzere maddede satış be
dellerinden evvelâ sundurma ve antrepo işletmele rinin, kanuni bekleme süreleri içindeki devreye 
ait alacaklarının tediyesi ile, bu süre dışındaki devrelere ait alacaklarının Gümrük Vergisinin tahsi
linden sonra kalan kısımdan ödenmesi esası kabul edilmiş ve madde buna göre tanzim edilmiştir. 

Bu satış dolayısiyle yapılmış ilân ve sair masrafların da, eşyaya ilişkin bulunduğu nazara alı
narak bunların da satış bedellerinden karşılanmasının uygun olacağı neticesine varılmış ve bunlar 
da maddede altıncı sıraya alınmıştır. 
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Satış /bedellerinden bu maddedeki sıraya göre yapılan dağıtmalar sonundaki bakiyelerin pek 
cüzi olanlarının da emanet hesapiannda devredildikten sonra ira'da alındıkları ve hesap işlerini 
gûçleştirdikleri ve nihayet Türk parasının buıgünkü durumu itibariyle 100 liradan aşağı bu kabîl 
bakiyelerin seneden seneye devrinde 'fayda mülâhaza edilmediğinden bundan aşağı olan bakiyele
rin de doğruca irada alınması mütalâa edilmiştir. 

Memleketin piyasa duruımundaki taJhavvüllere bağlı olarak satış yoliyle tasfiye edilen eşyanın 
satış bedelinin hakiki bedelin kat kat üstüne çıktığı tatbikatta sık sık görüldüğünden s/ahiplerine 
reddedilmek üzere emanet hesabına alman paraların eşyanın - transfer .edilmiş veya edilecek veya 
edilmesi gereken - Gümrük Vergisine esas olan kıymetini geçtiği ve bu sebeple kanununun bu hü
kümlerine dayanılarak kâr ve ticaret yollarına gidildiği de müşahede edildiğinden, gaye dışın
daki bu kabîl meşru sayılmıyacak kârların doğmasına imkân verilmemek üzere maddenin son fıkra
sının şevki gerekli bulunmuştur. 

Madde 146 - 150. — Giriş ve çıkış muamelesine ilişkin cezalar bu bölümde 5 madde halinde top
lanmıştır. 

Noksan kıymet beyanından dolayı bu noksanlığa terettübeden • Gümrük Vergisinden gayri 
10 misli ceza alınması sebebiyle yapılan şikâyetler de nazarı dikkate alınarak bu vergi farkından 
3 misli, para cezası alınması esası 146 ncı madde ile konularak ceza daha düşük ve mâkul bir 
hale getirilmiş ve fark 50 lirayı geçmediği takdirde ceza hükmolunmaması da kabul edilmiştir. 

Çıkış eşyasında da cins, nevi, miktar ve kıymet bakımından beyana nazaran muayene neticesin' 
de % 10 u aşan farklar için 147 nci madde ile ceza hükmü konulmuştur. 

. 146 ve 147 nci maddelerle konulmuş ceza hükümlerini genel ve katma bütçeli resmî Devlet 
daireleri ile özel idare ve belediyelere tatbikinin uygun ve isabetli olamıyacağı göz önünde bulun
durularak 148 nci madde sevk edilmiştir. 

Ancak, doğru beyana mecbur kalmalarını sağlamak bakımından usul cezalarının tatbiki ile 
iktifa edilmesi zaruri görülmüştür. 

Dış ticaret rejimi ile konulan tahdit ve takyitler karşısında kanunun 118 ve 119 ncu maddele
rinden istifade ile (yani geçici kabul ve geçici muaflık) yurda eşya sokmak gayretlerinin arttığı 
görüldüğünden müeyyidenin biraz daha şiddetlendirilmesi cihetine gidilerek 149 ncu madde 
kaleme alınmıştır. 

Madde 151 - 157. — Bu bölümdeki 7 maddede bu kanunun ihlâlinden mütevellit cezalar yer al
mıştır. Bunlar genel olarak bugüne kadar mevcut ve tatbik edilegelmekte olan hükümler olup, 
sadece Türk parasının gösterdiği tahavvüller göz önünde tutularak miktar itibariyle ayarlamalar 
yapılmıştır. Bu arada; 

152 nci madde ile sahte menşeli eşyaya ait cezai hüküm konulmuştur. 
Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ticari mahiyetteki eşyanın kayıt dışı kalmasından son 

zamanlarda mühim mahzurlar doğduğu ve bunun arttığı göz önünde tutularak 154 ncü maddenin 
sonuna bu uygunsuzlukları önlemek gayesiyle, yeni bir fıkra ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Çıkışta manifesto hükümlerinin ihlâline ait 155 nci madde hazırlanmış ve buna girişe ait 
154 ncü maddedekine mütenazır olarak para cezalarmm kimlerden alınacağı ve müteselsil sorum
luluğu gösterir fıkra da ilâve edilmiştir. 

Madde 158 - 160. — Ceza kararlarının kimler tarafından verileceği, itiraz mercileri ve cezada 
indirim yapılacak haller bu bölümde üç madde halinde toplanmıştır. 

158 nci madde ile eski hüküm aynen alınmakla beraber Gümrükler Genel Müdürlüğündeki 
tetkik için - 81 nci,maddede olduğu gibi - 3 aylık bir müddet kabul edilerek maddeye konul
muştur. 

Fiilde kasıt unsuru bulunduğu sabit olduğu takdirde, mahiyetine göre işin Türk Ceza 
Kanununun veya ceza koyan hususi kanunlar hükümlerine göre yetkili ka>za mercilerine intikali 
gerekli olup, kanunun muhtelif maddelerinde bu yolda atıf ve açıklamalar yapılarak iltibasa ma
hal verilmemesi gayesi güdülmüştür. 
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Bunun dışında kalan ve bu kanunla veya bu kanuna müsteniden konulmuş usul ve kaidelere 
riayetsizlik halinde alınacak kararları mahiyetleri itibariyle değişiklik gösterdiklerinden ve güm
rük muayene ve muamelelerinde (işte sürat temini ve eşyanın biran evvel serbest bırakılması ga
yesiyle) sondaj usulüne göre ve hattâ hiç muayene yapılmadan da eşya teslimine imkân verilecek 
usuller kabul edildiğinden bu denetlemenin her hangi bir safhasında görülecek aykırılık için 
müeyyide tatbikinde artık kasıt unsurunun araştırılmasına mahal olmıyacaktır. Bir fark veya 
aykırılığın ortaya çıkmış bulunması bu kanundaki müeyyidelerin tatbikine yeter olacağından aksi 
halde tatbiki imkânsız denilebilecek kadar güç olan eşyanın tam bir muayene ve kontrol cihetine 
gidilmesinden başka çıkar yol da olmadığından, mükellefleri doğru beyan ve muameleye mecbur 
etmek maksadiyle bu cezaların tatbikinde kasıt unsurunun aranmıyacağmın 159 ncu madde ile 
açıklanması zaruri bulunmuştur. 

Böylece bugüne kadar olan tatbikatta görüldüğü üzere kazai mercilerin bazan kasıt unsuruna 
bağlı kalarak ve bazan da (Gümrük Kanunununruh ve maksadına uygun olacak şekilde) bunun 
üzerinde durarak değişik kararlar vermiş olmaları da önlenmiş olacaktır. 

160 ncı madde ile de cezada indirim müessesesi kabul edilmiştir. Bir yandan kazai mercileri lü
zumundan fazla işgal etmemek, diğer yandan gümrüklerde bu husustaki muamele ve dosya ade
dini azaltarak biran evvel nihai neticeleri almak gayeleri ile birlikte yetkili mercilere başvurarak 
netice almak için ister istemez bir süre beklemeyi menfaatine uygun bulmıyan mükelleflere de bir 
kolaylık sağlamak maksatları ile madde kaleme alınmıştır. 

Madde 161. —• Bu madde ile para cezalarının dağıtma şekli gösterilmiş ve bu hususta Bakanlığa 
dağıtmanın şart ve şekli hususunda yetki tanınmıştır. 

Madde 161-165. — Bu bölümdeki 4 madde içerisindeki bugüne kadar tatbik edilegelmekte olan 
mevcut hükümler dâhilinde ve bunlarda büyük değişme yapılmadan, gümrüklerin sınıflarına* göre 
yetkileri, çalışma saatleri ve buna ilişkin hükümler, normal mesai dışında yapılacak çalışmalara 
mütaallik hususlar ve fazla mesai ücretlerinin tevzi şekli ele alınmıştır. 

Bugüne kadar olan tatbikatta, normal mesai dışındaki çalışmalar, idare âmirleri tarafından 
kontrol ve murakabe edilmemekte ve bundan da büyük mahzurlar doğmakta idi. Bu aksaklığın 
ortadan kaldırılması zaruri görüldüğünden 164 neü maddenin-son fıkrası ile bu çalışmanın idare 
âmirleri tarafından tanzim ve kontrol edilmesi vaz'edilmiştir. Ancak, eskiden olduğu gibi âmir
lerin ve kanunen daimî surette vazifeli sayılanların fazla mesai ücreti alamıyacakları prensibinin 
muhafazası faydalı ve yerinde görülmüştür. 

İdare âmirlerine 164 neü maddenin son fıkrası ile tahmil edilen vazifeye karşılık bunların normal 
mesai saati dışındaki çalışmalarının karşılıksız bırakılmaması gerekli bulunmaktadır. Mevzuatın 
tahmil "ettiği çalışma üstünde bir hizmet deruhde etmiş olacaklarından bunun karşılığının diğer 
memurlar gibi mahallinde yatırılmış fazla mesai ücretlerinden almaları da taşıdıkları sıfat itiba
riyle mahzurlu bulunacağından âmirlerin bu hizmet karşılıklarının Bakanlık eliyle sağlanması 
faydalı görülmüştür. Bu sebeple fazla mesai ücretlerinin % 20 sinin Bakanlık hesabına merkeze 
aktarılması ve buradan toplanacak paranın Bakanlıkça tesbit edilecek usullere göre idare âmir
leri, kanunen daimî surette vazife gören memurlar ve üstün gayretleri görülen memurlar (muhafaza 
memurları da dâhil) arasında tevzi edilmesi esasları 165 nci madde ile konulmuştur. 

Madde 166 - 171. — Bu bölümde gümrük komüsyoncuları ile yardımcılarını alâkadar eden 
hükümler 6 maddede toplanmıştır. Bugüne kadar yürütülmüş hükümlere genel olarak sadık ka
lınmış ve ancak bâzı hususlarda açıklayıcı hükümler konulması cihetine gidilmiştir. 

166 ncı maddenin başında gümrük komüsy oncularının bu kanunun tatbikatında eşya sahipleri
nin vekilleri sayılacakları belirtilmiştir. Tatbikatta ve bilhassa cezai tatbikatta sorumluluğun ko
layca tâyin edilmesine medar olacak bir hükmün konulması zaruri ve faydalı görülmüştür. 

Yine tatbikatta özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerine ait ve komüsyoncu sıfatı bulunmıyan 
memurları ile gümrük muamelelerini takibettirmek istedikleri görülmüş ve komüsyonculuk müesse
sesi ile kabilitelif olmıyan böyle taleplere yer verilmemiş olmakla beraber bu kanunda yersiz ta
leplerin tevalisine imkân bırakılmamak için maddenin bir numaralı fıkrası ile özel hukuk tüzel 
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kişilerini kanunen her yerde temsile yetkili kimselerin mal sahibi sıfatiyle gümrük muamelelerinde 
takibe yetkili oldukları ve şirketi temsile yetkili olmıyanlarm sadece gümrük muamelelerini takip 
bakımından vazife ve yetki verilmesinin şayanı kabul olacağı prensibi daha açık bir hale geti
rilmiştir. 

Komüsyoncu olabilmek için lise veya muadili derecede tahsil kaydı aranacağı (evvelce orta 
mektep tahsili yeterli görülmüştür) 167 nci maddenin 3 numaralı fıkrasında gösterilmiştir. 

Aynı maddenin 6 numaralı fıkrası ile dış ticaret rejimi ve kambiyo mevzuatında bilgi sahibi 
olmalarını temin bakımından, gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari, ve malî konularda yeter bilgilere 
sahibolması şartı konularak eskisine nazaran ufak bir tadilât yapılmıştır. 

Her hangi bir kötü söylentiye yer verilmemek üzere, gümrükten ayrılarak komüsyonculuğa 
geçenlere mahal itibariyle muayyen bir tahdit süresi kabul edilmesi zaruri görüldüğünden madde
ye son fıkra eklenmiştir. 

Komüsyoncu yardımcılarının durumları ve yapacakları işler 168 nci maddede gösterilmiş ve 
bunların ortaokul veya muadili derecede tahsil görmüş olmaları yeter bulunmuş ve görecekleri iş
lerle mütenasip bir imtihandan geçmiş olmaları şartı da 169 ncu maddede muhafaza edilmiştir. 

Birkaç komüsyoncunun müştereken çalıştıkları ve beyanname üzerinde bir kaşe ile bunu gös
terdikleri ve fakat beyanname üzerinde bunların birisinin imzası bulunması hasebiyle imza sahi
binden gayrisinin takip ve muayenelerde bulunmalarının mahzur teşkil ettiği görülmüştür. Kaldı 
ki, 166 nci madde ile komüsyoncunun mal sahibinin vekili sayılacağı prensibinin kabulünden sonra 
bu konuda çıkabilecek ihtilâfları önlemek bakımından ancak beyanname üzerinde imzası olan 
komüsyoncunun muameleyi takibedebileceği ve gümrüğe karşı sorumlu olacağı hükmü 171 nci 
maddenin üçüncü fıkrasında tasrih edilmiştir. 

Komüsyoncu yardımcılarının hangi komüsyoncu namına hareket ettiklerinin gümrükçe bilinmesi 
zaruri bulunduğundan bu hususta gümrüğe bilgi verilmesi de son fıkra ile temin edilmiştir. 

Madde 172 - 173. — Bölümdeki iki maddede komüsyoncularm tutmaya mecbur olduğu defter
ler ve muhafaza edeceği sair evrakı ibraz mecburiyeti ve nihayet tatbik edilecek cezalarla karar 
mercileri gösterilmiştir. 

Madde 174 - 180. — Bu bölümde 7 madde halinde son hükümler toplanmıştır. 
174 ncü maddede bu kanunda gösterilmiş müddetlerin zorlayıcı sebepler ve beklenmiyen hallerin 

mevcudiyetinde uzatılması için Bakanlığa yetki tanınarak tatbikatta seyyaliyetin temini faydalı 
görülmüştür. Ancak, kanunda bâzı maddelerde «en geç» gibi ibareler kullanılmak suretiyle veya 
sarih olarak uzatılamıyacağı kaydedilmiş süreler Bakanlığın bu yetkisi dışında bırakılmıştır. 

Kanunda imkân nisbetinde geniş şekilde para yerine teminat kabul edilmesine imkân ve
rildiğinden bu gibi hallerde aranacak kanuni faizin alınması ve bunların başlangıç tarihleri 175 nci 
maddede gösterilmiştir. 

Bugüne kadar olan tatbikatta zaman zaman ihtilâflar çıktığından nelerin teminat olarak ka
bul edilebileceği ve ne şekilde değerlendirileceği hususları 176 nci maddede gösterilmiştir. 

177 nci maddede gümrükte kullanılan bâzı belgelerin, uygulanagelmekte olduğu üzere, güm
rükçe bastırılacağı açıklanmıştır. 

Gümrük denetlenmesi bakımından yetkili olanların hangi ahvalde ne gibi vesikaları tesbit et
meye ve bunların ibraz ve tevdiini istemeye ve aksine hareket edenlere tatbik edilecek müeyyide
nin neden ibaret olacağına 178 nci maddede yer verilmiştir. 

Kanunun muhtelif maddelerinde Hükümetçe karar alınması hükme bağlandığı ahvalde, bu ka
rarların Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanıp takibolunacağı hususunda 179 ncu maddeye 
hüküm konulmuştur. 

Madde 180 - 182. — Bu bölümde kaldırılan hükümlerle yürürlük ve yürütme yetkisine dair hü
kümler yer almış ve intikal sırasında olunacak muameleleri göstermek bakımından ayrıca 5 geçici 
madde bu bölüm sonuna konulmuştur. 
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Cumhuriyet Senatosu istanbul tJyesi Mebrure Aksoley ve 10 arkadaşının, Hastaların memleket 
İçinde bulamadıkları ilâçları dı§ memleketlerden getirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 

ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında kanun teklifi (2/43) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10057 

20 . 11 . 1969 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve arkadaşlarının, Hastaların memle
ket içinde bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden getirtmeleri ve dış memleketlerden getirte
cekleri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Lûtfi Tokoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Yerine 

Başkanvekili 

11 . 11 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Vatandaşlarımızın memleketimizde bulamadıkları ilâçları yabancı memleketlerden getirtmeleri 
ve bu ilâçlara ait işlemlerin öncelik ve ivedilikle tamamlanarak Jhastalara en seri vasıta ile ve 
gümrüksüz olarak ulaştırılması için hazırladığım ıkanun teklifini ve gerekçesini bağlı olarak sunu
yorum. 

Lâzımgelen işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Gaziantep Senatörü 
Salih Tanyeri 

Sivas Senatörü 
Hüseyin öztürk 

Zonguldak Senatörü 
M. Ali Pestilci 

Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Baytürk 

Ankara Senatörü 
Yiğit KÖker 

Aydın Milletvekili 
Kemal Yılmaz 

Bursa Senatörü 
Saffet TJral 

Kütahya Milletvekili 
Ethem Erdinç 

Konya Milletvekili 
Sadi Koça§ 

İstanbul Senatörü 
Tekin Ariburun 
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İstanbul Senatörü Mebrure Aksoley'in, Hastaların memleket içinde bulamadıkları ilâçları dış 
memleketlerden getirtmeleri1 ve dı§ memleketlerden getirtecekleri ilâçlar için yapılacak işlemler 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Hastalar memleket içinde bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden getirtebilir
ler. 

Münhasıran kendileri için ve şahsi ihtiyaçlarını karşılıyaeak miktarda olmak şartiyle hastaların 
dış memleketlerden getirtecekleri ilâçlara ait işlemler; ilgili makamlar tarafından öncelik ve ive
dilik ile tamamlanır, en seri vasıta ile ve gümrüksüz olarak hastalara ulaştırılır. 

MADDE 2. — Dış memleketlerden getirtilecek ilâçların memleket içinde bulunmadığı, mahallî 
sağlık müdürleri tarafından tasdik olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

istanbul Senatörü Mebrure Aksoley'in, Hastaların memleket içinde bulamadıkları ilâçları dış 
memleketlerden getirtmeleri ve dı§ memleketlerden getirtecekleri ilâçlar için yapılacak işlemler 

hakkındaki kanun teklifinin gerekçesi 

Hastalanarak ıstırapla ve ölümle mücadele edenler, memleketimizde bulamadıkları ilâçları 
memleket dışından getirtmek zorunda kalmaktadır. 15 saat içinde dış memleketlerden getirftilen 
ilâçlar, 15 günde gümrükten alınamamakta ve hastalar ya ıstırap ile kıvranmakta, ya da ölüme 
mahkûm kalmaktadır. 10 . 5 . 1965 günü bir örnek göstererek Senato kürsüsünden yaptığım ko
nuşma ve temenni, ilgili makamlar tarafından bugüne kadar kanuni bir şekle sokulmamıştır. Bu 
canlı örneği burada da tekrarlamayı faydalı görüyorum. 

Vücudunda, Birinci Dünya Ve İstiklâl savaşlarında muhtelif cephelerde aldığı, 12 kurşun 
yarası bulunan ve kurşunlardan ikisi el'an vücudunda bulunan Emekli Albay Sait Altan; çektiği 
kalb hastalığı için lüzumlu ilâcı memlekette bulamamış ve Almanya'dan 15 saatte memlekete ge
tirtmiştir. Fakat ilâcı, memlekete geldikten ancak 15 gün sonra bu kahraman albay alabilmiş 
ve bu 15 günü, her an bir umutla bekliyerek, ölmek ve yaşamaş arasında ıstırapla geçirmiştir. 

İmkânı olan bâzı vatandaşlarımız, ihtiyaçları olan ilâçları bir günde ve gümrüksüz olarak dış 
memleketlerden kolaylıkla getirtebiliyor. Fakat imkânı olmıyan vatandaşlarımız, ya haftalarca ıs
tırapla mücadele ediyor, ya da ölüyor. Bu gibi vatandaşlara kanuni bir imkân vermek sosyal 
adalet icabıdır. 

Bu gibi ve emsali zaruri ve ivedi hallerde ve şahsi ihtiyaçlarına yetecek miktarda olmak ve 
memleketimizde bulunmadığı sağlık müdürlerin ce tasdik edilmek şartiyle, hastaların memleket 
dışından getirtecekleri ilâçlara ait işlemlerin öncelik ve ivedilikle hastalara ulaştırılmasını sağla
mak amaciyle bu kanun teklifi hazırlanmış ve bu suretle hastaların ıstıraptan ve ölümden kurta
rılması düşünülmüştür. 
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GKimrüJk Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Gümrük Geçici 

Komisyonu 
Esas No. : 1/155 

ve 2/43 
Karar No. : 1/2 

13 . 5 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 16 . 1 . 1970 gün ve 26 tficı Birleşiminde ve 5 . 2 . 1970 gün 
41 nei Birleşiminde1 aldığı kararlara göre kurulan Geçici Komisyonumuz 6 . 3 . 1970 günkü 
ilk toplantısında vazife taksimi yapıp çjalıştaıalaıra başlamıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkilileri de toplantıiaırHMzda daima hazır bulunmuşlardır. 
Komisyonumuza tevdi edilen Gümrük kanun tasarısı ve İstanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Mebrure Aksoley'in 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife cetvelinin 87.11 tarife nu
maralı bölümünün değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi teltkik edilmiş, Komisyonumuzda ya
pılan1 değişiklikler gerekçeli oljaüak Başkanlığınıza sunulmuştur. 

Komisyonumu'Z Gümlrak kanun tasarısı ve Sayın Mebrure Aksoley'in kanun teklifinin Ge
nel Kurulda öncelik ve ivedilikle! görüşülmesi hususunda (karar almıştır. 

Saygılarımızla arz olunur. 

Başkan 
İsparta Milletvekili 

A. 1. Balım 

Bursa Milletvekili 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Türkel 

Manisa 
S. Çağlar 

Kâtip 
Rize Milletvekili 
8. Z. Köseoğlu 

Çorum Milletvekilli 
C. Angın 

Mardin • 
E. K. Aybar 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Afyon Milletvekili 
/ / . Hamamcıoğlu 

Elâzığ Milletvekili 
H. Hanagası 

Sakarya 
Y. Bir 

Gümüşane, 
E. Saatçi 

Bolu Milletvekili 
M. Ş. Kvykıoğlu 

Eskişehir Milletvekili 
M. 1. Angı 

Tokat 
1. H. Balcı 
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(Rapora bağlı, değişiklik yapılan maddelerin gerekçeleri) 

Kanunun tümü üzerindeki müzakerelerde Komisyonumuz : Milletlerarası ticari ve iktisadi ımüna-
sebetlerin günümüzde gösterdiği istikamet ve gelişmeler, bâzı (milletlerarası ikuruluşlara katılmış 
bulunmamız ve yerli sanayiimizin gelişmesi ile bugünkü ihtiyaçları ve ihracatımızın geliştirilmesi 
imkânlarının sağlanması Igibi sebeplerle gümrük mevzuatımızda esaslı bir değişikliği öngören bu 
kanun tasarısı olumlu karşılanmıştır. 

Üzerinde değişiklikler yapılan maddelerle ait değişiklik gerekçeleri aşağıda gösterilmiştir: 
Madde 1. — Bu maddedeki bend ve fıkraların numaralandırılıması yazı talimatına göre değiş

tirilmiş ve bu değişikliğin daha uygun düşeceği kanaati ile hareket edilmiştir. 
Madde 10. — Bu maddenin tasarıdaki ı§ekline iki fıkra daha eklemek lüzum ve ihtiyacı Ko

misyonumuzda öngörülmüş ve kabul edilmiştir. Yabancı memleketlerde sürekli görev alanların 
son yıllarda çoğalması ve (yabancı bir memlekette görevli iken bir başka yabancı memlekete görev 
nakli sebebiyle eşyalarını memleketimize (geıtirımeleri veya göndermeleri zaruretinde- bulunanların 
durumları göz önüne alınarak Gümrük vtergilerinden muaflık sanırlarını genişleten (g) ve (h) fık
raları Komisyonumuzca tasarıya eklenmiştir. 

Madde 12. — Bu maddede «turistik kolaylıklar!» ibaresi mîatlabolarak madde başına konulmak 
suretiyle maddeye açıklık verilmek istenilmiştir. 

Madde 18. — Kanunlar, tüzükler kelimeleri arasına bir (,) konulmuş böylece ifadede açıklık 
sağlanmıştır. 

Madde 25. — «En çok üç nüsha!» tabiri «Yeteri kadar manifesto nüshasını» şeklinde değiştiril
miştir. Bu haliyle maddenin daha kullanışlı bir hüküm vaz'etmiş olduğuna Komisyon kanaat 
getirmiştir. 

Madde 27. — Bu maddede de 25 nci maddede'kine mütenazır bir tabir değişikliği yapılmıştır. 
Madde 28. — Bu maddede, Gümrük Vergisine tabi yolcu eşyasının teminat karşılığında teslimi 

mümkün olmadığı takdirde, yurdumuzdan transit 'olarak geçecek bu kabil eşyanın milletlerarası 
teminatı haiz nakliyat şirketleri tarafından taşınıl masına cevaz veren bir değişiklik yapılmış, böy
lece milletlerarası teminata bağlanmak şartiyle transit eşya nakliyatında kolaylık sağ]anılması ön
görülmüştür. 

Madde 29. — Tasarı metnindeki (Yükardaki maddede) tabiri yerine (28 nci maddede) şeklinde 
bir değişikliği madde hükmüne açıklık getireceği öngörülmüş ve yapılmıştır. 

Madde 30. — Bu maddede tasarı metnindeki (En çok üç nüs'ha) tabiri (yeteri kadar) şek
linde değiştirilmiştir. Böylece 25 nci maddede yapılan değişikliğe mütenazır bir değişiklik yapıl
mıştır. 

Madde 33. — Bu maddede muntazam seferli gemilerin denetlenmesine ilişkin hükümlere açıklık 
verebilmek vle Bakanlığa gerektiğinde bu gemileri de diğer Türk limanları ile yaibancı limanlar ara
sında gayrimuntazam seferler yapan gemilerde olduğu gibi denetlemeye tabii tutmak yetkisi ver
mek amacı ile değişiklik yapılmıştır. 

Madde 37. — Bu (maddenin sıon satırındaki «Gümrüklere!» kelimesi «Hükümlere» şeklinde de
ğiştirilmiştir. Bu suretle maddeye daha 'gerçekçi ve hukukî anlam verilmiştir. 

Madde 38. — Bu maddede yapılan değişiklik ile maddeye açıklık getirilmiştir. 
Madde 39. — Bu maddede yapılan küçük bir değişiklikle (asıl) ve (ile) kelimleleri ilâve edil

mek suretiyle, maddeye açıklık ve ifadeye berraklık getirilmiştir. 
Madde 41. — Bu maddede yapılan başlıca iki değişiklik, (yukarîki) kelimesi yerine (kırkıncı) 

kelimesinin konulması ve (20 tondan) tabirinin (20 rüsum tondan) şeklinde değiştirilmesinden 
ibarettir. Böylece maddeye açıklık getirilmiştir. 

Madde 46. — Bu maddede geçen (Yükarıki) tabiri (Yükardaki) halinde düzeltilmiştir, Türk
çe sentaks alarak daha uygun hale getirilmiştir. 
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Madde 47 deki değişiklik maddenin 1 nci fıkrasının birinci cümlesi içine bir virgül konulmasın
dan İbarettir. 

Madde 49. — (Yukarıki) kelimesi (yukardaki) şeklinde düzeltilmiştir. 
Madde 50 . — Maddenin 2 nci fıkrasındaki (Yukarıki) tabiri (Yukardaki) şeklinde değişti

rilmiştir. 
Madde 51. — Bu maddenin 6 nci fıkrasındaki (yukarki) tabiri (Yukardaki) şeklinde düzeltil

miştir. 
Madde 52. — Bu maddenin 2 nci fıkrasının 1 nci satırındaki (nâkilleri) kelimesinden sonra (ge

len (veya) kelimesi lüzumsuz olduğu için metinden çıkarılmıştır. 
Madde 56. — Bu maddenin ikinci fıkrasının sen satırındaki (Bâkanlırınca) tabiri (Bakanlık

larınca) şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 57. — Bu maddede birinci fıkranın 2 nci cümlesi 'başına (Ancak,) kelimesi konulmuş

tur; 
Madde 59. — Bu maddenin 3 ncü fıkrasındaki (muayene) kelimesi (Muayeneye) şeklinde dü

zeltilmiştir. 
Madde 62. — Maddenin 1 nci cümlesindeki (istinen) kelimesi (istenilen) şeklinde düzeltilmiş 

ve yetkili bir başka gümrüğe gönderilmesi istenilen eşyayı yurda ithaline mâni bir halinin bu
lunmaması şartı konulmuştur. 

Madde 64. — Bu maddede yapılan değişiklikle Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılacak bil
gi istemlerine hangi esaslar dâhilinde ve ne şekilde cevap verileceği daha açık bir şekilde ortaya 
konulmuştur. 

Madde 65. — Bu maddedeki değişiklikler sadece madde metninde geçen (Yukarıki) tâbirlerinin 
(Yukardaki) şeklinde düzeltilmesinden ibarettir. 

Madde 66. •— Bu maddedeki değişiklik madei^nin ilk fıkrasının 3 ncü bendindeki ınailer hak
kındaki hükme (her hektolitresi) yerine (beher hektolitresi) tâbirin getirmekten ibarettir. 

Madde 67. — Bu maddede küçük iki imlâ tashihi yapılmıştır. 
Madde 71. — Bu maddede 3 ncü fıkrada 9 ncu 'maddeye yapılan atıfta bir düzeltme yapılmıştır. 
Madde 73. — Bu maddede yapılan değişiklikle: Mükelleflerin veya Gümrük Komisyoncularının 

gümrük nezdinde açtıracakları cari hesaplardan mahsuben Ödemeleri yapılmasını kabule ve işlem
lerde uyulacak usullerin tâyininde Bakanlığın yeıkisinin bir yönetmelikle bağlı hâle getirilme
sinden ibarettir. 

Madde 75. — Bu maddedeki değişiklik basit bir imlâ hatasının düzeltilmesinden ibarettir. 
Madde 76. — Bu ımaddenin maıtlâbı ve metni t ide üç tane basit imlâ hatası düzeltilmiştir; de

ğişiklik bundan ibarettir. 
Madde 80. — Bu 'maddede yapılan küçük ilâvelerle ve düzeltmelerle maddeye açıklık getiril

miştir. 
Madde 8.1. — Bu maddede yapılan bir değişiklikle itiraz dilekçeleri yapıştırılacak pul bedelinin 

de hakem ücreti ile beraber itirazcı tarafından ödcnilmesi öngörülmüştür. 
Madde 82. — Yapılan değişiklikle maddeye hukuki yönden uygunluk ve uygulamada kolaylık 

.«vetiren bir hüviyet verilmiştir. 
Madde 83. — Bu maddedeki değişiklik basit iki imlâ hatasının düzeltilmesine münhasırdır. 
Madde 87. — Bu maddede yapılan değişiklikle birinci fıkradaki (Re'sen) kelimesi çıkartılmış 

ve ikinci fıkradaki (vergileri) deyimi (Vergisi) şeklinde değiştirilmiştr. 
Madde 91. — Bu maddede (demir ve hava yılkın) tâbiri (Demir veya hava yılları) halinde de

ğiştirilmiş ve tasarıda Antrepoya konulmak tâbiri sundurma veya antrepoya konulmak şeklinde de
ğiştirilerek genişletilmiştir. 
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Madde 94. — Maddenin matlabı (telef olan eşya) şeklinde değiştirilmiş. Maddenin ikinci satın 
mânaya açıklık vermek talkımından metinden çıkarılmıştır. 

Maıdde 95. — ıBu madde kapsamına demiryolları ile yapılacak nakliyatı 'da içine alacak şekilde 
bir değişiklik yapılmıştır. 

Madde 97. — Maddedeki transit kelimesi (Aktarma) şeklinde ve (tefrik) kelimesi de (eşlik) 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 99. — Bu maddede yapılan değişiklikle demiryolu ile yapılacak taşımalar maddenin kap
samına alınmış ve (irsaliye) tâbire yerine (gönderme belgesi) konulmak istenilmiştir. 

Madde 106. — (Peşinen) kelimesi yerine (peşin olarak) (kelimesi konulmuştur. 
Madde 109. — Ufak birkaç imlâ tashihi ve virgül ilâvesi yapılmıştır. 
Madde 119. — Bu maddede yapılan birkaç imlâ hatası tashihi ve taıbi değişikliği ile maddeye 

açıklık verilmiştir. 
Madde 121. — Maddede basit bir imlâ tashihi yapılmıştır. 
Madde 131. — Maddede yapılan değişiklikle uygulamada kullanılacak yönetmeliğe atıfta bulu-

n utmuş ve ağırlık verilmiştir. 
Madde 132. •—• Yapılan değişiklikle maddeye açıklık getirilmiş ve satış suretiyle kesin olarak 

ilıraeedilcn 'maden cevherlerinin ihracatının kontrolü hususunda uygulanacak yönetmeliğin hangi 
bakanlıklarca 'ortaklaşa düzenleneceği hakkında h iddim getirilmiştir. 

Madde 134. — Yapılan değişiklikle ifadeye açıklık [getirilmiştir. 
Maldde 140. — Maddenin son fıkrasının son cümlesine (Ancak), eklenmek suretiyle ifadeye 

açıklık getirilmiştir. 
Madde 145. •— ,Bu maddede yapılan küçük bir değişiklikle ifadeye açıklık getirilmiştir. 
Madde 146. — Yapılan değişiklik küçük bir imlâ hatasını düzeltmekten ibarettir. 
Madde 148. — Bu maddede yapılan değişiklikle madde hükmüne açıklık getirilmiştir. 
Madde 154. —• Bu maddede küçük bir imlâ hatası düzeltilmiştir. 
Madde 159. — Bu madde yapılan değişiklikle madde hükmüne açıklık, getirilmiştir. Ve uygula

mayı kolaylaştırmak amacı güdülmüştür. 
Madde 160. — Madde metnine açıklık getirmek amaciyle değiştirilmiştir. 
Madde 162. — Küçük iki imlâ hatası düzeltilmiştir. 
Madde 164. — Çalışma saatleri dışında mesai yapan memurların yanısıra başmüdür, müdür 

veya vekillerinin de iş sahiplerince verilecek ücretten hisse almalarını öngören bu değişiklik Ko
misyonumuzda sosyal adalet ilkesine uygun davranılmış olmak için uygun görülmüştür. 

Madde 165. — Bu madde de yapılan değişil elikleri e basit imlâ hataları düzeltilmiştir. 
Madde 166. — Madde metnindeki (Gümrük Komisyoncuları Birliği) tâbiri (Gümrük Komüs-

yoncuları Derneği) şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 167. — Bu maddenin son bendindeki hükümlere açıklık ve seçildik getirmek yönünden 

bu değişiklik yapılmıştır. 
Madde 168. — Gümrükte en az 15 sene hizmet ederek kendi ihtiyarları ile ayrılmış bulunan 

gümrük memurları ve kolcularla bunlardan yaş haddi ile emekliye ayrılmış olanların imtihan ve 
tahsil kaydına tabi olmadan gümrük komüsyoncuları yardımcısı olabileceğine dair hüküm eklene
rek madde değiştirilmiştir. 

Madde 171. —• Basit bir imlâ hatası düzeltilmiştir. 
Madde 172. — Maddede yapılan değişiklikle gümrük komüsyoncularınm mükellefiyetleri biraz 

daha genişletilmiş ve madde kapsamına a çaldık verilmiştir. 
Madde 174. — Bu madde tasarı metninde olmadığı halde başka vergilerden muafiyet ve itiraz 

yollarını hükme bağlaması yönünden Komisyonca lüzumlu görüldüğünden eklenmiştir. Ye buna 
göre de tasarının mütaakıp maddeleri numaraları yeniden tanzim edilmiştir. 
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Madde 178. —• Tasarıdaki 177 ııci madde türlü beyanname, manifestolar ve tahakkuk varakala
rının, bakanlıkça tesbit edilecek usul ve esaslar dairesinde temin edilerek (dairesince) karşılığı 
mukabilinde alâkalılara dağıtılacağını hükme bağlıyan hüviyetiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Geçici madde 3. —• Komisyonumuz madde kapsamında biraz daha genişlik yapıp, bu kanunun 
yürürlüğe gireceği tarihten 3 ay öncesine kadar ilgililerince her hangi bir sebeple tahakkuk ve 
tahsili zamanaşımına uğratılmış bulunan vergi ve resimlerin bir defaya mahsus olmak üzere, bun
lara sebebiyet veren memurlardan1 istenmemesini öngörmüştür. 

Geçici madde 5. — Bu maddede yapılan değişiklik ifadeye açıklık vermek amacını güder. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

GÜMRÜK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİTAP 

Genel hükümler ve genel işlemler 

BİRİNCİ AYIRIM 

Genel hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tâbirler, mükellefiyetler V;J vergiye esas olan tarife 

Tâbir ve tarifler 

MADDE 1. — 1. Bu kanunda geçen ve şümulü belirtilmemiş olan eşya tâbiri her türlü madde 
ve kıymetleri kapsar. 

2. Bu kanunda geçen (Gümrük Vergisi) ve (vergi) tâbirleri yalnız giriş Gümrük Vergisini, 
(Gümrük vergileri) ve (vergiler) ise gümrüklerce alınan bütün vergi ve resimleri ifade eder. 

3. Bu kanunda geçen : 
(Bakanlık) tâbiri, Gümrük ve Tekel Bakanlığuıı, 
(İdare) tâbiri, Gümrük İdaresini, 
(Kanun), (bu kanun), (kanunda) ve (bu kanunda) tâbirleri, işbu Gümrük Kanununu, ifade 

eder. - -̂  , 
4. Bu kanunun 12 nci maddesindeki asıl ikametgâh tâbirinin tâyininde, yurda ister turizm 

maksadiyle ister meslekî bir gaye ile girmiş olsun, bir sene içinde vasati altı aydan fazla bir zaman 
ikamet eden şahsın, oturduğu binanın sahibi veya kiracısı olması bakımından fark gözetilmeksizin 
veya nerede oturursa otursun Türkiye'de ikametgâhı bulunduğu prensibi kabul olunur. 

5. Bu kanunda geçen fiilî ithal tâbiri : 
a) Vergi tahakkukunun idarece yapıldığı hallerde vergilerin ödendiği veya cari hesabının mah

subunun yapıldığı veya teminata bağlandığı veya erteleme işleminin gümrüğünce tekemmül ettiril
diği veya muaflık hükümlerinin uygulandığı, 

b) Vergi tahakkukunun mükellefince yapıldığı hallerde eşyanın gümrük işlemlerinin ikmal 
edildiği, 

e) Deniz ve vagon üstü işlemlerde, muayenenin yapılıp çetelenin açıldığı, 
tarihi ifade eder. 

Mükellefiyetler 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçen veya eşya geçiren her şahıs, bu 
kanun ile buna dayanılarak çıkarılan tüzükler, kararname ve yönetmelikler hükümlerine uymakla 
mükelleftir. Bu mükellefiyet, gümrük idarelerinin gerek bu kanunda gerek başka kanun, tüzük 
ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı denetlemelere tabi olmak ve kanunları gereğince 
kendi adına veya başka idareler nam ve hesabına tahsil edeceği her nevi vergi, resim, harç ve 
ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak ve kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin 
ifasını şart koyduğu her türlü işlem ve formaliteyi yerine getirmiş olmaktır. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

GÜMRÜK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİTAP 

Genel hükümler ve genel işlemler 
BİRİNCİ AYIRIM 

Genel hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tâbirler, mükellefiyetler ve vergiye esas olan tarife 

Tâbir ve tarifler 

MADDE 1. — a) Bu kanunda gecen ve şümulü belirtilmemiş olan eşya tâbiri her türlü madde 
ve kıymetleri kapsar. 

b) Bu kanunda geçen (Gümrük Vergisi) ve (vergi) tâbirleri yalnız giriş Gümrük Vergisini, 
(Gümrük vergileri) ve (vergiler) ise gümrüklerce alman bütün vergi ve resimleri ifade eder. 

c) Bu kanunda geçen : 
(Bakanlık) tâbiri, Gümrük ve Tekel Bakanlığını, 
(İdare) tâbiri, Gümrük İdaresini, 
(Kanun), (bu kanun), (kanunda) ve (bu kanunda) tâbirleri, işbu Gümrük Kanununu, »ifade eder. 
d) Bu kanunun 12 nci maddesindeki asıl ikâmetgâh tâbirinin tâyininde, yurda ister turizm 

maksadiyle ister meslekî bir gaye ile girmiş olsun, bir sene içinde vasati altı aydan fazla bir 
zaman ikâmet eden şahsın, oturduğu binanın sahibi veya kiracısı olması bakımından fark gözetil
meksizin veya nerede oturursa otursun Türkiye'de ikâmetgâhı bulunduğu prensibi kabul olunur. 

e) Bu kanunda geçen fiilî ithal tâbiri : 
(1) Vergi tahakkukunun idarece yapıldığı hallerde vergilerin ödendiği veya cari hesabının 

mahsubunun yapıldığı veya teminata bağlandığı veya erteleme işleminin gümrüğünce tekemmül 
ettirildiği veya muaflık hükümlerinin uygulandığı, 

(2) Vergi tahakkukunun mükellef ince yapıldığı hallerde eşyanın gümrük işlemlerinin ikmâl 
edildiği, 

(3) Deniz ve vagon üstü işlemlerde, muayenenin yapılıp ç et elenin açıldığı, 
tarihi ifade eder. 

Mükellefiyetler 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Vergi mükellefiyetinin başlangıç) 

MADDE 3. •— 1. Gümrüğün denetlemesi altına (her çeşit antrepolardakiler de dâhil) konmuş 
eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti; 

57 nei madde gereğince beyannamesinin tescil, 
55 nci madde gereğince ağızdan beyan yapılan hallerde bu beyana ait tahakkuk varakasının 

mükellef tarafından imza ve idarece tescil, 
Posta yolu ile gelen eşyada 135 ve 136 ncı maddelerdeki belgelerin tescil, 
Edildiği günde başlar. 
Gümrük denetlemesi altında bulunan eşya, bu kamında aksine sarahat olmadıkça, fiilî ithalden 

önce mahvolursa mükellefiyet kalkar. 
2. Gümrük denetlemesi dışında kalmış eşyaya ait vergi ödeme mükellefiyeti, eşyanın gümrük 

hattından geçirildiği tarihte, eğer bu tarih bilinmiyorsa, eşyanın gümrük hattından geçirildiğine 
gümrükçe bilgi edinildiği günde başlar. 

3. Şarta bağlı teminatlı veya teminatsız yurda muaf olarak sokulan eşyaya ait vergi ödeme 
mükellefiyetinin başlangıcı, muaflık beyannamesinin tescili ve beyanname yok ise sair geçiş 
belgeleri üzerinde ıgümrübçe yapılan en. son giriş vizesi tarihidir. 

4. Yurda muaf olarak sokulduğu halde, muafiyetten faydalanmıyan şahıslara veya yerlere 
satılan veya devrolunan veya muafiyetten, faydalanmıyan hususlar için kullanılan eşyanın vergi 
ödeme mükellefiyeti, ilgililer tarafından gümrük idaresine yapılacak beyan tarihinde., beyan ya
pılmamış ise devir veya satış tarihinde, bu tarih tesbit edilmiyorsa buna gümrük idaresince bilgi 
edinildiği tarihte başlar. 

Bu suretle satılan veya devredilen eşyayı alanlar, satanlar, devredenler veya muafiyetten fayda
lanmıyan hususlar için kullananlar bu eşyaya ait vergiler bakımından gümrüğe karşı tek başına 
ve müteselsilen sorumludurlar. 

5. Satışa intikal eden eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti giriş beyannamesi verilmiş veya tahak
kuk varakası tanzim edilmiş olduğu hallerde bunların tescil edildiği, aksi halde 'satış kâğıdının 
gümrükçe tanzim ve Itescil lolumduğu tarihte başlar. 

Vergiye esas olan tarife 

MADDE 4. — Gümrük Vergisi, 3 ncü madde gereğince ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte 
yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki nisbet, had ve esaslara göre hesaplanır. 

Tarifenin vergi nisbetlerjni artıran hükümlerinin uygulanmasına, kanunda aksine sarahat bu
lunmadıkça, yayın tarihinden üç ay sonra başlanır. Ancak, bu kanunun 20 ve 21 nci maddele
riyle 14 . 5 . 1964 tarihli 474 sayılı Kanuna göre yapılacak değişiklikler ye alınacak kararlar ya
yın tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Vasfı değişen eşya 

MADDE 5. — Gümrük Vergisi, ödeme mükellefiyetinin başladığı günde eşyanın bulunduğu hal 
ve mahiyetine göre Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer aldığı pozisyon üzerinden hesaplanır. Ve bu 
suretle hesaplanacak Gümrük Vergisinden, eşyanın vasıflarında sonrada husule gelen değişmeler ve 
bozulmalar sebebiyle, indirim yapılmaz. 

Ancak, fiilî ithalden evvel hava tesirinden veya her hangi bir kaza dolayısiyle, eşyanın mahiyet 
ve vasıflarında husule gelen değişiklikler hakkında külfet ve masrafları sahibine aidolmak üzere, 
gümrüğün denetlemesi altında aşağıdaki şekillerde işlem yapılır. 

1. Hiçbir suretle kullanılmaz hale gelmiş eşyanın, sahibi isterse, usulü dairesinde imhasına veya 
yurt dışına çıkarılmasına müsaade edilir. 
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Vergi mükellefiyetinin başlangıcı 

MADDE 3. — a) Gümrüğün denetlemesi altına (her çeşit antrepolardakiler de dâhil) konmuş 
eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti; 

57 nci madde gereğince beyannamesinin tescil, 
55 nci madde gereğince ağızdan beyan yapılan hallerde bu beyana, ait tahakkuk varakasının 

mükellef tarafından imza ve idarece tescil, 
Posta.yolu ile gelen eşyada 135 ve 136 nci maddelerdeki belgelerin tescil, 
Edildiği günde başlar. 
Gümrük denetlemesi altında bulunan eşya, bu kanunda aksine sarahat olmadıkça, fiilî ithalden 

önce mahvolursa mükellefiyet kalkar. 
b) Gümrük denetlemesi dışında kalmış eşyaya ait vergi ödeme mükellefiyeti, eşyanın gümrük 

hattından geçirildiği tarihte, eğer bu tarih bilinmiyorsa, eşyanın gümrük hattından geçirildiğine 
gümrükçe bilgi edinil diği günde başlar. 

c) Şarta bağlı teminatlı veya teminatsız yurda muaf olarak sokulan eşyaya ait vergi ödeme 
mükellefiyetinin başlangıcı, muaflık beyannamesinin tescili ve beyanname yok ise sair geçiş bel
geleri üzerinde gümrükçe yapılan en son giriş vizesi tarihidir. 

d) Yurda muaf olarak sokulduğu halde, muafiyetten faydalanmıyan şahıslara veya yerlere sa
tılan veya devrolunan veya muafiyetten, faydalanmıyan hususlar için kullanılan eşyanın vergi, 
ödeme mükellefiyeti, ilgililer tarafından Gümrük İdaresine yapılacak beyan tarihinde, beyan ya
pılmamış ise devir veya satış tarihinde, bu tarih tesbit edilmiyorsa buna Gümrük İdaresince bilgi 
edinildiği tarihte başlar. 

Bu suretle satılan veya devredilen eşyayı alanlar, satanlar, devredenler veya muafiyetten fay
dalanmıyan hususlar için kullananlar bu eşyaya ait vergiler bakımından gümrüğe karşı tek ba
şına ve müteselsilen sorumludurlar. 

e) Satışa intikal eden eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti giriş beyanamesi verilmiş veya ta
hakkuk varakası tanzim edilmiş olduğu hallerde bunların tescil edildiği, aksi halde satış kâğıdı
nın gümrükçe tanzim ve tescil olunduğu tarihte başlar. 

Vergiye esas olan tarife 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vasfı değişen eşya 

MADDE 5. — Gümrük Vergisi, ödeme mükellefiyetinin başladığı günde eşyanın bulunduğu 
hal ve mahiyetine göre Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer aldığı pozisyon üzerinden hesaplanır. 
Ve bu suretle hesaplanacak Gümrük Vergisinden, eşyanın vasıflarında sonradan husule gelen de
ğişmeler ve bozulmalar sebebiyle, indirim yapılmaz. 

Ancak, fiilî ithalden evvel hava tesirinden veya her hangi bir kaza dolayısiyle, eşyanın mahi
yet ve vasıflarında husule gelen değişiklikler hakkında külfet ve masrafları sahibine aidolmak 
üzere, gümrüğün denetlemesi altında aşağıdaki şekillerde işlem yapılır. 

a) Hiçbir suretle kullanılmaz hale gelmiş eşyanın, sahibi isterse, usulü dairesinde imhasına 
veya yurt dışına çıkarılmasına müsaade edilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 162) 



— 40 — 

(Hükümetin Teklifi) 

2. Münhasıran ilk madde olarak kullanılması mümkün hale gelen eşyanın vergisi ilk madde ta
rifesi üzerinden hesaplanır. Lüzumu halinde, gümrük idaresince, bu eşyanın ilk madde şeklinden 
başka surette kullanılmasını önleyici tedbirler de alınır. 

3. Kısmen hasara uğrıyan eşyanın ayrılması mümkün ise hasara uğramış kısmı, değilse tamamı 
hakkında sahibinin isteğine göre 1 ve 2 nci fıkralar hükmü uygulanır. 

4. Islanmış veya nemlenmiş eşyanın kurutulmasına gümrük idaresince müsaade olunur. 
Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulanması sırasında ilk tesbit ve tahakkuka göre bir ceza tâ

yini gerektiği hallerde bu ceza alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tek ve maktu vergi, istisna ve muafiyetler 

Tek ve maktu vergi 

MADDE 6. — Posta yolu ile veya yolcu beraberinde gelen ve ticari mahiyette bulunmıyan ver
giye tabi eşyadan, alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere kanunlardaki had ve nisbetlere bağlı 
kalınmaksızın ve bu nisbet ve hadleri geçmemek şartiyle tek ve maktu bir tarife uygulamaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

İstisnalar 

MADDE 7. —• Aşağıda yazılı eşya Gümrük Vergisinden istisna edilmiştir. 
1. Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki pozisyonlarında vergiye tabi tutulmadıkları gösterilmiş 

olan eşya. 
2. Milletlerarası andlaşmalarla vergiye tabi olmadıkları kabul edilen eşya. 
3. Her türlü Türk parası, bankmotları, esham ve tahvilleri ve kuponları, Türkiye'ye sokulması 

yasak olmıyan yabancı devlet paraları, esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile çek ve poliçe
ler, 

4. Bakanlıkça tesbit olunacak esaslar dairesinde, ticari mahiyeti bulunmadığı kabul edilen nu
munelik eşya ve modeller. 

5. Mezarlıklara, millî âbidelere konulmak üzere getirilen veya gönderilen çelenk, bayrak ve bu 
mahiyetteki eşya ile bunların teferruatı, içinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bulunan tabut, 
vazi ve sair kaplar ve bunlarla birlikte getirilen veya önceden veya sonradan gönderilen çiçek, çe
lenk ve bu mahiyetteki eşya, 

6. Resmî daire ve müesseselerle özel müessese ve şahıslara ait işlem görmüş her türlü defter, 
evrak ve belgelerle, kullanılmamış her türlü taşıt biletleri ve milletlerarası mahiyette muayyen hiz
metler karşılığı kullanılacak kuponlar, 

7. Karasularımızda kazaya uğrıyan veya batan ve mülkiyeti Hazineye intikal etmiş olan ve Ma
liye Bakanlığınca denizden çıkarılmak üzere satılan veya çıkarılması sözleşmeye bağlanan her türlü 
eşya, 

Muafiyetler 

MADDE 8. — Gerçek ve tüzel kişiler için ithal edilecek, aşağıda cins ve nev'ileri gösterilen eşya 
Gümrük Vergisinden muaftır. 

1. Genel, katma ve özel bütçeli dairelerin müze ve kitaplıkları için teşhir edilmek veya okun
mak üzere gelen ve her türlü eşya, kitap ve eserler, okullar ile bahsi geçen dairelerin hayvan ve bitki 
bahçeleri, numune ve üretme fidanlıkları, göl ve havuzları için gelen her türlü bitki ve hayvanlar 
ile bunların tohumları ve yumurtaları, (Bunların kab ve kılıfları, nakli sırasında kullanılan eşya, 
malzeme ve kumanyalar dâhil). 
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b) Münhasıran ilk madde olarak kullanılması mümkün hale gelen eşyanın vergisi ilk madde 
tarifesi üzerinden hesaplanır. Lüzumu halinde1, Gümrük idaresince, bu eşyanın ilk madde şeklin
den başka surette kullanılmasını önleyici tedbirler de alınır. 

e) Kısmen hasara uğrıyan eşyanın ayrılması mümkün ise hasara uğramış kısmı, değilse tama
mı hakkında sahibinin isteğine göre (a) ve (b) fıkraları hükmü uygulanır. 

d) Islanmış veya nemlenmiş eşyanın kurutulmasına Gümrük idaresince müsaade olunur. 
Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulanması sırasında ilk tesbit ve tahakkuka göre bir ceza 

tâyini gerektiği hallerde bu ceza alınır. 

IKINCÎ BÖLÜM 

Tek ve maktu vergi, istisna ve muafiyetler 

Tek ve maktu vergi 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 7. — Aşağıda yazılı eşya Gümrük Vergisinden istisna edilmiştir. 
a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki pozisyonlarında vergiye tabi tutulmadıkları gösterilmiş 

olan eşya, 
b) Milletlerarası andlaşmalarla vergiye tabi olmadıkları kabul edilen eşya, 
c) Her türlü Türk parası, bankmotları, esham ve tahvillleri ve kuponları, Türkiye'ye sokul

ması yasak olmıyan yabancı devlet paraları, esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile çek ve 
poliçeler, 

d) Bakanlıkça tesbit olunacak esaslar dairesinde, ticari mahiyeti bulunmadığı kabul edilen 
numunelik eşya ve modeller, 

e) Mezarlıklara, millî âbidelere konulmak üzere getirilen veya gönderilen çelenk, bayrak ve 
bu mahiyetteki eşya ile bunların teferruatı, içinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bulunan 
tabut, vazo ve sair kablar ve bunlarla birlikte getirilen veya önceden veya sonradan gönderilen çi
çek, çelenk ve bu mahiyetteki eşya, 

f) Resmî daire ve müesseselerle özel müessese ve şahıslara ait işlem görmüş her türlü defter, 
evrak ve belgelerle, kullanılmamış her türlü taşıt biletleri ve milletlerarası mahiyette muayyen 
hizmetler karşılığı kullanılacak kuponlar, 

g) Karasularımızda kazaya uğrıyan veya batan ve mülkiyeti Hazineye intikal etmiş olan ve 
Maliye Bakanlığınca denizden çıkarılmak üzere satılan veya çıkarılması sözleşmeye bağlanan her 
türlü eşya. 

Muafiyetler 

MADDE 8. — Gerçek ve tüzel kişiler için ithal edilecek, aşağıda, cins ve nevileri gösterilen eşya 
Crümrük Vergisinden muaftır. 

a) Genel, katma ve özel bütçeli1 dairelerin müze ve kitaplıkları için teşhir edilmek veya okun
mak üzere gelen ve' her türlü eşya, kitap ve eserler, okullar ile bahsi geçen dairelerin hayvan ve 
bi'tki bahçeleri, numune ve üretme fidanlıkları, göl ve havuzları için gelen her türlü bitki ve hay
vanlar ile bunların tohumları ve yumurtaları, (Bunların kab ve kılıfları, nakli sırasında kullanılan 
eşya, malzeme ve kumanyalar dâhil). 
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2. a) Sosyal, kültürel, hayrı ve sıhhi maksatlarla yabancı memleketlerde kurulmuş dernek, te
sis ve teşekküller tarafından aynı maksatlarla Türkiye'de faaliyette bulunan dernek, tesis ve teşek
küllere, 

b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'deki kamu faydasına yararlı derneklere ve ka
munun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, 

Bağış yoluyla gönderilen veya verilen para ile alınıp getirtilen ve konularına uygun olduğu Ba
kanlıkça kabul edilecek eşya. 

3. Doğrudan doğruya veya gerçek ve tüzel kişiler aracı edilerek Hazineye yardım maksadiyle ve 
bağış yoluyla gelen her türlü eşya ve kıymetler (Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca müş
tereken tesbi't edilecek usul dairesinde). 

4. a) Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için Hükümetçe doğrudan 
doğruya veya sipariş üzerine getirilen ve beyannamesi Millî Savunma Bakanlığınca verilen her tür
lü silâhlar, deniz ve hava harb gemileri, yardımcı gemileri, yüzen havuzlar, her türlü harb mühim
matı, tekerlekli, tekerleksiz, paletli, yarıpaletli' bilûmum harb vasıtaları ile arazi arabaları (Binek 
otomobilleri hariç), mekanik, elektrik, elektronik ve nükleer alet ve cihazlar ve bunların teçhizat ve 
demirbaşında kayıtlı, donatım eşyası ile yayım, inşa ve onarımında kullanılacak malzeme, akar ya
kıtlar, eğitim malzemesi1 ve her türlü harb ganimetleri, 

b) Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklar
dan alman her^ türlü yardım malzemesi. 

5. Kara sınırlarından 5 kilometreye kadar derinlikte bulunan köyler ve kasabalar ahalisinin 
gümrük kapılarından geçirdiği kendi'sinin veya ailesinin kullanmasına mahsus ve kıymeti Bakan
lar Kurulu karariyle tesbit edilecek eşya (Bakanlıkça tâyin edilecek usul dairesinde), 

6. 'Harb esirleri ve harb zamanlarında enterne edilen askerî ve sivil kişiler adına bağış yoluyla 
gönderilen yiyecek ve içecek (Tütün ve sigara dahil) ve giyim eşyası (Karşılıklı olmak şartiyle), 

7. a) Millî deniz ve hava gemilerinin, yabancı limanlarda ve meydanlarda yalnız kendi ihti
yaçları için aldıkları donatım eşyası ve işletme malzemesi, 

b) Yabancı deniz ve hava gemilerinin kendilerine mahsus olarak içlerinde getirdikleri veya 
Türk limanlarında gümrüklenmemi'ş mallardan aldıkları yakıtlar ve yağlayıcı maddelerle gemi adam
ları ve yolcularına mahsus yiyecek ve içecekler (Tekel maddeleri dâhil) ve donatım eşyası ve işlet
me malzemesi (Gemilerden dışarı çıkarılmaması ve karşılıklı olması şartiyle), 

Yukardaki fıkralarda yazılı donatım eşyası ile işletme malzemesinin cins ve nevileri Gümrük ve 
Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarınca tâyin ve tesbit olunur. 

c) Yabancı ülkelere sefer yapan Türk gemileri ve uçakları hakkında da yukarıki hükümler uy
gulanır. Ancak, bu taşıtlar kabotaj seferleri esnasında yabancı yakıt, yiyecek ve içecek maddelerini, 
vergileri ödenmek şartiyle kullanabilirler. 

Bu taşıtların muntazam seferleri olanlarının yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk limanı
na avdet ederek, tekrar dış sefere çıkmaları halinde, bu li'mandaki bekleme süreleri yabancı ülkelere 
yapılan seferin devamı sayılır, * 

Yemekli vagonların Türkiye sınırından geçtikten sonra hazırlıyacakları ilk kahvaltı ve yemek 
için kullanacakları yiyecek ve içeceklerle yakıtlar (Tekel maddeleri bu hükmün dışındadır). 

•8. İktisadi bir faaliyetin reklâmı maksadiyle getirilecek ve parasız dağıtılacak olan basılı ilân, 
katalog, broşür, takvimler ve emsali matbualar, 

9. Yılbaşı, Şeker ve Kurban bayramları münasebetiyle hariçten gönderilecek, süre ve kıymetleri 
Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek, hediyelik eşya, 

10. Türkiye'de akdedilecek milletlerarası kongrelere veya spor temas ve gösterilerine katılacak 
delege ve şahısların isimlerini muhtevi plâketler, bunların millî bayrakları veya kulüp filâmaları ve 
bunları takmaya mahsus ağaç ve madenî mamuller ve bu toplantı ve temaslara ait rozet, kupa ve bro
şürler ve bu kongre ve spor temas ve gösterilerine ait cihaz, alet ve malzeme, 
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1)) 1. Sosyal, kültüre], hayrı ve sıhhi maksatlarla yabancı memleketlerde kurulmuş dernek, 
tesis ve teşekküller tarafından aynı maksatlarla Türkiye'de faaliyette bulunan dernek, tesis ve 
teşekküllere, 

2. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'deki kamu faydasına yararlı derneklere ve ka
munun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, 

Bağış yoluyla gönderilen veya verilen para ile alınıp getirtilen ve konularına uygun olduğu 
Bakanlıkça kabul edilecek eşya. 

e) Doğrudan doğruya veya gerçek ve tüzel kişiler aracı edilerek Hazineye yardım maksadiyle 
ve bağış yoluyla gelen her türlü eşya ve kıymetler (Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca 
müştereken tesbit edilecek usul dairesinde). 

d) 1. Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlar'] için Hükümetçe doğrudan 
doğruya veya sipariş üzerine getirilen ve beyannamesi Millî Savunma Bakanlığınca verilen her 
türlü silâhlar, deniz ve hava harb gemileri, yardımcı gemileri, yüzen havuzlar, her türlü harb 
mühimmatı, tekerlekli, tekerleksiz, paletli, yarı paletli bilûmum harb vasıtaları ile arazi araba
ları (Binek otomobilleri hariç), mekanik, elektrik, elektronik ve nükleer alet ve cihazlar ve bunla
rın teçhizat ve demirbaşında kayıtlı, donatım e ş y a s ı i ] e yayım, inşa ve onarımında kullanılacak 
malzeme, akaryakıtlar, eğitim malzemesi ve her türlü harb ganimetleri, 

2. Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynak
lardan alınan her türlü yardım malzemesi. 

e) Kara sınırlarından 5 kilometreye kadar derinlikte bulunan köyler ve" kasabalar ahalisinin 
gümrük kapılarından geçirdiği kendisinin veya ailesinin kullanmasına mahsus ve kıymeti Bakan
lar Kurulu karariyle tesbit edilecek eşya (Bakanakça tâyin edilecek usul dairesinde), 

•e) Kara 'sınırlarından 15 kilometreye kadar derinlikte (bulunan köyler ve kasabalar ahalisinin 
gümrük kapılarından (geçindiği kendisinin veya ailesinin kullanmasına maihsus ve kıymeti "Bakan
lar Kurulu karariyle tesbit 'edilecek cşya (Bakan] ıfl«»..a tâyin edilecek -eşya '('Bakanlıkça tâyin edile
cek usul dairesinde), 

f) Hanb esirleri ve harb zamanlarında enterne edilen askerî ive sivil kişiler adına bağış yoluy
la gönderilen yiyecek ve içecek (Tütün ve sigara dâhil) ve iğiyim eşyası ((karşılıklı olmak par
tiyle), 

g) 1. Millî deniz v e hava fennilerinin, yabancı limanlarda ve (meydanlarda yalnız kendi ihti
yaçları için aldıkları donatım eşyası ve işletme malzemesi, 

2. Yabancı deniz ve hava 'gemilerinin kendilerine mahsus olarak içlerinde ıgetirdik'leri veya 
Tüıik limanlarında ıgümrüklenımemiş mallardan aldıkları yaJkıtlar 've yağlayıcı maddelerle igemi 
adamları ve yolcularına maihsus yiyecek v e içecekler (Tekel maddeleri dâlhil) ve donaitım eşyası ve 
işjetmite malzemesi (gemilerden dışarı çıkarılmaması ve karşılıklı olması gartiyle), 

Yukardaki fıkralarda yazılı donatım eşyası ile işletme malzemesinin cins ve nevileri Gümrük ve 
Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarınca tâyin ve tesbit olunur. 

3. Yalbancı ülkelere 'sefer yapan 'Türk gemileri ve uçakları halkjkmda da yukanki hükümler 
uygulanır. Ancak, hu taşıtlar kabotaj seferleri esnasında yabancı yakıt, «yiyecek ve içecek madde
lerini, yengileri ödenmek şartiyle 'kullanabilirler. 

Bu taşıtların muntazam seferleri olanlarının yahancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk 
limanına avdet ederek, tekrar dış sefere çıkma1 an halinde, hu limandaki -bekleme süreleri ya
hancı ülkelere 'yapılan seferin devamı sayılır, 

Yemekli vagonların Türkiye sınırından, 'geçtikten sonra hazırlıyac akları ilk kahvaltı ve yemek 
için kullanacakları yiyecek ve içeceklerle yakıtlar (Tekel maddeleri hu Ibüfcmfün dışındadır.) 

ıh) İktisadi Ibir faaliyetin reklâmı maksadiyle ^getirilecek ve parasız dağıtılacak olan hasılı 
ilân, katalog, broşür, takvimler ve emsali matbualar, 
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11. Türkiye'de yapılan ve yapılacak olan millî ve milletlerarası her türlü yarışmalarda mükâfat 
olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya, 

12. Aile fotoğraf filimleri ve resimleri, basın ile ilgili aktüalite filimleri1 ve resimleri, fonopost 
maddeleri (münhasıran mektup ve muhabere vasıtası olarak kullanılanları dolu ve birer aded), 
p]âk, tel ve bantlarla ımıürettep sesli ve yazılı mevkut neşriyat, şahsi tedavide kullanılacak mik
tar ve mahiyette ilâçlar (konulmuş kanun hükümleri saklıdır). 

13. Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergilerin inşa ve dekorasyonunda kullanılmak 
üzere getirilen eşya (bu mahallerden dışarı çıkarılmamak kaydiyle). 

Diplomatik muafiyetler 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı eşya mütekabiliyet şartiyle gümrük vergilerinden muaftır. 
1. Yabancı Devlet başkanları ve aileleri efradı ile refakatlerine memur olanların getirdikleri 

veya Türkiye'deki ikâmetleri sırasında getirecekleri eşya ve taşıtları. 
2. Resmî bir ziyaret veya görev için Türkiye'ye gelen delegelerle, sivil veya askerî heyetlerin, 

bu görevin yapılması maksadiyle beraberlerinde getirecekleri veya görevin devamı sırasında getir
tecekleri eşya ve taşıtları. 

3. a) Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilciliklerin] 
b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarının, 
Resmî görevin yapılması ile ilgili olarak her hangi bir zamanda getirtecekleri her türlü basıl

mış ve basılmamış evrak ile taşıtları, ve sair her türlü eşya ve resmî binalar için inşaat malzemesi, 
4. a) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli misyon şefleri 

ile diplomatik memurlarının, 
b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarında görevli misyon şefleri ile meslekten 

konsolosluk memurlarının, 
c) Milletlerarası resmî teşekküllerin Türkiye'de ikamet eden misyon şeflerinin, 
Türkiye'de görevli bulundukları süre içinde, gerek kendilerinin, gerek aileleri efradının istihlâk 

ve kullanmaları için birlikte getirdikleri veya sonradan getirtecekleri her türlü eşya ve binek 
otomobilleri. 

5. a) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli idari ve teknik 
personelin, 

b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarında görevli idari ve teknik personelin, 
görevlerine ilk gelişlerinde beraberlerinde getirecekleri veya bu gelişlerinden en çok iki ay önce 
veya gelişlerinden itibaren altı ay içinde getirtecekleri kendilerine ve ailelerine ait zat ve ev 
eşyası, 

Mütekabiliyet şartının mevcudiyeti Dışişleri Bakanlığınca tesbit olunur. 
Bu maddede yazılı muaflıklardan (misyon şefleri hariç) Türk uyruklular faydalanamazlar. 
Bu madde gereğince yurda muaf en sokulmuş olan eşya ve taşıtların (binek otomobilleri dâhil) 

muaflık hakkı olmıyan yer ve şahıslara her hangi bir suretle devir veya satışı Dışişleri Bakanlığı
nın müsaadesine bağlı olup, bu eşya ve taşıtlar yürürlükte bulunan kanunlara göre Gümrük ve 
diğer vergiler ödenmeden ve malî mükellefiyetler yerine getirilmeden muaflık hakkı olmıyan yer ve 
şahıslara devredilemez ve satılamaz. 
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i) Yıllbaşı, Şeker ve Kurban bayramları münasebetiyle hariçten gönderilecek, süre ve kıymet
leri (Balkanlar K u r u t a c a tâyin edilecek, hediyelik eşya, 

j) Türkiye'de akdedilecek milletlerarası kongrelere veya spor temas ve (gösterilerine katılacak 
delege ve şahısların isimlerini muhtevi plâketler, 'bunların millî ıhayralkları veya kulüp filamaları 
ve (bunları takmaya mahsus ağaç ve madenî mamuller ve.bu toplantı ve temaslara ait rozet, Ikupa 
ve (broşürler ve !bu (kongre ve spor temas ve gösterilerine ait cihaz, alet ve 'malzeme, 

ik) Türkiye'de yapılan ive yapılacak olan millî ve milletlerarası her türlü yarışmalarda mükâ
fat olarak verilmek üzere (bağış yoluyla gönderilen eşya, 

1) Aile fotoğraf filimleri ve resimleri, basın ile ilgili aktüalite filimleri v e resimleri, fonopost 
maddeleri (münhasıran mektup ve muhabere vasıtası olarak (kullanılanları dolu ve birer aded), 
plâk, tel ve bantlarla mürettep sesli ve yazılı mevkut neşriyat, şahsi tedavide kullanılacak miktar 
ve mahiyette ilâçlar (konulmuş kanun hükümleri saklıdır.) 

m) Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergilerin inşa ve dekorasyonunda kullanılmalk 
üzere getirilen eşya (hu mahallerden dışarı çıkarılmamak kaydiyle.) 

Diplomatik muafiyetler 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı eşya mütekabiliyet §artiyle gümrük vergilerinden muaftır. 
a) Yabancı devlet 'balkanları ve aileleri efradı ile refakatlerine memur olanların (getirdikleri 

veya Türkiye'deki ikâmetleri sırasında 'getirecek] eri teş/ya ve taşıtları. 
b) Resmî Sbir ziyaret veya görev için Türkiye'ye ıgelen delegelerle, sivil veya askerî heyetle

rin, hu 'görevin yapılması maksadiyle fo'eraiberlerinde 'getirecekleri veya görevin devamı sırasında 
getirtecekleri eşya ve taşıtları. 

c) 1. Türkiye'deki yaibancı diplomatik temsilciliklerin, . . 
2. Yaibancı devletlerin 'Türkiye'delki konsolosluklarının, 
Resmî görevin yapılması ile ilgili olarak her hangi Ibir zamanda getirtecekleri her türlü (basılmış 

ve (basılmamış 'evrak ile taşıtları, ve sair. her türlü eşya 'Ve resmî (binalar için inşaat malzemesi, 
d) 1. Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde 'görevli misyon ş'efleri 

ile diplomatik memurlarının, 
2. Yaibancı devletlerin Tüılkiye'deki konsolosluklarında ıgörevli misyon şefleri ile meslekten 

konsolosluk memurlarının, 
3. Milletlerarası resmî teşekküllerin Türkiye'de ikâmet eden misyon şeflerinin, 
Türkiye'de görevli bulundukları süre içinde, fer ek kendilerinin, gerek aileleri efradının istih

lâk ve kullanmaları için birlikte getirdikleri veya sonradan getirtecekleri her türlü eşya ve binek 
otomobilleri. 

e) 1. Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli idari ve teknik 
personelin, 

2. Yabancı devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarında görevli idari ve teknik personelin, gö
revlerine ilk gelişlerinde beraberlerinde getirecekleri veya bu gidişlerinden en çok iki ay önce veya 
gelişlerinden itibaren altı ay içinde getirtecekleri kendilerine ve ailelerine ait zat ve ev eşyası, 

Mütekabiliyet şartının mevcudiyeti Dışişleri Bakanlığınca tesbit olunur. 
Bu maddede yazılı muaflıklardan (misyon şefleri hariç) Türk uyruklular faydalanamazlar. 
Bu madde gereğince yurda muaf en sokulmuş (lan eşya ve taşıtların .(binek otomobilleri dâhil) 

muaflık hakkı olmıyan yer ve şahıslara her hangi bir suretle devir veya satışı Dışişleri Bakanlığının 
müsaadesine bağlı olup, bu eşya ve taşıtlar yürürKikto bulunan kanunlara göre Gümrük ve diğer 
vergiler ödenmeden ve malî mükellefiyetler yerine getirilmeden muaflık hakkı olmıyan yer ve 
şahıslara devredilemez ve satılamaz. 
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('Hükümetin teklifi) 

Bu maddeye göre muafen yurda sokulmuş olan taşıtlardan çalınanlar hakkında 12 nci madde 
hükmü uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ait gümrük işlemleri Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca 
birlikte tesbit olunur. 

Zat ve ev eşyası 

MADDE 10. — Aşağıda yazılı eşya, gümrük idaresince şartlarına ve gösterilen esaslara uy
gun görüldüğü takdirde Gümrük vergilerine tabi tutulmaz. 

1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya, 
2. a) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri şahıslarına ait zat eşyası ile, nakil vasıtaları 

hizmetlilerinin beraberlerinde getirecekleri giyim eşyası (Bakanlıkça tesbit edilecek esaslar daire
sinde). 

Yolcunun gelişinden itibaren en geç altı ay sonra veya en çok iki ay önce gelen yalnız kulla
nılmış zat eşyası da bu hükümden faydalanır. 

b) Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirdikleri ve seyahat sürele
rine göre kıymetleri Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilecek hediyelik eşya. 

3. Şahsi madalya ve ııişanlariyle yabancı memleketlerdeki bilim, sergi ve yarışma heyetlerince 
verilmiş mükâfatlar. 

4. Türkiye'ye yerleşmek üzere göç, suretiyle gelen yabancıların beraberlerinde veya kendilerin
den en çok iki ay önce veya altı ay sonra gelen kullanılmış ev eşyası. 

5. İkametgâhı Türkiye'de olan bir Türkle evlenerek veya evlenmek üzere yabancı ülkedeki 
asli ikametgâhını terk ile Türkiye'ye gelen veyahut her hangi bir sebeple Türkiye'ye gelip de 
bir sene içinde keza ikametgâhı Türkiye'de o'lan bir TürkJe evlenen Türk veya yabancı uyruklu 
gelinin beraberinde veya evlenme akdinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra gelen giyimine 
ve evine mahsus cihaz eşyası. 

6. Yabancı memleketlerdeki Türklerin ölümü ile Türkiye'de oturan veya Türkiye'ye dönen ka
nuni mirasçılarına intikal eden zat ve ev eşyası (bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde 
getirilmesi ve ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici belgelerle ispatı 
şartiyle). 

Yukarıki (2/a), 4, 5, 6 numaralı fıkralara göre muafen geçirilecek eşyanın cins ve miktarı sahip
lerinin içtimai ve malî durumları göz önünde tutularak gümrüklerce takdir olunur. 

Bu madde ile bu kanunun 7 nci maddesinin 3-ncü ve mütaakıp fıkralariyle 8 ve 9 ncu madde
lerde Gümrük vergilerinden istisna edilen veya muaf tutulan gayriticari eşya için ayrıca kambiyo 
ve ithal rejimi tahdit ve takyitleri aranmaz. 
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(Geeici .Komisyonun, değiştirişi) 

Bu maddeye göre muaf en yurda sokulmuş olan taşıtlardan çalınanlar hakkında 12 nci madde 
hükmü uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ait gümrük işlemleri Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca 
birlikte tesbit olunur. 

Zat ve ev eşyası 

MADDE 10. •— Aşağıda yazılı eşya, gümrük İdaresince şartlarına ve gösterilen esaslara uygun 
görüldüğü takdirde Gümrük vergilerine tâbi tutulmaz. 

a) Cumhurbaşkanının zat ve ikâmetgâhı için gelen eşya. 
b) 1. Yolcuların beraberlerinde getirdikleri şahıslarına ait zat eşyası ile, nakil vasıtaları hiz

metlilerinin beraberlerinde getirecekleri giyim eşyası (Bakanlıkça tesbit edilecek esaslar dairesin
de). 

Yolcunun gelişinden itibaren en geç. altı ay sonra veya en çok iki ay önce gelen yalnız kulla
nılmış zat eşyası da bu hükümden faydalanır. 

2. Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirdikleri ve seyahat süre
lerine göre kıymetleri Bakanlar Kurulu karariyletesbit edilecek hediyelik eşya, 

e) Şahsi madalya ve nişanlariyle yabancı memleketlerdeki bilim, sergi ve yarışma heyetlerince 
verilmiş mükâfatlar, 

d) Türkiye'ye yerleşmek üzere göç suretiyle gelen yabancıların beraberlerinde veya kendile
rinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra gelen kullanılmış ev eşyası, 

e) İkâmetgâhı Türkiye'de olan bir Türkle evlenerek veya evlenmek üzere yabancı ülkedeki 
asli ikâmetgâhını terk ile Türkiye'ye gelen veyahut her hangi bir sebeple Türkiye'ye gelip de bir 
sene içinde keza ikâmetgâhı Türkiye'de olan bir Türkle evlenen Türk veya yabancı uyruklu geli
nin beraberinde veya evlenme akdinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra gelen giyimine ve 
evine mahsus cihaz eşyası, 

f) Yabancı memleketlerdeki Türklerin ölümü ile Türkiye'de oturan veya Türkiye'ye dönen 
kanuni mirasçılarına intikal eden zat ve ev eşyası (bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde 
getirilmesi ve ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici belgelerle ispatı 
şartiyle), 

g) Yabancı memleketlerdeki sürekli görevlerinden dönen Türk uyruklu memurların beraber
lerinde getirdikleri ve kendilerinden ayrı olarak en çok iki ay önce veya altı ay sonra getirdikleri 
kullanılmış veya- yeni olup hareketlerinden en az altı ay evvel satmalmmış olduğu tevsik edilen 
zat ve ev eşyaları, 

h) Sürekli görevle yabancı memlekette bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı 
memlekete naklolunan memurların yeni tâyin edildikleri memleketin özelliği veya uzaklığı sebe
biyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı bulunduğundan memleketimize getirmelerine 
veya göndermelerine zaruret hâsıl olan yurt dışındaki zat ve ev eşyaları (Gümrük ve Tekel Bakan
lığı ve ilgili Bakanlıkça tesbit edilecek esaslar dairesinde muaftır. 

Yukarıki (b) (J), (d) (e) (f) fıkralarına göre muaf en geçirilecek eşyanın cins ve miktarı sahip
lerinin içtimai ve malî durumları göz önünde tu"1ularak gümrüklerce takdir olunur. 

Bu madde ile bu kanunun 7 nci maddesinin (c) ve mütaakıp fıkralariyle 8 ve 9 ııcu maddeler
de Gümrük vergilerinden istisna edilen veya muaf tutulan gayri ticari eşya için ayrıca kambiyo 
ve ithal rejimi tahdit Are takviyeleri aranmaz. 
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(Hükümetin teklifi) 

Tahsis yeri değiştirilen eşya 

MADDE 11. — Tahsis yeri değiştirilen eşya hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 
1. Gerek bu kanuna ve gerek özel kanunlara göre muaf olarak ithal edilen her türlü'eşyadan; 
a) özel kanunlarla muafiyet tanınan daire, müessese ve teşekküllere satılan veya devroTunan-

lar ; 
b) Kamu faydasına yararlı derneklere kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesirle

re, bedelsiz olarak devredilenler, 
c) 'Talbsis edildikleri iş ve yerlerde on yıl kullanıldıktan sonra muafiyetten fayda!anmıyan yer

lere ve kişilere satılan veya devrolunanlar için gümrük vergileri aranmaz. 
2. Milletlerarası andlaşmalara göre teminatsız ve geçici olarak ithal edilip de tahsis edildikleri 

iş ve yerlerde kullanılması sırasında çalınmak veya ka:za neticesinde hasar görmüş olmak sebebiy
le tekrar çıkarılması mümkün olmıyan vasıta ve eşyadan vergi aranmaz. Anuaik, çalınma veya ka
za olayının mahkeme ilâmı veya Cumhuriyet Savcılığından veya olayın vukulbutduğu mahallin en 
büyük mülkiye âmirinden ve hasar gören vasıta ve eşyanın enkazının Hükümete terk edildiğinin 
yine mahallin en büyük mülkiye âmirinden alınacak 'belgelerle gümrüğe ispatı şarttır. 

Hükümete terk edilecek bu gibi vasıta ve eşya enkazı gümrük idaresi bulunmıyan yerlerde, ma
hallin mal dairelerince tasfiye edilir. 

3. özel kanunları gereğince yurda muaf girmiş deniz ve hava gemileri (yüz'en havuzlar dâ
hil) : 

a) Her hangi bir sebeple söküldükleri takdir de Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki pozisyonla
rına göre, 

'b) (Battıktan sonra hurda halinde çıkarılan gemilerle her hangi bir kaza sonunda hurdalaşan 
hava gemileri ilk madde tarifesi üzerinden, vergiye tabi tutulur. 

MADDE 12. — Turizmle alâkalı olarak gelen taşıtlara ve eşyaya aşağıdaki hükümler uygula
nır. 

1. a) Asıl ikametgâhı yerleşmek niyetiyle gittiği yaibancı memlekette olan Türk veya yine 
asıl ikâmetgâhları Türkiye'de bulunmıyan yabancı turistlerin birlikte veya kendilerinden en çok 
iki ay önce veya sonra getirdikleri 13'2 nci maddenin 1 (e) fıkrasında yazılı seyafhat av, spor ve di
ğer eşyaları için vergi teminatı olarak kara seyahatlerinde Milletlerarası Turizm ve OtomoDİl Bir
liğine mensup Türkiye Turinig ve Otomobil Kurumunun veya bunun kefalet ettiği yabancı kurum
ların, hava seyahatlerinde Türk Hajva Kurumunun veya bu kurumun kefalet ettiği Milletlerarası 
Hava Federasyonunun veya bu Hava Federasyonuna mensup Milletlerarası Hava Kurumunun vere
cekleri triptik veya gümrük geçiş karneleri veya ibu mahiyetteki benzeri belgeler (en çok bir yıl 
içinde ihraç şartiyle) kabul olunur. 

Yukardaki fıkrada sözü edilen Türk ve yabancıların triptiksiz veya geçiş karnesiz veya bu ma
hiyetteki benzeri belgeler olmaksızın getirdikleri taşıtları ((bisiklet ve motosikletler dâhil) ile te-
nezzüh motoru, kotra ve sandalları', tekrar ihraç edilmek şartiyle, (bakanlığın tesbit edeceği esaslar 
dairesinde yurda sokulur. 

Motorlu vasıtaların mûtat depolarındaki akar yakıt ve madenî yağlardan vergi aranmaz. 
Çalınmak ve kaza neticesi parçalanmak yüzün den tekrar çıkarılması mümkün olmıyan taşıt ve 

eşyanın da vergileri aranmaz ve teminatı çözülür. Çalınma hâdisesi mahkeme ilâmı veya Cumhuri
yet savcılığının veya hâdisenin vukubulduğu mahallin en büyük mülkiye âmirinin belgesi ile ispat 
edilir. Kaza dolayısiyle sahibi tarafından çıkarılmak iştenmiyen taşıt ve eşyanın enka'zı Hükümete 
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(Geçici Komisyonun değiştirici) 

Tahsis yeri değiştirilen e§ya 

MADDE l'l.. •— Tahsis yeri değiştirilen eşya hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 
a) Gerek (bu kanuna ve ıgerek özel kanunlara göre muaf olaraik ithal edilen her türlü eşya

dan ; 
'1. özel kanunlarla muafiyet tanınan daire, müessese ve teşekküllere satılan veya devrolunan-. 

lar; 
2. Kamu faydasına yararlı demeklere kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, 

bedelsiz olaraik devrilenler, 
'3. Tahsis 'edildikleri iş ve yerlerde en yıl kullanıldıktan ısonra muafiyetten Ifaydalanmıyan yer

lere ve (kişilere satılan veya devrolunanlar için gümrük vergileri aranmaz. 
îb) Milletlerarası andl aşmalara ıgöre teminatsız ve geçici olarak itihal edilip de tahsis edildik

leri iş ve yerlerde kullanılması sırasında çalınmak veya kaza neticesinde hasar görmüş olmak sebe
biyle tekrar (çıkarılması mümkün okuyan vasıta ve eşyadan vergi aranmaz. Aneak, ıçalınma veya 
kaza olayının mahkeme ilâmı veya Cumhuriyet savcılığından veya olayın vukuibulduğu mahallin 
en büyük mülkiye âmirinden ve hasar gören vasıta ve eşyanın enkazının Hükümete terk edildiği
nin yine mahallin en büyük mülkiye âmirinden alınacak (belgelerle 'gümrüğe ispatı şarttır. 

Hükümete terk edilecek ıbu gibi vasıta ve eşya enkazı Gümrük İdaresi Ibulunmıyan yerlerde, 
mahallin mal dairelerince tasfiye edilir. 

c) öızel kanunları 'gereğince yurda muaf girmiş deniz ve hava gemileri (yüzen havuzlar dâ
hil) : 

1. Her hangi bir sebeple söküldükleri takdirde 'Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki pozisyonla
rına göre, 

(2. Battıktan sonra hurda halinde çıkarılan ^gemilerle her haügi Ibir kaza sonunda hurdalaşan 
hava .gemileri ilk madde tarifesi üzerinden, vergiye tabi tutulur. 

Turistik kolaylıklar 

İMADDE 12. — 'Turizmle alâkalı lolaralk 'gelen taşıtlara ve eşyaya aşağıdaki hükümler uygula
nır. 

a) 1. Asıl ikâmetgâhı yerleşmek niyetiyle 'gittiği yabancı memlekette 'olan Türk veya yine 
asıl ikâmetgâhları Türkiye'de Ibulunmıyan yabancı turistlerin, (birlikte veya kendilerinden en çok 
üki ay ömce veya sonra 'getirdikleri U32 nci maddenin (a '5) fıkrasında yazılı ıseyahat, av, ıspor ve 
diğer eşyaları için vergi teminatı olarak kara seyahatlerinde Milletlerarası 'Turiızım ve Otomobil 
Birliğine mensup 'Türkiye Turimg ve Otomobil Kurumunun veya bunun kefalet ettiği yabancı ku
rumların, hava seyahatlerinde Türk Hava Kurumunun veya (bu kurumun kefalet ettiği Milletlera
rası Hava Federasyonunun veya bu Hav a Federasyonuna mensup Milletlerarası Hava Kurumu
nun verecekleri triptik veya gümrük geçiş karneleri veya 'bu mahiyetteki benzeri belgeler (en 'çok 
bir yıl içinde ihraç şartiyle) kabul olunur. 

YukardaJki fıkrada slözü edilen Türk ve yabancıların triptilksiz veya 'geçiş karnesiz veya bu ma
hiyetteki benzeri belgeler olmaksızın getirdikleri taşıtları (bisiklet ve motosikletler dâhil) ile te-
nezzüh motoru, kotra ve sandalları, tekrar ihraçedilmek şartiyle, bakanlığın tesbit edeceği esaslar 
dairesinde yurda sokulur. 

Motorlu vasıtaların mûtat depolarındaki akaryakıt ve madenî yağlardan vergi .aranmaz. 
Çalınmak ve kaıza neticesi parçalanmak 'yüzünden tekrar çıkarılması mümkün olmıyan taşıt ve 

eşyanın da vergileri aranmaz ve teminatı çözülür. Çalınma hâdisesi mahkeme ilâmı veya Cumhura 
yet savcılığının veya hâdisenin vukubulduğu mahallin en büyük mülkiye âmirinin belgesi ile is
pat edilir. Kaza dolayısiyle sahibi tarafından çıkarılmak istenoniyen taşıt veya eşyanın enkazı 
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(Hükümetin teklifi) 

terk edilmek ve keyfiyet mülkiye âmirinden alınacak bir belge ile gümrüğe ispat olunmak lâzım
dır. 

Hükümete terk edilen bu gübi vasıta ve eşya enkazı 11 nci maddenin 2 n'ci fıkrasının son beni 
hükmüne göre tasfiye olunur. 

Ib)' Yukarda gösterilen suretle yurda giren taşıtlar Türkiye dâhilinde, ancak tripitik veya ge
çiş karnesinde veya bu mâhiyetteki benzeri belgesinde yazılı şahıs veya asıl ikâmetgâhı yabancı 
memleketlerde olan Türk veya yabancı şoförü veyahut asıl ikâmetgâhı olan yabancı memleketlerde 
otomobil sahibinin vekâletini haiz olan Türk veya yabancı şahıslar tarafından kullanılabilir. Buna 
riayetsizlik halinde taşıt, yurt dışı edilmek üzere gümrüğün denetimine alınır. 

c) Triptik, gümrük geçiş karnesi ve sair belgelere göre vergileri teminata bağlanarak geçici 
ve şartta bağlı olarak yurda giren bu taşıtlar garanlti veren kuramdan vergileri takip ve tahsil 
edilmiş olsa dahi, kaçakçılık hükümlerinin uygulanmasında gümrük ıgiriş işlemine tabi tutularak 
yurda ithal edilmiş addolunmaz ve aksine hareketlerde kaçakçılık mevzuatı dairesinde kovuşturma 
yapılır. 

'2. Turizmi teşvik maksadiyle kurulmuş teşekküller ile Türkiye Turinig ve Otomobil Kurumu 
için getirilecek ve parasız dağıtılacak olan turizmle ilgili tesislere ait propaganda, afiş ve broşürleri 
ile takvimleri, otomobil plâkaları, yol işaretleri, rozetler, mükâfat kupaları için vergi aranmaz; 

3. Yabancı turizm teşekkülleri tarafından parasız dağıtılmak üzere turizm teşekkülleri ile Tür
kiye Turimg ve Otomobil Kurumuna gönderilen yabancı turizm propaganda afişleri, broşürleri, 
rehber ve takvimleri vergiye tabi değildir. 

Sınır ahalisine kolaylıklar 

MADDE 13. — Sınır bölgesindeki topraklarını işlemek ve bu bölgedeki otlaklarda hayvanlarını 
otlatmak hakkı andlaşma ile tanınmış olanlardan: 

1. 'Türkiye'de oturanların sınırın öbür tarafına götürüp mevsim sonunda geri getirdikleri hay
van ve mahsulleri ile taşıtları ve aletleri, 

2. Karşı taraf ülkesindekilerin mevsim sonunda geri götürmek üzere getirdikleri hayvan ve ta
şıtları, kabları ve örtüleri, kendi arazilerinde kullanacakları tohumları ve gübreleri1 ile makina ve 
aletleri, 

Bakanlıkça tesbit edilecek usule uyul malî şartiyle vergiden muaftır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gümrük hattı ve bölgesi ve gümrük hattından geçiş 

Gümrük hattı ve bölgesi 

MADDE 14. — 1. Gümrük hattı Türkiye siyasi sınırlarıdır. 
2. Gümrük bölgesi : 
a) Denizlerde; kara ve iç suları ile sahilden içeri, 
b) Karalarda; gümrük hattından içeri, 
Doğru 30 kilometre derinliğindeki alanı kapsar 
3. Boğazlarla Marmara Denizi, istanbul limanı ve gümrük işlemleri yapılan hava meydanları 

da gümrük bölgesi sayılır. 
Hava meydanlarında gümrük bölgesi sayılacak saha Bakanlıkça tesbit olunur. 
Gümrük bölgesinin derinliği lüzum görülecek hallerde veya bâzı yerlerin coğrafi durumları 

itibariyle Bakanlar Kurulu karariyle 60 kilometreye kadar genişletilebilir. 
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Hükümeite^ terk edilmek ve keyfiyet mJüllkiye âmirinden 'alınacak Ibir Ibelige ile gümrüğe ispat olun-
maik lâzımdır. 

Hükümete terk edilen ibu ıgilbi vasıta ve eşya enlka!zı i l inci maddenin (Ib) 'fıkrasının son fbendi 
hükmüne g'6ve tasfiye olunur. 

'2. Yulkarda ıgösterilen suretle yurda giren taşıtlar Türkiye dâhilinde, ancak triptik veya -ge<çiış 
karnesinde veya ODU mahiyetteki Ibenızeri belgesinde yazılı şaihıs veya asıl ikâmetgâhı yabancı mem
leketlerde olan 'Türk veya yalbancı şoförü veyahut asıl ikâmetgâhı olan yabancı ımemleke!tler,die oto^ 
mıdbil 'sahibinin vekâletini haiz olan Türk veya yalbanıcı şahıslar tarafından kullanılabilir. Buna 
riayetsizlik halinde taşıt, yur t . dıışı edilmek üzere gümrüğün 'denetimine alınır. 

'3. Triptik, gümrük geçiş karnesi ve ısair belgelere ıgöre vergileri teminata bağlanarak geçici 
ve şarta bağlı olarak yurda giren bu taşıtlar garanti veren kurumdan vergileri takip ve tahsil 
edilmiş olsa dahi, kaçakçılık hükümlerinin uygulanmasında gümrük giriş işlemine tabi tutularak 
yurda ithal edilmiş addolunmaz ve aksine hareketlerde kaçakçılık mevzuatı dairesinde kovuştur
ma yapılır. ( 

b) Turizmi teşvik maksadiyle kurulmuş teşekküller ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
için getirilecek ve parasız dağıtılacak olan turizmle ilgili tesislere ait propaganda, afiş ve broşür
leri ile takvimleri, otomobil plâkaları, yol işaretleri, rozetler, mükâfat kupaları için vergi aran
maz; 

c) Yabancı turizm teşekkülleri tarafından parasız dağıtılmak üzere turizm teşekkülleri ile 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna gönderilen yabancı turizm propaganda afişleri, broşür
leri, rehber ve takvimleri vergiye tabi değildir. 

Sınır ahalisine kolaylıklar 

MADDE 13. — Sınır bölgesindeki topraklarını işlemek ve bu bölgedeki otlaklarda hayvan
larını otlatmak hakkı andlaşma ile tanınmış olanlardan : 

a) Türkiye'de oturanların sınırın öbür tarafına götürüp mevsim sonunda geri getirdikleri 
hayvan ve mahsulleri ile taşıtları ve aletleri, 

b) Karşı taraf ülkesindekilerin mevsim sonunda geri götürmek üzere getirdikleri hayvan ve 
taşıtları, kabları ve örtüleri, kendi arazilerinde kullanacakları tohumları ve gübreleri ile makina 
ve aletleri, 

Bakanlıkça tesbit edilecek usule uyulmak şartiyle vergiden muaftır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gümrük hattı ve bölgesi ve gümrük hattından geçiş 

Gümrük hattı ve bölgesi 

MADDE 14. — a)' Gümrük hattı Türkiye siyasi sınırlarıdır. 
b) Gümrük bölgesi : 
1. Denizlerde; kara ve iç suları ile sahilden içeri, 
2. Karalarda; gümrük hattında içeri doğru 30 kilometre derinliğindeki alanı kapsar. 
c) Boğazlarda Marmara Denizi, İstanbul limanı ve gümrük işlemleri yapılan hava meydanları 

da gümrük bölgesi sayılır. 
Hava meydanlarında gümrük bölgesi sayılacak saha Bakanlıkça tesbit olunur. 
Gümrük bölgesinin derinliği lüzum görülecek hallerde veya bâzı yerlerin coğrafi durumları iti

bariyle Bakanlar Kurulu karariyle 60 kilometreye kadar genişletilebilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 162) 



- 52 -

(Hükümetin teklifi) 

Bu madde ile tâyin olunan ve tesbit edilecek gümrük bölgesi ve bu bölgede yapılacak değişik
likler ilân olunur. 

Gümrük hattı dışında sayılan yerler 

MADDE 15. — Serbest liman, bölge ve mahallerde gümrüklenmemiş eşyaya mahsus sun
durma ve antrpolar ve bu türlü eşya konulmasına gümrükçe müsaade edilmiş mahaller ve vasıta
lar, kanunda veya gümrüğün yazılı izin kâğıdında gösterilen kayıtlara uymak ve buralardaki' eşya
nın katî gümrük işlemi yapılarak millîleşinceye veya kanunen böyle addedilineeye kadar gümrük 
denetlemesi altında bulundurulması şartiyle, vergi ödeme mükellefiyeti1 bakımından gümrük hattı 
dışında sayılır. 

Gümrük kapıları ve yolları 

MADDE 16. — Kara, su ve havada gümrük hattından giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır. 
Gümrük hattından içerde bulunan gümrük kapıları ile gümrük hattının geçiş noktaları arasında mu
ayyen yolların takibediimesi şarttır. Giriş ve çıkış kapıları ile bunları birbirine bağlıyan yollar ve 
hava nakil vasıtalarının Türkiye dâhilinde inebilecekleri gümrük işlemi yapılan hava meydanları il
gili bakanlıkların da mütalâası alınarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

Umumi hizmete açılmış demiryolları, gümrük yolu sayılır. 

Gümrük hattından giriş ve çıkış 

MADDE 17. — Gümrük hattından giriş ve çıkış ile gümrük idarelerindeki her türlü gümrük 
işlemleri normal çalışma saatleri içinde yapılır. 

Ancak; 
1. Demiryolu katarları ve muntazam tarifeli deniz, nehir, kara ve hava taşıtları gece ve gün

düzün her saatinde gümrük hattından geçebilirler. 
Gayrimuntazam tarifeli olup da yolcu getiren deniz, nehir, kara ve hava taşıtları da aynı şekilde 

gümrük hattından geçebilirler. 
Bu hallerde yalnız yolcuların ve taşıtların giriş ve çıkışlarına ait gümrük işlemleri yapılır. 
2. işletme teşkilâtı bulunan limanlarda, 100 rüsum tonilâtodan büyük hacımdaki gemiler gece 

ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkarabilirler. 
3. Rüsum tonilâtosu, hacımları ne olursa olsun zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışında güm

rük idaresi olan bir limana girmek veya bu limandan ayrılmak zorunda kalan gemilerin yük alıp 
verme istekleri de mahallî gümrük idarelerince kabul edilir. Yolcu ve turist taşıyan her türlü gemi
ler mesai saatleri' dışında gümrük idaresi bulunan bir limana girip çıkabilMer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Giriş, çıkış, transit serbestliği ve kısıntıları 

Serbestlik 

MADDE 18. — Kanunlar tüzükler ve bunların yetkili kıldığı mercilerce konulmuş yasaldık ve 
kısıntılar saklı kalmak üzere giriş, çıkış, transit ve aktarma serbesttir. 

Kısıntılar ve yasaklık 

MADDE 19. — iç ve dış emniyetin korunması, halkın, hayvanların ve mahsulâtın hastalıklardan 
korunması, tarih ve sanat eserlerinin memleketten çıkarılmasının önlenmesi maksadiyle veya malî ve 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 162) 



— 53 — 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Bu madde ile tâyin olunan ve tesbit edilecek gümrük bölgesi ve bu bölgede yapılacak deği
şiklikler ilân olunur. 

Gümrük hattı dışında sayılan yerler 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gümrük kapılan ve yolları 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gümrük hattından giriş ve çıkış 

MADDE 17. — Gümrük hattından giriş ve çıkış ile gümrük idarelerindeki her türlü gümrük 
işlemleri normal çalışma saatleri içinde yapılır. 

Ancak; 
a) Demiryolu katarları ve muntazam tarifeli deniz, nehir, kara ve hava taşıtları gece ve gün

düzün her saatinde gümrük hattından geçebilirler. 
Gayrimuntazam tarifeli olup da yolcu getiren deniz, nehir, kara ve hava taşıtları da aynı şe

kilde gümrük hattından geçebilirler. 
Bu hallerde yalnız yolcuların ve taşıtların giriş ve çıkışlarına ait gümrük işlemleri yapılır. 
b) İşletme teşkilâtı bulunan limanlarda, 100 rüsum tonilâtodan büyük hacımdaki gemiler 

gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkarabilirler. 
c) Rüsum tonilâtosu, haeımları ne olursa olsun zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışında 

Gümrük İdaresi olan bir limana girmek veya bu limandan ayrılmak zorunda kalan gemilerin yük 
alıp verme istekleri de mahallî gümrük idarelerince kabul edilir. Yolcu ve turist taşıyan her tür
lü gemiler mesai saatleri dışında gümrük idaresi bulunan bir limana girip çıkabilirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Giriş çıkış, transit serbestliği ve kısıntıları 

Serbestlik 

MADDE 18. — Kanunlar, tüzükler ve bunların yetkili kıldığı mercilerce konulmuş yasaklık 
ve kısıntılar saklı olmak üzere giriş, çıkış, transit ve aktarma serbesttir. 

Kısıntılar ve yasaklık 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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iktisadi zaruretler halinde Bakanlar Kurulu karari'yle eşyanın giriş, çıkış transit ve aktarma serbest
liği kısıtlanabilir veya kaldırılabilir. 

Misilleme 

MADDE 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ticaret andlaşması akdetmiyen veya akdedil
miş ticaret andlaşmalarını vaktinden evvel tek taraflı olarak kısmen veyahut tamamen hükümsüz 
bırakan, Türk kara, hava ve deniz nakil vasıtalarına karşı yasaklık ve kısıntı hükümleri koyan 
veya bunlar hakkında farklı işlemler uygulıyan memleketlerin malları ile kara, hava ve deniz 
nakil vasıtalarına karşılık olmak üzere yasaklık ve kısıntılar koymaya ve farklı işlemler ve tari
feler tatbik etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Damping 

MADDE 21. — Mallarının Türkiye'ye girişini bu kanun ve Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile 
takibolunan gayeyi haleldar edecek şekilde, gizli veya açık olarak prim, damping veya benzeri 
tedbirlerle teşvik eden memleketlerin eşyası hakkında bu tedbirleri tesirsiz bırakacak yüksek tari
feler uygulamaya veya sair lüzumlu tedbirleri almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Kanunun bu ve bundan evvelki maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca alman kararlar üç 
ay.içinde yasama organının bilgisine sunulur. 

Deniz taşıtlanna ait kısıntılar 

MADDE 22. — 100 rüsum tonilâtoyu geçmiyen hacımdaki Türk deniz taşıtları ile eşya ithali 
Bakanlığın iznine tabidir. Yabancı gemilere bu hakkın tanınması karşılıklı olabilir. 

Sahte menşeli eşya ve zarflar 

MADDE 23. — Sahte menşeli eşya ve zarflar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 
1. Gerek üzerlerinde, gerek kab ve sargılarında (sandık, balya, şerit, etiket ve saire gibi) 

Türkiye'de yapıldığını veya Türkiye menşeli olduğunu sandıracak fabrika veya ticaret markasını, 
adını, alâmetini, Türkiye'de bir mahal ismini veya resmini veya işaretini taşıyan yabancı mahsul 
ve mamullerin Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'de bir antrepoya konması veya Türkiye'den tran
sit geçirilmesi veya aktarma edilmesi yasaktır. 

Bu hüküm Türkiye'deki bir mahal isminin aynı olan yabancı bir mahal adını taşıyan ve bu 
mahal ismi altında menşe memleket adı açıkça gösterilmemiş bulunan yabancı eşya hakkında da 
uygulanır. 

2. Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında istihsal veya imâl edildiği menşe memle
ketten başka yabancı memleketler mahsul ve mamulü olduğunu gösteren veya sandıran sahte isim 
ve alâmetler taşıyan eşyanın, Türkiye'ye girmesi yasaktır. Bu kabîl eşyanın Türkiye'den ancak 
transit geçirilmesine veya aktarma edilmesine Bakanlıkça izin verilebilir. 

3. Yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu 
gösterecek veya sandıracak, üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı, her türlü boş. zarf, şerit, 
etiket, damga ve benzeri eşya ile Türkiye'de tanzim edilebilecek belgeleri yabancı memleketlerde 
tanzim edilmiş gibi gösterebilecek, yabancı firmalara ait - üzerleri imzalı veya imzasız olsun -
boş faturaların, Türkiye'ye girmesi, bir antrepoya konulması veya Türkiye'den transit veya aktarma 
edilmesi yasaktır. 
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Misilleme 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Damping 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Deniz taşıtlarına ait kısıntılar 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sahte menşeli eşya ve zarflar 

MADDE 23. — Sahte menşeli eşya ve zarflar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 
a) Gerek üzerlerinde, gerek kab ve sargılarında (Sandık, balya, şerit, etiket ve saire gibi) 

Türkiye'de yapıldığını veya Türkiye menşeli olduğunu sandıracak fabrika veya ticaret markasını, 
adını, alâmetini, Türkiye'de bir mahal ismini veya resmini veya işaretini taşıyan yabancı mahsul 
ve mamullerin Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'de bir antrepoya konması veya Türkiye'den tran
sit geçirilmesi veya aktarma edilmesi yasaktır. 

Bu hüküm Türkiye'deki bir mahal isminin aynı olan yabancı bir mahal adını taşıyan ve bu ma
hal ismi altında menşe memleket adı açıkça gösterilmemiş bulunan yabancı eşya hakkında da uy
gulanır. 

b) Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında istihsal veya imal edildiği menşe 
memleketten başka yabancı memleketler mahsul ve mamulü olduğunu gösteren veya sandıran sah
te isim ve alâmetler taşıyan eşyanın, Türkiye'ye girmesi yasaktır. Bu kabîl eşyanın Türkiye'den 
ancak transit geçirilmesine veya aktarma edilmesine Bakanlıkça izin verilebilir. 

c) Yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu 
gösterecek veya sandıracak, üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı, her türlü boş zarf, şerit, eti
ket, damga ve benzeri eşya' ile Türkiye'de tanzim edilebilecek belgeleri yabancı memleketlerde tan
zim edilmiş gibi gösterebilecek, yabancı firmalara ait - üzerleri imzalı veya imzasız olsun - boş fa
turaların, Türkiye'ye girmesi, bir antrepoya konulması veya Türkiye'den transit veya aktarma 
edilmesi yasaktır. 
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. İKİNCİ AYIRIM 

Genel işlemler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Demiryolları 

Trenler 

MADDE 24. — Trenler, gelişte sınırdan itibaren gümrük bulunan ilk istasyona kadar ve gidişte 
son gümrüklü sınır istasyonundan gümrük hattını aşmcaya kadar, yolda zorlayıcı sebep olmadıkça 
duramaz, yolcu ve eşya alıp indiremez. 

Girişte beyan 

MADDE 25. — Trenin, sınırdaki gümrük bulunan ilk istasyona varışında işletmenin yetkili 
memuru tarafından, bu gümrük ile diğer gümrüklerde gümrüklenecek veya Türkiye'den transit 
geçirilecek eşyanın en çok üç nüsha manifestosu ve yük senetleri ve bagajlar ile yemekli vagonlar-
daki yiyecek, içecek ve yakacak maddelerinin listeleri gümrüğe verilir. 

Tren boş gelmiş ise, denetlemesinden önce yazılı olarak gümrüğe bildirilir. 

Denetleme 

MADDE 26. — Yukarıdaki maddede yazılı belgelerin verilmesi üzerine gümrükçe gerekli denetleme 
gecikmeden yapılır. Bu denetleme bitmeden veya gümrüğün izni alınmadan vagon değiştirmek 
veya eklemek suretiyle trenin tertibi değiştirilmez. Yük ve yolcu alınıp verilemez ve tren yoluna 
devam edemez. 

Çıkışta beyan 

MADDE 27. — Demiryolu ile Türkiye'den çıkarılacak eşyanın en çok üç nüsha manifestosu 
ve yük senetleri, bagajlar ile yemekli vagonlardaki yiyecek, içecek ve yakacak maddeler listeleri de 
yetkili gümrüğe verilir. Bu belgeler verilmeden ve gerekli gümrük denetlemesi bitmeden tren 
istasyondan ayrılamaz. 

ÎKİNGÎ (BÖLÜM 

Kara taşıtları 

Gümrüğe eşya getirilmesi 

(MADDE 28. — Yabancı memleketlerden demiryolundan başka kara taşıtları ile ancak, sınırdaki 
yetkili bir gümrüğe eşya getirilebilir. Sınırdaki yetkili olmıyan bir gümrüğe getirilen eşya, güm
rük denetlemesi altında yetkili gümrüğe götürülemediği takdirde geri çevrilir. 

İç ve kıyı gümrüklerinden birine götürülecek veya Türkiye'den transit geçirilecek e'şya sınır
daki gümrükçe muayene edilir ve vergileri teminata bağlanır. Sınırdaki gümrüğün gümrükleme
sine yetkili olmadığı eşyanın teminatı, nevine mahsus en yüksek tarife üzerinden hesaplanır, tahsil 
edilir ve geçişe müsaade edilir. Tahsil edilemezse yolcunun gideceği yere gümrüğü ile ödemeli gön
derilir. 
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İKİNCİ AYIRIM 

Genel işlemler 

BlRÎNCÎ BÖLÜM 

Demiryolları 

Trenler 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Girişte beyan 

MADDE 25. — Trenin, sınırdaki gümrük bulunan ilk istasyona varışında işletmenin yetkili 
memuru tarafından, bu gümrük ile diğer gümrüklerde gümrükleneeek veya Türkiye'den transit 
geçirilecek eşyanın yeteri kadar manifesto nüshası ve yük senetleri ve bagajlar ile .yemekli vagon-
lardaki yiyecek, içecek ve yakacak maddelerinin listeleri gümrüğe verilir. 

Tren boş gelmiş ise, denetlemesinden önce yazılı olarak gümrüğe bildirilir. 

Denetleme 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çıkışta beyan 

MADDE 27. — Demiryolu ile Türkiye'den çıkarılacak eşyanın yeteri kadar manifesto nüs
hası ve yük senetleri, bagajlar ile yemekli vagonlardaki yiyecek, içecek ve yakacak maddeler lis
teleri de yetkili gümrüğe verilir. Bu belgeler verilmeden ve gerekli gümrük denetlemesi bitme
den tren istasyondan ayrılamaz. 

İKİNCt BÖLÜM 

Kara taşıtları 

Gümrüğe eşya getirilmesi 

MADDE 28. — Yabancı memleketlerden demiryolundan başka kara taşıtları ile ancak, sınır
daki yetkili bir gümrüğe eşya getirilebilir. Sınırdaki yetkili olmıyan bir gümrüğe getirilen eşya, 
gümrük denetlemesi altında yetkili gümrüğe götürülemediği takdirde geri çevrilir. 

iç ve kıyı gümrüklerinden birine götürülecek veya Türkiye'den transit geçirilecek eşya sınır
daki gümrükçe muayene edilir ve vergileri teminata bağlanır. Sınırdaki gümrüğün gümrükleme
sine yetkili olmadığı eşyanın teminatı, nevine mahsus en yüksek tarife üzerinden hesaplanır, tahsil 
edilir ve geçişe müsaade edilir. Gümrük Vergisme tâbi yolcu eşyasının teminat karşılığında teslimi 
mümkün olmadığı takdirde milletlerarası teminatlı nakliyat şirketleri tarafından mürettep güm
rüklerine nakillerine müsaade edilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 162) 



— 58 — 

(Hükümetin teklifi) 

Bakanlıkça tâyin edilecek vasıftaki taşıtlarla ve icabında teminat aranmak suretiyle iç veya kıyı 
gümrüklerine götürülecek veya transit geçirilecek eşya için demiryolu ile yapılacak taşımalar hak
kındaki usul veya karayolu nakliyatında milletler arası andlaşmiallarda konulmuş hükümler uygu^ 
lanır. 

Manifesto verilmesi 

MADDE 29. — Yufcarıki maddede yazılı kara nakil vasıtalarının sahip veya sürücüleri, getiri
len eşyayı sınırdaki gümrüğe üç nüsha manifesto ile beyan ederler. 

'Taşıtlar boş gelmiş ise keyfiyet sınırdaki gümrüğe sözle beyan edilir ve bu husus tutanakla tes-
bit olunur. 

(Beyanda bulunulmadığı veya getirilen eşyanın manifestosu verilmediği haillerde kara nakil va
sıtalarının hareketine ve eşyanın boşaltılmasına müsaade edilmez. 

Kara nakil vasıtalariyle seyahat eden yolcuların beraberlerindeki zat ve e§ eşyasının da mani
festoya kaydolunmasını istemeye bakanlık yetkilidir. 

Eşyanın çıkarılması ve manifesto verilmesi 

'MADDE 30. — Demiryolundan başka kara taşıtları ile Türkiye'den çıkarılacak eşya, sınırdaki 
yetkili gümrükten çıkarılır. CfümTük işlemi yetkili bir iç veya kıyı gümrüğünde yapılmış eşya, sı
nırdaki gümrükçe denetlemesi yapıldıktan sonra, çıkarılır. 

Taşıt sahip veya sürücüleri götürecekleri yükler için bunların çıkış işlemini yapan güümrüğe 
en çok üç nüsha manifesto verirler. Taşıtlar boş olarak gidecekse keyfiyet sınırdaki gümrüğe 
sözle beyan edilir ve bu husus tutanakla tesbit olunur. 

Girecek ve çıkacak hayvanlar 

MADDE 31. — Sınıra yürütülerek getirilecek veya sınırdan yürütülerek çıkanlacalk hayvanlar 
ancak, buralardaki yetkili sağlık ve gümrük kapılarından sokulup çıkarılabilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Deniz taşıttan 

1'akibedilecek yol 

MADDE 32. — Yabancı limanlardan gelen gemiler, gümrük bölgesine 'girdiklerimde zorlayıcı 
sebepler olmadıkça,' gidecekleri limana göre mûtadolan rotayı değiştiremez. Yolda duramaz, başka 
gemilerle temas edemez ve gümrük bulunmıyan yerlere yanaşamazlar. 

Denetleme 

(MADDE 33. — Türk limanları ile yabancı limanlar arasında sefer yapan gemiler, gümrük böl
gesinde gümrük denetlemesine tabidir. Grümrük memurlan gemiyi, yükünü ve bunlara ait defter 
ve kayıtlarını incelemeye, gemide araştırma yapmaya ve gerekirse am!barlan3 eşya bulunan sair 
yerleri mühür altına almaya yetkilidir. 

Muntazam seıferli gemiler gidecekleri limana vanncaya veya açık denize ulaşıncaya kadar sa
dece göz altında tutulur. 
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Bakanlıkça, tâyin edilecek vasıftaki taşıtlarla ve icabında teminat aranmak suretiyle iç veya 
kıyı gümrüklerine götürülecek veya transit geçirilecek eşya için demiryolu ile yapılacak taşımalar 
hakkındaki usul veya karayolu nakliyatında milletlerarası andlaşmalarda konulmuş hükümler uy
gulanır. 

Manifesto verilmesi 

MADDE 29. — 28 nci maddede yazılı kara nakil vasıtalarının sahip veya sürücüleri, getirilen 
eşyayı sınırdaki gümrüğe üç nüsha manifesto ile beyan ederler. 

Taşıtlar boş gelmiş ise keyfiyet sınırdaki gümrüğe sözle beyan edilir ve bu husus tutanakla 
tesbit olunur. 

Beyanda bulunulmadığı veya getirilen eşyanın manifestosu verilmediği hallerde kara nakil vası-
talannm hareketine ve eşyanın boşaltılmasına müsaade edilmez. 

Kara nakil vasıtalariyle seyahat eden yolcuların beraberlerindeki zat ve ev eşyasının da mani
festoya kaydolunmasmı istemeye Bakanlık yetkilidir. 

Eşyanın çıkarılması ve manifesto verilmesi 

MADDE 30. — Demiryolundan başka kara taşıtları ile Türkiye'den çıkarılacak eşya, sınırdaki 
yetkili gümrükten çıkanlır. Gümrük işlemi yetkili bir iç veya kıyı gümrüğünde yapılmış eşya, 
sınırdaki gümrükçe denetlemesi yapıldıktan sonra çıkarılır. 

Taşıt sahip veya sürücüleri götürecekleri yükler için bunların çıkış işlemini yapan gümrüğe 
yeteri kadar manifesto verirler. Taşıtlar boş olarak gidecekse keyfiyet sınırdaki gümrüğe sözle 
beyan edilir ve bu husus tutamakla tesbit olunur. 

Girecek ve çıkacak hayvanlar 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Deniz taşıtları 

T akib edilecek yol 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denetleme 

MADDE 33. — Türk limanları ile yabancı limanlar arasında sefer yapan gemiler, gümrük böl
gesinde gümrük denetlemesine tâbidir. Gümrük memurlan gemiyi, yükünü ve bunlara ait defter 
ve kayıtlarını incelemeye, gemide araştırma yapmaya ve gerekirse'ambarlan, eşya bulunan sair 
yerleri mühür altına almaya yetkilidir. 

Muntazam seferli gemiler, kara sularımıza ulaştıkları andan, girecekleri' limana ve limanlarımız
dan ayrılan bu gemiler açık denize vanncaya kadar sadece göz altında tutulurlar. Bakanlık gerek
tiğinde bu gemileri de birinci fıkrada yazılı olduğu şekilde denetlemeye tâbi tutar. 
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Denetlemeye ait mükellefiyetler 

MADDE 34. — Yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına veya nehirlerine girecek gemiler, 
gümrük denetlemesi yapılmak üzere belirli yerlerde durur veya yol keserler. 

Yalbancı limanlardan -gelen, Türkiye'den yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerin
den en az 6 saat evvel sahip veya acentası tarafından gümrük idaresine bilgi verilir. 

Gemi kaptanı gümrük memurlarına geminin tasdikli jurnalini, orijinal manifestosunu, kuman
ya ve yalkıtilar ile gemi aJdamilanna ait eşya listesini gösterirler. Kaptanlar manifesto harici olarak 
alınmış veya manifestoya dâhil edilmeksizin taşınması âdet olmuş eşyayı da araştırmadan önce, me
murlara beyan ederler. 

(Kaptanlar geminin envanter defteriyle plânını da, lüzumu halinde gümrük memurlarına göste
rirler. 

Türk limanları ile yabancı limanlan arasında sefer yapan gemiler Türk limanlarında (gümrük 
denetlemesi altındadır. 

Gemi adamları ile yolcuları ve gemilere girip 'çıkacak görevli ve görevsiz kimseler gidiş ve ge
lişlerinde ancak gümrük yolcu salonlarından veya gümrük denetlemesi altındaki iskelelerden geçe
bilirler. 

Manifesto 

(MADDE 35. — Yalbancı limanlardan gelen gemilerin kaptanları veya acemtalan, geminin Türk 
limanında yukardaki maddeye g'öre yapılacak gümrük denetlemesinden itibaren en geç 24 saat 
içinde, o limana çıkarılacak eşyanın asıl manifestosu ile Türkçe iki örneğini gümrük idaresine ve^ 
rirler. Asıl manifesto verilmediği takdirde, bu asıl manifesto gösterilir ve taraflarından tasdikli bir 
örneği verilir. Sürenin başlangıcı veya sonu tatil günlerine raslarsa bu günler sürenin hesabına 
katılmaz. Zorlayıcı sebeplerden ileri gelen gecikmeler gümrükçe itibara alınır. 

Gemi limana boş gelmiş veya o limana boşaltacak yükü yoksa veya turist ve tenezzüh gemisi ise, 
kaptan veya aceritalann, bu limana uğrama sebeplerini yukarda gösterilen süreler içerisinde yazılı 
olarak gümrüğe bildirmesi lâzımdır. 

Limanda acentası olmıyan yabancı gemi kaptanları beyanlarını Türkçe yazamadıklan tak
dirde, kendi dili ile birlikte milletlerarası kullanılan Garp dillerinden biri ile de yazabilirler. 

Yolcu ve turistlere aidolup manifestolarda gösterilmesi mutat olmıyan bagajların manifestolara 
kaydı mecburi değildir. 

Ancak, bu kabîl eşya hakkında tanzimi mutat olan yolcu ve bagaj listeleri, geminin limana 
varışından sonra ve yolcuların çıkışlarından önce gümrüğe verilir. 

Asıl manifesto 

MADDE 36. — Asıl manifesto; konşimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahraç 
limanlardaki yetkili resmî mercilerce tasdik edilmiş olan yük beyannameleridir. 

Bu belgeler mahallindeki Türkiye konsolosluklarına ilgililerce tasdik ettirilir. 
Denizcilik Bankası ve başka işletmelerin muntazam seferli veya turist gemilerine ait asıl mani

festolar, karşılıklı olarak, Bakanlıkça konsolosluk tasdikinden istisna edilebilir. 
Türk konsolosluğu bulunmıyan yerlerdeki tasdik mercileri Bakanlıkça tesbit edilir. 

Harb gemileri ile getirilen ve götürülen eşya 

MADDE 37. — Türk ve yabancı donanmasına mensup harb gemileri gümrük denetlemesine tabi 
değildir. 
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Denetlemeye ait mükellefiyetler 

MADDE 34. — Tasarının 34 ııcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Manifesto 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Asıl manifesto 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Harb gemileri ile getirilen ve götürülen eşya 

MADDE 37. — Türk ve yabancı donanmasına mensup harb gemileri' gümrük denetlemesine tâbi 
değildir. 
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Ancak, bunlarla getirilen ve Türk limanlarına çıkarılacak veya Türkiye'den yabancı memleket
lere götürülecek eşya gümrüğe bildirilir. 

Türk donanmasına mensup harb gemileri ile getirilen komutan ve diğer mürettebata ait eşya
nın bir listesi bu gemilerin komutanları tarafından tanzim ve tasdik edilerek geminin varış lima
nına en yakın gümrük idaresine; gelişinden sonra en geç 24 saat içinde verilir ve bu eşyanın güm
rük muayene ve işlemine tabi tutulması temin edilir. 

Gemi komutanları çıkışta da aynı şekilde hareket ederler. 
Yukarıda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait gümrüklere riayetsizlik halinde ilgililer hakkında 

kanuni kovuşturma yapılır. 

Yük alma ve boşaltma 

MADDE 38. — Yabancı limanlardan yük getiren Türk ve yabancı gemiler manifestolarını güm
rük idaresine vermedikçe yüklerini boşaltamaz ve o limandan yük alamazlar. 

Ancak, muntazam sefer yapan gemiler ile hava ve liman durumu bakımından zaruret görü
len hallerde muntazam, sefer yapan gemiler ile hava ve liman durumu bakımından zaruret görülen 
hallerde muntazam, sefer yapmıyan gemilere, gümrük idaresince, manifesto verilmeden önce de yük 
boşaltmak ve almak için izin verilebilir. Zorlayıcı sebepler dolayısiyle karaya çıkarılan eşya için 
manifesto verilmezse bunlar liste ile tesbit olunur. 

Çıkış manifestosu 

MADDE 39. — Türk limanlarından yabancı limanlara hareket edecek Türk ve yabancı gemile
rin kaptanları, hareketlerinden önce o limandan yükledikleri eşyanın manifestosunu gümrüğe ibraz 
ve bir örneğini verirler, eğer gemi o limandan yük almamış ise keyfiyeti yazılı olarak bildirirler. 

Gümrük idareleri de her iki halde geminin hareketi için, gecikmeksizin, kaptana izin kâğıdı 
verirler. 

Muntazam sefer yapan veya Türkiye'de acentası bulunan gemilerin manifestoları ve beyan 
kâğıtları hareketlerinden itibaren 48 saat içerisinde acentalarınca verilebilir. Bunların izin kâğıt
ları gümrükçe ona göre hazırlanır. 

Kabotaj 

MADDE 40. — Türkiye limanları arasında sefer yapan Denizcilik Bankası gemileri ile acentası 
bulunan ve muntazam sefer yapan sair'gemilerin taşıdıkları memleket eşyası için gümrüklerce 
manifesto veya başka bir belge aranmaz. 

Ancak, bu gemiler gümrük işlemi gideceği limanda yapılacak ve vergisi ödenecek yabancı 
eşyayı alırlar veya yolda yabancı limana uğrarlarsa, yabancı limanlara sefer yapan gemiler hak
kındaki hükümlere tabi olurlar. Bu gemiler ile yolcu ve yüklerinin denetleme ve gümrük işlemle
rinde kolaylık sağlıyacak elverişli usuller koymaya Bakanlık yetkilidir. 

Bu usullere riayetsizlik halinde bu kanun veya kaçakçılık mevzuatı hükümlerine göre kovuş
turma yapılır. 

Kısıntılar 

MADDE 41. — Yukarıki madde dışında kalan gemilerin Türkiye limanları arasındaki (Marmara 
denizi dâhil) sefer ve nakliyatı gümrükçe denetlenir. Bunlar Bakanlığın tâyin edeceği şartlar ve 
vereceği izin ile Türk limanları arasında yabancı eşyayı aktarma suretiyle taşıyabilirler. 
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Ancak, bunlarla getirilen ve Türk limanlarına çıkarılacak veya Türkiye'den yabancı memleket
lere götürülecek eşya gümrüğe bildirilir. 

Türk donanmasına mensup harb gemileri ile getirilen komutan ve diğer mürettebata ait eşya
nın bir listesi bu gemilerin komutanları tarafından tanzim ve tasdik edilerek geminin varış limanına 
en yakın gümrük idaresine; gelişinden sonra en geç 24 saat içinde verilir ve bu eşyanın gümrük 
muayene ve işlemine tâbi tutulması temin edilir. 

Gemi komutanları çıkışta da aynı şekilde hareket ederler. 
Yukarıda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait hükümlere riayetsizlik halinde ilgililer hakkında 

kanuni kovuşturma yapılır. 

Yük alma ve boşaltma 

MADDE 38. — Yabancı limanlardan yük getiren Türk ve yabancı gemiler manifestolarını 
gümrük idaresine vermedikçe yüklerini boşaltaınaz ve o limandan yük alamazlar. 

Ancak, muntazam sefer yapan gemiler ile hava ve liman durumu bakımından zaruret görülen 
hallerde muntazam sefer yapmıyan gemilere, gümi'ük idaresince, manifesto verilmeden önce de 
yük boşaltmak ve almak için izdn verilebilir. Zorlayıcı sebepler dolayısıyle karaya çıkarılan eşya 
için manifesto verilmezse bunlar liste ile tesbit olunur. 

Çıkış manifestosu 

MADDE 39. — Türk limanlarından yabancı limanlara hareket edecek Türk ve yabancı gemi
lerin kaptanları, hareketlerinden önce o limandan yükledikleri eşyanın asili manifestosunu gümrüğe 
ibraz ile bir örneğini verirlar, eğer gemi o limandan yük almamış ise keyfiyeti yazılı olarak bildi
rirler. 

Gümrük idareleri de her iki halde geminin hareketi için, gecikmeksizin, kaptana izin kâğıdı 
verirler. 

Muntazam sefer yapan veya Türkiye'de acentası bulunan gemilerin manifestoları ve beyan 
kâğıtları hareketlerinden itibaren 48 saat içerisinde acentalarınca verilebilir. Bunların izin kâğıt
ları gümrükçe ona göre hazırlanır. 

Kabotaj 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kısıntılar 

MADDE 41. — 40 ncı madde dışında kalan gemilerin Türkiye limanları arasındaki (Marmara 
Denizi dâhil) sefer ve nakliyatı gümrükçe denetlenir. Bunlar Bakanlığın tâyin edeceği şartlar ve 
vereceği izin ile Türk limanları arasında yabancı eşyayı aktarma suretiyle taşıyabilirler. 
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Yukarıki fıkrada yazılı nakliyat ile yabancı gemilere açık Türkiye limanları içinde, yabancı 
kıyılara yakın Türk liman ve iskeleleri arasında ve Marmara ve Boğazlarda çalışan 20 tondan kü
çük taşıtlarla, balıkçı kayıkları üzerinde gümrükçe yapılacak denetleme mahallî durum ve şartlar 
ve bu taşıtların çalışma imkânları göz önünde tutularak Bakanlıkça düzenlenir. 

Bu hususta Bakanlıkça konulmuş usullere aykırı hareketlerde bu kanun veya kaçakçılık mev' 
zuatı hükümlerine göre kovuşturma yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hava gemileri 

Denetleme 

MADDE 42. — 1. Yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den yabancı memleket
lere gidecek olan hava gemileri yetkili gümrük idaresi bulunan hava limanında (meydan) güm
rük denetlemesine tabidir. 

2. Grelişte denetlemeden önce, gidişte denetlemeden sonra Türkiye'de mecburi iniş yapan hava 
gemilerinin kaptan pilotları Bakanlığın emir ve talimatına uyarlar. 

3. Özel bir izin ile gelen ve giden hava gemilerinin kaptan pilotları verilen talimata göre ha
reket ederler. 

4. Hava gemilerinden gemi, yolcu ve yük için tehlike teşkil etmedikçe eşya atılamaz ve bu 
türlü haller ilk temas ve fırsatta gümrüğe bildirilir. 

Lüzumu halinde, gazete, dergi ve mektup paketleri ile sair eşyanın hava gemilerinden yere 
atılma şekli Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tesbit edilir. 

Yasakhk 

MADDE 43. — Pilot marifetiyle sevk ve idare edilmiyen hava gemileri ile, Hükümetin özel 
izni olmadıkça, Türkiye'ye yabancı memleketlerden eşya getirilemez ve Türkiye'den yabancı 
memleketlere eşya götürülemez. 

Manifesto 

MADDE 44. — Yabancı memleketlerden gelen hava gemilerinin kaptan pilotları veya acentaları 
inecekleri gümrük bulunan ilk hava limanına çıkarılacak yükleri gösterir, mahreç gümrük idaresi 
veya resmî makamca tasdik edilmiş, manifesto ile yolcu listesini gümrük idaresine verirler. 

Eğer hava gemisinin acentası varsa manifestonun, ayrıca bir Türkçe örneği de 24 saat içinde 
gümrüğe verilir. 

Hava gemisinde başka bir hava meydanına çıkarılacak yük varsa, kaptan pilotu veya acentası 
bunlara ait manifestoyu gümrük idaresine gösterir. 

Hava gemisi boş gelmiş veya Türkiye'ye çıkarılacak yük ve yolcusu yoksa, kaptan pilotu geli
şinin sebeplerini yazılı olarak gümrük idaresine bildirir. 

Şu kadar ki, katıldığımız milletlerarası andlaşmalara istinaden teşekküllerin yetkili organların
dan çıkmış tavsiyelere göre bakanlıkça icabında bu belgelerin istenmesinden ve tasdik keyfiyetin
den vazgeçilebileceği gibi, bunların yerine-başka belgeler de kabul ve gerekirse diğer belgeler de 
istenebilir. 

Çıkış manifestosu 

MADDE 45. — Yabancı memleketlere gidecek hava gemilerinin kaptan pilotları hareketlerinden 
önce, o hava limanından alınan yük için gümrüğe manifesto verirler. 
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Yukarıdaki fıkrada yazılı nakliyat ile yabancı gemilere açık Türkiye limanları içinde, yabancı 
kıyılara yakın Türk liman ve iskeleleri arasında ve Marmara ve Boğazlarda çalışan 20 rüsum ton
dan küçük taşıtlarla, balıkçı kayıkları üzerinde gümrükçe yapılacak denetleme mahallî durum ve 
şartlar ve bu taşıtların çalışma imkânları göz önünde tutularak Bakanlıkça düzenlenir. 

Bu hususta Bakanlıkça konulmuş usullere aykırı hareketlerde bu kanun veya kaçakçılık mev
zuatı hükümlerine göre kovuşturma yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hava gemileri 

Denetleme 

MADDE 42. — a) Yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den yabancı memle
ketlere gidecek olan hava gemileri yetkili gümrük idaresi bulunan hava limanında (meydan) güm
rük denetlemesine tâbidir. 

b) Gelişte denetlemeden önce, gidişte denetlemeden sonra Türkiye'de mecburi iniş yapan 
hava gemilerinin kaptan pilotları Bakanlığın emir ve talimatına uyarlar. 

c) Özel bir izin ile çelen ve giden hava gemilerinin kaptan pilotları verilen talimata göre 
hareket ederler. 

d) Hava gemilerinden gemi, yolcu ve yük için tehlike teşkil etmedikçe eşya atılamaz ve bu 
türlü haller ilk temas ve fırsatta gümrüğe bildirilir. 

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

Yasaklık , 

MADDE 43. — Tasarının 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Manifesto 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çıkış manifestosu 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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'Muntazam seferli hava gemilerinin manifestoları hareketlerinden itibaren 24 saat içerisinde 
acentaları tarafından verilebilir. 

Transit 

'MADDE 46. — Yere inmeksizin transit geçecek hava gemileri andlaştaalar uyarımca ve karşı
lıklı olarak hava gemilerine ai't yukanki maddelerde yazılı mükellefiyetlerden müstesnadır. 

Hava kuvvetlerine mensup hava harb gemileriyle getirilen ve götürülen eşya 

MADDE 47. — Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harb gemileriyle Hükümetin izni üzerine 
gelen yabancı devletlerin hava harlb gemileri gümrük denetlemesine tabi değildir. 

Ancak bu harb gemileriyle yabancı memleketlerden eşya getirildiği veya Türkiye'den yabancı 
memleketlere eşya götürüldüğü takdirde, bunlar gümrüğe bildirilir. 

Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harb gemileriyle getirilen komutan ve- diğer mürettebata 
ait eşyanın bir listesi bunların komutanları tarafından tanzim ve tasdik edilerek geminin iniş lima
nına en yakın gümrük idaresine, gelişi mütaakıp en geç 24 saat içerisinde verilir ve bu eşyanın 
gümrük muayene ve işlemine tabi tutulması temin edilir. 

Hava harb gemileri komutanları çıkışta da aynı şekilde hareket ederler. 
Yukarda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait hükümlere riayetsizlik halinde ilgililer hakkında 

kanuni kovuşturma yapılır. 

BEŞÎNöI BÖLÜM 

Müşterek hükümler 

Görevli memurların yolculuğu 

MADDE 48. — Kara, deniz ve hava, işletmeleri, bu kanuna göre denetleme icabı birlikte seya
hatle görevli gümrük ve gümrük muhafaza memurlarını gidişte ve dönüşte ücretsiz taşımaya mec
burdurlar. 

Manifestonun şekli 

•MADDE 49. — Manifestolarda eşyanın cinsi, kaplarının adedi, nevi, marka'sı, numarası ve gay-
risâfi-ağırlığı ile konişmento veya yük senetlerinin numaraları ve milletlerarası andlaşmalar ve ge
lenekler de göz önünde tutulmak suretiyle Bakanlığın tesbit edeceği diğer bilgiler gösterilir. 

Manifesto örnekleri, yukarıki esaslar dâhilinde ve gerektiğinde daha basitleştirilerek Bakanlıkça 
hazırlanır ve gümrük işlemlerinde bunlar kullanılır. 

İşletmelere ait mükellefiyetler 

MADDE 50. — Türkiye ile yabancı memleketler arasındaki muntazam yük ve yolcu servisleri 
yapan kara (demiryolları diâlhil), deniz ve hava işletmeleri; bu kanun hükümlerine 'göre gerekli 
gümrük denetlemeleri ve işlemlerini yapmak ve kolaylaştırmak üzere yolcu salonları, depo, sundur
ma ve antrepolar ile görevli gümrük ve muhafaza memurlarının çalışmalarına elverişli bürolar ve 
gözetleme kulübelerini yapmaya ve buralarını döşemeye, telefon, teknik cihaz ve âletleri ve, burala
rın aydınlatma ısıtma gibi ihtiyaçlarını parasi'z olarak temin etmeye ve gümrük kapılarında güm
rük denetllemıesine tabi kimselerle diğerlerinin ihtilâtmı önlemeye matuf her türlü tesislerin temini 
hususlarında bakanlık tarafından yapılan istekleri aynı suretle yerine getirmeye mecburdurlar. 
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(Geçici Komisyonun değiştiriışi) 

Transit 

MADDE 46. — Yere limmeksizin transit geçecek hava gemileri andlasmalar <uyarınca ve karşılıklı 
olarak haıva gemilerine ait yulkardaki maddelerde yazılı .mükellefiyetlerden müstesnadır. 

Hava Kuvvetlerine mensup hava harb gemileriyle getirilen ve götürülen eşya 

'MADDE 47. — Türk Bava Kuvvetlerine mensup hava harfe gemileriyle, Hükümetin izni üzeri
ne gelen yabancı devletlerin hava harfe gemileri gümrük denetlemesine talbi değildir. 

Ancak bu harfe igemileriyle yalbancı memleketlerden eşya getirildiği veya Türkiye'den yabancı 
memleketlere eşya götürüldüğü takdirde, bunlar gümrüğe •bildirilir. 

Türk Hava Kuvvetlerine ımensup hava harfe gemileriyle getirilen komutan ve diğer mürettebata 
aiıt eşyanın feir 'listesi bunların komutanları tarafından tanzim ve tasdik edilerek geminin iniş lima
nına en yakm gümrük idaresine, gelişi mütaakıp en geç 24 saat içerisinde verilir ve bu eşyanın 
gümrük muayene ve işlemine tabi tutulması temin edilir. 

Hava harb gemileri komutanları çıkışta da -aynı şekilde hareket ederler. 
Yukarda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait hükümlere 'riayetsizlik halinde ilgililer hakkında ka

nuni kovuşturma yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Müşterek hükümler 

Görevli memurların yolculuğu 

MADDE 48. — Tasarının 48 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Manifesto şekli 

MADDE 49. — Manifestolarda eşyanın cinsi, kaplarının adedi, nevi, markası, numarası ve gayri-
sâfi ağırlığı ile konşimento veya yük senetlerinin numaraları ve ımilletlerarası andlasmalar ve ge
lenekler de göz önünde tutulmak suretiyle Bakanlığın tesbit edeceği diğer bilgiler gösterilir. 

Manifesto ölmekleri, yukardalki esaslar dâhilinde ve gerektiğinde daha basitleştirilerek Bakanlık
ça hazırlanır ve gümrük işlemlerinde tounlar kullanılır. 

İşletmelere ait mükellefiyetler 

MADDE 50. — Türkiye ile yalbancı memleketler arasındaki muntazam yük ve yolcu servisleri 
yapan kara (Demiryolları dâhiil), deniz ve hava işletmeleri; bu kanun hükümlerine göre gerekli güm
rük denetlemeleri ve işlemlerini yapmak ve kolaylaştırmak üzıere yolcu salonları depo, sundurma ve 
^antrepolar ile görevli gümrük ve muhafaza memurlarının çalışmalarına elverişli bürolar ve gözet
leme kulübelerini yapmaya Ve buralarını döşemeye, telefon, teknik cihaz ve aletleri Ve buraların 
aydınlatma ısıtma gibi ihtiyaçlarını parasız olarak temin etmeye ve gümrük kapılarında gümrük 
demetlemesine talbi kimselerle diğerlerinin ihtilâıtım önlemeye matuf her türlü tesislerin temini 
hususlarında Bakanlık tarafından yapılan istekleri aynı suretle yerine getirmeye mecburdurlar. 
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(•Hükümetin teklifi) 

[Bu yerleri özel kanunlarınla göre işletmekte bulunan kara, deniz ve haıva yolları işletmelerinin 
yuikarı'ki hülkümlere göre gümrük denetleme ve işlemlerinin şekil ve usulleri ve sair mükellefiyet
leri Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarının müştereken hazırlıyacakkrı tüzükle tefifoit 
olunur. 

İKİNCİ KİTAP 

Gümrük rejimleri 

BÎRÎNOİ AYIRIM 

Sunduıtma rejimi 

Sundurma 

MADDE 51. — Yabancı memleketlerden kara (demiryolları dâhil), deniz ve hava taşıtları ile 
Türkiye'ye getirilen eşya, eğer orada sundurma ve antrepoculuk hizmetleri kanunen tekeline veril
miş bir işletme varsa2 bu işletmelerin sorumluluğu altındaki «sundurma», lara, gümrüğün denetimi 
altında (konulur. 

Kırık veya tamire taıuhtaç kablar ile dağınık eşya sundurm'alarda, gümrük ve işletme idarele
rinin müşterek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza altına alınır ve durum tutanakla tesfbit olu
nur. 

İşletme idareleri, en çok üç gün içinde, sundurmalarına alınan eşyanın manifestolarmdaki bilgi
lere uygun olarak tanzim edecekleri sundurma giriş listesinin iki nüshasını ilgili gümrüğe verme
ye mecburdurlar. 

Sundurmaların şekil ve nitelikleri Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilir. 
İşletme idaresi bulunmıyan yerlere gelen eşya, ancak gümrük sundurmalarına veya gümrükçe 

müsaade edilen yerlere çıkarılabilir. 
Yukarıki fıkralar gereğince gümrük denetlemesi altına konmuş eşyanın aşağıdaki maddelerde 

yazılı rejimlerden birisine göre işleme tabi tutulmasını, bunların sahipleri veya temsilcileri veya 
nâkilleri usulüne uygun bir beyanname ile gümrükten istiyebilirler. 

Süre 

MADDE 52. — Yukarıki maddede gösterilen yerlere konulan eşya bir gümrük rejimi beyanın
da bulunulmak üzere buralarda, ancak iki ay ve rejim beyanından itibaren de iki ay kalabilir. 
Bu süreler içinde çekilmiyen eşya tasfiye olunur. 

Ancak, bir defada getirilemiyen komple tesislerin sahipleri, mümessilleri veya nâkilleri veya 
tarafından gümrüğe müracaatle ve tevsik edilmek şartiyle, sundurmada bekleme süresi 
son partinin getirilişinden itibaren işlemeye başlar. İlk partinin gelişi tarihinden itibaren eşyanın 
sundurma süresi bir yılı aşamaz. 

Vagon ve deniz üstü işlemlef ve antrepolara alınacak e§ya 

MADDE 53. — 1. Hacından ve ağırlıkları veya cinsleri itibariyle, Bakanlıkça tâyin ve tes
bit edilecek, bâzı eşya sundurmaya alınmaksızın ve sahibinin sorumluluğu altında «deniz üstü» 
veya «vagon üstü» işleme tabi tutulabilir ve bu işlemlerde 52 nci maddedeki sundurma süresi 
tatbik olunur. 

2. Türkiye'ye gelen eşyanın, sahipleri veya mümessilleri veya nâkilleri; usulüne uygun bir 
beyanname ile ve kendi sorumlulukları altında, bunların doğruca antrepoya alınmasını gümrükten 
istiyebilirler. 
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OBu yerleri özel kanunlarına göre işletrnekte bulunan 'kara, denk ve bava yolları işletmelerinin 
yukardafei hükümlere göre gümrük denetleme ve işlemlerinin şekil ve usulleri ve satir mükellefi
yetleri Gıümrük Ve Tekel ve ulaştırma bakanlıklarının müştereken hazırlıyacakları tüzükle tesbit 
olunur, 

İKİNCÎ KÎTAP 

Gümrük rejimleri 

İBİRÎNCÎ AYIRIM 

Sundurma rejimi 

Sundurma 

MADDE 51. — Yabancı memleketl'erden kara (demliryol'ları dâhil), deniz ve hava taşıtları ile 
Türkiye'ye getirilen eşya, eğer oralda sundurma ve antrepoculuk hizanetleri kanunen tekeline veril
miş bir işletme varsa, bu işlâtmder'in sorumluluğu altındaki «sundurma»! lara, gümrüğün denetimi 
altında konulur. 

Kırık veya tamire mulhtaç kaplar ile dağınık eşya sundurmalarda, gümrük ve işletme idarele
rinin müşterek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza altına alınır ve durum tutanakla tesbit 
olunur. 

İşletme idareleri, en çok üç gün içinde, sundurmalarına alınan eşyanın maniifestolarındaki bil
gilere uygun olarak tanzim edecekleri 'sundurma giriş listesinin ilki nüshasını ilgili gümreğe ver
meye mecburdurlar. 

iSundurmaların şekil ve nitelikleri Bakanlıkça tâyin ve teabit edilir. 
İşletme idaresi bulunmıyan yerlere gelen eşya, ancak gümrük sundurmalarına veya gümrükçe 

müsaade edilen yerlere çıkarılabilir. 
Yukardaki fıkralar gereğince gümrük denetlemesi altına konmuş eşyanın aşağıdaki maddelerde 

yazılı rejimlerden birisine göre işlemıe tabi tutulmasını, bunların salhipleri veya temsilcileri veya 
nakilleri usulüne uygun bir beyanname ile gümrükten istiyebilirler. 

Süre 

iMADDE 52. — Yukarıki maddede gösterilen yerlere konulan eşya bir gümrük rejimi beyanın
da bulunulmak üzere buralarda, ancak iki ay ve rejim beyanından itilbaren de iki ay kalabilir. 
Bu süreler içinde çekilmiyen eşya tastfiye olunur. 

Ancak, bir defada getirilemiyen komple tesislerin sahipleri, mümessilleri veya nakilleri tara
fından gümrüğe müracaatla ve tevsik edilmek şartîyle, sundurmada bekleme süresi son partinin ge
tirilişinden itibaren işlemeye başlar, tik partiningelişi tarihinden itilbaren eşyanın sundurma süresi 
bir yılı aşamaz. 

Vagon ve deniz üstü işlemler ve antrepolara alınacak eşya 

MADDE 53. — a) Hacımları ve ağırlıkları veya cinsleri itibariyle, Bakanlıkça tâyin ve tes
bit edilecek, bâzı eşya sundurmaya alınmaksızın v-e sahibinin sorumluluğu altında «deniz üstü» 
veya «vagon üstü» işleme tabi tutulabilir ve bu işlemlerde '92 nci maddedeki sundurma süresi tat
bik olunur. 

b) Türkiye'ye gelen eşyanın, sahipleri veya mümessilleri veya nâkilleri; usulüne uygun bir 
beyanname ile ve kendi sorumlulukları altında, bunların doğruca antrepoya alınmasını gümrük
ten istiyebilirler. 
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('Hükümetin teklifi) 

İKİNCİ AYIRIM 

Gdriş rejimi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Beyan ve şekilleri ve bilgi alma 

Yazılı hey an 

MADDE 54. •— Türkiye'ye kesin olarak girecek eşyanın, cinsi, nevi, niteliği, tatbikatı kolay
laştıracak surette Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin tertip ve tavsiyelerine uygun olarak göste
rilen giriş beyannamesi ile yetkili gümrüğe beyanı mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tevsikine yarıyan belgelerin 
mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tâyin ve 
tesbit olunur. 

Beyannamenin, eşyanın Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki numarası gösterilerek ve buna göre 
vergi tahakkukları da yapılmış olarak verilmesini ve muayeneden önce bu tahakkuka göre vergi
lerin ödenmesini istemeye Bakanlık yetkilidir. Bu halde 59 ncu maddenin son fıkrası hükmü işle
mez. 

65 nei maddedeki esaslar dairesinde, satıcı ile hiçbir münasebeti bulunmıyan müstakil alıcılarla, 
satıcı ile münasebetleri dolayısiyle bu kanuna göre müstakil bir alıcı durumunda olmıyan mükel
lef lerin ayrı tablolarda beyanda bulunmaları mecburidir. Bu beyanın şekli ve istenilecek bilgi ve 
belgeler Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilir. 

Bu kanunun tatbikatında müstakil bir alıcı addedilmiyen ithalâtçıların durumları ve hakla
rında uygulanacak işlemler, zaman, zaman Bakanlıktan gümrüklere ve ilgililere tebliğ olunur. 

Sözle beyan 

MADDE 55. — Aşağıda yazılı olan hallerde beyan sözle yapılır ve buna konu olan eşyanın 
gümrük işlemlerinde tahakkuk varakası kullanılır. 

1. Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin vergiden muaf olan veya vergiye tabi olup da 
ticari mahiyet ve miktarda bulunmadığına ve bu maksatla getirilmediğine gümrükçe kanaat geti
rilen eşyası ile, sınır bölgesi ahalisinin elde ve sırtta taşınabilecek miktarda ve kendi ihtiyaç
larına mahsus olan eşyası. 

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

3. Hava gemisi ile getirilen Gümrük Vergisinden muaf ©şya ile, ticari olımyaiK veya zatî ma
hiyette bulunan eşya. 

Bu maddenin uygulanmasında gümrük memurları, beyanlarını kanun hükümlerine uygun ola
rak yapabilmelerini kolaylaştırmak gayesiyle, mükelleflere önceden bilgi verirler. 

Açık olarak beyanda bulunmıyan veya bulunamıyan veya kaplarının açılıp bakılmasını istiyen-
lerin eşyası muayene edilir. Lüzumu halinde yolcuların gümrüklerde yazılı olarak beyanda, bulun
malarını istemeye ve buna ait usulleri koymaya Bakanlık yetkilidir. 

Yolcuların gümrük işlemleri hakkında önceden bilgi edinmeleri Bakanlıkça yapılan yayınlarla 
temin olunur. 

Tahakkuk varakalarının şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile kullanma tarzı ve sair husus
lar Bakanlıkça tesbit olunur. 
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ÎKÎNCÎ AYIRIM 

Giriş rejimi 

Ü3ÎRÎNGÎ BÖLÜM 

ÎBeyan ve şekilleri ve (bilgi alma 

Yazılı beyan 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sözle beyan 

MADDE 515. — Aşağıda yazılı olan hallerde 'beyan sözle yapılır ve buna konu olan eşyanın 
gümrük işlemlerinde tahakkuk varakası kullanılır. 

a) Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin vergiden muaf olan veya ver'giiye talbi olup 
da ticari mahiyet ve miktarda bulunmadığına ve Ibu malksatla geltirilmiediğine gümrükçe kanaat 
getirilen eşyası ile, sınır Ibölgesi ahalisinin elde ve sırtta taşınabilecek miktarda ve kendi ihtiyaçla
rına mahsus olan eşyaisı, 

h) B U kanunun 7 nci maddesinin (d), ('e) ve (d:) fıkralarında, 8 nci miadde'sinin (Ih), (i), (j), 
(k) ve (1) fıkralarında ve 12 nci maddesinin (ıb) ve (c) fıkralarında .Sözü edilen eşya, 

c) Hava gemisi ile getirilen Gümrük Vergisinden muaf eşya ile, ticari olmıyan veya zati ma
hiyette bulunan eşya, 

İBu maddenin uygulanmasında gümrük memurları, (beyanlarını kanun hükümlerine uygun olarak 
yapabilmelerini kolaylaştırmak gayesiyle, mükelleflere önceden bilgi verirler. 

Açık olarak beyanda bulunmıyan veya ibulunamıyan veya kaplarının açılıp bakılmasını istiyen-
l'erin eşyası muayene edilir. Lüzumu halinde yolcuların gümrüklerde yazılı olarak beyanda, bu
lunmalarını istemeye ve Ibuna ait usulleri koymaya bakanlık yetkilidir. 

Yolcuların gümrük işlemleri hakkında önceden bilgi edinmeleri bakanlıkça yapılan yayınlarla 
temin olunur. 

Tahakkuk varakalarının şekli, adedi ve ihtiva edeceği 'bilgiler ile kullanma tarzı ve sair husus
lar bakanlıkça teslbit olunur. 
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özel beyan 

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

1. Cumhurbaşkanına ait, 10 ncu maddenin 1 numaralı fıkrasındaki eşya için Umumi Kâtip
likten yazılacak mektuplar. 

2. Diplomatik muaflık ve imtiyazlardan faydalananların ancak kendi adlarına veya elçilik 
adına gelecek eşya için, karşılıklı olmak şartiyle,misyon şeflerinden veya muaflık hakkı tanınmış 
heyet başkanlarından yazılan mektuplar ile, kurye çantalarına ait kurye mektupları, (bu mek
tupların şekli, ihtiva edeceği bilgiler ve göreceği işlemler Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakan
larınca müştereken tesbit olunur.) 

Tescil 

MADDE 57. — Giriş beyannameleri incelenerek 54 ncü maddede belirtilen bilgileri ihtiva 
ettiği takdirde kabul ve tescil edilir. Şekli noksanlıkları tamamlanmak üzere geri verilir. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üzerine sıra numarası, tarih ve resmî mühür konulması 
suretiyle tamam olur. 

135 nci maddenin 1 numaralı fıkrasında sözü geçen giriş beyannameleri de bu madde hükmüne 
göre tescil olunur. 

55, 56 ve 136 ncı maddelerde sözü edilen ve beyanname hükmünde olan tahakkuk varakası ve 
mektuplarda maddelerinde gösterilen şartlara uyduğu takdirde ve gerektiğinde noksanları tamam
lattırılarak derhal özel defterlerine kayıt ve üzerlerine sıra numarası, tarih ve resmî mühür konu
larak tescil edilirler. 

Beyannamede kalem 

MADDE 58. — Giriş beyannamelerinde, beyana terettübedecek vergi ve ceza bakımından her 
kalem ayrı bir beyan sayılır. Bir kelemin eksik veya fazlası diğer kalemin fazla veya eksi
ğiyle mahsub edilemez. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ve andlaşmalara dâhil ahdi tarife cetvellerinde ayrı tarife 
pozisyonu veya tali pozisyon altında toplanan ve bir vergi haddine tabi olan eşya bir kalem sayı
lır. 

Beyannamelerde düzeltme 

MADDE 59. — Kazıntı ve silintili beyannameler gümrükçe kabul edilmez. 
Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilerek doğrusu yazılır. Düzeltmeler ve ilâvelerin yanma 

beyanname sahibi tarafından imza konulur ve tescil esnasında bunlar resmî mühürle mühürlenir. 
Beyannameler tescillerinden sonra düzeltilemezler. Ancak, muayene havalesinden önce olmak 

şartiyle, mükellefler bu beyanlarını eşyanın cins, nevi ve niteliği, kab adediyle marka ve numara
ları aynen olmak üzere, yalnız ağırlık, adedi, ölçü veyahut kıymet yönlerinden düzeltebilirler ve 
bu düzeltmeler, idare âmirinin izni ile yapılır ve beyan sahibi ile müştereken imzalanarak resmî 
mühürle mühürlenir. 

Beyanın bağlayıcı olduğu 

MADDE 60. — Gümrük İdaresince tescil edilmiş olan beyanname taallûk ettiği eşyanın vergi, 
resim ve para cezalarından dolayı taahhüt mahiyetinde olarak mükellefi bağlar ve vergilerin tahak
kukuna esasa tutulur. 
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Özel beyan 

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

a) Cumhurbaşkanına ait, 10 ncu maddenin (a) fılkrasmdalki eşya için umumi kâtiplikten ya
zılacak mektuplar. 

b) Diplomatik muaflık ve imltiyazlardan faydalananların ancak kendi adlarına veya elçilik 
adına gelecek eşya için, karşılıklı olmak şartiyle, misyon şeflerinden veya muaflık hakkı tanınmış 
heyet başkanlarından yazılan mektuplar ile, kurye çantalarına ait kurye mektupları, (Ibu mektup
ların şekli, ihtiva edeceği bilgiler ve göreceği işlemler Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıkla
rınca müştereken tesbit olunur.) 

Tescil 

MADDE 57. — Giriş beyannameleri incelenerek 5'4 ncü maddede belirtilen bilgileri ihtiva et
tiği takdirde kabul ve tescil edilir. Ancak şeklî noksanlıkları tamamlanmak üzere geriverilir. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üzerine sıra numarası, tarih ve resmî mühür konulması 
suretiyle tamam olur. 

1135 noi maddenin (a) fıkrasında söızü geçen 'giriş beyannameleri de bu madde hükmüne göre 
tescil olunur. 

95, 56 ve 136 ncı maddelerde sözü edilen ve beyanname hükmünde olan tahakkuk varakası 
ve mektuplar da maddelerinde gösterilen şartlara uyduğu takdirde ve gerektiğinde noksanları ta
mamlattırılarak: derihal özel defterlerine kayıt ve üzerlerine sıra numarası, tarilh ve resmî mühür 
konularak: tescil edilirler. 

Beyannamede kalem 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Beyannamelerde düzeltme 

MADDE 59. — Kazıntı ve silintili beyannameler gümrükçe kabul edilmez. 
Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilerek doğrusu yazılır. Düzeltmeler ve ilâvelerin yanı

na 'beyanname 'sahibi tarafından imza konulur ve tescil esnasında bunlar resmî mühürle mühür
lenir. 

Beyannameler tescillerinden sonra düzeltilemezler. Ancak, muayeneye havalesinden önce olmak 
şartiyle, mükellefler bu beyanlarını eşyanın cinıs, nevi ve niteliği, kap adediyle marka ve numa
raların aynen kalımalk üzere, yalnız ağırlık, aded, ölçü veyahut kıymet yönlerinden düzeltebilirler 
ve bu düzeltmeler, idare âmirinin izni ile yapılır ve beyan sahibi ile müştereken imzalanarak res
mî mühürle mühürlenir. 

Beyanın bağlayıcı olduğu 

'MADDE 60. — Tasarının 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Gümrük İdaresi, beyanın doğruluğunu denemek üzere eşyayı kısmen veya tamamen muayene 
edebilir. Bu takdirde beyanname muhtevası eşyanın vergilerinin tahakkuku muayene neticesine 
göre yapılır. (65 nci maddedeki kıymete ilişkin hükümler saklıdır.) 

Ancak, kısmi muayenelerde idarenin ve mükellefin bütün kab'ları muayene ettirmek hakkı sak
lıdır. 

Eşyaya ait vergilerin tahakkuku ve diğer gümrük işlemlerinin, muayene edilmeden beyana göre 
yapılmasına idare amirlerince müsaade edilebilmesi hususunda usuller koymaya Bakanlık yetki
lidir. 

Beyannamenin takibi 

MADDE 61. — Giriş beyannameleri tescil tarihinden itibaren, ihtilâf olmadığı halde sebepsiz 
yere iki ay içinde takip ve gümrük işlemleri bitirilmediği takdirde, muhtevası eşyanın muayenesi 
cihetine gidilir. Muayenede mal sahipleri veya gümrük kamüsyoncularının da bulunmaları kendi
lerine yazı ile bildirilir ve tâyin edilen günde gelmedikleri takdirde muayene res'en yapılır. 

Muayene neticesinde gümrüklerce alman para cezasını veya diğer ceza takiplerini gerektirir 
hallere Taşlanmadığında, keyfiyet tutanakla tesbit, eşyaya tasfiyeye ait hükümler tatbik ve beyan
nameler iptal edilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre yapılacak muayene sonunda, gümrüklerce alman para cezasını veya 
diğer ceza takiplerini gerektiren hallerde usulüne göre kovuşturma yapılır. 

İhtilaflı olan işlerde, yetkili mercilerce ihtilâfın halline değin, bu madde hükmü uygulanmaz. 

Giriş beyannamesi verilmiş eşyada rejim değişikliği 

MADDE 62. — Gümrükçe giriş beyannamesi tescil edildikten sonra yabancı bir memlekete çıka
rılması veya yetkili başka bir gümreğe gönderilmesi istenen eşyanın muayenesi neticesinde cezayı 
gerektirir bir hal görülmediği takdirde bu istek kabul olunur. Bunlardan yurt dışına gönderil
mek istenilenlerin peşin alınmış olan vergileri de geriverilir. 

Muayene neticesi para cezasını gerektirdiği takdirde, isteğin kabulü cezanın ödenmesine bağlı
dır. 

Eşyanın beyandan önce muayenesi 

IMADDE 63. — Beyanlarını yu'karıki m'addeler hükümlerinle göre yapabilmek üzere mükellefle
rin, gümrüğün denetlemesi altındaki eşyasını tartmalarına, muayene etmelerine ve ticari mahiyet 
taşımıyacak değerde numune almalarına izin verilir. 

Bıu hususta kullanılacak belgeler ve uygulanacak işlemler -bakanlıkça tâyin ve t'esfoit edilir. 

Tarife ve fiyat hakkında bilgi isteme 

IMADDE 64. — Elindeki bellgelere ve numuneye göre beyanlarını tarifeye uygun olarak yapa-
mıyaca'k durumda olan mükellefler bu hususta ve normal fiyat unsurları hakkında Gümrükler Gta-
ne'l Müdürlüğünden bilgi istiyebilirler. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü bu fiyat unsurları hakkındaki bildirisiyle bağlı kaldığı gibi, tarife 
hususundaki mütalâası da, buna mesnet teşkil eden numune ve belgelerin muayene sırasında eşyayı 
temsil etmemesinin tahakkuku hali hariç, gümrükteki tatbikata, esas tutulur. 
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Beyannamenin takibi 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Giriş beyannamesi verilmiş eşyada rejim değişikliği 

MADDE 62. — Gümrükçe giriş beyannamesi tescil edildikten sonra yabancı bir memlekete çı
karılması veya yetkili başka bir gümrüğe gönderilmesi istenilen. eşyanın muayenesi neticesinde 
cezayı gerektirir bir hal görülmediği takdirde bu istek kabul olunur. Şu kadar ki, yetkili bir baş
ka gümrüğe gönderilmesi istenilen eşyanın yurda ithaline mâni bir hali bulunmaması şarttır. 

Bunlardan yurt dışına gönderilmek istenilenlerin vergileri peşin olarak tahsil edilmişse bunlar 
iade edilir. Muayene neticesi para cezasını gerektirdiği takdirde isteğin kabulü cezanın ödenmesi
ne bağlıdır. 

Eşyanın beyandan önce muayenesi 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tarife ve fiyat hakkında bilgi isteme 

MADDE 64. — Elindeki belgelere ve numuneye göre beyanlarını tarifeye uygun olarak yapa-
mıyacak durumda olan mükellefler bu hususta ve normal fiyat unsurları hakkında Gümrükler 
Genel Müdürlüğünden bilgi istiyebilirler. 

Gümrükler Genel Müdürİüğü bu fiyat unsurları ve tarife hususundaki mütalâasını, müracaa
tın mesnedi olan numune ve belgelerin incelenmesi suretiyle hem bilgi istiyene ve hem de ilgili 
gümrüğe en kısa zamanda bildirir. Bu şekildeki bildirişler, kanun ve tarife cetveli ile izahname 
hükümleri göz önünde tutularak işleme tabi tutulur. 
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IKÎNGI [BÖLÜM 

Beyanın tevsiki ve muayene 

Eşyanın kıymeti 

MADDE 65. — 1. ithal eşyasının Gümrük Vergisine esas olan 'kıymeti, Gümrük Vergisi öde
me mükellefiyetinin başladığı tarihteki normal fiyatıdır. 

2. Normal fiyat, müstakil bir alıcı ile müstakil bir satıcının tam ve serbest rekabet şartları 
içinde uyuşacağı f arzolunan fiyattır. 

Bu fiyat teisbit olunurken : 
'a) Eşyanm alıcıya Türkiye'de giriş liman veya mahallinde teslim edildiği; 
lb)! Eşyanın satışına ve Türkiye'de giriş liman veya mahallinde teslimine mütaâliik masrafların 

satıcıya ait bulunduğu, dolayısiyle fiyata dâihil edildiği; 
c)1 Türkiye'de ödenmesi gereken vergi ve resimlerin alıcıya aidolduğu, dolayısiyle eşyanın fi

yatına dâhil edilmediği, ' 
Farzolunur. 
d) (ib) bendinde belirtilen başlıca masraflar şunlardır : 
(Nakil ve sigorta masrafları, komüsyonlar, tellaliye eşyanın Türkiye'ye sokulması için yurt dı

şında tanzimi gereken belgelere ait masraflar, yurt dışında ödenmesi icaJbeden vergi ve kesimler, 
(muaf tutulmuş veya geriverilecek veya geriverilmiş olanlar hariç) ambalaj bedelleri, (ihususi güm
rük rejimlerine tabi olanlar hariç) ambalaj masrafları (işçilik, malzeme veya diğer masraflar), 
yükleme masrafları, 

8. A): Müstakil bir alıcı ile müstakil bir satıcı arasında tam ve serbest rekabet şart lan altın
da yapılan satış anlaşmasında; 

a) Alıcı tarafından fiilen yapılacak yelgâne ödeme münhasıran eşyanın 'bedelidir. 
b) Uyuşulan fiyat, satıcı veya satıcı ile iş ortağı gerçek veya tüzel bir kişiyle, alıcı veya alıcı 

ile iş ortağı gerçek veya tüzel bir kişi arasında, bizatihi satıştan doğan münasebetler dışında akde 
müstenit bulunsun veya bulunmasın ticari, malî veya sair bir ilginin tesiri altında olmıyacaktır. 

e) Eşyanın ilerde satışından, temlikinden veya kullanılmasından doğacak nemanın her hangi 
bir kısmından satıcı veya satıcının ortağı gerçek Veya tüzel bir kişi doğrudan doğruya veya dola
yısiyle faydalanamaz. 

B) iki şahıstan her biri diğerinin ticaretinde her hangi bir menfaat rabıtasına saıhibolursa ve
ya her ikisinin her hangi bir ticarette müşterek bir menfaat rabıtası bulunursa veya üçüncü bir 
şahsın bunlardan her birinin ticaretinde bir menfaat rabıtası mevcudolursa, bu menfaat rabıtaları 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle de olsa, bu şahıslar iş ortağı addolunur. 

4. Kıymeti tesbit edilecek eşya : 
Patenti alınmış bir usulle imal edilmişse veya tescil edilmiş bir resim veya model mevzuu ise 

veya yabancı bir fabrika veya ticarethanenin alâmeti farikasını taşıyorsa veya ithalden sonra ta
mamlayıcı bir işçiliğe tabi tutulup böyle bir alâmeti farika ile satışa arz edilecekse, işbu eşyanın 
normal fiyatına, patentin, tescil edilmiş resim veya modelin veya fabrika veya ticarethanenin alâ
meti farikasının kullanma hakkı kıymete dâhil edilir. 

Normal fiyatı teşkil eden unsurlar ve bunlara müsteniden kıymetin tâyini, icabında, katıldığı
mız milletlerarası andlaşmalara göre kurulmuş te şekkülün yetkili organlarından çıkmış tavsiyeler 
de nazarı dikkate alınarak, bakanlıkça tesbit ve yayınlanır ve ta'tibikata esas tutulur. 

5. Katî satış akdine müsteniden yurda ithal edilecek eşyanın Gümrük Vergisi, bu akde uygun 
olarak beyan olunan ve gümrükçe ilk nazarda şüpheli görülmiyerek kabul edilen fiyat üzerinden 
tahakkuk ettirilir. 
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' IKÎNCÎ BÖLÜM 

Beyanın tevsiki ve muayene 

Eşyanın kıymeti 

MADDE 65. — a) İthal eşyasının Gümrük Vergisine esas olan kıymeti Gümrük Vergisi öde
me mükellefiyetinin başladığı tarihteki normal fiyatıdır. 

b) Normal fiyat, müstakil bir alıcı ile müstakil bir satıcının tam ve serbest rekabet şartları 
içinde uyuşacağı farz olunan fiyattır. 

Bu fiyat tesbit olunurken : 
1. Eşyanın alıcıya Türkiye'de giriş liman veya mahallinde teslim edildiği; 
2. Eşyanın satışına ve Türkiye'de giriş liman veya mahallinde teslimine mütaallik masrafların 

satıcıya ait bulunduğu, dolayısiyle fiyata dâhil edildiği; 
3. Türkiye'de ödenmesi gereken vergi ve resimlerin alıcıya aidolduğu, dolayısiyle eşyanın 

fiyatına dâhil edilmediği, 
Farz olunur. 
4. 2 nci fıkrada belirtilen başlıca masraflar şunlardır : 
Nakil ve sigorta masrafları, komisyonlar, tellaliye eşyanın Türkiye'ye sokulması için yurt 

dışında tanzimi gereken belgelere ait masraflar, yurt dışında ödenmesi icabeden vergi ve resim
ler, (Muaf tutulmuş veya geri verilecek veya geri verilmiş olanlar hariç) ambalaj bedelleri, (Hu
susi gümrük rejimlerine tabi olanlar hariç) ambalaj masrafları (İşçilik, malzeme veya diğer mas
raflar), yükleme masrafları, 

c) Müstakil bir alıcı ile müstakil bir satıcı arasında tam ve serbest rekabet şartları altında 
yapılan satış anlaşmasında; 

1. Alıcı tarafından fiilen yapılacak yegâne ödeme münhasıran eşyanın bedelidir. 
2. Uyuşulan fiyat, satıcı veya satıcı ile işortağı gerçek veya tüzel bir kişiyle alıcı veya alıcı 

ile işortağı gerçek veya tüzel bir kişi arasında, bizatihi satıştan doğan münasebetler dışında akde 
müstenit bulunsun veya bulunmasın ticari, malî veya sair bir ilginin tesiri altında olmıyacaktır. 

3. Eşyanın ilerde satışından, temlikinden veya kullanılmasından doğacak nemanın her hangi 
bir kısmından satıcı veya satıcının ortağı gerçek veya tüzel bir kişi doğrudan doğruya veya dola
yısiyle faydalanamaz. 

îki şahıstan her biri diğerinin ticaretinde her hangi bir menfaat rabıtasına sahibolursa veya 
her ikisinin her hangi bir ticarette müşterek bir menfaat rabıtası bulunursa veya üçüncü bir şah
sın bunlardan her birinin ticaretinde bir menfaat rabıtası mevcudolursa, bu menfaat rabıtaları 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle de olsa, bu şahıslar iş ortağı addolunur. 

d) Kıymeti tesbit edilecek eşya : 
Patenti alınmış bir usulle imal edilmişse veya tescil edilmiş bir resim veya model mevzuu ise 

veya yabancı bir fabrika veya ticarethanenin alâmeti farikasını taşıyorsa veya ithalden sonra ta
mamlayıcı bir işçiliğe tabi tutulup böyle bir alâmeti farika ile satışa arz edilecekse, işbu eşyanın 
normal fiyatına, patentin, tescil edilmiş resim veya modelin veya fabrika veya ticarethanenin 
alâmeti farikasını kullanma hakkı kıymete dâhil edilir. 

Normal fiyatı teşkil eden unsurlar ve bunlara müsteniden kıymetin tâyini, icabında, katıldığı
mız milletlerarası andlaşmalara göre kurulmuş teşekkülün yetkili organlarından çıkmış tavsiye
ler de nazarı dikkate alınarak Bakanlıkça tesbit ve yayınlanır ve tatbikata esas tutulur. 

e) Katî satış akdine müsteniden yurda ithal edilecek eşyanın Gümrük Vergisi, bu akde uy
gun olarak beyan olunan ve gümrükçe ilk nazarda şüpheli görülmiyerek kabul edilen fiyat üze
rinden tahakkuk ettirilir. 
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Şu kadar ki, satış akdinin yukarılki fıkralarda yazılı şartlara uygun olarak yapılmamış bulun
ması halinde Gümrük Vergisi, mezkûr fıkralara göre tesbit olunacak kıymet üzerinden hesapla
nır. 

6. Eşyanın Gümrük Verfgisine esas olacak kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburidir 
ve bu beyan mükellefi bağlar ve tahakkuka esas tutulur. Fatura ve diğer belgelerde yazılı yaban
cı paralar vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte Bakanlıkça o ay içerisinde tatbik edilmek 
üzere (cari resmî kamlbiyo satış kurları esas alınarak) yayınlanmış bulunan kurlara göre Türk pa
rasına çevrilir. 

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

8. Vergiden muaf veya sıMet esası üzerinden vergiye tabi eşya da dâhil olmak üzere bilûmum 
eşya kıymetlerinin yukarıki esaslara göre gümrüğe beyanı mecburidir. 

9. Gümrük Vergisi eşyanın kıymeti üzerinden alınan hallerde eşyanın fatura ve ben'zeri diğer 
belgelerde yapılan denetlemesi neticesinde fatura ve diğer belgelerde gösterilmemiş olan kıymetler 
de normal fiyata eklenir. 

Fatura ve diğer benzeri belgelerine nazaran muayenede noksan çıkan eşya kıymetleri, eşyanın 
telef veya ziyamdan veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından veya çalınmasından ileri geldiği 
anlaşılmak şartiyle vergiye esas kıymetten düşülür. 

10. Kanunun 140 ncı maddesine göre safaşa çıkarılacak eşyanın gümrük vergisine esas olan 
kıymeti, zaman, mahal ve miktar itibariyle uygun olduğu takdirde mevcut vesikalarına göre tesbit 
edilir. Her hangi bir belge mevcudolmadığı veya mevcut belgeleri eşyanın halihazır kıymetini 
ifade etmediği takdirde, aynı veya benzeri eşyanın bulunduğu hal ve vaziyeti dikkate alınarak 
ve gerekirse yetkili mercilerin mütalâasına da müracaat edilerek gümrükçe tesbit olunacak ClF 
değerine göre hesaplanır. 

11. Mükellef, mümessil ve komüsyoncu gibi ilgililerin 179 ncu maddeye göre, gerekli defter
leri ve belgeleri göstermekten ve vermekten çekinmeleri halinde eşyanın gümrük vergisine esas 
olan kıymeti, benzeri eşya fiyatları göz önünde tutularak gümrük idarelerince re'sen tâyin ve 
tesbit olunur ve tahakkuk buna göre yapılır. 

Eşyanın ağırlığı ve, İmbları 

MADDE 66. — 1. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Gümrük Vergisinin eşyanın safi veya gay
risâfi ağırlığı üzerinden alınacağı yazılı olan hallerde : 

a) Gayrisâfi ağırlık tâbiri, eşyanın bütün ambalâjlariyle birlikte olan ağırlığını ifade eder. 
Gayrisâfi ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız geldiği takdirde bulunduğu haldeki 

ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur. 
Başka başka vergi hadlerine ve aynı zamanda gayrisâfi ağırlıkları üzerinden Gümrük Vergisine 

tabi eşya bir ambalaj içinde geldiği takdirde, eşya, safi ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj 
ağırlığı safi ağırlıklarına mütenasiben taksim edilmek suretiyle ilâve olunur. 

Gayrisâfi ağırlıkları üzerinden vergiye tabi olan ile diğer ölçüler üzerinden vergiye tabi bu
lunan veya vergiden muaf olan eşya bir ambalaj içinde geldiği takdirde, gayrisâfi ağırlık üzerin
den vergiye tabi eşyanın Gümrük Vergisi safi ağırlığı üzerinden hesaplanır ve tahakkuk eden vergi 
miktarına % 20 ilâve edilir. 

b) Safi ağırlık tâbiri, eşyanın bütün ambalajları çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığını ifade eder. 
c) Ağaç ve kerestelerin ağırlıkları üzerinden vergiye tabi tutulmaları halinde ve döküm ha

linde ithal edilen mayilerin makbul sebeplerden dolayı ağırlıkları tâyin edilemediği takdirde, 
gümrük idaresi mezkûr eşyanın metreküb ve hektolitre miktarlarını aşağıda yazılı esaslara göre 
kiloya çevirmeye ve Gümrük Vergisini buna göre tahakkuk ettirmeye yetkilidir. 
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Şu kadar ki, satış akdinin yukardaki fıkralarda yazılı şartlara uygun olarak yapılmamış bu
lunması halinde Gümrük Vergisi, mezkûr fıkralara göre tesbit olunacak kıymet üzerinden hesap
lanır. 

f) Eşyanın Gümrük Vergisine esas olacak kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburi
dir ve bu beyan mükellefi bağlar ve tahakkuka esas tutulur. Fatura ve diğer belgelerde yazılı 
yabancı paralar vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte Bakanlıkça o ay içerisinde tatbik 
edilmek üzere (Cari resmî kambiyo satış kurları esas alınarak) yayınlanmış bulunan kurlara göre 
Türk parasına çevrilir. 

g) Gümrük Vergisinin tahakkukuna esas olan eşya kıymetlerinin tesbitinde bir liradan aşağı 
olan kesirler liraya tamamlanır. 

h) Vergiden muaf veya sıklet esası üzerinden vergiye tabi eşya da dâhil olmak üzere bilû
mum eşya kıymetlerinin yukardaki esaslara göre gümrüğe beyanı mecburidir. 

i) Gümrük Vergisi eşyanın kıymeti üzerinden alman hallerde eşyanın fatura ve benzeri di
ğer belgelerde yapılan denetlemesi neticesinde fatura ve diğer belgelerde gösterilmemiş olan kıy
metler de normal fiyata eklenir. 

Fatura ve diğer benzeri belgelerine nazaran muayenede noksan çıkan eşya kıymetleri, eşyanın 
telef veya ziyamdan veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından veya çalınmasından ileri gel
diği anlaşılmak şartiyle vergiye esas kıymetten düşülür. 

j ) Kanunun 140 ncı maddesine göre satışa çıkarılacak eşyanın Gümrlülk Vergisine esas olacak 
•kıymeti, zaman, mahal ve miktar itibariyle uygun olduğu takdirde mevcut vesikalarına göre tetê  
bit edilir. Her hangi Ibir belge mevcudıolmadığı veya mevcut belgeleri eşyanın halihazır kıymetini 
ifade etmediği takdirde, aynı veya benzeri eşyanın bulunduğu hal ve vaziyeti dikkate alınarak 
ve gerekirse yetkili mercilerin mütalâasına da müracaat edilerek gümrükçe tesbit olunacak OÎF 
değerine göre hesaplanır. 

k ) Mükellef, mümessil Ve komüsyomcu gilbi ilgililerin 1719 ncu maddeye göre, gerekli defter
leri ve 'belgeleri göstermekten ve vermekten Çekinmeleri halinde eşyanın 'Gümrük Vergisine esas 
olan kıymeti, benleri eşya fiyatları göz önünde tutularak gümrük idarelerince re'sen tâyin ve 
tesbit olunur ve tahakkuk buna göre yapılır. 

Eşyanın ağırlığı ve kabları 

MADDE G6. — a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Gümrük Vergisinin eşyanın sâf vey a gay
risâf ağırlığı üzerinden alınacağı yazılı olan hallerde : 

!1. Gayrisâf ağırlık tâlbiri, eşyanın bütün ambâlâjlariyle birlikte olan ağırlığını ifade eder. 
Gayrisâf ağırlığı üzerinden vergiye tâlbi eşya ambalajsız geldiği takdirde bulunduğu haldeki 

ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur. 
iBaşfca başka vergi hadlerine ve aynı zamanda ıgayrisâf ağırlıkları üzerinden Gümrük Vergisine 

talbi eşya bir ambalaj içinde geldiği takdirde, eşya, sâf ağırlıkları üzerimden tartılır ve ambalaj 
ağırlığı sâf ağırlıklarına mütenasilben taksim edilmek suretiyle ilâve olunur. 

Gayrisâf ağırlıkları üzerinden vergiye tâbi olan ile diğer ölçüler üzıerinden vergiye tabi bulu
nan veya vergiden muaf olan eşya bir ambalaj içinde geldiği takdirde, gayrisâf ağırlık üzerinden 
vergiye tabi eşyanın Gümrük Vergisi sâf ağırlığı üzerinden heısaplanır v e tahakkuk eden vergi 
miktarına % 20 ilâve edilir. 

2. Sâf ağırlık tâbiri, eşyanın bütün ambalajları çıkarıldıktan sonra ikalan ağırlığını ifade 
leder. 
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Meşe ve ceviz ağaç ve kerestelerinin her metrekübü 700 Kg. 
Bunun dışında kalan ağaç ve kerestelerin her metrekübü 500 Kg. 
Mayilerin her hektolitresi 90 Kg. 
2. Aşağıda yazılı hallerde eşyanın ambalajı ayrı olarak beyan edilir ve mahiyetlerine göre 

tarifede yer aldıkları pozisyonları üzerinden vergiye tabi tutulur. 
a) Eşyanın mûtat ve alelade maddelerden olmıyan veya lüzumundan başka bir şekilde yapılan 

ambalajlar, 
fo) Taallûk ettikleri eşyanın faturasında kıymeti ayrı gösterilen ve aynı zamanda müstakil bir 

ticaret eşyası mahiyetini arz eden ambalajlar, 
e) Gümrük Vergisinden kaçınma maJksadiyle ambalaj olarak getirtilen eşya. 
Şu kadar ki, yukardaki fıkralar hükümlerine göre kendi tarifeleri üzerinden Gümrük Vergisine 

tabi ambalaj maddelerinin vergisi, içindeki eşyanın Gümrük Vergisinden :az olduğu veya bu ver
giye eşit bulunduğu takdirde, ambalaj maddelerinin Gümrük Vergisi eşyanın tabi olduğu vergi 
hadleri üzerinden ve eşya ile birlikte tahakkuk ettirilir. 

d) Ağırlık üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyanın mûtat ambalajları mahiyetinde olmıyan 
kutu, kılıf ve muhafazalarının Gümrük vergileri, içindeki eşyanın vergisinden daha yüksek bulun
duğu takdirde, bunlar aidolduğu tarife numarasına göre vergiye tabi tutulur. 

Kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın kılıf, kutu ve muhafazaları başlıbaşma bir ticaret eşyası 
mahiyetini arz etmemek ve ayrıca kıymetleri eşyanın kıymetine dâhil bulunmak şartiyle başkaca 
Gümrük Vergisine tabi tutulmaz. 

3. Ağırlıkları üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyadan muayene ©dilenlere ait Gümrük ver
gileri tahakkukları hakkında aşağıdaki esaslar dairesinde işlem yapılır. 

a) Kabların yalnız birkaçı tartılmış olup da beyana nazaran fazlalıklar görülürse aynı cins ve 
neviden eşyanın tartılmamış kablarma bu fazlalığın ortalamasına göre mütenasiben ilâveler yapı
lır. Beyanname sahibi, bu suretle zam yapılmasını kabul etmez veya gümrükçe lüzum görülürse 
diğer kablar da tartılır. 

b) Tartılan kablarda beyana göre eksiklik görülürse ve bu eksiklik eşyanın tabiatından veya 
telef ve ziyamdan veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından veya çalınmasından ileri geldiği 
anlaşılırsa ıbulunan miktar üzerinden Gümrük Vergisi alınır. Ancak, bu ahvalde idarenin ve mü
kellefin bütün kabları muayene ettirmek hakları saklıdır. 

Eşya menşeinin tâyin ve tesbiti 

MADDE 67. — Andlaşmalardan faydalanacak eşyanın Âkıd memleket menşeli olduğunu veya 
o memlekette gördüğü tahavvül ve ameliyeler dolayısiyle öyle sayılmak lâzımgeldiğini bildirir 
yetkili makamlardan verilmiş menşe şahadetnamesinin gümrüğe verilmesi şarttır. Bu şahadetname
lerin tâyin olunacak mercilerce tasdik edilmesini şart koşmıya Bakanlık yetkilidir. 

Eşyanın üçüncü bir memlekette gördüğü tahavvül ve ameliye dolayısiyle o memleket menşeli 
sayılabilmesi için bu tahavvül ve ameliyeler neticesinde kıymetinin % 50 nisbetinde artmış olması 
lâzımdır. 

Ancak : 
CİF kıymeti Bakanlıkça tâyin edilen ve taşıdıkları marka ve alâmetler itibariyle menşei güm

rüklerce tesbit edilebilen eşya ile, 
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3. Ağaç ve kerestelerin ağırlıkları üzerinden vergiye talbi tutulmaları halinde ve döküm ha
linde ithal edilen mıayilerih makbul sebeplerden dolayı ağırlıkları tâyin edilemediği takdirde 
Gümrük Mareöi mezkûr eşyanın metreküb ve hektolitre miktarlarını aşağıda yaizılı esaslara göre 
kiloya çevirmeye ve Gümrük Yengisini buna g'öre tahakkuk ettirmeye yetkilidir. 

M'eşe ve Ceviz ağaç ve kerestelerinin her meitrefcübü 700 kg. bunun dışında kalan ağaç ve ke
restelerin her metrekiübü 5O0 kg. mayilerin beher hektolitresi 90 kg. 

b) Aşağıda yazılı hallerde eşyanın ambalajı ayrı olarak beyan edilir ve mahiyetlerine göre 
tarifede yer aldıkları pıazisyonları üzerinden vergiye tabi tutulur. 

'1. Eşyanın mûtat ve alelade maddelerden olmıyan veya lüzumundan başka bir şekilde yapılan 
ambalajlar, 

'2. Taallûk ettikleri eşyanın faturasında kıymeti ayrı gösterilen ve aynı zamanda müstakil 
bir ticaret eşyası mahiyetini arz eden ambalajlar, 

3. Gümrük Vergisinden kaçınma maksadiyle amlbalâj olarak getirilen e'şya, 
Şu kadar ki, yukardaki fıkralar hükümlerine göre kendi tarifeleri üzerinden Gümrük Vergi

sine tabi amlbalâj maddelerinin vergisi, içindeki eşyanın Gümrük Vergisinden az olduğu veya bu 
vergiye eşit bulunduğu takdirde amlbalâj maddelerinin Gümrük Vergisi eşyanın tabi okluğu vergi 
hadleri üzerinden ve eşya ile 'birlikte tahakkuk ettirilir. 

l4. Ağırlık üzerinden Gümrük Vergisine talbi eşyanın mûtat ambalajları malhiyetinde olmıyan 
kutu, kılıf ve muhafazalarının Gümrük vergileri, içindeki eşyanın vergisinden daha yüksek bulun
duğu takdirde bunlar aidolduğu tarife numarasına göre vergiye talbi tutulur. 

Kıymet üzerinden vergiye talbi eşyanın kılıf, kutu ve mahfazaları batşlı başına 'bir ticaret eşya
sı mahiyetini arz etmeye ve ayrıca kıymetleri eşyanın kıymetine dâhil ibulunmak şartiyle baışkaca 
Gümrük Verlgisine tabi tutulmaz. . 

ıc) . Ağırlıkları üzerinden Gümrük Vergisine talbi eşyadan muayene edilenlere ait Gümrük ver
gileri tahakkukları hakkında aşağıdaki esaslar dairesinde işlem yapılır. 

1) Kabların yalnız birkaçı tartılmış olup da (beyana nazaran fazlalıklar görülürse aynı cins ve 
neviden eş'yanın tartılmamış kaplarına bu fazlalığın ortalamasına göre mütenasilben ilâveler yapı
lır, 'beyanname sahihi hu suretle zam yapılmasını kalbul etmez veya gümrükçe lüzum görülürse di
ğer kaplar da tartılır. 

"2. Tartılan kaplarda beyana göre eksiklik görülürse ve bu eksiklik eşyanın tabiatından veya 
telef ve ziyamdan veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından veya çalınmaisından ileri geldiği 
anlaşılırsa bulunan miktar üzerinden Gümrük Vergisi alınır. Ancak, bu ahvalde idarenin ve mü
kellefin bütün kapları muayene ettirmek hakları saklıdır. 

Eşya nıenşeinin tâyin ve tesbiti 

MADDE 67. — Andlaşmalardan faydalanacak eşyanın Âkıd memleket menşeli olduğunu veya 
o memlekette gördüğü tahavvül ve ameliyeler do.layısiyle öyle sayılmak lâzımgeldiğini bildirir 
yetkili makamlardan verilmiş menşe şehadetnamesinin gümrüğe verilmesi şarttır. Bu şehadetname-
lerin tâyin olunacak mercilerce tasdik edilmesini şart koşmaya Bakanlık yetkilidir. 

Eşyanın üçüncü bir memlekette gördüğü tahavvül ve ameliye dolayısiyle o memleket menşeli 
sayılabilmesi için bu tahavvül ve ameliyeler neticesinde kıymetinin % 50 nisbetinde artmış olması 
lâzımdır. 

Ancak : 
a) CİF kıymeti Bakanlıkça tâyin edilen ve taşıdıkları marka ve alâmetler itibariyle menşei 

gümrüklerce tesbit edilebilen eşya, 
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2. Üzerlerinde imal edildikleri fabrika marka ve alâmetleri bulunan re ticari mahiyette ©lraı-
yan eşya, 

Menşe şahadetnamesinden müstesnadır. 

Eşyanın fizikî muayenesi ve kimyevi tahlili 

MADDE 68. — Gümrükçe muayeneye tabi tutulan eşyanın Gümrük Vergisinin tahakkuk etti
rilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulanmasında fizikî muayeneye veya kimyevi tahlile lüzum 
görülen hallerde, alınacak numuneleri ve numune alınması mümkün olmadığı takdirde esas eşya 
üzerinde gümrük lâboratuvarlarmda ve buralarda yapılamıyan hallerde Bakanlıkça resmî lâbo-
ratuvarlarda yaptırılacak tetkik ve tahlil neticeleri tahakkukta esas tutulur. Hariçte yaptırılacak 
tahlil ücretleri mükellefince peşinen ödenir. 

Tahlilden arta kalan numuneler tahlil neticelerinin tebliğinden itibaren bir ay içinde sahipleri 
tarafından müracaat edilerek alınmadığı takdirde, gümrüğe terk edilmiş sayılır. 

Kimyevi tahlillerde kullanılacak tahlil metotları Bakanlıkça tesbit ve ilân olunur. 

Muayenede bulunacaklar 

MADDE 69. — Giriş işlemlerine konu teşkil eden eşyanın muayenesi, beyan sahiplerinin veya 
temsilcilerinin veya gümrük komüsyoncusunun huzuru ile yapılır. 

Posta ile gelen ve gümrük işlemi tahakkuk varakası ile yapılan eşyanın muayenesinde, bu ida
reden bir memurun bulunması kâfidir. 

Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirip bıraktıkları veya kendile
rinden evvel veya sonra gelen eşyanın muayenesi, sahibinin veya yazılı olarak bildireceği bir kim
senin huzuru ile yapılır. 

Denetleme ve ikinci muayene 

MADDE 70. — Kontrol maksadiyle Bakanlık müfettişleri, müfettiş muavinleri, kontrolörler ve 
gümrük idare âmirleri muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış giriş, çıkış, transit ve aktar
ma eşyasının «ikinci muayenesini» her zaman yapabilirler. Keza, sözü edilenler gümrük işlemlerinin 
her safhasında gözetim ve denetlemeye yetkilidirler. 

Bu muayenelerde ilgili memurlarla birlikte gümrük komüsyoncusunun bulunması şarttır. Lü
zum görüldüğü takdirde mal sahibi veya temsilcisinin de hazır bulunmaları istenebilir. 

Muayene mahalli ve muayene edilmiyecek eşya 

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

Ancak bunlar dışındaki yerlerde de Bakanlığın müsaadesiyle muayene yapılabilir. 
8 nci maddenin 4 ncü fıkrasına giren eşyadan Millî Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildirilecek eşya ile, 9 neu maddenin 1, 2, 3/a, 4/a ve 4/c re 
10 ncu maddenin 1 nci fıkralarında yazılı eşya muayene edilmez. 

Kurye çantalarının gümrük işlemleri Millî Savunma, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlık
larınca tesbit olunur. 
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fe) Üzerlerinde imâl edildikleri fabrika marka ve alâmetleri bulunan ve ticari mahiyette olnıı-
yan eşya, 

Menşe şehadetnamesinden müstesnadır. 

Eşyanın fizikî muayenesi ve kimyevi tahlili 

MADDE 68. —- Tasarının 68 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muayenede bulunmaklar 

MADDE 69. — Tasarınım 6§ neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denetleme ve ikinci muayene 

MADDE 7©. — Tasarının 70 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muayene mahalli ve muayene edilmiyecek eşya 

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

Ancak bunlar dışındaki yerlerde de Bakanlığın müsaadesi ile muayene yapılabilir. 
8 nei maddenin (d) fıkrasına giren eşyadan Millî Savunma, Bakanlığınca gizliliği önceden 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildirilecek eşya ile 9 neu maddenin (a), (b), (e) ve 10 ncu mad
denin (a) fıkralarında yazılı eşya muayene edilmez. 

Kurye çantalarının Gümrük işlemleri Millî Savunma, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlık
larınca tesbit olunur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

— Vergilerin tahakkuk, ödenmesi, ertelenmesi ve eşyanın teslimi 

Eşyanın karşılık ve teminat hükmünde olduğu 

MADDE 72. — Gümrüğün denetlenmesi altındaki yerlerde bulunan eşya,, birinci derecede bu 
eşyaya müteallik Gümrük Vergisi ve gümrüklere e alman başka vergilerle para cezalarından do
layı, karşılık ve teminat hükmündedir. 

Bu malların 'bedeli Gümrük Vergisi ve diğer vergileri karşılamazsa, kalan vergiler aranmaz, 
ancak malın bedeli ile karşılanmıyan para cezaları için gümrüklerce mükellefin başka mallarına 
başvurularak kovuşturma yapılır. 

Üçüncü şahısların alacakları ve aldıracakları haciz tedbirleriyle sair tedbirler, ancak eşyanın 
yurda gelmiş olması ve sahipleri ile cins ve miktarlarının açıklanması şartlariyle sundurma ve antre
poculuğu yapan ilgili idare ve müesseselere tebliğ edilir ve bu idare ve müesseselerce gümrüğe de 
bilgi verilir. 

Vergilerin ödenmesi 

MADDE 78. — 1. Gümrükten alman " vergiler : 
a) Gümrük veznesine «alındı» karşılığında Türk parası ile peşin olarak ödenir. 
b) Bakanlığın tesbit edeceği esaslar dairesinde banka çekleri de bu ödemede kabul olunur 

(bu takdirde mükellefler «ancak çek muhteviyatı mı gümrükçe tahsiliyle vergiler borcundan kur
tulmuş olurlar) 

c) Cinsleri, özellikleri Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tâyin ve tesbit olunan 
teminatlı borç senetlerini ve banka mektuplarını da üç ay vâde ile ve 'bu ödemelerin 20 000 lira
dan yukarı olanlarını da kabul etmeye Bakanlık yetkilidir. 

• d) Mükelleflerin veya gümrük komüsyonculannın gümrük nezdinde açtıracakları cari hesap
lardan mahsuben ödemeler yapılmasını kabule ve işlemlerde uyulacak usulleri tâyin ve tesbite 
Bakanlık yetkilidir. 

2. Türkiye'ye geçici olarak sokulacak veya Türkiye'den transit edilecek olan eşyanın vergi ve 
resimlerinin teminata bağlanması gerektiği hallerde, bunu Türk parası ile temin cdemiyenlerin 
Bakanlıkça tesbit edilecek yabancı paralarla karşılamaları kabul olunur. Bu takdirde, resmî alış 
kuru üzerinden hesaplanarak «emaneti ayniye makbuzu» mukabilinde alınacak bu paralar, her 
türlü kambiyo kısıntıları dışında, aynî emanet olarak gümrükte saklanır ve eşyanın süresi zarım
da yurt dışı edilmesinde sahibine geriverilir. 

- • . Erteleme 

MADDE' 74. — Memleketin iktisadi faaliyetine veya fevkalâde ihtiyaçlarına yarıyaıı eşyanın 
vergilerini, teminata bağlamak şartiyle, en cok altı ay süre ile ertelemeye Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı yetkilidir. 

Muayene ve tahakkuktan sorumluluk • 

MADDE 75. — Muayene memurları, yaptıkları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerinden, 
duruma göre tek başına veya müteselsildi sorumludurlar. 

Muayene şefleri imza ettikleri beyannameleri muayene hariç, her türlü işlemlerinden sorumlu
durlar. Denetleme veya her ne suretle olursa olsun muayeneye iştirak ettikleri takdirde şeflerin 
bu sorumluluğu muayeneyi de kapsar. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi kontrol edenler de aynı şekilde sorumludurlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Vergilerin tahakkuk, ödenmesi, ertelenmesi ve eşyanın teslimi 

Eşyanın karşılık've teminat hükmünde olduğu 

MADDE 72. — Tasarının 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

. . Vergilerin ödenmesi 

MADDE 73. — a) Gümrükten alınan vergiler : 
1. Gümrük veznesine «alındı» karşılığında Türk parası ile peşin olarak ödenir. 
2. Bakanlığın tesbit edeceği esaslar dairesinde banka çekleri de bu ödemede kabul olunur 

(bu takdirde mükellefler ancak çek muhteviyatının gümrükçe tahsiliyle vergiler borcundan kurtul
muş olurlar) 

->. Cinsleri, özellikleri Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tâyin ve tesbit olunan te
minatlı borç senetlerini ve banka mektuplarını da üç ay vade. ile ve bu ödemelerin 20 000 liradan 
yukarı olanlarını da kabul etmeye Bakanlık yetkilidir. 

4. Mükelleflerin veya gümrük komisyoncularının gümrük nezdinde açtıracakları cari hesaplar
dan mahsuben ödemeler yapılmasını kabule ve işlemlerde uyulacak usulleri bir yönetmelikle tâyin 
ve tesbit e Bakanlık yetkilidir. 

b) Türkiye'ye geçici olarak sakulacak veya Türkiye'den transit edilecek olan eşyanın vergi 
ve resimlerinin teminata bağlanması gerektiği hallerde, bunu Türk parası ile temin edemiyenlei'in 
Bakanlıkça tesbit edilecek yabancı paralarla karşılamaları kabul olunur. Bu takdirde resmî alış 
kuru üzerinden hesaplanarak «emaneti ayniye makbuzu» mukabilinde alınacak bu paralar, her 
türlü- kambiyo kısıntıları dışında, aynî emanet olarak gümrükte saklanır ve eşyanın süresi zar
fında yurt dışı edilmesinde sahibine geriverilir. 

Erteleme 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muayene ve tahakkuktan sorumluluk 

MADDE 75. — Muayene memurları, yaptıkları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerinden, 
duruma göre tek başına veya müteselsilen sorumludurlar. 

Muayene şefleri imza ettikleri beyannamelerin muayene hariç, her türlü işlemlerinden sorumlu
durlar. Denetleme veya her ne suretle olursa olsun muayeneye işti'rak ettikleri takdirde şeflerin 
bu sorumluluğu muayeneyi de kapsar. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi-kontrol edenler de aynı şekilde sorumludurlar. 
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Muayene ve hizmet masrafları 

MADDE 76. — Gümrük idaresince muayenesine lüzum görülecek eşyanın, muayene yerlerine 
getirilmesi ve buralardan tekrar kaldırılması, kab ve ambalajlarının açılıp kapanması, eşyadan 
numune alınması, numune kablarmm temini ve bunların gümrük lâboratuvarma, sıhhi muayene 
ve sair denetleme kurul ve mercilerine şevkleri gibi işlerin gerektireceği hizmetlerin yapılması ve 
bunlardan doğan masraflar mal sahibine aittir. 

Eşyanın teslimi 

MADDE 77. — Gümrük Vergisi ve diğer vergileri tahakuk etirilip 73 neü madde gereğince 
ödenmeden veya teminata bağlanmadan ve gümrüğün izni olmadan, eşya gümrük denetlemesin
den serbest bırakılamaz ve sahibine teslimi edilemez. 

Mahiyet ve hususiyetleri icabı derhal sahiplerine veya iş ve konu ile ilgili müesseselere tevdii 
lâzımgelen eşyanın, muayeneden sonra ve vergi ve resimleri temin T© garanti ©dilerok katı 
vergi tahakkukları yapılmadan teslimine Bakanlıkça tesbit olunacak esaslar dairesinde izin verilebi
lir. 

ihtilaflı hallerde vergi tahakkuklarının kesinleşmesinden önce farklarını da teminata bağlıyarak 
eşyanın teslimini isti'yen mükelleflerin bu istekleri1 kabul olunur. Şu kadar ki, vergiler tahakkukunun 
kesinleşmesinden önce eşyanın teslimi mahzurlu görülen hallerde bu hüküm uygulanmaz. 

Para cezasını gerektiren hallerde, cezaya ait para da teminata bağlanır. 
Mükelleflerin eşyasına 53 neü maddenin 1 numaralı fıkrası hükümlerinin uygulanması istekleri, 

gümrük vergileri beyanına nazaran % 10 fazlasiyle ve depozito suretiyle yatırılmak partiyle kabul 
olunur. Ancak, bu işlem, gerektiğinde yukarıki fıkralar hükümlerinin uygulanmasını enlemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

îtirae sebepleri v§ Mereileri 

îtwm s«b*pl$ri 

MADDE 78. — Mükellefler Gümrük Vergisi tahakkuklarına karşı aşağıda yasl ı ««bepledi iti
raz edebilirler : 

1. Eşyanın vergi tahakkukuna esas tutulan teknik mahiyet ve niteliklerinin tâyin ve tesbitia-
de, isabetsizlik bulunması (Kanunun 83 neü maddesi gereğince ikinci tahlil yapılmışsa bu fıkra 
hükmü uygulanmaz.), 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde hata edilmesi, 
3. Kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıymetinin yanlış tâyin ve tesbit olunması, 
4. Milletlerarası andlaşmalarm yanlış tatbik edilmiş veya hiç itibara alınmamış bulunması, 
5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş veya yanlış tatbik edilmiş olması, 
6. Ağırlık esaslarının uygulanmasında hata edilmesi, 
7. Eşyanın menşeinin yanlış tesbit olunması, 
Şu kadar ki : 
Muayene sonucuna göre vergi tahakkukunda ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul olundu

ğu hallerde, mükellefin bu maddenin 3 ve 7 numaralı fıkralarında gösterilen sebeplerle itiraz hak
ları yoktur. • 

Keza, verginin tahakkukuna beyan esas tutulduğu ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul 
edildiği ve ancak, 60 ncı maddenin son fıkrasına göre muayene edilmeden gümrük işlemlerinin ya
pılmış olduğu hallerde, mükelleflerin bu maddenin 1, 3, 6 ve T numaralı fıkralarında gösterilen se
beplerle de itiraz hakları yoktur. 
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Muayene hizmeti ve masraflar 

MADDE 76. — Gümrük İdaresince muayenesine lüzum görülecek eşyanın muayene yerlerine 
getirilmesi ve buralardan tekrar kaldırılması, kab ve ambalajlarının açılıp kapanması eşyadan nu
mune alınması, numune kaplarının temini ve bunların gümrük lâboratuvarlarma sıhhi muayene ve 
sair denetleme kurul mercilerine şevkleri gibi işlerin gerektireceği hizmetlerin yapılması ve bun
lardan doğan masraflar mal sahibine aittir. 

Eşyanın teslimi 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İtiraz sebepleri T© meralleri 

İtiraz sebepleri 

MADDE 78. — Mükellefler Gümrük Vergisi tahakkuklarına karşı aşağıda yazılı sebeplerle 
itiraz edebilirler : 

a) Eşyanın vergi tahakkukuna esas tutulan teknik mahiyet ve niteliklerinin tâyin ve tesbitin-
de, isabetsizlik bulunması (Kanunun 83 ncü maddesi gereğince ikinci tahlili yapılmışsa bu fıkra 
hükmü uygulanmaz.), 

b) Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde hatâ edilmesi, 
e) Kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıymetinin yanlış tâyin ve tesbit olunması, 
d) Milletlerarası andlaşmalarm yanlış tatbik edilmiş veya hiç itibara alınmamış bulunması, 
e) Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş veya yanlış tatbik edilmiş olması, 
f) Ağırlık esaslarının uygulanmasında hatâ edilmesi, 
g) Eşyanın menşeinin yanlış tesbit olunması, 
Şu kadar ki : 
Muayene sonucuna göre vergi tahakkukunda ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul 

olunduğu hallerde, mükellefin bu maddenin (c) ve (g) fıkralarında gösterilen sebeplerle itiraz hak
ları yoktur, 

Keza, verginin tahakkukuna beyan esas tutulduğu ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul 
edildiği ve ancak, 60 ncı maddenin son fıkrasına göre muayene edilmeden gümrük işlemlerinin 
yapılmış olduğu hallerde, mükelleflerin bu maddenin (a), (c), (f) ve (g) fıkralarından gösterilen 

sebeplerle de itiraz hakları yoktur. 
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Bu gibi hallerde, beyannamenin 54 ncü maddesinin birinci veya üçüncü fıkrasına göre tanzim 
edilmiş olmasındaki fark nazarı dikkate alınmaz ve mükelleflerin bu sayılan sebeplerle yapacakları 
itirazlar mercilerince kabul olunmaz. 

Tahakkukun tebliği ve itiraz süresi 

MADDE 79. — Muayene memurları, yaptıkları tahakkukları mükellefe veya temsilcisine veya 
gümrük 'komüsyoncusuna bildirerek beyanname ve sair tahakkuk kâğıtları üzerinde imza alırlar. Bu 
suretle tahakkuka bilgi edinmekten, beyanname ve tahakkuk kâğıdını imzalamaktan çekinenlere ya
zılı tebligat yapılır. İtiraz, ancak bu fıkrada yazılı imza veya yazılı tebliğ tarihinden itibaren oııbeş 
gün içinde yapılabilir. 

Bu süre içinde itiraza uğramıyan vergiler ile itirazları olmadığını beyanname ve sair tahakkuk 
kâğıdı üzerinde yazı ile beyan edenlerin vergileri Kanunun 87 nci maddesi hükmü saklı kalmak 
üzere itiraz yollarına gitmek bakımından kesinleşmiş olur. 

İtiraz mercileri 

MADDE 80. — 78 nci maddenin 1, 2, 3 ve 6 numaralı fıkralarında yazılı sebeplerle yapılacak 
itirazlar, 81 nci maddeye göre sırasiyle gümrük müdürlükleri, gümrükler başmüdürlükleri, Güm
rükler Genel Müdürlüğü ve hakem kurullarınca karara bağlanır. 

Hakem kurulları, ticaret, tarım ve sanayi işlerinde ve gümrük tarifesinde ihtisasları olan kim
seler arasından Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıklarınca iki sene için seçilen ve müşterek ka
rarname ile yeminli olarak tâyin edilen üçer komiser hakemden kurulur. (Komiser hakemler bu hiz
metleri süresince başka bir görev ve işle meşgul olamazlar.) 

Bunlara, Türkiye Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâası 
alınarak Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıklarınca tanzim edilecek listeye dâhil bulunan ve ihti
sas şubelerine göre zümrelere ayrılan kimseler arasından, her ihtilâf için, taraflarca seçilen birer 
eksper hakem katılır. 

Taraflardan biri süresi içinde eksper hakem seçmezse müracaat üzerine, o mahallin sulh hâkimi 
seçimi yapar. 

Gümrük komüsyoneuları ve yardımcıları komiser hakem ve eksper hakem olamazlar. 
Hakemlere verilecek ücret Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıklarınca tesbit olunur. 
İhtilâf, idare aleyhine karara bağlandığı ve kesinleştiği takdirde, itiraz edenden alman ücret, 

itiraz sahibine Bakanlık bütçesinden iade olunur. 
Alman bu ücretin hakemlere dağıtımı ile hakem kurullarının büro ve personel masraflarının 

payı ve çalışma usulleri, Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıklariyle, Türkiye Ticaret Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

'azın incelenmesi 

MADDE 81. — 1. İtirazlar bir dilekçe ile tahakkuku yapan idare kanalı ile bağlı bulunduğu 
gümrük müdürlüğüne yapılır ve müdürlükçe bir ay içinde incelenerek karara bağlanır. 

Müdürlükçe itiraz yerinde görülmezse mütalâası ile birlikte belge ve numuneler, beyan olunan 
normal fiyat ile vergi miktarı Bakanlıkça tesbit edilecek değere kadar olan anlaşmazlıklar için, 
bağlı bulundukları gümrükler başmüdürlüklerine, bu miktardan fazla olan kıymet ve vergiler için de 
Gümrükler. Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu itirazlar başmüdürlüklerce iki ay Genel Müdürlük
çe üç ay içinde incelenir ve bir karara bağlanır. 

Başmüdürlüklerce veya Genel Müdürlükçe itiraz yerinde görülürse tahakkukun buna göre ya
pılması gümrüğe tebliğ olunur, Ayrı bir uygulama kararma varılmış ise bu karar da ilgili gümrük 
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Bu gibi hallerde, beyannamenin 54 neü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasına göre tanzim edil
miş olmasındaki fark nazarı dikkate alınmaz ve mükelleflerin bit sayılan sebeplerle yapacakları 
itirazlar mercilerince kabul olunmaz. 

Tahakkukun, tebliği ve itiraz süresi 

MADDE 79. — Tasarının 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

îtiraz mercileri 

MADDE 80. •— 78 nci maddenin (a), (b), (e) ve (f) fıkralarında yazılı sebeplerle yapılacak, 
itirazlar, 81 nci maddeye göre sırasiyle gümrük müdürlükleri, gümrükler başmüdürlükleri, Güm
rükler Genel Müdürlüğü ve hakem kurulunca karara bağlanır. 

Hakem kurulu, ticaret, tarım ve sanayi işlerinde ve gümrük tarifesinde ihtisasları olan kimse
ler arasında Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıklarınca iki sene için seçilen ve müşterek karar
name ile yeminli olarak tâyin edilen üç komiser hakemden kurulur. (Komiser hakemler bu hiz
metleri süresince gümrükle ilgili başka bir görev ve işle meşgul olamazlar.) 

Bunlara, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâası alı
narak Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıklarınca tanzim edilecek listeye dâhil bulunan ve ihti
sas şubelerine göre zümrelere ayrılan kimseler arasından, her ihtilâf için, taraflarca seçilen birer 
eksper hakem katılır. 

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

Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları komiser hakem ve eksper hakem olamazlar. 
Hakemlere verilecek ücret Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıklarınca tesbit olunur. 
İhtilâf, idare aleyhine karara bağlandığı ve kesinleştiği takdirde, itiraz edenden alman ücret, 

itiraz sahibine bakanlık bütçesinden iade olunur. 
Alman bu ücretin hakemlere dağıtımı ile hakem kurulunun büro ve personel masraflarının pa

yı ve çalışma usulleri Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden 
mütalâa alınmak suretiyle Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıklarınca hazırlanacak bir yönetme
likle tesbit ve tâyin olunur. 

İtirazın incelenmesi 

MADDE 81. •— a) itirazlar bir dilekçe ile tahakkuku yapan idare kanalı ile bağlı bulunduğu 
gümrük müdürlüğüne yapılır ve müdürlükçe bir ay içinde incelenerek karara bağlanır. 

Müdürlükçe itiraz yerinde görülmezse mütalâası ile birlikte belge ve numuneler, beyan olunan 
normal fiyat ile vergi miktarı bakanlıkça tesbit edilecek değere kadar olan anlaşmazlıklar için, 
bağlı bulundukları gümrükler başmüdürlüklerine, bu miktardan fazla olan kıymet ve vergiler için 
de Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu itirazlar başmüdürlüklerce iki ay, Genel Müdür
lükçe üç ay içinde incelenir ve bir karara bağlanır. 

Başmüdürlüklerce veya Genel Müdürlükçe itiraz yerinde görülürse tahakkukun buna göre ya
pılması gümrüğe tebliğ olunur. Ayrı bir uygulama kararma varılmış ise bu karar da ilgili güm-
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vasıtasiyle itiraz sahibine tebliğ edilir, itiraz sahibi bu karar karşısında bildiriş tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde ilgili gümrüğe müracaat ederek itirazında ısrar ederse veya itiraz yerinde görül
mezse seçilen hakemin adı ve adresi itiraz dilekçesinde gösterilir ve hakem ücretinin yatırıldığına 
ait «alındı1» ile anlaşmazlık konusu olan eşyaya ait belgeler eklenir. Gerekli hallerde eşyanın numu
nesi veya kendisi gümrüğe verilir. 

2. Hakem kuruluna intikal ettirilen ihtilâf, önce tarafların eksper hakemlerince incelenir. Bun
ların oy birliğiyle verecekleri kararlar, komiser hakemlerce tetkik re iştirak edildiği takdirde tes
cil olunur. 

Eksper hakemlerin oy birliğiyle verdikleri kararlara komiser hakemlerce iştirak edilmediği veya 
eksper hakemlerin oy birliğiyle karara varamadığı veya her hangi bir sebeple onbeş gün içinde ka
rar ittihaz edilmediği hallerde, ihtilâflar, komiser ve eksper hakemlerin müştereken teşkil edeceği 
hakem kurulu tarafından incelenir ve çoğunlukla en geç bir ay içerisinde karara bağlanır. 

Yetki ve kararın şümulü 

MADDE 82. — Eksper hakemler ve hakem kurulu tarife tatbikatından doğan ihtilâflarda, eşya
nın yalnız teknik niteliği ile bu niteliğe göre tarifedeki yerini belirtmeye yetkili olup, içtihadi ma
hiyette karar ve yorum yoluna gidemezler. 

Hakem kurulları incelemeleri sırasında, ihtilâf konusu eşya veya numunelerin her hangi bir şe
kilde tahlilini yaptıramazlar. 

Gerek eksper hakemlerin, gerek hakem kurulunun kararlarında mucip sebepler gösterilir y» bu 
kararlar verildikleri hâdiselere maksurdur. 

Bu kararlara karşı, taraflar Danıştaya müracaat edebilirler. Hakem kurulu kararı, bu kanunun 
19 ncu maddesine istinaden alınmış kararların dışında kalmış olan eşyaya taallûk ettiği takdirde, 
Damştaym esas hakkındaki kararma taliken yürütülmez. 

Tahlile itiraa 

MADDE 83. — Mükellefler 68 nci madde gereğince yapılan tahlile onbeş gün içinde ve eşya veya 
numunesi henüz gümrük elinde iken itiraz ile ikinci tahlil istiyebilirler. 

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

ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı gümrük lâboratuvarlarında başka bir kimyager tarafın
dan ve birinci tahlili yapan kimyagerlerle itiraz edenin müşahidolarak bulundurabileceği bir kim
yager huzuru ile yapılır. Birinci tahlilin yapıldığı lâboratuvariarında başka bir kimyager tarafın
dan v<e birinci tahlili yapan kimyagerlerle itiraz edenin müşahidolara/k bulundurabileceği bir kim
yager huzuru ile yapılır. Birinci tahlilin yapıldığı lâJboratuvarda 3 veya daha fazla gümrük kimya
geri yok ise ikinci tahlil üç veya daha fazla kimyager bulunmak şartiyle en yakın gümrükte, aksi 
takdirde istanbul Gümrük Lâboratuvarmda yapılır. Bu takdirde ikinci tahlilde birinci tahlili ya
pan kimyagerin huzuru aranmaz. 

ikinci tahlil istiyenlerden, haklı çıktıkları takdirde geriyerilmek üzere Bakanlıkça tesbiti edile
cek miktarda tahlil masrafı alınır. 

İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik mahiyet ve niteliklerinin tâyin ve tesbiti bakımından kesin
dir. Şu kadar ki, bu ikinci tahlile karşı Devlet veya üniversitelere ait yetkili bir lâlboratuvardan da 
istifade edilmek şartiyle idarenin tahkikat yapabilme hakkı saklıdır. 

ikinci tahlil sonucu, beklenmeden eşyasını gümrükten çökmek isteyenlerin dilekleri birinci tah-
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rük vasıtasiyle itiraz sahibine tebliğ edilir. litraz sahibi bu karar karşısında bildiriş tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde ilgili gümrüğe müracaat ederek itirazında İsrar ederse veya itiraz ye
rinde görülmezse seçilen hakemin adı ve adresi itiraz dilekçesinde gösterilir ve hakem ücretinin 
ve kararlara yaptırılacak pul bedellerinin yatırıldığına ait «alındı» ile anlaşmazlık konusu olan 
eşyaya ait belgeler eklenir. Gerekli hallerde eşyanın numunesi veya kendisi gümrüğe verilir. 

b) Hakem kuruluna intikal ettirilen ihtilâf önce tarafların eksper hakemlerince incelenir. 
Bunların oybirliğiyle verecekleri kararlar komiser hakemlerce tetkik ve iştirak edildiği tak

dirde tescil olunur. 
Eksper hakemlerin oybirliğiyle verdikleri kararlara komiser hakemlerce iştirak edilmediği ve

ya eksper hakemlerin oybirliğiyle karara varmadığı veya her hangi bir sebeple onbeş gün içinde 
karar ittihaz edilmediği hallerde, ihtilâflar, komiser ve eksper hakemlerin müştereken teşkil ede
ceği hakem kurulu tarafından incelenir ve çoğunlukla en geç bir ay içerisinde karara bağlanır. 

Yetki ve kararırı şümulü 

MADDE 82. — Eksper hakemler ve hakem kurulu tarife tatbikatından doğan ihtilâflarda, eş
yanın yalnız teknik niteliği ile bu niteliğe göre tarifedeki yerini belirtmeye yetkili olup, içtihadi 
mahiyette karar ve yorum yoluna gidemezler. 

Hakem kurulu incelemeleri sırasında, ihtilâf konusu eşya veya numunelerin her hangi bir şe
kilde tahlilini yaptıramazlar. 

Gerek eksper hakemlerin, gerek hakem kurulunun kararlarında mucip sebepler gösterilir ve 
bu kararlar verildikleri hâdiselere maksurdur. 

Bu kararlara karşı taraflar Danıştaya müracaat edebilirler. 
Ancak, bu kanunun 19 ncu maddesine dayanılarak yürürlüğe konulmuş kararlara konu teşkil 

eden eşya hakkındaki hakem kurulu kararı üzerine açılan dâvada, eşya, Danıştaym nihai kararma 
değin yeddiemine teslim edilebilir. 

Aıaoak, açılacak bu kabîl dâvalar, diğer dâvalara tercihan ve takdimen rüyet edilerek en geç 
altı ay işinde karara bağlanır. 

TahliU itiraz 

MADDE 83. — Mükellefler 68 nci madde gereğince yapılan tahlile onbeş gün içinde ve eşya 
veya numunesi henüz gümrük elinde iken itiraz ile ikinci tahlil istiyebilirler. 

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

ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı gümrük lâboratuvarlarmda başka bir kimyager tarafın
dan ve birinci tahlili yapan kimyagerlerle itiraz edenin müşahidolarak bulundurulabileceği bir 
kimyager huzuru ile yapılır. Birinci tahlilin yapıldığı lâboratuvarda üç veya daha fazla gümrük 
kimyageri yok ise, ikinci tahlil üç veya daha fazla kimyager bulunmak şartiyle en yakın gümrük
te, aksi takdirde İstanbul gümrük lâboratuvarmda yapılır. Bu takdirde ikinci tahlilde birinci tah
lili yapan kimyagerin huzuru aranmaz. 

İkinci tahlil istiyenlerden, haklı çıktıkları takdirde geri verilmek üzere Bakanlıkça tesbit edi
lecek miktarda tahlil masrafı alınır. 

İkinci tahlil sonucu eşyanın teknik mahiyet ve niteliklerinin tâyin ve tesbiti bakımından kesin
dir. Şu kadar ki, bu ikinci tahlile karşı Devlet veya üniversitelere ait yetkili bir lâboratuvar-
dan da istifade edilmek şartiyle idarenin tahkikat yapabilme hakkı saklıdır. 

İkinci tahlil sonucu beklenmeden eşyasını gümrükten çekmek istiyenlerin dilekleri birinci tahli
le göre tesbit edilecek vergilerin ve varsa cezanın depozito suretiyle yatırılması veya teminata bağ
lanması suretiyle kabul olunur. 
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lile göre tesbit edilecek vergilerin ve varsa Cezanın depozito suretiyle yatırılması veya teminata 
bağlanması suretiyle ıkafoni olunur. 

idari itiraz yolu 

MADDE 84. — Mükellefler, 78 nci maddenin 4, 5 ve 7 numaralı fıkralarında yazılı sebeplerden 
biriyle ombeş gün içinde tahakkuku yapan idarenin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne itiraz
da'bulunabilirler. 

Bu merciin bir ay zarfında vereceği kararlara karşı ohbeş gün. içinde Bakanlıkça tesbit edilecek 
normal fiyata kadar olan miktarlar için bağlı bulundukları Gümrükler Başmüdürlüklerine ve bu 
miktardan yukarı değerde olanlar için Gümrükler Genel Müdürlüğüne itiraz olunabilir. 

Bu itiraflar başmüdürlüklerde iki ay, Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde 'karara bağ
lanır. Bu karara karşı mükellefler Danıştaya müracaat edebilirler. 

Mükelleflere 79 ncu madde gereğince yapılacak te'b'ligat yukarda yazılı itiraz süreleri için baş
langıç sayılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Verginin geriverilmesi ve istenmesi 

Geriverme . 

MADDE 85. — 1. Kanuna göre Gümrük Vergisinden muaf olduğu halde yanlışlıkla alındığı 
anlaşılan vergiler, eşyanın fiilî ithalini takibeden malî yıldan itibaren bir yıl içinde geriverilir. 

2. Vergileri ödenerek gümrük denetiminden çıkmış olan eşya sonradan yurt dışına çıkarılsa 
bile alınmış vergileri geriverilmez. 

Ancak : 
a) Eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı çıkmasından dolayı iade veya imha edilmek isten

mesi halinde, keyfiyet giriş işlemini yapmış olan gümrüğe önceden yazı ile bildirilmek ve yapılacak 
muayenede yurda sokulan eşya olduğu bu gümrükçe anlaşılmak ve memleketten tekrar çıkarıl
masından itibaren en geç 6 ay içinde geldiği memleket gümrük hattından geçtiği tevsik edilmek 
veya gümrük idaresinin izin ve gözetimi altında imha edilmek şartiyle alınmış vergiler geriverilir. 

Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilmesinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması ve bu 
süre içinde gümrüğe teslim edilmesi ve varsa para cezasının ödenmiş olması lâzımdır. Bu süre uza
tılamaz. 

b) Vergi nisbetlerinin arttığı mahalline geç tebliğ edilmesi sebebiyle eski tarife üzerinden 
vergi ödemiş olan mükellefler gümrükçe farkın ödenmesi hakkında yapılan, tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içinde eşyayı olduğu gibi tekrar memleketten çıkarmak veya gümrüğün deneti
mindeki bir yere koymak şartı ile ödenmiş vergileri geri istiyebilirler. 

iliç alınmamış veya noksanahnmış vergilerin istenmesi 

MADDE 86. — 1. Kanuna göre alınması gereken Gümrük Vergisi ödenmeden veya eksik öde
nerek yurda sokulan eşyadan, bu suretle hiç alınmamış veya noksan alınmış olan vergiler eşyanın 
fiilî ithal tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili gümrüğünce yazı ile bildirilerek mükelleflerin
den istenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Gümrük Vergisi ile birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte plan bütün 
vergileri de kapsar. 
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İdari itiraz yolu 

MADDE 84. — Mükellefler, 78 nei-maddenin (d), (e) ve (g) fıkralarında yazılı sebeplerden 
biriyle onbeş gün içinde tahakkuku yapan idarenin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne iti
razda bulunabilirler. 

Bu merciin bir ay zarfında vereceği kararlara karşı onbeş gün içinde bakanlıkça tesbit edile
cek normal fiyata kadar olan miktarlar için bağlı bulundukları gümrükler başmüdürlüklerine ve 
bu miktardan yukarı değerde olanlar için Gümrükler Genel Müdürlüğüne itiraz olunabilir. 

Bu itirazlar başmüdürlüklerde iki ay, Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç. ay içinde karara bağ
lanır. Bu karara karşı mükellefler Danıştaya müracaat edebilirler. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Verginin geriverilmesi ve istenmesi 

Geriverme 

MADDE 85. — a) Kanuna göre Güımrük Vergisinden muaf olduğu halde yanlışlıkla alındığı 
anlaşılan vergiler, eşyanın fiilî itihaılini taki'beden malî yıldan itibaren bir yıl içinde geliverilir. 

(b) Vergileri ödenerek gümrük denetiminden çıkmış olan eşya sonradan yurt dışına çıkarılsa 
bile alınmış vergileri geriveriİMez. 

Ancak : 
1. Eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı çıkmasından dolayı iade veya imlha edilmek isten

mesi halinde, keyfiyet giriş işlemini yapmış olan gümrüğe önceden yazı ile 'bildirilmek ve yapıla
cak muayenede yurda sokulan eşya olduğu bu (fümrükçe anlaşılmak ve memleketten tekrar çı
karılmasından itibaren en geç 6 ay içinde geldiği memleket gümrük hattından geçtiği tevsik edil
mek veya Gümrük İdaresinin izin ve gözetimi allında imha edilmek şartiyle alınmış yengiler geri-
verilir. 

Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilmesinden itibaren en geıç iki ay içinde yapılması ve bu 
süre içimde gümrüğe teslim edilmesi ve varsa para cezasının ödenmiş olması lâzımdır. Bu süre uzaı-
tılama-z. 

2. Vergi Mabetlerinin arttığı mahalline geç teJbliğ edilmesi selbeJbiyle eski tarife üzerinden 
vergi ödemiş olan mükellefler gümrükçe fartkın ödenmesi hakkında yaıpılan telb'liğ tarihinden iti
baren bir siy içinde eşyayı olduğu gibi tekrar memleketten çıkarmak veya gümriüğün denetimin
deki bir yere koymak şartiyle ödenmiş verlgileri .geri istiyelbilirler. 

Hiç alınmamış veya noksan alınmış vergilerin istenmesi, 

Hiç alınmamış veya noksan alınmış vergilerin istenmesi 

MADDE 86. — a) Kanuna göre alınması gereken Gümrük Vergisi ödenmeden veya eksik 
ödenerek yurda sokulan eşyadan, bu suretle hiç alınmamış veya noksan alınmış olan vergiler eş
yanın fiilî ithal tarilhlnden itibaren bir yıl içinde ilgili gümrüğünce yazı ile bildirilerek mükellef
lerinden istenir. 

Yukardaki fıkra hükm'ü, Gümrük Vergisi ile 'birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte olan bütün 
vergileri de kapsar. 
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Mükellefler bu isteklere karşı onbeş gün içinde 80 ve 84 ncü maddeler gereğince itiraz hakla
rını kullanabilirler. 

Bu vergiler, tahakkukun kesinleştiği tarihi takibeden günden itibaren bir ay içinde ödenir. 
2. Yukarıdaki fıkrada yazılı haller ceza uygulamasını gerektirdiği takdirde, ayrıca, ceza da 

hükmolunur. 
3. Bir beyannameye veya bir tahakkuk varakasına aidolup da 10 lirayı geçmiyen Gümrük 

Vergisi noksanları ile sahibinin şahsi istihlâkine mahsus olduğu anlaşılan eşyaya ait 100 lirayı 
geçmiyen Gümrük Vergisi noksanları istenmez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta tcrettübedebilecek ceza ve tazmin takipleri, 10 lirayı 
geçmiyen haller hariç olmak üzere bu hükmün dışındadır. 

Fazla atynmış vergilerin geriverilmesi 

MADDE 87. — 1. Kanuna göre fazla alındığı anlaşılan Gümrük Vergisi, eşyanın fiilî ithal 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde re'sen geri verilir. Mükellefler ancak maddi hesap hatası 
sebebiyle fazla alınmış verginin geriverilmesini aynı süre içinde istiyebilirler. 

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

Şu kadar ki, 60 ncı maddenin son fıkrası ile 65 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine göre 
işlem yapıldığı hallerde yukarıki fıkralara istinaden vergiler geriverilemes. 

2. Bir beyannameye veya tahakkuk varakasına aidolup tutarı 10 lirayı geçmiyen Gümrük ver
gileri fazlalıkları geriverilmez. 

ALTINCI BÖLÜM 

Zamanaşımı 

Vergilerin ve para cezalarının kovalanması ve zamanaşımı 

MADDE 88. —- Ödenmiyen Gümrük Vergisi ve diğer vergilerle gerek bunlara mütaallik, gerek
se bu kanuna göre karara bağlanmış para cezaları, Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre Gümrük İdaresince kovuşturulur. 

Ceza takipleri halinde zamanaşımı 

MADDE 89. — .Gümrük vergileri alacakları ceza uygulanmasını gerektiren bir fiille ilişkin 
olduğu ve suçun zamanaşımı daha uzun bulunduğu takdirde, bu alacaklarda Türk Ceza Kanunu
nun dâva ve ceza zamanaşım'ları hakkındaki süreler içerisinde kovuşturulup tahsil edilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Özel gümrük rejimleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Transit rejimi 

Tarif 

MADDE 90. — Yabancı bir memleketten başka bir yabancı memlekete gitmek üzere Türkiye'
den geçen yolcular ile eşya ve taşıtlar Türkiye'de transit halinde sayılır. 
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Mükellefler bu isteklere karşı onfbeş gün içinde 80 ve 84 ncü maddeler gereğince itiraz hakla
rını kullanabilirler. 

Bu vengiler, tahakkukun kesinleştiği tarihi takibeden günden itibaren bir ay içinde ödenir. 
Ib) Yulkardaki fıkrada yazılı haller ceza uygulamasını gerektirdiği taıkdirde, ayrıca, ceza da 

hüıkmolunur. 
c) Bir (beyannameye veya bir taaJhkkulk varakasına aidolup da 10 lirayı geçmiyen GUümrük 

Vergisi noksanları ile sahibinin şaJhısi istihlakine mahsus olduğu anlaşılan eşyaya ait 100 lirayı 
geejmiyen Gümrük Vergisi noksanları istenmez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta terettübedilecek ceza ve tazmin takipleri,, 10 lirayı 
geçmiyen haller haricolmak üzere bu hükmün dışındadır. 

Fazla alınmış vergilerin geriverümesi 

MADDE 87. — a) Kanuna göre fazla alındığı anlaşılan Gümrük Vergisi eşyanın fiilî ithal ta
rihinden itibaren bir yıl içerisinde geriverilir. Mükellefler anoaik maddi hesap hatası sebebiyle faz
la alınmış verginin geriverihnesini aynı süre içinde istiyebilirler. 

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

ıŞu kadar ki, 60 nci maddenin sıon fıkrası ile 05 nci maddenin (f) fıkrası hükümlerine göre iş
lem yapıldığı hallerde yukardaki fıkralara istinaden vergiler geriverilemez. 

b) Bir beyannameye veya taibakkuk varakasına aidolup tutarı 10 lirayı geçmiyen Gümrük 
Verigisi fazlalıkları geriverilmez. 

ALTINCI BÖLÜM 

Zamanaşımı 

Vergilerin ve para cezalarının kovalanması ve zamanaşımı 

MADDE 88. — Tasarının 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ceza takipleri halinde zamanaşımı 

MADDE 89. — Tasarının 89 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

özel gümrük rejimleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

'Transit rejimi 

Tarif 

MADDE 90. — Tasarının 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, karaya çıkarılması ve bir süre kalması transit halini 
değiştirmez. 

Transit olarak geçen eşya, taşıt ve yolculardan, bu geçişler dolayısiyle yapılan denetlemenin 
icabettirdiği masraflarla ifa edilen hizmetlerin karşılığı ücretler hariç, olmak üzere, hiçbir vergi 
ve resim alınmaz. 

Beyan ve işlemleri 

MADDE 9J. — Demir ve havayolları ile gelen ve taşıtlardan çıkarılmaksızm transit geçiri
lecek olan eşya, şüphe hali müstesna olmak üzere, sınırdaki çıkış gümrüğüne kadar muayene 
edilmeksizin ve manifesto ile kurşun mühür altında sevk edilir. 

Antrepoya konıulmaksuzın yalnız taşıt değiştirilerek yine deniz veya hava yolu ile yapılacak sev-
kiyatta da yükarrki fıkra hükmü uygulanır. • 

Antrepoya konulduktan sonra transit edilmek istenilen eşya gümrüğe 107 nci madde hükümle
rine uygun iki nüsha transit beyannamesi ile beyan olunur. Eşya lüzumu halinde muayene edile
rek bu beyannamelerin bir nüshası ile birlikte çıkış gümrüğüne gönderilir. 

'Transit geçirilecek eşyanın sınırdan girişinden veya'antrepodan çıkışından itibaren kat'edeceği 
mesafeye göre, gümrükçe teslbit edilecek süre içinde sınır dışı edilmesi lâzımıdır. Zorlayıcı sebepler 
işietmelerce, geci'ktirilmeksizin gümrüğe yazılı olarak bildirilir. 

Transit geçecek yolcuların 'beraberlerinde bulunan Gümrük vergilerine tabi eşya hakkında yapı
lacak işlem bakanlrk'Ça tâyin ve teslbit olunur. 

Muayene ve teminat 

MADDE 92. — Demiryolları ile yapılacak milletlerarası transit ile 28 nci maddenin son fıkrası 
hükmü gereğince aynı mahiyette telâkki ve işleme tabi tutulacak transit işlemleri hariç, başka kara 
taşıtları ile yapılacak âdi transit işlemlerinde eşyanın vergileri teminata bağlanır. 

Adi transitte, beyannamesi verilmiş eşyanın muayene ve tesbiti giriş eşyasmdaki esaslara göre 
yapılır. Gümrük muayenesinde mal sahibi veya gümrük komüsyoncusu yerine nakliyeci bulunabi
lir. ilgililerce eşya nevinin en yüksek tarifesi üzerinden vergileri teminata bağlanmak istendiği tak
dirde, bu istek kabul olunur ve gümrükçe yalnız eşya nevinin beyana uygunluğunun tetkiıkiyle 
yetinilir. 

Ayrıca, teminattan başka memur tefriki veya teminat yerine memur ikamesi usulü bakanlıkça 
tâyin ve teslbit olunur. 

Çıkış gümrüğünce yapılacak denetlemeyi kolaylaştırmak üzere kaplara veya taşıtlara kurşun mü
hür veya danıga vurulabilir. 

Diğer gümrüğe eşya şevki 

MADDE 93. — Bir gümrükten diğer bir gümrüğe, işlemi gideceği gümrükte yapılmak üzere, 
kara ve hava nakil vasıtalariyle sevk olunan eşyaya 91 ve 92 nci maddeler hükümleri dairesinde 
milletlerarası veya âdi transit usulleri uyigulanır. 

Telef olunan eşya 

MADDE 94. — Türkiye sınırları içinde zorlayıcı sebeplerden dolayı telef olan transit eşyası için 
vergi aranmaz. 

Zorlayıcı sebepler yüzünden ileri gelen telef olan transit eşyası için vergi aranmaz. 
Zorlayıcı sebepler yüzünden ileri gelen telef ve ziyalar mahkeme ilâmı ile ispat edilir ve meş

hut suç şeklindeki hırsızlıklar halinde hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet savcılığınca ve telef ve 
ziya herkesçe bilinen ve daıyulan başka türlü hâdiseler yüzünden olmuşsa, o yerin en büyük idare 
âmiri tarafından verilecek belgeler kabul olunur. 
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Beyan ve işlemleri 

MADDE 91. — Demir veya Havayolları ile ıgelen ve taşıtlardan çıikarilmaiksızın transit geçi
rilecek olan eşya, şüphe hali müstesna olmak üzere sınırdaki çıfloş gümrüğüne kadar muayene edil
meksizin ve manifesto ile kurşun mühür altında sevk edilir. 

Sundurma ve antrepoya feonulmaiksızın yalnız taşıt değiştirilerek yine demir veya havayolu 
ile yapılacak sevkiyatta da yulkarıfci fıkra hükmü uygulanır. 

'.Sundurma veya antrepoya konulduktan sonra transit edilmek istenilen eşya Gümrüğe 107 nci 
mıadde hükümlerine uygun iki nüsiha transit beyannamesi ile 'beyan olunur. Eşya lüzumu halinde 
muayene edilerek (bu (beyannamelerin bir nüshası ile birlikte çıkış gümrüğüne gönderilir. 

'Transit geçirilecek eşyanın sınırdan girişinden veya sundurma veya antrepodan çıkışından iti
baren katedeceği mesafeye göre, gümrükçe tesbit edilecek süre içinde sınır dışı edilmesi lâzımdır. 
Zorlayıcı sebepler işletmelerce, geeiıktirilmefcsizin gümrüğe yazılı olarak bildirilir. 

Transit geçecek yolcuların beraberlerinde 'bulunan gümrük vergilerine tabi eşya hakkında ya
pılacak işlem bakanlıkça tâyin ve teslbit olunur. 

Muayene ve teminat 

MADDE 92." — Tasarının 912 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Diğer gümrüğe eşya şevki 

MADDE 93. — Tasarının 93 noü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Telef olan eşya 

MADDE 94. — Türkiye sınırları içinde zorlayıcı sebeplerden dolayı telef olan transit eşyası 
ieiıı vergi aranmaz. 

Zorlayıcı sebepler yüzünden ileri gelen telef ve ziyalar mahkeme ilâmı ile ispat edilir. Suçüstü 
şeklindeki hırsızlıklar halinde hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet savcılığınca; tel'ef ve ziya 
herkesçe bilinen ve duyulan başka türlü hâdiseler yüzünden olmuşsa, o yerin en büyük idare âmiri 
tarafından verilecek belgeler kalbul olunur. 
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ÎKİNOI BÖLÜM 

Aktarma rejimi 

Tarif 

MADDE 95. — Yabancı bir ülkeden, deniz, hava veya karayolları ile bir Türk limanına çıkarı
lan eşyanın, o limanda giriş vergileri Ödenmeksizin veya muaflık işlemi yapılmaksızın denizden 
yalbancı veya bir Türk limanına şevki aktarma sayılır. 

Beyan ve işlemler 

(MADDE 96. — Türk limanlarında vasıta değiştirerek: deniz yolu ile yabancı bir limana doğ
ruca a'ktarma edilecek eşyanın, gümrüğe manifestosu verilir. Eğer bu eşya sahipleri tarafından 
gönderiliyorsa veya sundurma Veyahut antrepodan çıkarılarak sevk ediliyorsa 107 nıei madde hük
müne uygun iki nüsha aktarma beyannamesi ile beyan olunur. Bu eşya, lüzuim görüldüğü takdir
de, giriş eşyasındaki esaslara göre, muayeneye tabi tutulur. Bu muayenede mal salhilbi Veya gümrük 
(komüsyoncusu yerine nakliyeci bulunabilir. Ancak, tekel maddeleri ile Türkiyetye girmesi yasak 
veya yüksek vergiye tabi eşyanın, 60 rüsum tondan küçük gemilerle yapılacak aktarmalarında 
eşya behemehal muayene edileceği gibi bir limana çıkarıldığı ispat edildiği takdirde geriverilmek 
üzere kaptan veya sahibinden vergiler karşılığı teminat da istenir. 

Denetleme 

MADDE 97. — îçinde transit eşya bulunan gayrîmuntazam seferdi yalbancı ve Türk gemilerinin 
ambar kapakları ve bu kabul eşya konmuş sair yerleri, şüphe halinde, Türkiye 'kara sularında güm
rükçe mühür altına alınabilir, ioabı hale göre memur da tefrik edilebilir. 

Türk limanına aktarma 

MADDE 98. — Bir Türk limanına aktarma ancak, oradaki gümrük idaresinin eşyanın gümrük 
işlemlerini yapmaya yetkisi bulunmak şartiyle 96 ncı maddedeki usul ve hükümlere göre yapıla
bilir. 

Yolcu eşyasının sevkı 

MADDE 99. — Yolcunun beraberinde bulunmıyan eşyasının, deniz, hava ve karayolu ile Türki
ye'den transitinde veya bir limandan deniz yolu ile aktarmasında veya her hangi bir suret ve va
sıta ile giriş işlemi yapılmak üzere diğer bir gümrüğe şevkinde kanunun bundan evvelki bölümleri 
hükümleri uygulanır. 

Ancak, sundurma ve antrepolardan çıkarılarak gönderilecek yolcu eşyası şekli, adedi ve ihtiva 
edeceği bilgiler bakanlıkça tâyin ve tesbit edilecek irsaliye ile sevk olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Antrepo rejimi 

Antrepoya konulabilecek eşya 

MADDE 100. — Türkiye'ye girmesi ve Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olmıyan yabancı 
memleket eşyası, antrepoya alınır ve bu rejimden faydalanır. 

Ihracedilecek millî mahsul ve mamuller dahilî vergilerden muafiyet bakımından, antrepoya 
alınabilir ve bu rejimden istifade ederler. 
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ÎKÎNOÎ (BÖLÜM 

Aktarma rejimi 

Tarif 

MADDE 95.— Yalbancı bir ülkeden, deniz, hava, demir veya karayolları ile bir Türk limanına 
çıkarılan eşyanın, o li'imanda giriş vergileri ödenmeksizin veya muaflık işlemi yapılmaksızın deniz
den yaJbancı veya bir Türk limanına şevki aktarma sayılır. 

Beyan ve işlemler 

MADDE 9'6. — Tasarının 96 ncı maddesi aynen kabuLedilmiştir. 

Denetleme 

MADDE 97. — içinde aktarma eşyası bulunan gayrimuntazam seferli yalbancı ve Türk gemi
lerinin ambar kapakları ve bu kaibîl eşya konmuş sair yerleri, şüphe halinde, Türkiye karasula-
rında gümrükçe mühür altına alınabilir, icabı hale göre memur da eşlik ettirilebilir. 

Türk limanına aktarma 

.MADDE 98. — Tasarının 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yolcu eşyasının şevki 

MADDE 99. — Yolcunun beraberinde bulunmıyan eşyasının, deniz, hava, demir ve. karayolu ile 
Türkiye'den transitinde veya bir limandan deniz yolu ile aktarmasında veya her hangi bir suret 
ve vasıta ile giriş işlemi yapılmak üzere diğer bir gümrüğe şevkinde kanunun bundan evvelki bö
lümleri hükümleri uygulanır. 

Ancak, sundurma ve antrepolardan çıkarılarak gönderilecek yolcu eşyası şekli, adedi ve ihtiva 
edeceği bilgiler Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilecek gönderime belgesi (irsaliye) ile sevk olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Antrepo rejimi 

Antrepoya konulabilecek eşya 

MADDE 100. — Tasarının 100 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Genel antrepo 

MADDE .101. — Özel kanunlarına göre antrepo tekelini elinde tutan işletmeler, kendi bölgele
rinde ve Türk Havayolları işletmesi gümrüklü hava liman ve meydanlarında, lüzumlu genel antre
poları açarlar ve işletirler. 

Başka yerlerde ve Türk Havayolları İşletmesinin açamadığı hava liman ve meydanlarında, ge
nel ve aşağıdaki maddede gösterilen özel antrepolar, Bakanlıkça veya izin vereceği gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından açılır ve işletilir. 

Genel antrepolar içinde, özel kabineler açılmasına, yıkama, temizleme ve teşhir yerleri tesisine 
izin vermeye Bakanlık yetkilidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altındaki yabancı 
kolilere mahsus kapalı yerler de, genel antrepo sayılır. 

Özel antrepolar 

MADDE 102. — Her türlü gümrük işlemini yapmaya yetkili gümrük idarelerinin bulunduğu 
yerlerde özel antrepolar açılabilir. 

Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya muhafazaları 
hususi tertip ve tesislere lüzum gösteren maddeler, ancak, kendi tabiatlarına uygun olarak tesis 
olunan bu yerlere konulabilir. Aynı zamanda, buralara konu ile ilgili sair eşyanın alınmasına, Ba
kanlık izin verebilir. 

Bu nevi eşya Bakanlıkça tesbit edilir. 

Fiktif antrepo 

MADDE 103. — Gümrüğün denetlemesi altında bulunmak şartiyle, mal sahipleri veya temsil
cileri tarafından temin ve tesis edilmiş olan mahal ve depolara yükte ağır ve hacimli eşya veya 
uygun görülecek sair maddelerin konulmasına ithal bakımından her hangi bir sakınca bulunma
dığı takdirde izin vermeye Bakanlık yetkili olup, bu yerler fiktif antrepo telâkki edilir. 

Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergiler de fiktif antrepo sayılır. 

Teminat 

MADDE 104. — Bakanlık genel ve özel antrepo açma ve işletme izni vereceği gerçek ve tüzel 
kişilerden, bu kanuna göre aranacak vergi ve ceza haklarını korumak üzere münasip göreceği 
miktarda teminat istiyebilir. 

Ancak, fuar ve sergiler hariç, fiktif antrepo açılmasında ve buraya eşya konulmasında temi
nat aranması mecburidir. Şu kadar ki, eşyaya ait teminat alınmış olsa bile, gümrük giriş işlemle
rine başlanmadan ve bu işlemler bitirilmeden ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve gümrüğün 
yazılı izni olmadan, eşya buralardan kısmen veya tamamen çıkarılamaz. Aksine harekette idari 
takipler ve kaçakçılık mevzuatına göre kovuşturma yapılır. 

Antrepo yapılan 

MADDE 105. — Antrepo olarak kullanılacak yerlerde, gümrükçe, aşağıdaki nitelikler ve şart
lar aranır. 

1. Eşyanın iyi muhafazasına elverişli olmak. 
2. Özel antrepo yapılarında, tahsis edilecekleri maddelerin özelliklerine göre, ayrıca lüzumlu 

teknik tesisler bulunmak. 
... 3. Lüzumu gümrükçe kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka, insan girip çıkmasına ve 

eşya çıkarılmasına elverişli menfezleri kapatılmış olmak. 
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Genel antrepo 

MADDE 101. — Tasarının 101 nci maddesi ayn'en kaibul edilmiştir. 

Özel antrepolar 

MADDE 102. — Tasarının 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Fiktif antrepo 

MADDE 103. — Tasarının 103 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teminat 

MADDE 104. — Tasarının 104 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Antrepo yapılan 

MADDE 105. — Antrepo olarak kullanılacak yerlerde, gümrükçe, aşağıdaki nitelikler ve şart
lar aranır. 

a) Eşyanın iyi muhafazasına elverişli olmak, 
b) Özel antrepo yapılarında, tahsis edilecekleri maddölerin özelliklerine göre, ayrıca lüzumlu 

teknik tesisler bulunmak, 
c) Lüzumu gümrükçe kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka, insan girtip çıkmasına ve 

eşya çıkarılmasına elverişli menfezleri kapatılmış olmak, 
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4. Umumi ulaştırma vasıtalarına yakın ve eşyanın girip çıkmasında gözetilmesine elverişli 
olmak. 

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

Antrepo işletmeleri buralardaki eşyanın emniyeti ve hizmetlerin çabuk görülmesi bakımların
dan, Bakanlıkça zamanla lüzum görülecek tesis ve tadilleri yapmaya ve ileri tekniğin gerektirdiği 
cihazları temine mecburdurlar. 

Antrepolarda görevli gümrük memurlarının ücretleri 

MADDE 106. — Her nevi antrepo sahip ve işletmeleri, bu yerlerde görevlendirilecek gümrük 
ve gümrük muhafaza memurlarına, Devletçe ödenecek maaş, ücret, tahsisat ve sairenin gayrisâfi 
tutarlarını ilgili gümrük veznesine aydan aya peşinen öderler. 

Beyan ve eşyanın antrepoya alınması 

MADDE 107. — Antrepolara konacak eşya, sahip veya temsilcileri veya nâkilleri tarafından, 
52 nci maddede yazılı süre içinde veya 53 ncü maddenin 2 No.lu fıkrasına göre Bakanlıkça tesbit 
olunacak esaslar dairesinde gümrüğe beyan olunur. 

Eşya, antrepolara gümrüğün denetlemesi altında alınır. Şüphe edilen veya ilgililer tarafından 
lüzum gösterilen kablar muayene memuru huzuru ile açılıp yoklanır. 

Kırık veya tamire muhtaç kablar ile, dağınık eşya antrepolarda gümrük ve antrepo işletmesinin 
müşterek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza altına alınır ve durum tutanakla tesbit olunur. 

Antrepolarda yapılabilecek işler 

MADDE 108. — Genel ve özel antrepolarda, gümrük denetlemesi altında, kab tamiri ve yeni
lenmesi, eşyanın havalandırılması, kalburlanması gibi iyi muhafazası bakımından lüzumlu veya yeni 
çeşitler yapılması, karıştırılması, büyük kablardan küçük kablara boşaltılması ve numune çıkarıl
ması gibi ticari icaplara uygun ameliyelere gümrükçe izin verilebilir. 

Transit geçirilecek eşyanın menşelerine bakılmaksızın birbirleriyle veya millî eşya ile karıştı
rılmasına Bakanlıkça müsaade olunabilir. 

Ancak, birinci fıkrada yazılı işlemler giriş eşyasında, eşyanın tarife cetvelindeki tatbik yerini 
değiştirecek mahiyette olmaksızın ve muhtelif resme tabi eşya bir kab içine konulmaksızm yapı
labilir. 

Bu hususlara aykırı hareketlerde, duruma göre, bu kanun veya kaçakçılık mevzuatı hükümle
rine göre işlem yapılır. 

Sorumluluk 

MADDE 109. — İşletmeler, sundurma ve antrepolara konulan eşyanın, buraya almışlarında 
gümrükçe miktarları tesbit edilmiş ise bu miktarlarından, tesbit edilmemiş ise belgelerinde yazılı 
miktarları üzerinden gümrüğe karşı sorumludur. 

Şu kadar ki, eşyanın tabiatından ileri gelen kayıplara fireler ve gümrüğün denetlemesi altında 
yapılan ameliyelerden ileri gelen eksiklikler ile sundurma ve antrepo işletmelerinin kusur ve ha
talarından ileri gelmediği gümrüğe ispat edilen telef, kayıplar ve çalınmalar için vergiler aran
maz. Eşya gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş ise, noksan çıkan eşyanın vergileri 
sigorta ettirenden veya lehine ettirenlerden alınır. 
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d) Umumi ulaştırma vasıtalarına yakın ve eşyanın girip çıkmasında gözetilmesine elverişli ol
mak, 

e) Eşyanın antrepo içinde taşınması, istifi, tartılması, ölçülmesi, girişte ve çıkışta yükleme ve 
boşaltma gibi hizmetler için fenni tesis ve cihazları bulunmak, 

Antrepo işletmeleri buralardaki eşyanın emniyeti ve hizmetlerin çabuk görülmesi bakımların
dan, Bakanlıkça zamanla lüzum görülecek tesis ve tadilleri yapmaya ve ileri tekniğin gerektir
diği cihazları temine mecburdurlar. 

Antrepolarda görevli gümrük memurlarının ücretleri 

MADDE 106. — Her nevi antrepo sahip ve işletmeleri, bu yerlerde görevlendirilecek gümrük 
ve gümrük muhafaza memurlarına, Devletçe ödenecek maaş, ücret, tahsisat ve sairendn gayri-
sâfi tutanlarını ilgili gümrük veznesine aydan aya peşin olarak öderler. 

Beyan ve eşyanın antrepoya alınması 

MADDE 107. — Tasarının 107 nci maddesi aynen kabull edilmiştir. 

Antrepolarda yapılabilecek işler 

MADDE 108. — Tasarının 108 nci maddesi aynen kabull edilmiştir. 

Sorumluluk 

MADDE 109. — İşletmeler, sundurma ve antrepolara konulan eşyanın, buraya almışlarında 
gümrükçe miktarları tesbit edilmiş ise bu miktarlarından, tesbıit edilmemiş ise belgelerinde yazılı 
miktardan üzerinden gümrüğe karşı sorumludur. 

Şu kadar ki, eşyanın tabiatından ileri gelen kayıplarla fireler ve gümrüğün denetlemesi altında 
yapılan ameliyelerden ileri gelen eksiklikler ile sundurma ve antrepo işletmelerinin kusur ve hata
larından dleri gelmediği, gümrüğe ispat edilen telef, kayıplar ve çalınmalar için vergiler aranmaz. 
Eşya gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş ise, noksan çıkan eşyanın vergileri si
gorta ettirenden veya lehine ettirilenlerden alınır. 
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Yukarıki fıkralarda yazılı sebepler dışında kalan eksiklikler kabul edilmez. Bunların vergi 
ve cezaları tutarı bir meblâğ antrepo ve sundurma işletmesinden tazminat olarak alınır. 

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

Gümrüğün denetleme hakkı 

MADDE .110. — Sundurma ve antrepoların giriş ve çıkış kapıları ve eşyanın girip çıkmasına 
mahsus boru ve tertipleri gümrük idaresince de kilit ve mühür altında bulundurulur. Bakanlık, 
Devlet işletmelerine ait sundurma ve antrepolarda bu tedbirlerden vazgeçebilir. 

Bakanlığın müfettişi ve müfettiş muavinleri ile ilgili gümrük âmirleri veya yetkili kılacakları 
memurları sundurma ve antrepolarda gümrük haklarını koruma ve suiistimalleri önliyecek tedbir
leri almaya ve bu işletmelerin kayıtlarını ve belgelerini tetkik ve teftiş etmeye ve her zaman sundur
ma ve antrepolardaki eşyayı yoklamaya yetkilidirler. Sundurma ve antrepo işletmeleri de bu kayıt
ları ve belgeleri ve eşyayı bunlara göstermeye sundurma ve antrepoları açmaya ve yapılacak yokla
maları kolaylaştırmaya mecburdurlar. 

Sundurma ve antrepo işletmelerince tutulacak giriş çıkış kayıt ve muhasebeleri, gümrük denet
lemesini temin edecek şekil ve usullere uygun olması lâzımdır. 

Gümrüklerce yukarıki fıkralara göre alman tedbirler ve yapılan denetlemeler, sundurma ve an
trepo işletmelerinin bu kanuna göre olan sorumluluğuna iştirak sayılmaz ve bu sorumluluğu azalt
maz. 

Denetleme neticeleri 

MADDE 111. — Sundurma ve antrepo mevcutları her yıl gümrüğün denetlemesi altında sayıla
rak kayıtlarla karşılaştırılır. Eşyası sayılamıyacak kadar çok olan büyük sundurma ve antrepolarda 
yoklamalar, gümrükçe belirtilecek usule göre, en çok beş yıl içerisinde tamam olmak üzere kısım kı
sım yapılabilir. 

Yapılan denetleme ve yoklama sonunda noksan çıkan eşya hakkında kaçakçılık takibatı yapılma
sını gerektirir haller müstesna, kanunun 109 ncu maddesi hükümleri uygulanır. 

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

Fa^la çıkan eşya hakkında, kaçakçılık takibatı yapılmasını gerektirir haller müstesna, kayda alı
narak, 140 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, fiktif antrepolardaki fazlalık orijinal ambalajlı eşyadan ise ve giriş sırasında kas-
den beyan edilmemiş olduğu anlaşılırsa, kaçakçılık takibatı da yapılır. 

Süre 

MADDE 112. — a) Genel ve özel antrepolarda eşya, ençok beş yıl kalabilir. Bakanlık makbul 
sebepler dolayısiyle, eşyanın iyi bir halde bulunması şartiyle bu süreyi bir yıl daha uzatabileceği 
gibi, bu sürelerle antrepoda kalması mahzurlu olan eşya için bu süreyi kısaltabilir. 

Genel antrepo sayılan posta, telgraf ve telefon idaresinin sorumluluğu altındaki mahallerde, eş
yanın bekleme süresi bağlı bulunduğumuz milletlerarası andlaşmalar hükümlerine tabidir. 

Bu süreler sonunda eşya yabancı memleketlere çıkarılmazsa vergilerinin ödenerek yurda sokul
ması lâzımdır. Süresi dolduğu halde kaldırılmıyan eşyanın çekilmesi sahiplerinin adreslerine yazı ile 
ve adresleri' bilinmiyorsa ilân suretiyle tebliğ edilir. 
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Yukarıki fıkralarda yazılı sebepler dışında kalan eksiklikler kabul edilmez. Bunların vergi ve 
cezaları tutarı bir meblâğ, antrepo ve sundurma işletmesinden tazminat olarak alınır. 

Tabiatları icabı, antrepolarda ve antrepolar arası nakliyatta veya antrepodan diğer bir güm
rüğe şevkte, fire veren eşya ile antrepolarda yapılmasına izin verilen manipülâsyonlardan dolayı 
noksanlaşan maddeler için bir fire tesbitine Bakanlık yetkilidir. Ancak, fiktif antrepolara konu
lan eşyada, her ne suretle olursa olsun vukubulan kayıplar ve fireler kabul olunmaz. 

Gümrüğün denetleme hakkı 

MADDE 110. — Tasarının 110 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denetleme neticeleri 

MADDE 111. — Tasarının 111 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Süre 

MADDE 1.12. — Tasarının 112 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu tebliğden itibaren bir ay içinde kaldırılmıyan eşya hakkında 140 ncı madde hükümleri uy
gulanır. 

b) Fiktif antrepolarda eşyanın kalabileceği süre, iki yılı geçmemek üzere Bakanlıkça tesbit 
olunur. Bu süre içinde kaldırılmıyan eşyanın vergileri teminatlarından mahsubedilir. Bu kabil ol
mazsa Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

c) Yolcu beraberinde gelen eşyanın gümrük salonları ile antrepolarda kalabileceği süre üç ay
dır. Bu süre içinde kaldırılmıyan eşya hakkında 140 ncı madde hükümleri' uygulanır. 

Antrepolararası nakil 

MADDE 113. — Eşyanın bir antrepodan başka antrepoya kaldırılması ve genel antrepoda açıl
mış özel kabineler arasında yer değiştirilmesi gümrükçe tesbit olunacak usul dairesinde yapılır. 

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

Antrepodaki eşyanın devri 

MADDE 114. — Antrepolarda sahipleri adına kaydı yürütülen eşyanın başkasına devri, devre
den ve devralan tarafından, antrepo işletmesine ve gümrüğe yazılı olarak bildirilir. 

Eşyaya ait vergiler ve cezalar hakkındaki teminat şartlarına uygunluk gösterildiği1 takdirde güm
rükçe, bu devre müsaade edilir. 

İşletmeler ve eşya sahibi münasebeti 

MADDE 115. — işletmeler ile eşya sahipleri arasında ardiyecilik münasebetlerinde genel hü
kümler uygulanır. 

Gümrüğün sundurma ve antrepolarından alınacak ücret 

MADDE 116. — Gümrükçe işletilen sundurmalarla antrepolara konacak eşyadan alınacak ardiye, 
hamallık ve açıcılık gibi hizmetler karşılığı ücretler, mahallî rayice uygun olarak Bakanlıkça tesbit 
edilir ve yayınlanır. 

Antrepolarda özellik gösteren faaliyet 

MADDE 117. — Serbest liman ve bölge kanunu hükümleri saklı kalmak üzere sınai faaliyetlerle 
rafineri tesisleri, kimya ve montaj sanayii gibi özellik taşıyan faaliyetlerin cereyan ettiği özel antre
polar ve benzeri yerlerde yapılacak işler ve gümrükçe uygulanacak usuller, Bakanlıkça tâyin ve tes
bit olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici kabul ve geçici muaflık rejimi 

Geçici olarak giren eşya 

MADDE 118. — Ham veya yarı mamul maddeleri dışardan getirilerek memleket içinde başkaca 
maddeler katılmış olsun olmasın tamamlayıcı veya değerlendirici az veya çok bir işçilik gördükten 
ve yarı mamul veya mamul hale getirildikten sonra en geç iki yıl içinde tekrar çıkarılacak eşyanın 
vergileri, Bakanlıkça kabul ve tesbit edilecek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağlanır. 
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Antrepolararası nakil 

MADDE 113. — Tasarının 113 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Antrepodaki eşyanın devri 

MADDE 114. — Tasarının 114 ncü maddesi aynen kabul edilmişti!'. 

İşletmeler ve eşya sahibi münasebeti 

MADDE 115. — Tasarının 115 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gümrüğün sundurma ve antrepolarından alınacak ücret 

MADDE 116. — Tasarının 116 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Antrepolarda özellik gösteren faaliyet 

MADDE 117. — Tasarının 117 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖEDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici kabul ve geçici muaflık rejimi 

Geçici olarak giren eşya 

MADDE 118. — Tasarının 118 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu hükümden faydalanabilecek eşya ile bunların görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti ve fire 
nisbetleri Malice, Ticaret, Gümrük ve Tekel ve Sanayi bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

Ayrıca yurda katî olarak sokulan ham, yarı mamul ve mamul maddelerin yurtta başkaca madde
ler katılsın katılmasın, tamamlayıcı veya değerlendirici bir işçilik görerek yarı mamul veya mamul 
halde ihraçlarında bu eşyanın maliyetine giren Gümrük Vergisi ile gümrüklerce alman sair vergi, 
resim ve harçların toplamına kargılık vasati bir verginin reddine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçici muaflık 

MADDE 119. — Aşağıda yazılı maksatlarla memlekete geçici olarak girecek yabancı eşyanın 
vergileri, Bakanlıkça kabul ve tesbit edilecek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağlanır. 

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

2. Altı ay içinde tekrar çıkarılmak üzere sergi, panayır ve pazarlar, koşu ve müsabakalar, konfe
ranslar ve törenler için getirilen eşya ile tiyatro ve sirk heyetlerinin getirdikleri sahne ve temsil eş
yası, takımları ve hayvanları, 

3. Bir yıl içinde yurt dışına çıkarılmak şartiyle yabancı filim ve televizyon müesseselerinin yur
dumuzdaki faaliyetleri için getirecekleri filim çekme makinaları ile alet ve malzemeleri, dekor ve 
aksesuvarları ve boş fi'limleri, 

4. a) Memleket eşyasının ihracında ambalaj maddesi olarak kullanılmak üzere gelen eşya, (Bu 
hükümden, faydalanacak ambalaj maddelerinin çeşitleri ve hangi eşyanın çıkışında kullanılacağı ve 
ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı görebileceği işçilik ve fireleri Ticaret, Gümrük ve Tekel, Sana
yi bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir.), 

b) Ticari olan veya olmıyan eşya naklinde kullanılmak üzere dolu veya boş olarak gelen lift
ler, tüpler, masura, bobin ve sair zarflar ile makaralar, (Bunlardan gerek dolu gerekse boş gelenle
rin, ne kadar süre yurt içinde kalabileceği Bakanlıkça tesbit olunur..), 

c) Sanayide kullanılacak olup memleket dâhilinde yapılmamasmdan dolayı imalâtçıya bir kül
fet tahmil edeceği Sanayi Bakanlığınca kabul ve tesbit edilecek kalıplar, (En geç altı ay zarfında 
yurt dışına çıkarılmak kaydiyle), 

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

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

7. a) Büyük inşaat, tesisat ve fennî araştırmalarla batık gemilerin çıkarılması işlerinde kul
lanıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıkarılacak olan ve memlekette bıüunmıyan veya temini büyük 
külfeti gerektiren fennî vasıta ve taşıtlar ile bunların takımları, (Bu eşyanın 'çeşitleri ve yurt için
de kalabileceği süreler Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tesbit olunur.), 

b) Balık avcılığında kullanılmak üzere hariçten getirilecek balıkçı gemileri ile bunların içinde 
bulunan balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malzeme, (bunların mahiyetleri ve yurt içinde 
kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Ulaştırma bakanlıklarınca tesbit olunur). 

c) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanması, temizlenmesi ve tamiri için milletlerarası usullere 
göre getirilen ve patent icabı satılmıyan tulumbalar ve sair fenni vasıtalar, (Bunların mahiyetleri 
ve yurt içinde kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarınca tesbit olunur). 

8. Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar ve araştırmalar yapan şahıs veya heyetlerin bu 
maksatlar için getirecekleri eşya (bunların çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri Millî Eğitim ve Güm
rük ve Tekel bakanlıklarınca tesbit olunur). 
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Geçici muaflık 

MADDE 119. — Aşağıda yazılı maksatlarla memlekete geçici olarak girecek yabancı eşyanın 
vergileri, Bakanlıkça kabul ve tesbit edilecek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağlanır. 

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

b) Altı ay içinde tekrar çıkarılmak üzere sergi, panayır ve pazarlar, koşu ve müsabakalar, 
konferanslar ve törenler için getirilen eşya ile tiyatro ve sirk heyetllerinin getirdikleri sahne 
ve temsil eşyası, takımları ve hayvanları, 

c) Bir yıl1 içinde yurt dışına çıkarılmak şartiyle yabancı filim ve televizyon müesseselerinin 
yurdumuzdaki faaliyetleri için getirecekleri filim çekme makinaları ile alet ve malzemeleri, dekor ve 
aksesuvarları ve boş filimleri, 

d) 1. Memleket eşyasının ihracında ambalaj maddesi olarak kullanılmak üzere gelen eşya, 
(Bu hükümden faydalanılacak ambalaj maddelerinin çeşitleri ve hangi eşyanın çıkışında kullanı
lacağı ve ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı, görebileceği işçilik ve fireleri Ticaret, Gümrük 
ve Tekel ve Sanayi bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir.) 

2. Ticari olan veya olmıyan eşya naklinde kullanılmak üzere dolu veya boş olarak gelen lift
ler, tüpler, masura, bobin ve sair zarflar ile makaralar, (Bunlardan gerek dolu ve gerekse boş 
gelenlerin ne kadar süre yurt içinde kalabileceği bakanlıkça tesbit olunur.) 

3. Sanayide kullanılacak olup memleket dâhilinde yapılmamasmdan dolayı imalâtçıya bir kül
fet tahmil edeceği Sanayi Bakanlığınca kabul ve tesbit edilecek kalıplar, (En geç altı ay zarfın
da yurt dışına çıkarılmak kaydiyle.) 

e) Milletlerarası andlaşmalarla kabul ettiğimiz hükümler saklı kalmak şartiyle, siparişe mah
sus olmak üzere getirilen her çeşit numunelik ve modellik eşya, (Altı ay içinde çıkarılmak ve ya
bancı fabrika ve sanat sahipleriyle bunların gezici ticaret memurları tarafından getirilmek ve 
karşılıklı olmak şartiyle.) 

f) Tecrübe ve muayene edilmek için gelen ve en geç altı ay içerisinde çıkarılan eşya, (Bakan
lığın izni ile.) 

g) 1. Büyük inşaat, tesisat ve fennî araştırmalarla batık gemilerin çıkarılması işlermde kul
lanıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıkarılacak olan ve memlekette bulunmıyan veya temini bü
yük külfeti gerektiren fennî vasıta ve taşıtlar ile bunların takımları, (Bu eşyanın çeşitleri ve yurt 
içinde kalabileceği süreler Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tesbit olunur.) 

2. Balık avcılığında kullanılmak üzere hariçten getirilecek balıkçı gemileri ile bunların için
de bulunan balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malzeme, (Bunların mahiyetleri ve yurt için
de kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Ulaştırma bakanlıklarınca tesbit olunur.) 

3. Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanması, temizlenmesi ve tamiri için milletlerarası usullere 
göre getirilen ve patent icabı sayılmıyan tulumbalar ve sair fennî vasıtalar, (Bunların mahiyetleri 
ve yurt içinde kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarınca tesbit olunur.) 

h) Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar ve araştırmalar yapan şahıs veya heyetlerin 
bu maksatlar için getirecekleri eşya, (Bunların çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri Millî Eğitim ve 
Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tesbit olunur.) 
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9. İdari veya adlî kaza için delil olarak getirilecek ve tahkikat veya muhakeme sonunda çıka
rılacak olan eşya. 

10. Türkiye'de geçici bir zaman oturmak üzere gelenlerin kendilerine mahsus olan kamplama 
eşyası, (bunların çeşitleri ve miktarları seyahatin maksadına ve devamı süresine uygun olmak ve 
bir yıl içinde iade edilmek şartiyle). 

11. Yabancı memleketlerde oturan fen ve sanat sahipleriyle işçilerin sanatlarını icra için 
Türkiye'ye gelişlerinde beraberlerinde getirdikleri veya kendilerinden en çok bir ay önce veya bir 
ay sonra kendi adlarına veya Türkiye'de ilgili olduğu müessese adına gönderilen ve bir yıl içe
risinde çıkarılan, kendilerine mahsus cihaz ve aletleriyle takımları. 

12. Yapılan andlaşmalara göre geçici olarak Türkiye'ye giren muharrik ve müteharrik demir
yolu vasıtaları ile sınır nakliyatında kullanılan taşıtlar, (Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakan
lıklarınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde ve teminat aranılmaksızm.) 

13. Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak üzere gelen 
yabancıların beraberlerinde veya kendilerinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra getirdikleri 
ve getirecekleri, '* °« " * : '5 s *" • s "* 

a) Kullanılmış ev eşyası memlekette iki yıl süre ile kalabilir. Bu süre sonunda ikâmetin uza
ması halinde bu kanunun 10 ncu maddesinin 4/a fıkrası hükmü uygulanır. 

b) Otomobil ve motosikletler Türkiye'de iki yıl kalabilir. 
Bu süre Bakanlıkça en çok üç yıl daha uzatılabilir. (Kanunun 12 nci maddesi hükmünden 

faydalanamayacak olan bu taşıtların özel bir trafik plâkası taşımak ve memlekette kaldığı süre 
içerisinde içişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca müştereken tesbit edilecek esaslar daire
sinde kullanılmak şartlariyle.) 

Beyan 

MADDE 120. — Türkiye'ye geçici olarak sokulacak eşya 54 ncü maddenin birinci fıkrasındaki 
esaslar dâhilinde geçici kabul giriş beyannamesiyle gümrüğe beyan olunur. Bu beyannamenin şekli, 
adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tevsikine yarıyacak belgelerin mahiyet ve adedleri ve 
hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tâyin ve tesbit olunur. 

Bu kanunun 12 nci maddesinde geçen triptik ve gümrük giriş karneleri veya benzeri belgeler 
de geçici kabul giriş beyannamesi sayılır. 

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

Muayene ve teminat 

MADDE 121. — Girişte Gümrük İdaresi tarafından, beyanlar incelenerek teminata bağlanması 
gereken vergilerle eşyanın ayniyetlerini denetlemeye yarıyacak nitelikleri tesbit olunur. İlgililer 
eşya nevinin en yüksek tarifesi üzerinden teminat vermeyi isterse o yolda işlem yapılır. Kulla
nılmış çuval ve kanaviçeler Bakanlıkça ayniyat ve nitelik tesbitinden istisna edilebilir. Bu takdir
de Bakanlıkça bunlar için ayrı esaslar konulabilir. 

Tekrar çıkarma 

MADDE 122. .— Eşyanın tekrar çıkarılmasından vazgeçilerek süresi içinde antrepoya veya 
gümrükçe izin verilen yerlere konulması caiz ve tekrar çıkış hükmündedir. 

Kaçakçılık kovuşturmasını gerektirir haller saklı olmak üzere süresi içinde zorlayıcı sebepler 
dışında yurt dışı edilmiyen eşyaya ait teminat irat kaydedilir. Miktar itibariyle çıkan noksanlık
ların da vergileri teminatından mahsubedilir. 

Çıkış gümrüğünce yapılan muayenesinde cinsi ve nev'i itibariyle [beyannamesine aykırı bulunan 
eşya hakkında kaçakçılık kovuşturması yapılır. 
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i) İdari veya adlî kaza için delil olarak getirilen ve tahkikat veya muhakeme sonunda çıka
rılacak olan eşya, 

j) Türkiye'de geçici bir zaman oturmak üzere gelenlerin kendilerine mahsus olan kamplama 
eşyası, (Bunların çeşitleri ve miktarları seyahatin maksadına göre ve devam süresine uygun ol
mak ve bir yıl içinde iade edilmek şartiyle.) 

k)1 Yabancı memleketlerde oturan fen ve sanat sahipleriyle işçilerin sanatlarını icra için Tür
kiye'ye gelişlerinde beraberlerinde getirdikleri veya kendilerinden en çok bir ay önce veya bir 
ay sonra kendi adlarına veya Türkiye'de ilgili olduğu müessese adına gönderilen ve bir yıl içeri
sinde çıkarılan, kendilerine mahsus cihaz ve aletleriyle takımları, 

1) Yapılan andlaşmalara göre geçici olarak Türkiye'ye giren muharrik ve müteharrik demir
yolu vasıtaları ile sınır nakliyatında kullanılan taşıtlar, (Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakan
lıklarınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde ve teminat aranılmaksızm.) 

m) Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen 
yabancıların beraberlerinde veya kendilerinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra getirdikleri 
veya getirecekleri, 

1. Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ile kalabilir. Bu süre sonunda ikametin uzaması halinde 
bu kanunun 10 ncu maddesinin (d) bendi hükmü uygulanır. 

2. Otomobil ve motosikletler Türkiye'de iki yıl kalabilir. 
Bu süre Bakanlıkça en çok üç yıl daha uzatılabilir. (Kanunun 12 nci maddesi hükmünden fay-

dalanamıyacak olan bu taşıtların özel bir trafik plâkası taşımak ve memlekette kaldığı süre içeri
sinde İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca müştereken tesbit edilecek esaslar dairesinde 
kullanılmak şartlariyle.) 

Beyan 

MADDE 120. — Tasarının 120 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muayene ve teminat 

MADDE 121. — Girişte Gümrük İdaresi tarafından, beyanlar incelenerek teminata bağlanması 
gereken vergilerle eşyanın ayniyetlerini denetlemeye yarıyacak nitelikleri tesbit olunur. İlgililer 
eşya nevinin en yüksek tarifesi üzerinden teminat vermeyi isterse o yolda işlem yapılır. Kullanıl
mış çuval ve kanaviçeler Bakanlıkça ayniyet ve nitelik tesbitinden istisna edilebilir. Bu takdirde 
Bakanlıkça bunlar için ayrı esaslar konulur. 

Tekrar çıkarma 

MADDE 122. — Tasardın 122 nci maddesi1 aynen kabul edilmiştir. 
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(Hiükütaıetin Teklifi) 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

Çıkış rejimi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çıkış işlemleri 

Beyanname ve tescil 

MADDE 123. — Türkiye'den kesin olarak çıkarılacak eşyanın yetkili gümrüğe beyanname ile 
bildirilmesi mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tavsikine yarıyan belgelerin 
mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tâyin vo 
tesbit olunur. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üzerine sıra numarası, tarih ve resmî mühür konması 
ile tamam olur. 

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

Sözle beyan ve özel beyan 

MADDE 124. — Aşağıdaki eşya gümrüğe ağızdan veya Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilecek şe
kilde beyan olunur : 

1. Yolcu ve turistlerin beraberlerindeki zat eşyası, devamlı görevle veya yerleşmek üzere 
yabancı memleketlere giden Tür'k memur ve vatan'daslannın ve Türkiye'deki devamlı görevleri ve 
işleri sona eren yabancıların beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden i'ki ay evvel veya altı 
ay sonra göndrilecek zat ve ev eşyası, fen ve sanat sahiplerinin ve işçilerin sanatlarını icra için bera
berlerinde götürdükleri aletleri ile takımları ve ticari kıym'eti olmıyan numuneler. 

2. Nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde götürecekleri zat eşyası. 
ı3. Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına verilecek kumanya ve yakıtlar. 
4. Kara sının bölgesinde k % ve kasabalar ile pazarlardan sınırın diğer tarafındaki halkın ken

di ihtiyaçları için alıp götürecekleri «şya ve hayvanlar ve Türkiye sınır bölgesi ahalisinin sınırın 
diğer taraf bölgesindeki köy, kasaba ve pazarlara satmak üzere birlikte götürdükleri kendi eşya ve 
hayvanları, (bunların cins, nevi ve miktarları bakanlıkça tayin ve tesbit edilir.) 

5. İçinde ölü veya ölümün kül veya kemikleri bulunan tabut vazo ve sair kaplar ile çelenk ve 
çiçekler. 

6. Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki yabancı devletlerin misyon şefleri ile diplomatik mu-
aflıfklardan faydalanan ve meslekten olan elçilik ve konsolosluk mensuplarına, delege ve heyetlere 
ait zat ve ev eşyası ve taşıtları (bunlar için kurye mektupları ve misyon şeflerince verilmiş mek
tuplar aranır.)^ 

7. Tieari mahiyet arz etmiyen yerli mâimû'l ve mahsullerden hediyelik eşya, 
'8. Ticari reklâm m'aksadiyle gönderilecek ve gönderildikleri yerlerde parasız olarak dağıtıla

cak matbu ilân, katalog, broşür, takvimler ve emsali matfbua, 
9. Türkiye'de vefat eden yabancıların memleketlerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden zat 

ve ev eşyası. 
10. Turistlerin beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden önce veya sonra gönderecekleri 

eşya. 
Yukardaki fıkralar dışında kalan gayriticari eşyanın ihracına ait usuller giriş hükümlerine uy

gun olarak bakanlıkça tesbit edilir. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

Çılaş rejimi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çıkış işlemleri 

Beyanname ve tescil 

MADDE 123. — Tasarının 123 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sözle beyan ve özel beyan 

MADDE 124. — Aşağıdaki eşya gümrüğe ağızdan veya Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilecek şe
kilde beyan olunur : 

a)' Yolcu ve turistlerin beraberlerindeki zat eşyası, devamlı görevle veya yerleşmek üzere ya
bancı memleketlere giden Türk memur ve vatandaşlarının ve Türkiye'deki devamlı görevleri ve 
işleri sona eren yabancıların beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden iki ay evvel veya altı 
ay sonra gönderilecek zat ve ev eşyası, fen ve sanat sahiplerinin ve işçilerin sanatlarını icra için 
beraberlerinde götürdükleri aletleri ile takımları ve ticari kıymeti olmıyan numuneler, 

b) Nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde götürecekleri zat eşyası, 
c) Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına verilecek kumanya ve yakıtlar, 
d) Kara siniri bölgesinde köy ve kasabalar ile pazarlardan sınırın diğer tarafındaki halkın 

kendi ihtiyaçları için alıp götürecekleri eşya ve hayvanlar ve Türkiye sınır bölgesi ahalisinin sı
nırın diğer taraf bölgesindeki köy, kasaba ve pazarlara satmak üzere birlikte götürdükleri kendi 
eşya ve hayvanları, (Bunların cins, nevi ve miktarları Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilir.) 

e) İçinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bulunan tabut vazo ve sair kablar ile çelenk 
ve çiçekler, 

f) Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki yabancı devletlerin misyon şefleri ile diplomatik 
muaflıklardan faydalanan ve meslekten olan elçilik ve konsolosluk mensuplarına, delege ve heyet
lere ait zat ve ev eşyası ve taşıtları (Bunlar için kurye mektupları ve misyon şeflerince verilmiş 
mektuplar aranır.) 

g) Ticari mahiyet arz etmiyen yerli mamul ve mahsullerden hediyelik eşya, 
h) Ticari' reklâm maksadiyle gönderilecek ve gönderildikleri yerlerde parasız olarak dağıtıla

cak matbu ilân, katalog, broşür, takvimler ve emsali matbua, 
i) Türkiye'de vefat eden yabancıların memleketlerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden zat 

ve ev eşyası, 
j) Turistlerin beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden önce veya sonra gönderecekleri 

eşya, 
Yukardaki fıkralar dışında kalan gayriticari eşyanın ihracına ait usuller giriş hükümlerine uy 

gun olarak Bakanlıkça tesbit edilir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Çıkış eşyasının kıymeti 

iMADDE 125. —• Eşyanın çıkışı anında be'yan edilecek kıymeti, müstakil bir alici ile müsakil bir 
satıcı arasında tam ve serbest rekabet şartlan altında takarrür etmiş olan, çıkış mahallindeki ih
raç fiyatıdır. 

Eşyanın beyannamesi Türkiye'den son çıkış mahallinde verilmemiş ise, (buraya kadar olan nak
liye masrafları da, fiyata dâJhül edilir. 

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

Beyannamenin tescili şartları 

MADDE 126. — Ticari mahiyette olup beyanname ile çıkış işlemi yapılması gereken eşyaya ait 
beyannamelerin, gümrükçe kabul ve tescili için, mütaa'kıp maddelerde yazılı olduğu üzere, eşya
nın tamamının muayeneye hazır bulundurulması Ve deniz, kara ve hava nakil vasıtalarının Bakan
lıkça tâyin edilecek süre içinde geleceğinin tevsik edilmesi şarttır. Ancak, standardizasyon kontrol-
ları haricolarak gümrükçe yaptırılacak tahlil ve 'ekspertizi icalb ettiren hallerde nakil vasıtalarının 
gelişinden evvel beyanname tesciline gümrük idare amirince izin verilir. 

Muayeneye arz ve muayene yeri 

MADDE 127. — Çıkış eşyasının tam'amının, çıkış işlemini yapmaya yetkili gümrüğe vieya güm
rükçe gösterilen bir mahalle, sundurma ve antrepoculuğu tekeli altında bulunduran yerlerde de 
bu müesseselerin ihtiyaç nisbetinde temin ve gerekli vasıtalarda teçhiz edecekleri sundurmalara 
mal sahipleri veya komüsyoneuları tarafından getirilmesi ve burada gümrüğün muayenesine arz 
edilmesi mecburidir. 

Ancak, döküm halindeki eşyanın deniz üstünde vapura veya vagon ve diğer taşıtlara yükleti-
lirken muayenesinin yapılmasına gümrükçe izin verilir. 

Sundurma süresi 

MADDE 128. — Çıkış eşyası, sundurmalarda bir ay kalabilir. Zorlayıcı veya gümrükçie kabul 
edilebilecek makbul sebepler tahtında, gümrük idare amirlerince bu süre bir defaya mahsus olmak 
üzere en çok üç aya 'kadar uzatılabilir. 

Bu sürenin sonunda ihracedilmJyen veya kaldırılmıyan çıkış eşyası kanunun 140 ncı maddesi 
hükmüne göre tasfiye olunur. 

Noksan ihraç ve beyannamede düzeltme 

MADDE 129. — Beyan edilen eşyanın tamamının ihracı şarttır. Zorlayıcı sebepler altında 
fiilî ilhracatta bir noksanlık olduğu takdirde vasıtanın hareketini takibeden ilk iş günü içinde key
fiyetin yaızılı olarak gümrük idare âmirine bildirilmesi mecburidir. Beyanname fiilen ihracedilen 
miktar üzerinden kapatılır. Geri kalan partinin ihracında ise kanunun 123 ncü maddesi gereğince 
yeniden bir beyanname verilmesi mecburidir. 

Cins, nev'i ve birim fiyatı hariç beyannamelerde düzeltme yapılabilir. 

Muayene 

MADDE 1-30. — Çıkış eşyası 69 ncu maddede sözü edilenler huzurunda, ıgümrükçe muayene, 
edilerek beyanların sıhhati denetlenir. 
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(Geçici Komisyomuh değiştirişi) 

Çıkı§ e.şyasınm kıymeti 

MADDE 125. — Tasarının 125 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Beyannamenin tescili §artlan 

MADDE 126. — Tasarının 126 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muayeneye arz ve muayene yeri 

MADDE 127. — Tasarınm 127 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sundurmalarda bekletme süresi 

MADDE 128. — Tasarının 128 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Noksan ihraç ve beyannamede düzeltme 

MADDE 129, — Tasarının 129 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muayene 

MADDE 130, — Tasarının 130 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 162) 



— 116 — 

(Hükümetin teklifi) 

Bu denetleme sırasında eşyanın cins, nev'i ve niteliğinin tâyininde gümrük laboratuarlarından 
istifade edilebileceği gibi, ekspertiz ücretinin ihracatçı tarafından ödenmesi suretiyle maihallî tica
ret ve sanayi odalarının mütehassıs elemanlarından da faydalanabilinir. 

Ancak, muayeneye başlanılalbilmedi için eşyanın tamamının muayeneye arz edilmiş olması lâzım
dır. Döküm halinde yapılacak ihracatla, eşyanın ihracında muayenenin 'bunlara göre yapılmasına 
gümrük idare âmiri izin verebilir. 

'Girişte muayeneden istisna edilen eşya, bu hükümlere muvazii olarak çıkışta da muayeneden 
müstesnadır. 

icabında, çıkış eşyasının cins ve mahiyetine ve ihracatın özelliğine ıgöre, Bakanlık yukarıki mad
deler hükümlerine bağlı kalmaksızın ihracatın daha kolay yapılmasını sağlryacak hükümler koyar. 

ÎKîlNİOt BÖLÜM 

Geçici ıçıkış ve ıgeri igelen eşya 

Geçici çıkış 

MADDE 131. — Geri getirilmek üzere iıhracedilecek eşya, ihracın maksadı, gideceği memle
kette göreceği işçiliğin maihiyeti, ayniyetini tesbite yarıyacak alâmetleri ve kanunun 1'25 nci mad
desi gereğince kıymeti de gösterilmek şartiyle geçici çıkış beyannamesi ile gümrüğe beyan olunur. 

Bu beyannamenin şekli, adedi, ihtiva edeceği (bilgiler ile, beyanın tevsikine yarıyan belgelerin 
mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği bakanlıkça tâyin ve tesbit olunur. 

Yabancı memleketlere sieyahat eden ve ikametgâhı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancıların 
kendilerine ait taşıtlar ile sınıra yakın bölgelerde komşu memleketlere eşya ve yolcu naklinde kul
lanılan diğer taşıtlar için, gümrük idaresince tesbit veya bu hususlarda milletlerarası maihiyette 
olarak kabul edilmiş triptik, gümrük geçiş karnesi ve benzeri belgeler veya pasavanlar beyanname 
olarak kullanılır. 

'Gümrüklerce lüzum görülürse eşyanın üzerine sabit damgalar vurulur veya kurşun mühür ta
kılır. 

Geri gelen eşya 

MADDE 132. — 1. Yabancı memleketlere çıkarıldıktan sonra aslî nitelikleri değişmeksizin 
geri getirilen, aşağıda yazılı memleket eşyası ve millîleşmiş eşya ayniyetleri gümrüğe ispat ve tev
sik edilmek şartiyle vergiye tabi değildir. 

a) Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Türkiye'nin bir yerinden başka bir yerine sievk için ya
bancı topraktan transit geçirilerek üç ay içinde geri getirilen eşya, 

b) Gittiği memleketin gümrük sınırından dışarı çıkarılmıyan veya bu memlekette geçici ka
bul ve muaflık usulüne tabi tutularak çıkışından itibaren iki yıl içinde geri getirilen eşya, 

>c) Gittiği memleketin gümrük sınırından geçtikten sonra satılmamak veya alıcısı tarafından 
iade edilmek yüzünden iki yıl içinde geri getirilen 'eşya. 

•d) Yerli mahsul ve mamullerin çıkışında ambalaj maddesi olarak kullanılıp, bir yıl içinde dolu 
veya boş getirilen kablar, örtüler ve sargılar ile göç eşyası naklinde kullanılmış liftler. 

e) Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'de mukim Türk veya yabancıların TürkiyeVlen çı
kışlarından itibaren en geiç iki yıl içinde geri gelen her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yeni
leme parçaları ile hayvanları ve bunların binek ve koşum takımları, römork ve rulotler, seyahat 
esnasında kullanılmaya mahsus mutfak ve yatak eşyası ve kampink, av, kayak ve sair spor alet 
ve takımları ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon ve ses kayıt cihazları ve pikapları (motorlu 
taşıtların mûtat depolarında bulunan akaryakıt ve yağlardan vergi alınmaz.) 
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C Geçici Komisyonun değiştirişi) 

İKÎNCt BÖLÜM 

Geçici çıkış ve geri gelen eşya 

Geçici çıkış 

MADDE 131. — Geri getirilmek üzere ihraç edilecek eşya, ihracın maksadı gideceği memlekette 
göreceği işçiliğin mahiyeti, ayniyetini tesbite yarıyacak alâmetleri ve kanunun 125 nci maddesi 
gereğince kıymeti de gösterilmek şartiyle geçdci çıkış beyannamesi ile gümrüğe beyan olunur. 

Bu beyannamenin şekli, adedi, ihtiva edeceği bilgiler ile, beyanın tevsikine yarıyacak belgelerin 
mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve Yönetmelikte gösterilecek sair hu
suslar Bakanlıkça tâyin ve tesbit olunur. 

Yabancı memleketlere seyahat eden ve ikâmetgâhı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancıların 
kendilerine ait taşıtlar ile sınıra yakın bölgelerde komşu memleketlere eşya ve yolcu naklinde 
kullanılan diğer taşıtlar için, gümrük idaresince tesbit veya bu hususlarda milletlerarası mahiyette 
alarak kabul edilmiş triptik, gümrük geçiş karnesi ve benzeri belgeler veya pasavanlar beyanna
me olarak kullanılır. 

Gümrüklerce lüzum görülürse eşyanın üzerine sabit damgaları vurulur veya kurşun mühür 
takılır. 

Geri gelen eşya 

MADDE 132. — a) Yabancı memleketlere çıkarıldıktan sonra asli nitelikleri değişmeksizin 
geri getirilen, aşağıda yazılı memleket eşyası ve millileşmiş eşya ayniyetleri gümrüğe ispat ve 
tevsik edilmek şartiyle vergiye tâbi değildir. 

1. Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Türkiye'nin bir yerinden başka bir yerine sevk için 
yabancı topraktan transit geçirilerek üç ay içinde geri getirilen eşya, 

2. Gittiği memleketin gümrük sınırından dışarı çıkarılmıyan veya bu memlekette geçici kabul 
veya muaflık usulüne tâbi tutularak çıkışından itibaren iki yıl içinde geri getirilen eşya, 

3. Gittiği memleketin gümrük sınırından geçtikten sonra satılmamak veya alıcısı tarafından 
iade edilmek yüzünden iki yıl içinde geri getirilen eşya, 

4. . Yerli mahsûl ve mamullerin çıkışında ambalaj maddesi olarak kullanılıp, bir yıl içinde 
dolu veya boş getirilen kablar, örtüler ve sargılar ile göç eşyası naklinde kullanılmış lifler, 

5. Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'de mukim Türk veya yabancıların Türkiye'den çıkış
larından itibaren en geç iki yıl içinde geri gelen her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme 
parçaları ile hayvanları ve bunların binek ve koşum takımları, römork ve rulotler, seyahat es
nasında kullanılmaya mahsus mutfak ve yatak eşyası ve kamping, av, kayak ve sair spor âlet ve 
takımları ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon ve ses kayıt cihazları ve pikapları (Motorlu 
taşıtların mutad depolarında bulunan akaryakıt ve yağlardan vergi alınmaz). 
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f) Türkiye Cumhuriyeti elçilik ve konsolosluklarından geri getirilen her türlü eşya, 
g) Altı ay içinde geri getirilen yük ve yolcu taşıtları ve hayvanları. 
2. Temizlenmek, boyanmak, tamir, tadil, izabe, tasfiye ve elektrolize edilmek veya başkaca bir 

ameliye görmek veya asli bir kısım veya cihaz ilave .edilmek gibi maksatlarla çıkarıldıktan sonra 
ihracatçısı tarafından tekrar ithal edilmek üzere bir yıl içinde geri getirilen eşya hakkında aşağı
daki hükümler uygulanır. 

a)1 Yukarda yazılı ameliyeler dolayısiyle eşyanın bünyesinde ve niteliğinde bir değişiklik 
yapılmadan geri gelen eşyadan, işçiliğin yapıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücretler ile 
dönüş için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tutarı esas alınarak geri getirilen eşyanın intibak 
ettiği giriş tarife cetvelindeki pozisyonundaki nis'bet üzerinden vergi alınır, 

b) Gördüğü ameliye dolayısiyle eşyanın bünyesi ve niteliği değiştiği takdirde giriş tarife 
cetvelinde intibak ettiği tarife pozisyonu üzerinden vergiye tâbidir. Bu eşyanın kıymeti kanunun 
65 nci maddesine göre tâyin ve tesbit edilir. 

c) Eşyaya asli bir kısım veya cihaz ilâve edilirse bunlar da ayrıca intibak ettiği giriş tarife 
cetvelinin pozisyonu üzerinden vergiye tabidir. 

d) izabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi maksat
larla geçici olarak yabancı memleketlere gönderilen maden cevherlerinden elde edilen ve millet
lerarası teamüllere göre mamul sayılmıyan ye imalâtta ilk madde olarak kullanılan külçe ve 
kütük halindeki saf gümüş, kurşun, demir, bakır ve sair madenlerden vergi alınmaz, (Memleket 
dâhilinde bu gibi ameliyelerin yapılmasının mümkün olmadığının Sanayi Bakanlığınca kabulü 
şartiyle.) 

Satış suretiyle kesin olarak ihraeedilen maden cevherlerinin satış anlaşmasına göre terkibinde 
bulunan ve izabesi sonunda iade edileceği kabul edilen külçe ve kütük halindeki sâf altın, platin 
ve gümüşten de vergi alınmaz. 

BEŞİNCİ AYIRIM 

Posta rejimi 

Denetleme hakki 

MADDE 133. •— Posta yolu ile Türkiye'ye golen veya Türkiye'den gönderilen veyahut mahre
cine veya Türkiye'ye iade edilen eşya ve küçük koliler gümrüğün denetlemesine ve muayenesine 
tabidir. 

İçinde eşya bulunmıyan mektuplar bu hükmün dışındadır. 
Yabancı memleketlerden gelen bilûmum posta çantaları ve koliler ilk giriş kapısından itibaren 

gümrük denetlemesi altında posta, telgraf ve telefon idarelerine sevk edilir ve burada gümrük 
muayenesine tabi tutulur. 

Yabancı memleketlere gönderilecek posta çantaları ve koliler de gümrük denetlemesine tabi 
olup, çıkış kapısında bunların daha evvel gümrükçe muayene ve denetlemeye tabi tutulduğunu 
gösteren gümrüğe ait mühürlerin ve sair işaretlerin bulunup bulunmadığı ve sağlamlığı çıkış ka
pısındaki gümrükçe tesbit edildikten sonra çıkışma müsaade edilir. 

Bu denetlemenin şekli ve şümulü Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tâyin ve 
tesbit olunur. 
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6. Türkiye Cumhuriyeti Elçilik ve Konsolosluklarından geri getirilen her türlü eşya, 
7. Altı ay içinde geri getirilen yük ve yolcu taşıtları ve hayvanları, 
8. Sürekli veya geçici olarak yabancı memleketlere gidenlerin götürdükleri ev eşyası üç sene 

zarfında geri getirilmek ve çıkışında ayniyatı tesbit edilmiş olmak kaydiyle, 
b) Temizlenmek, boyanmak, tamir, tadil, izabe, tasfiye ve elektrolize edilmek veya başkaca 

bir ameliye görmek veya asli bir kısım veya cihaz ilâve edilmek gibi maksatlarla çıkarıldıktan sonra 
ihracatçısı tarafından tekrar ithal edilmek üzere bh1 yıl içinde geri getirilen eşya hakkında aşağı
daki hükümler uyguilanır. 

1. Yukarda yazılı ameliyeler dolayısiyle eşyanın bünyesinde ve niteliğinde bir değişiklik yapıl
madan geri gelen eşyadan, işçiliğin yapıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücretler ile dönüş 
için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tutarı esas alınarak geri getirilen eşyanın intibak ettiği 
giriş tarife cetvelindeki pozisyonundaki nisbet üzerinden vergi alınır. 

2. Gördüğü ameliye dolayısiyle eşyanın bünyesi ve niteliği değiştiği takdirde giriş tarife cet
velinde intibak ettiği tarife pozisyonu üzerinden vergiye tâbidir. Bu eşyanın kıymeti kanunun 
65 nci maddesine göre tâyin ve tesbit edilir. 

3. Eşyaya asli bir kısım veya cihaz ilâve edilirse bunlar da ayrıca intibak ettiği giriş tarife 
cetvelinin pozisyonu üzerinden vergiye tâbidir. 

4. İzabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi maksatlarla 
geçici olarak yabancı memleketlere gönderilen maden cevherlerinden elde edilen ve milletlerarası 
teamüllere göre mamul sayılmıyan ve imalâtta ilk madde olarak kullanılan külçe ve kütük halin
deki saf gümüg, kurşun, demir, bakır ve sair madenlerden vergi alınmaz. (Memleket dâhilinde 
bu gibi ameliyelerin yapılmasının mümkün olmadığının Sanayi Bakanlığınca kabulü şartiyle.) 

ıSatış suretiyle kesin olarak ihraç edilen maden cevherlerinin satış anlaşmasına göre terkibinde 
bulunan ve izabe sonunda iade edileceği kabul edilen külçe ve kütük halindeki saf altın, platin 
vo gümüşten de vergi alınmaz. 

Bu ihracatın kontrolü hususunda Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Gümrük ve Tekeli 
bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ AYIRIM 

Posta rejimi 

Denetleme hakkı 

MADDE 133. — Tasarının 133 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Eşyanın konulacağı yerler 

MADDE 134. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen eşya 101 nci maddenin son fıkrası hükmüne 
göre genel antrepo sayılan yerlere gümrüğün denetlemesi Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin 
sorumluluğu altında konulur. 

Posta yolu ile Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek eşya da, yine gümrüğün denet» 
lemesi ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumluluğu altındaki sundurmalara konulur ve 
eşya burada ancak bir ay bekletilebilir. Bu surenin geçmesi üzerine eşya 140 neı madde hükümleri 
dairesinde tasfiye edilir. 

Ticari mahiyetteki eşyanın beyanı 

MADDE 135. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den yabancı memleketlere gönde
rilecek ve genel hükümlere göre işleme tabi tutulacak olan ticari mahiyetteki eşya : 

1. Girişte, 54 ncü madde hükümlerine uyularak düzenlenmiş giriş beyannamesiyle, 
2. Çıkışta, 123 ncü madde hükümlerine uyularak düzenlenmiş çıkış beyannamesiyle, 
Gümrüğe beyan edilir. 
Gazete, kitap, risale ve mevkut mecmualar için tahakkuk varakası kullanılır. 
Bu beyanname ve tahakkuk varakalarının işlemlerinde kanunun mahsus hükümleri uygulanır. 

Ticari mahiyette olmıyan eşyanın beyanı 

MADDE 136. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den dış ülkelere giden ticari ma
hiyeti olmıyan hediyelik, numunelik ve benzeri eşya için deklârasyon anduanlar beyanname hük
mündedir. Gelen eşyanın deklârasyon anduanlarında yazılı kıymetleri gümrükçe uygun görüldüğü 
takdirde aynen kabul olunur. Uygun görülmiyenler ile" deklârasyon anduanlarında kıymeti yazılı 
olmıyanlar için gümrükçe, 65 nci madde hükümleri dairesinde, emsallerine göre tesbit edilecek 
kıymetleri vergi tahakkukuna esas tutulur. 

Giriş ve geçici çıkış işlemlerinde tahakkuk varakaları kullanılır. 
Ticari maksatlar dışında gelen ve giden gazete, kitap, risale ve mevkut mecmualar bu hükmün 

dışındadır. 
Bu suretle gelen eşyanın muayene edilmeden vergileri tahakkuklarının ve diğer gümrük işlem

lerinin deklârasyon anduanlara müsteniden yapılabilmesi hususunda usuller koymaya Bakanlık 
yetkilidir. 

Vergilerin tahsil şekli Bakanlıkça tesbit olunur. , 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin mükellefiyeti 

MADDE 137. — Postanelerde gümrük işlemleri için lüzumlu ölçü aletleri ve tahlil ve teknik 
cihaz ve maddeleri, buralarda görevli gümrük memurlarının çalışmalarına elverişli gümrük büro
ları ve bunların mefruşatı, telefonu, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçları, Posta, Telgraf ve Telefon 
İdaresince parasız temin edilir. 

Posta idarelerindeki gümrük denetleme ve muayene işleri dolayısiyle gümrük memurlarının 
kanunun 163 ncü maddesine göre tesbit edilen saatler dışında yaptıkları mesainin ücreti 164 ncü 
madde hükümleri gereğince Posta, Telgraf ve Telefon idaresince ödenir. 
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Eşyanın kullanılacağı yerler 

MADDE 134. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen eşya 101 nci maddenin son fıkrası hükmüne göre 
genel antrepo sayılan yerflere gümrüğün denetiminde Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumlulu
ğuna bırakılır. 

Posta yolu ile Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek eşya da, yine gümrüğün denet
lemesi ve pasta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumluluğu altındaki sundurmalara konulur ve 
eşya burada ancak bir ay bekletilebilir. Bu sürenin geçmesi üzerine eşya 140 ncı madde hükümleri 
dairesinde tasfiye edilir. 

Ticari mahiyetteki eşyanın beyanı 

MADDE 135. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den yabancı memleketlere gönde
rilecek vfe genel hükümlere göre işleme tâbi tutulacak odan ticari mahiyetteki eşya : 

a) Girişte, 54 ncü madde hükümlerine uyularak düzenlenmiş giriş beyannamesiyle, 
b) Çıkışta, 123 ncü madde hükümlerine uyularak düzenlenmiş çıkış beyannamesiyle, 
Gümrüğe beyan edilir. 
Gazete, kitap, risale ve mevkut mecmualar için tahakkuk varakası kullanılır. 
Bu beyanname ve tahakkuk varakalarının işlemlerinde kanunun mahsus hükümleri uygula

nır. 

Ticari mahiyette olmıyan eşyanın beyanı 

MADDE 136. — Tasarının 136 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin mükellefiyeti 

MADDE 137. — Tasarının 137 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ALTINCI AYIRIM 

Sınır rejimi 

Sınır ticareti 

MADDE 138. — Sınır ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük denetleme ve işlemleri, coğrafi 
durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde tutularak Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar 
tarafından müştereken elverişli ve kolay usullere bağlanır. 

Sınır ticaretinin çevresi andlaşmalarla tâyin edilmemiş ise on kilometre derinliği geçemez. 

YEDİNCİ AYIRIM 

Denizden kurtarılan eşya rejimi 

Kazaya uğnyan gemiler ve eşya 

MADDE 139. — Zorlayıcı sebeplerle Türkiye; karasularında yabancı eşyasını atan, karaya 
çıkaran veya başka bir taşıta aktarma eden ve bu eşyayı toplıyan gemi kaptanları ile sair kimse
ler keyfiyeti hâdisenin vükubulduğu mahalle en yakın gümrük veya mülki idare âmirlerine veya 
varacakları ilk gümrük idaresine bildirmeye mecburdurlar. 

Sahip veya nâkilleri tarafından muhafaza altına almmıyan veya sahip ve nâkilleri meydanda 
olmıyan ve açıkta nezaret altında tutulması mahzurlu görülen bu gibi eşyayı gümrük idaresi, bü
tün masrafları sahip ve nâkillerine aidolmak üzere, sundurmaya kaldırabilir. Bu eşyanın sundur
mada bekleme süresi üç aydır. Nakil masraflarını kıırtarmıyacak veya mahallî vasıtalarla nakli 
mümkün olmıyacak eşya hakkında kanunun 140 ncı maddesi hükmü uygulanır. 

SEKİZİNCİ AYIRIM 

Eşyanın satış ve tasfiyesi rejimi 

Tasfiye edilecek eşya 

MADDE 140. — Aşağıda yazılı eşya Bakanlığın tâyin ve tesbit edeceği esaslar dairesinde, güm
rük idareleri tarafından cins, nevi, miktar, nitelik ve kıymetleri tesbit edilerek ilân olunduktan 
sonra açık artırma yoliyle satılır : 

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

2. 111 nci maddeye göre yapılacak yoklama neticesinde sundurma ve antrepolarda fazla çıkan 
eşya, , 

3. 139 ncu maddenin ikinci fıkrasına göre sahip veya nâkilleri tarafından kaldırılmıyan eşya, 
4. Sahip veya nâkilleri veya namına gelenler tarafından gümrüğe terk edilen veya 68 nci 

maddeye göre terk edilmiş sayılan eşya, 
5. 61 nci maddedeki süre içinde giriş işlemi takip ve intacettirilmediğinden dolayı tasfiye 

edilecek eşya, 
Çabuk bozulmak, akmak ve sızmak tehlikesine mâruz bulunan veya saklanması külfet veya teh

likeli veya masraflı olan eşya, sürelerini doldurmadan önce satılabilir. 
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ALTINCI AYIRIM 

Sınır rejimi 

Sınır ticareti 

MADDE 138. — Tasarının 138 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ AYIRIM 

Denizden kurtarılan eşya rejimi 

Kazaya uğrıyan gemiler ve eşya 

MADDE 139. — Tasarının 139 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ AYIRIM 

Eşyanın satış ve tasfiyesi rejimi 

Tasfiye) edilecek e§ya 

MADDE 140. — Aşağıda yazılı eşya Bakanlığın tâyin ve tesbit edeceği esaslar dairesinde, 
Gümrük idareleri tarafından cins, nevi, miktar, nitelik ve kıymetleri tesbit edilerek ilân olunduk
tan sonra açık artırma yoliyle satılır : 

a) Giriş ve çıkış eşyasından, antrepo ve sundurmalarda ve gümrük denetlemesi altında bulu
nan yerlerde, bu kanunda yazılı sürelerden fazla kalmış olan eşya, 

b) 111 nci maddeye göre yapılacak yoklama neticesinde sundurma ve antrepolarda fazla çıkan 
eşya, 

c) 139 ncu maddenin ikinci fıkrasına göre sahip veya nâkilleri tarafından kaldırılmıyan eşya, 
d) Sahip veya nâkilleri veya namına gelenler taıafmdan gümrüğe terk edilen veya 68 nci mad

deye göre terk edilmiş sayılan eşya, 
e) 61 nci maddedeki süre içinde giriş işlemi takip ve intaç ettirilmediğinden dolayı tasfiye 

edilecek eşya, 
Ancak, çabuk bozulmak, akmak ve sızmak tehlikesine mâruz bulunan veya saklanması külfet 

veya tehlikeli veya masraflı olan eşya, sürelerini doldurmadan önce satılabilir. 
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Satış işlemleri 

MADDE 141. — Satışı yapılacak eşyanın kıymeti, cinsi, nevi, miktar ve nitelikleri 65 nci 
maddenin 10 ncu fıkrası ve 68 nci madde hükümleri de göz önünde bulundurularak muayene ku
rullarınca tesbit edilir ve vergi tahakkuku kanuni vergi haddi ve nisbetlerd üzerinden yapılır. 

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

Satışa çıkarılacak eşyanın sahip veya nâkilleri, ilân olunan ilk satış gününden evvel, yazılı 
olarak satışın durdurulmasını istiyebilırler. Bu istek ancak, eşyanın gümrük işlemlerini bir ay 
içinde yaptırıp kaldırmak şartiyle ve bir defaya mahsus olmak üzere kabul olunabilir. Verilen süre 
içinde de kaldırılmıyan eşyanın satışına devam olunur. Satışa çıkarılan eşyanın satış bedeli, bu 
eşyaya ait vergileri karşılaması lâzımdır. 

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

Sair tasfiye şekilleri 

MADDE 142. — Sundurma ve antrepo süresini dolduran eşyadan; 
1. Yürürlükte bulunan malî, ticari, iktisadi ve sair takyit ve tahdit rejimlerine göre, ithal 

imkânı olmıyanlar, 
2. Giriş müsaadesi olmaksızın memlekete getirilenler, 
3. Satış bedelleri, eşyanın mahiyet ve durumuna göre, terettübettiği vergileri veya 65 nci 

maddenin 10 ncu fıkrası gereğince tesbit edilen kıymeti karşılamıyanlar, 
Satış bedelleri CİF kıymetlerini bulmak ve tâyin edilen süre içinde ihraç edilmek şartlariyle 

satılır. 
Bu suretle alıcısı çıkmıyan veya satıldığı halde süresi içinde memleketten çıkarılmıyan eşya 

ile, satılmıyan çıkış eşyası satılmamak ve kendi ihtiyaçlarında kullanılmak ve her ne surette 
olursa olsun menfaat karşılığında başkalarına devredilmemek şartları ile kamu faydasına yararlı 
hayır kurumlarına veya iştigal mevzuları ile ilgili devlet daireleri ile İktisadi Devlet Teşekkülle
rine, özel idarelere ve belediyelere parasız verilir. 

Üzerlerinde sahte menşe alâmetleri bulunan eşyanın bu alâmetleri tasfiyeden önce yok edilir. 

Tekele tabi ve yasak eşya 

MADDE 143. — Yukarıki maddeler hükmüne tabi eşyadan memlekete girmesi veya memle
kette yapılması veya satışı tekel altında bulunanları tekel idarelerince takdir edilecek bedel kar
şılığında, bu idarelere verilir. Tekel idarelerince almmıyan bu türlü maddeler ile girmesi, kulla
nılması ve satışı yasak eşya Türkiye'den çıkarılmak şartiyle satılır. 

Tasfiye edilemiyen eşya 

MADDE 144. — Bu kanunun 140, 141, 142 ve 143 ncü maddelerine göre elden çıkarılamıyan 
eşya Bakanlıkça tesbit olunacak usuller dairesinde yok edilir. 

Sattş bedelinin dağıtılma şekli 

MADDE 145. — Bu kanunun 140, 141, 142 ve 143 ncü maddeleri gereğince satılan eşyanın be
delleri alacaklılar arasında aşağıdaki sıraya göre dağıtılır. 

1. Kanunda belirli bekleme süreleri içindeki devreye isabet eden hamallık, yükleme, ambar
lama, ve sair hizmet karşılığı alacaklar veya yapılmış masraflar. 
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Satış işlemleri 

MADDE 141. — Tasarının 141 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sair tasfiye şekilleri 

•MADDE 142. — Sundurma ve antrepo süresini dolduran eşyadan; 
a) Yürürlükte bulunan malî, ticari, iktisadi ve sair takyit ve tahdit rejimlerine göne, ithal 

imlkânı olmıyanları 
b) Giriş müsaadesi olmaksızın memlekete getirilenler, 
c) ıSatış bedelleri, eşyanın mahiyet ve durumuna göre, terettübettiği vergileri veya 65 nci 

maddenin (j) fıJkrası gereğinde tesfciit edilen kıymeti karşılamıyanlar, 
Satış bedelleri OlF kıymetlerini bulmak ve tâyin edilen süre içinde ihrajcedilmek şartlariyle sa

tılır. 
CBu suretle alıcısı çıkmıyan veya satıldığı halde süresi içinde memleketten çıkarılmayan eşya 

ile, satılmıyan çıkış eşyası satılmamalk ve kendi ihtiyaçlarında kullanılmak ve her ne surette olur
sa olsun menfaat karşılığında başkalarına devredilmemek şartlariyle kamu faydasına yararlı ha
yır kurumlanna veya iştigal mevzuları ile ilgili Devlet daireleri ile İktisadi Devlet Teşekfkülleri-
ne, özel idarelere ve belediyelere parasız verilir. 

Üzerlerinde sahte menşe alâmetleri bulunan eşyanın bu alâmetleri tasfiyeden ön'ce yok edilir. 

Tekele tabi ve yasak eşya 

MADDE 143. — Tasarınım 143 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasfiye edüemiyen eşya 

MADDE 144. —-Tasarının 144 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Satış bedelinin dağıtılma şekli 

MADDE 145. — Bu kanunun 14)0, 141, 142 ve 143 neü maddeleri gereğince satılan eşyanın be
delleri alacaklılar arasında aşağıdaki sıraya göre dağıtılır. 

a) Kanunda belirli bekleme süreleri içindeki devreye isabet eden hamallık, yükleme, ambar
lama, ve sair hizmet karşılığı alacaklar veya yapılmış masraflar, 
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2. Gümrük Vergisi. 
3. Kanunda belirli bekleme sürelerini aşmış devredeki hamallık, yükleme, ambarlama ve sair 

hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar. 
4. Belediye hissesi ve Rıhtım Resmi. 
5. İstihsal Vergisi, İskele Resmi ve sair vergi ve resimler. 
6. Satış için yapılmış ilân ve 'sair masraflar. 
7. Para cezaları. 
Satış bedeli aynı sıra içindeki alacakların tamamını karşılamazsa garame suretiyle dağıtılır. 
Yukarıki sıraya göre karşılanmıyan para cezaları ayrıca kovuşturulur. 
Satış bedelinin alacaklılara dağıtıldıktan sonrakalan miktarı, gümrüğe terk edilen veya terk hük

münde sayılan eşyaya ait veya bu bakiye para 100 lira ve bundan aşağı ise irat kaydolunur. Diğer
leri1 ise emanete alınır. Bu paralar emaaıet hesabına alındığı malî yılı takibeden beş yıl içinde sahip
lerince alınmazsa irada geçirilir. 

Ancak, satıştan arta kalıp da sahipleri adına emanete alman ve reddedilecek olan para eşyanın 
transfer edilmiş veya edilecek olan Gümrük Vergisine esas tutulan kıymetini tecavüz edemez. Aksi 
halde, aradaki fark da irat kaydolunur. Bu fıkra hükmü bedelsiz giriş müsaadesi olan ile her hangi 
bir giriş müsaadesi olmıyarak getirilen eşyaya da uygulanır. 

Ancak, müsaadesiz eşya getirenler için 156 ncı maddedeki ceza hükümleri ayrıca tatbik edilir. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

Cezai hükümler ve işlemler 

BÎRÎNCl AYIRIM 

Cezai hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin eczalar 

Girişte beyan ve muayene arasındaki fark 

MADDE 146. — Kesin veya geçici olarak yurda sokulacak veya fiktif antrepolara konulacak eş
ya için yapılan beyan ile muayene ve denetleme neticesinde : 

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

b) Kıymeti üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyanın beyan olunan kıymeti yapılan muayene 
ve denetleme neticesinde tesbit edilen kıymete nazaran noksan bulunduğu takdirde bu noksanlığa 
ait Gümrük Vergisinden başka bu vergi farkının üç misli para cezası alınır. 

Ancak, satış birimine1 göre miktar itibariyle % 5 i geçmiyen bir fark ile maddi hesap hata
sından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait Gümrük Vergisinden başka bu verginin 
bir katı da para cezası alınır. 

Yukarıki fıkralara göre hükmolunacak para cezası, ancak vergi tahakkukunun kesinleşmesinden 
sonra karara bağlanır. Ve bu para cezalarının zamanaşımı vergi tahakkukunun kesinleşmesini mü-
taakıp başlar. Şu kadar ki, tesbit edilecek vergi farkları 50 lirayı geçmediği1 takdirde cezaya hük* 
molunmaz, 
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b) Gümrük'Vergisi. 
c) Kanunda belirli bekleme sürelerini aşmış devredeki hamallık, yükleme, ambarlama ve sair 

hizmet karşılığı alacaklar veya yapılmış masraflar, 
d) Belediye hissesi ve Rıhtım Resmi. 
e) istihsal Vergisi, İskele Reisimi ve sair vergi ve resimler. 
f) Satış için yapılmış ilân ve sair masraflar. 
g) Para cezaları. 
iSatış bedeli aynı sıra içindeki alacakların tamamını karşılamazsa garame suretiyle dağıtılır. 
Yukardaki sıraya giöre karşılanmıyan para cezaları ayrıca kovuşturulur. 
Satış bedelinin alacaklılara dağıtıldıktan sonra kalan miktarı gümrüğe terkedilen veya terk 

hükmünde sayılan eşyaya ait bedel ile bu bakiye para, 100 lira ve bumdan aşağı ise, irat kaydolu
nur. Diğerleri ise emanete alınır. Bu paralar emanet he'saibına alındığı malî yılı takibeden beş yıl 
içinde sahiplerince alınmazsa irada geçirilir. 

Ancak, satıştan arta kalıp da sahipleri adına emanete alman ve reddedilecek olan para, eşya
nın transifer edilmiş veya edileicek olan Gümrük Vergisine esas tutulan kıymetini tecavüz ede
mez. Aksi halde, aradaki fark da irat kaydolunur. iBu fıkra hükmü 'bedelsiz giriş müsaadesi olan 
ile her hangi bir giriş müsaadesi olmıyarak getirilen eşyaya da uygulanır. 

Ancak müsaadesiz eşya getirenler için 'U56 ncı maddedeki ceza hükümleri ayrıca tatlbik edilir. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

Cezai Ihükümler ve işlemler 

BİRÎNCÎ AYIRIM 

Cezai hükümler 

BİRİNCtÜ BÖLÜM 

Giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin cezalar 

Girişte beyan ve muayene arasındaki fark 

MADDE 116. — Kesin veya geiçicd olarak yurda sokulacak veya fiktif antrepolara konulaöak 
eşya için yapılan 'beyan ile muayene ve denetleme neticesinde : 

a) Eşyanın tarife tatbikatına müessir cins, nevi veya niteliğinde veya vergiye esas olan sayı, 
İbaş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan vergi ile muayene 
neticesine göre ailmması gereken verigi arasındaki fark % 5 i aştığı takdirde vengiıden ayrı olarak 
!bu farkın üç katına kadar para cezası alınır. 

Ib) Kıymeti üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyanın Ibeyan olunan kıymeti yapılan muaye
ne ve "denetletme neticesinde teslbit edilen kıymete nazaran noksan bulunduğu takdirde bu nok
sanlığa ait Gümrük Vergisinden' başka bu vergi farkının üç misli para cezası alınır. 

Ancak* .satış birimine göre miktar itibariyle % 5 i geçimiyen bir fark ile maddi hesap hatasın
dan doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait Gümrük Vergisinden başka 'bu verginin 
(bir katı da para cezası alınır., 

Yukardaki fıkralara göre hlükmolunaoak para cezası, ancak vergi tahakkukunun kesinllıeşmesin-
den sonra karara bağlanır, bu para cezalarının zaman aşımı vergi tahakkukunun kesinleşmesini 
mütaaikıp başlar. Şu kadar ki, teslbit edilecek vergi farkları '50 lirayı geçmediği takdirde cezaya 
hükmolunmaz, 
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Çıkışta beyan ve muayene arasındaki fark 

MADDE 147. — Çıkış beyannamesinde eşyanın beyanı ile muayene neticesinde cins, nev'i, miktar 
veya kıymet bakımından mübayenet bulunduğu ve bu fazlalık '% 10 u aştığı takdirde kaçakçılık 
fiilleri haricindeki hallerde 156 ncı madde hükmü uygulanır. 

Resmî daireler, özel idareler ve belediyelerin durumu 

MADDE 148. — Genel ve katma bütçeli resmî devlet daireleri ile özel idareler ve belediyeler 
tarafından verilen giriş beyanameleri muhteviyatı eşya için Kanunun 146 ncı maddesi hükmü uygu
lanmaz, 156 ncı maddeye göre işlem yapılır. 

Geçici kabul ve geçici muaflık hükümlerimin ihlâli 

MADDE 149. — Kanunun 118 ve 119 ncu maddelerinin hükümlerini menfaat kastı ile kötüye 
kullananlardan eşyaya terettübeden vergiler alınmakla beraber bu vergilerin iki katı ayrıca para ce
zası ve eşyanın ithali yasak veya tahdit ve takyide tabi ise Gümrük vergilerinden başka gümrüklen-
miş değeri kadar para cezası alınır. 

Ceza koyan çeşitli kanunlara ilişkin hükümler 

MADDE 150. — 146 ile 149 ncu maddelerde ceza tâyin edilen fiiller hakkında kaçakçılık ve sair 
ceza koyan kanunlara göre takibat yapılıp bu kanunda tâyin edilen cezalardan daha ağır bir ceza 
ile kesin olarak mahkûm edilenler hakkında aynı zamanda bu bölümdeki' cezalar verilmez. 

IKÎNCÎ BÖLÜM 

Kanunun ihlâlinden doğan cezalar 

Muaf eşyanın gümrük işlemi yaptırılmaksızın yurda sokulması 

MADDE 151. — Gümrük Vergisinden muaf eşyayı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince tâyin olu
nan kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithal veya buna teşebbüs edenlerden CÎF değerinin on
da biri ve eşyanın cins ve miktarı tâyin dlunmıyan hallerde (100) liradan aşağı ve (1 000) liradan 
yukarı olmamak üzere para cezası alınır. 

Gümrük Vergisinden muaf olarak ithali lâzımgelen eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızm 
yurda sokan veya buna teşebbüs edenler hakkında da yukarıki fıkra hükümleri uygulanır. 

Sahte menşeli eşyaya ait hükümlerin ihlâli 

MADDE 152. — Kanunun 23 ncü maddesiyle, konulmuş kısıntı veya yasaklara aykırı hareket 
edenlerden, hususi cezai hükümlere göre takibat yapılma hakkı saklı kalmak üzere, (500) liradan 
(5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Deniz nakliyatına ait hükümlerin ihlâli 

MADDE 153. — Kanunun 32, 35, 38 ve 40 ncı maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden 
(100) rüsum tonilâtodan yukarı gemilerin kaptan veya acentalarından, hareketleri1 kaçakçılık mahi
yetini tazammun etmediği hallerde, (500) liradan (1 000) liraya kadar para cezası alınır. 
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Çıkışta beyan ve muayene arasındaki fark 

MADDE 147. — Tasarının 147 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Resmî daireler, özel idareler ve belediyelerin durumu 

MADDE 148. — Genel ve katma bütçeli resmî Devlet daireleri ile özel idareler ve bedeiiyeler 
için kanunun 146 ncı maddesi hükmü uygulanmaz, 156 ncı maddeye göre işlem yapılır. 

Geçici kabul ve geçici muaflık hükümlerinin ihlâli 

MADDE 149. — Tasarının 149 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ceza.koyan çeşitli kanunlara ilişkin hükümler 

MADDE 150. — Tasarının 150 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kanunun ihlâlinden doğan cezalar 

Muaf eşyanın gümrük işlemi yap bulmaksızın yurda sokulması 

MADDE 151. — Tasarının 151 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sahte menşeli eşyaya ait hükümlerin İhlâli 

MADDE 152. — Tasarının 152 nci maddesi' aynen kabul edilmiştir. 

Deniz nakliyatına ait hükümlerin ihlâli 

MADDE 153. — Tasarının 153 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GirişU manifesto hükümlerinin ihlâli 

MADDE 154. — Giriş manifestosunda yazılı miktardan eksik çıkan kablann mahrecinden yük
lenmemiş veya yanlışlıkla başka bir yere çıkarılmış veya kaza ve avarya neticesinde zayi olmuş veya 
çalınmış bulunduğu gümrükçe tâyi'n edilecek süre içinde ispat olunmadığı takdirde, bu noksan kab-
lara ait eşyadan girdiği tarife numarasına veya bu tarife numarası tesbit edilemiyorsa, cins ve nev'i-
ne göre tarifede dâhil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak Gümrük 
Vergisi kadar para cezası alınır. 

Yukarıki fıkraya göre ceza tesbiti mümkün olmazsa hep kab için (200) liradan (2 000) liraya 
kadar para cezası alınır. 

Döküm halinde nakledilen eşyanın giriş manifestosuna yazılı miktarına göre % 2 yi: aşan eksik 
ve fazlalıkların birinci fıkrada gösterilen sebeplerden ileri geldiği, gümrükçe tâyin edilen süre de 
ispat olunmazsa, bu eksik ve fazlalıklar için gümrükçe almaeak vergi kadar para cezası alınır. 

Giriş manifestosunda eşyanın emsi yanlış beyan edilmiş olur ve kablarm nevileri ve dış alâmet
leri de manifestoya uygun bulunmazsa kab başına (200) liraya kadar para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya taşıt sahip veya acenta veya kaptanlarından alınır. 
Bunlar hükmolunan cezadan müteselsilen sorumludurlar. 

Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ticari mahiyetteki eşya manifestoya kaydettirilmemiş bulun
duğu takdirde, sahiplerinden (100) liradan (5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Çvktsta manifesto hükümlerinin ihlâli 

MADDE 155. — Çıkış manifestosu vermeden Türkiye'den eşya çıkaran veya çıkarmaya teşebbüs 
edenler veya verdikleri manifestoda eşyanın açık bir surette belli olan cins veya kab adedini ve mik
tarını yanlış ve eksik veya fazla bildiren veya Gümrük İdaresinden müsaade almadan boş olarak 
ayrılan kara, deniz ve hava nakil vasıtaları kaptan veya sahip veya aeentalanndan (200) liradan 
(5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

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

Kanun ve emirlere ayları hareket 

MADDE 156. — Bu kanunla konmuş hükümlere (Kanunda ayrı bir ceza tâyin edilmiş haller sak
lı kalmak üzere) ve bu kanuna uygun olarak veya bu kanunla tanınmış yetkilere müsteniden çıkarı
lan tüzük ve yönetmeliklere veya ilân edilen emirlere veya yapılan tebliğlere aykırı hareket edenler
den, fiilin mahiyetine göre (100) liradan (5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Muaf olan posta maddeleriyle gelen eşya 

MADDE 157. — Gümrük Yengisinden muaf olan muhabere evrakı, gazete, mecmua ve sair pa
ketler arasımda gelen vengiye tabi eşya için namına gelenlerden renginin üç misli para cezası alınır. 

Ancak, gümrüğe terk edilen eşya için ceza aranmaz. 
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Girişte manifesto hükümlerinin ihlâli 

MADDE 154. — Giriş manifestosunda yazılı miktardan eksik çıkan kapların mahrecinden yük
lenmemiş veya yanlışlıkla başka bir yere çıkarılmış veya kaza ve avarya neticesinde zayi olmuş 
veya çalınmış bulunduğu gümrükçe tâyin edilecek süre içinde ispat olunmadığı takdirde, bu 
noksan kaplara ait eşyadan girdiği tarife numarasına veya bu tarife numarası tesbit edilemiyorsa, 
cins ve nevine göre tarifede dâhil olduğu faslın en yüksek vergiye tâbi pozisyonuna göre hesap
lanacak Gümrük Vergisi kadar para cezası alınır. 

Yukanki fıkraya göre ceza tesbiti mümkün olmazsa her kab için (200) liradan (2 000) liraya 
kadar para cezası alınır. 

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

Giriş manifestosunda eşyanın cinsi yanlış beyan edilmiş olur ve kapların nevileri ve -dış alâmet
leri de manifestoya uygun bulunmazsa kab başına (200) liraya kadar para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya sahip veya aeenta veya kaptanlardan alınır. Bunlar 
hükmolunan cezadan müteselsilen sorumludurlar. 

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

Çıkışta manifesto hükümlerinin ihlâli 

MADDE 155. — Tasarının 155 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanun ve emirlere aykırı hareket 

MADDE 156. — Tasarının 156 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muaf olan posta maddeleriyle gelen eşya 

MADDE 157. — Tasarının 157 ncd maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÎKÎNGÎ AYIRIM 

Ceza kararlan, itiraz mercileri, cezanın tahsili ve dağıtımı 

BÎBÎNÖÎ (BÖLÜM 

Ceza kararlan 

Ceza kararlan ve itiraz 

MADDE 158. — Bu kanunda yazılı para cezalarına ilgili gümrük idaresi âmirinci karar verilir. 
Bu kararlar, aleyhine karar verilmiş olan'lara yazı ile tebliğ olunur.. 

Kararlar mucip sebepli olarak yazılır. Bunlardan ilgililer aleyhine olanlara tebliğ tarihinden 
itibaren1 onbeş gün içeririnde itiraz olunabilir. 

Bu itirazlar hükmolunan ceza miktarı bakanlıkça tesbit edilecek değere kadar olanlar için bağlı 
bulundukları gümrükler başmüdürlüklerine e iki ay, bu miktardan fazla değerler için de Gümrükler 
Genel Müdürlüğünice üç ay içinde karara bağlanır. 

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

Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğ
leri tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde, yetkili mahkemeye müracaatla itiraz olunabilir. 

Kasıt aranmtyacağı 

MADDE 159. — Bu kanunda yazılı para cezalarına idari kademelerce karar verilmesinde ve iti
raz mercilerince hükme bağlanmasında kasut unsuru aranmaz. 

Cezada indirim 

.MADDE 160. — Bu kanuna göre, gümrük idare amirlerince verilmiş para cezalarına itiraz yolu
na gidilmeden kendisine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilgili tarafından ödeneceği 
yazılı olarak gümrüğe bildirtildiği ve bu tarihten itilbaren üç ay içinde ödeniği takdirde, ilgilinin 
itiraz hakkı düşer. Fakat hükmolunmuş para cezası üçte bir noksanı ile tahsil edilir. 

ÎEtNOt BiöIiÜM 

Para cezalarının dağutımı 

146 ncı madde para cezasının dağıtımı 

MADDE 161. — Kanunun 146 ncı maddesine ,gore alman para cezaları : 
1. Hizmet mahal ve şartları ve şahsi gayretleri itibariyle külfet ve zahmete katlanan âmir ve 

memurlara, 
•2. Muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun meydana çıkarılmasına hizlmet eden 

muhbirlere, 
3. Cezayı gerektiren durumu muayene, tahlil, denetleme veya inceleme ile meydana çıkaran* 

lara, 
4. Bakanlık merkez ve taşra mensuplarının ve ailelerinin1 genel menfaatlerine sarf edilmek 

üzere, 
Bakanlıkça bir talimatla tesbit ve tâyin edilecek usul ve esaslar dairesinde dağıtılır. 
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İKİNCİ AYIRIM 

Ceza kararları, itiraz mercileleri, cezanın tahsili ve dağıtımı 

BİBİNCİ BÖLÜM 

Ceza kararları 

Ceza kararları ve itiraz 

MADDE 158. — Tasarının 158 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kasıt aranmıyacağı 

MADDE 159. — Bu kanuna göre Gümrük İdare Amirlerince para cezalarının verilmesinde ve 
bul cezaların idari itiraz mercilerince hükme bağlanmasında para cezasını gerektiren eylemde bulu
nanların kasıtlı olup olmadıkları aranmaz. 

Cezada indirim 

MADDE 160. — Bu kanuna göre Gümrük İdare Amirlerince verilmiş para cezalarına karşı yet
kili mahkemeye itiraz yoluna gidilmeden kendisine tebliği tarihinden itiberen onbeş gün içerisinde 
ilgili tarafından ödendiği veya ödeneceği yazılı olarak gümrüğe bildirildiği ve ceza takdir edildiği 
tarihten itibaren üç ay içinde ödendiği hallerde ilgililerin itirazı düşer, fakat hükmolunmuş para 
cezası üçte bir noksanı ile tahsil edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Para cezalarının dağıtımı 

146 ncı madde para cezasının dağıtımı 

MADDE 161. — Kanunun 146 ncı maddesine göre alınan para cezaları : 
a) Hizmet mahal ve şartları ve şahsi gayretleri itibariyle külfet ve zahmete katlanan âmir ve 

memurlara, 
b) Muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun meydana çıkarılmasına hizmet eden 

muhbirlere, 
c) Cezayı gerektiren durumu muayene,, tahlil, denetleme veya inceleme ile meydana çıkaran

lara, 
d) Bakanlık merkez ve taşra mensuplarının ve ailelerinin genel menfaatlerine sarf edilmek 

üzere, 
Bakanlıkça bir talimatla tesbit ve tâyin edilecek usul ve esaslar dairesinde dağıtılır. 
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DÖRDÜNCÜ KİTAP 

Gümrüklerin sınıföarı, gümrük komisyonları, son hükümleri 

BÎRÎNÖÎ AYIRIM 

(Hmrüklerin sınıflan ve çalışma zamanları 

Gümrüklerin sınıflan 

IMADDE 162. — Gümrükler yetkilerine göre üç sınıifa ayrılır. 
1. (Birinci sınıf gümrükler; her türlü giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemleri, 
12. İkinci sınıf gümrükler; lâ)boratuıv*r, tahlilin© ihtiyaç göstermiyen eşyanın giriş, çıkış, tran

sit ve aktarma işlemlerini, 
'3. Üçüncü sınıf gümrükler; yalnız yolcu re yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça tes-

bit edilen, eşyanın giriş, çıkış, tran'sit ve aktarma işlemlerini, görmeye yetkilidir. 
Bakanlıkça gümrüklerin sınıiflannın tesbitinde malhallin iktisadi ve ticari durum ve ihtiyaçları 

göz önünde tutulur. 

Çalışma zamanları ve kıyafet 

MADDE 16<3. — Her gümrükte günlük kanuni çalışına saatleri, iklim, mevsim ve mahallin ikti
sadi, ticari durum ve ihtiyaçları nazara alınarak, bakanlıkça düzenlenir. 

Gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük alıp verme işleri yapılan veya taşılların geliş ve 
gidişleri normal çalışma saatine u'ymıyan karayolları kapılarında ve demiryolu istasyonlarında, de
niz ve hava limanlannda gümrük idareleri, 17 nci madde hükmü saklı olmak üzere, deyamlı surette 
açık bulundurulur. Buralarda görevli memurların muayyen çalışma saatleri niöbetleşe aralarında 
düzenlenir. 

iGfümrüklerde muayene ve denetle'm» ile görevli memurlarla kolcular, resmî sıfatlanma belirtmek 
üzere, bakanlıkça töslbi't ve temin, edilecek alâmetleri veya üniformayı görev sırasında taşımaya 
mecJburd.urlar. 

öümrü'k binalarına, kanuni qalışm'a saatlerinde, gümrük bayrağı çekilir. 

Çalışma ücreti 

MADDE 164. — Yolcuların ve nakil vasıtalarının giriş ve çıkışlarına ait işler müstesna, yük 
alıp vermek ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saati içinde yapılması lâzımdır. 

Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında iş yapılması yazılı olarak istenildiği takdir
de bu istek, işin yapılacağı gümrük âimirince yerinde görülürse, gerekli tedbirler alınarak ve üc
ret verilmek şarti'yle kabul edilir. 

Bu şekilde kanuni çalışma saatleri dışında iş görece'k memurların çalışma ücretleri iş sahiple
rince ödenir. Bu memurlar ayrıca kanuni yolluğa müstahak iseler bu dalhi iş sahiplerince verilir. 

'Memurlar (.gümrüklerdeki sorumlu saymanlar dâhil) bu suretle kendilerine verilecek işleri yap
makla görevlidirler. 

Başmüdür, müdür veya vekilleri normal mesai dışı çalıştaıaları tanzim ve kontrol; ederler. Bun
lara ve devamlı surette vazife görenlere ücret verilmez. 
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DÖRDÜNCÜ KÎTAP 

Gümrüklerin sınıflan, gümrüh komisyoncuları, son hükümler 

BİRİNCİ AYIBIM 

Gümrüklerin sınıfları ve çalışma zamanları 

Gümrüklerin sınıfları 

MADDE 162. — Gümrükler yetkilerine göre üç sınıfa ayrılır. 
a) Birinci sınıf gümrükler; her türlü giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemlerini, 
b) İkinci sınıf gümrükler; lâboratuvar tahliline ihtiyaç göstermiyen eşyanın giriş, çıkış, tran

sit ve aktarma işlemlerini, 
c) Üçüncü sınıf gümrükler; yalnız yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça tes-

bit edilen eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma işlemlerini, 
görmeye yetkilidir. 
Bakanlıkça gümrüklerin sınıflarının tesbitinde mahallin iktisadi ve ticari durum ve ihtiyaçları 

göz önünde tutulur. 

Çalışma zamanlan ve kıyafet 

MADDE 163. — Tasarının 163 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

@4,U&&» üûreU 

MADDE 164. — Yolcuların ve nakil vasıtalarının giriş ve çıkışlarına ait işlem müstesna, yük 
alıp vermek ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saati içinde yapılması lâzımdır. 

Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında iş yapılması yazılı olarak istenildiği takdirde 
bu istek, işin yapılacağı gümrük amirince yerinde görülürse, gerekli tedbirler alınarak ve ücret 
verilmek şartiyle kabul edilir. 

Bu şekilde kanuni çalışma saatleri dışında iş görecek memurların çalışma ücretleri iş sahiple
rince ödenir. Bu memurlar ayrıca kanuni yolluğa müstehak iseler bu dahi iş sahiplerince verilir. 

Memurlar (Gümrüklerdeki sorumlu saymanlar dâhil) bu suretle kendilerine verilecek işleri yap
makla görevlidirler. 

Başmüdür, müdür veya vekilleri normal mesai dışı çalışmaları tanzim ve kontrol ederler. 
Bunlar ve devamlı surette vazife görenler 165 nci maddenin son fıkrası hükmünden yararlanırlar. 
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Çalışma ücreti dağıtımı 

MADDE 165. — Yukanjki maddeye göre çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı ve bu
nun tahsil ve dağıtım şekli bakanlıkça tesbit olunur. 

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

Bu suretle fazla çalışma ücretlerinden, merkezde toplanmış olan paralar bakanlıkça tesbit edile
cek usullere göre, yukarıki madde ile kanuni çalışma saatleri dışındaki mesaiye tanzim ve kont
rol ile mükellef tutulan âmirlerle daimî surette vazife .gören ve çalışmalarında üstün gayretleri gö
rülen gümrük ve gümrük muhafaza memurlarına dağıtılır. 

İKÎNCÎ AYIRIM 

Gümrük komüsyoncuları, yardımcıları ve mükellefiyetleri 

BÎRÎNÖÎ BÖLÜM 

Gümrük komüsyoncuları, ve yardımcıları 

Gümrük işlemlerini tdkib edebilecek şahıslar 

MADDE 166. — Eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemleri, sahipleri veya bun
ların tâyin edece'kleri ve kanunun tatlbikatmda vekilleri sayılan gümrük komüsyoncuları tarafından 
takip ve intacolunur. Ancak : 

1. Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer kamu tüzel kişilerinin memurları, özel 'hukuk tüzel 
kişilerin kendilerini temsile yetkili müdürleri ve temsil yetkisi olanliar, idare ve müesseselerine ait 
eşyanın gümrük işlemlerini, 

'2. Kara, deniz ve havayolları işletmeleri ve nakilleri .taşıdıkları eşyanın transit ve aktarma iş
lemlerini, 

'3. Sahipleri veya tâyin edecekleri kimseler, zait ve ev eşyasına ait gümrük işlemlerini, 
Takip ve intacedebilirler. 
Şu kadar ki, bulunduğu mahalde en az üç gümrük komüsyoncusu olmıyan gümrüklerde iş takibi 

serbesttir. 
En az yirmi gümrük komüsyoncu bulunan mahallerde, tüzükleri Gümrük ve Tekel Bakanlı

ğınca tasdik edilmek suretiyle, bütün komüsyoncuların üye olacakları bir (Gümrük Komisyoncu
ları Birliği) kurulur. Bu birliklere komüsyoncu yardımcıları da kaydolunur. 

Gümrük komüsyoncusu olabilme şartları 

MADDE 167. — Gümrük komüsyonculuğu yapabilecek şahısların aşağıdaki şartları haiz olma
ları lâzımdır. 

1. Türk olmak, 
2. 21 yaşını bitirmiş olmak ve askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmamak, 
3. Lise mezunu veya o derecede tahsil görmüş olmak, 
4. Hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cürüm, 

tasnii, iftira, irtikap, irtişa, ihtilas ve kaçakçılık cürümlerinden birinden dolayı hapis cezası 
veya o derece cezayı gerektiren bir suçtan mahkûm veya memurluktan cezaen çıkarılmış olma
mak, 

5. Bulaşık hastalıklardan salim olmak, 
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Çalışma ücreti dağıtımı 

MADDE 165. — Yukardaki maddeye göre çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı ve bunun 
tahsil ve dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit olunur. 

Ancak, emanete alman bu ücretlerden % 20 si Bakanlık adına merkezdeki hesaba aktarılır ve 
geri kalanı da hak sahiplerine ödenir. 

Bu suretle fazla çalışma ücretlerinden, merkezde toplanmış olan paralar Bakanlıkça tesbit edi
lecek usullere göre, yukardaki madde ile kanuni çalışma saatleri dışındaki mesaiyi tanzim ve kont
rol ile mükellef tutulan âmirlerle daimî surette vazife gören ve çalışmalarında üstün gayretleri 
görülen gümrük ve gümrük muhafaza memurlarına dağıtılır. 

İKİNCİ AYIBIM 

GMnnıiib feofmüsyıoncıüan, yardımcıları ve mükellefiyetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gümrük komüisyoncuları ve yardımcıları 

Gümrük işlemlerini tûkıb edebilecek şahıslar 

MADDE 166. — Eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemleri sahipleri veya bunların 
tâyin edecekleri ve kanunun tatbikatında vekilleri sayılan gümrük komisyoncuları tarafından 
takip ve intaçolunur. Ancak : 

a) Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer kamu tüzel kişilerin mıenrarları özel, hukuk tüzel 
kişilerinin kendilerini tenn'sile yetkili müdürleri ve temsil yetkisi olanlar, idare ve müesseselerine 
ait eşyanın gümrük işlemlerini, 

fb) Kara, deniz ve havayolları işlettmeleri ve nâkilleri taşıdıkları eşyanın transit ve aktarma 
işlemlerini, 

ıc) Sahipleri veya tâyin edecekleri kimseler, zat ve ev eşyasına ait gümrük işlemlerini taikip 
ve intaeedelbilirler. 

Şu kadar ki, bulunduğu mahalde en az üç gümrük komüsyonicusu olmıiyan gümrüklerde iş ta
kibi serbesttir. 

En az yirmi gümrük komüsyoncusu bulunan mahallerde tüzükleri 'Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca tasdik edilmek suretiyle, bütün komüsyonculann üye olacakları bir (Gümrük Komüsyon-
cuları Derneği) kurulur. Bu derneklere komüsyoneu yardımcıları da kaydolunur. 

Gümrük komüsyoncusu olabilme şartları 

MADDE 167. — 'Gümrük fcomüsyonculuğu yapabilecek şahısların aşağıdaki şartlan haiz olmaları 
lâzımdır. 

a) Türk olmak, 
/b) Yiirmi bir yaşını bitirmiş olmak ve askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulunamamak, 
c): Lise mezunu veya o derecede tahsil görmüş olmak, 
d) Hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cürüm, 

tasnii, iftira, irtikâp, irtişa, ihtilas ye kaçakçılık cürümlerinden birinden dolayı hapis cezası Veya o 
derece cezayı gerektiren bir suçtan mahkûm veya memurluktan cezaen çıkarılmış olmamak, 

e) Bulaşık hastalıklardan salim olmak, 
f) Gümrük mevzuatı üzerinde ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve malî konularda yeter bilgisi 

olduğu mitühanila safbit olmak. 
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6. Gümrük mevzuatı üzerinde ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari T© malî konularda yeter bil
gisi olduğu imtihanla sabit olmak. 

Gümrükte en az onbeş yıl çalışıp da bunun üç yılını başmemurluk veya aynı dereceye muadil 
memurlukta veya muayene memurluğunda geçirenlerden gümrük tatbikat kursundan mezun 
olanlarla, keza gümrükte on yıl çalışmış ve daha yüksek görevlerde bulunmuş olanlar tahsil re im
tihan kaydına tabi değildir. 

Gümrüklerde vazifeli memur ve âmirlerden, yaş haddiyle emekli olanlar hariç gümrük komis
yonculuğuna geçenler, iki yıl müddetle son memuriyetlerinin bulunduğu gümrük başmüdürlüğü 
veya müstakil müdürlük dâhilinde gümrük komüsyoncıüuğu yapamazlar. Son bulundukları yerdeki 
memuriyetleri iki yıldan az ise mahal itibariyle iki yıllık memuriyet evvelki memuriyet yerine de 
şâmildir. 

Gümrük komüsyoncuları yardımcıları 

MADDE 168. — Gümrük komüsyoncuları aldıkları işlerin kendilerini veya müvekkillerini il
zam edecek mahiyette hukuki tasarruflar nevinden olmıyan safhalarını takibettirmek üzere bir 
veya birkaç yardımcı kullanabilirler. Bu yardımcıların yapacakları işler Bakanlıkça tesbit edilir. 

Yardımcıların da en az ortaokul veya muadili okullardan mezun olmaları ve komüsyoncular 
hakkındaki diğer şartları haiz bulunmaları ve imtihan geçirmeleri lâzımdır. Ancak, bunlann tabi 
tutulacakları imtihanın konularının seçilmesinde görecekleri işler göz önünde tutulur. 

İmtihan 

MADDE 169. — 167 ve 168 nci maddelere göre ve yılda bir defa yapılacak olan imtihanların 
konuları Bakanlıkça tesbit ve zamanı bir ay evvelinden ilân edilir. 

İmtihan kurulu Bakanlıkça seçilir. 

Komüsyoncu ve yardımcılarına verile&ek belgeler 

MADDE 170. — Gümrük komüsyonculariyle yardımcılar; Gümrükler Genel Müdürlüğünce 
tescil edilir ve kendilerine fotoğraflı özel bir kimlik belgesi verilir. 

Bu belgelerin, istenildikçe, ilgili ve görevli âmir re memurlara gösterilmesi mecburidir. 

Çalışma yeri 

MADDE 171. — Gümrük komüsyoncuları çalışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, oranın en 
büyük gümrük âmirine yaziyle bildirirler. Birden fazla komüsyoncu müştereken çalıştıkları tak
dirde de, bu durumları hakkında aynı şekilde bilgi verirler. 

Çalışma merkezleri gümrük işlerinden dolayı kendilerine yapılacak tebliğler için kanuni ika
metgâh ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu başmüdürlük ve başmüdürlük bu-
lunmıyan yerlerde müdürlük bölgesi daimi iş çevresi sayılır. 

Müştereken çalışan gümrük komüsyoncularma, ancak, beyanname üzerine imzasını koymuş olan
lar, buna ait işlemi takibedebilirler ve gümrüğe karşı sorumlu olurlar. 

Gümrük komüsyoncuları maiyetlerine giren ve yanlarından ayrılan yardımcılarını gümrük 
idaresine, en geç bir hafta içinde yazı ile bildirirler. 
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Gümrükte en aız onbeş yıl çalışıp da bunun üç yılını bagmemurluk veya aynı deretfeye muadil me
murlukta veya muayene memurluğunda geçirenlerden gümrük tatbikat kunsunldan mezun olanlarla,, 
keza gümrükte on yıl çalışmış ve daha yüksek görevlerde bulunmuş olanlar tahsil re imtihan kay
dına tabi değildir. 

Gümrüklerde vazifeli memur ve âmirlerden, yaş haddiyle eımekli olanlar hariç gümrük komüs-
yonculuğuna geçmek islt'iyenler, son memuriyet mahalli ile vazife ifa etmiş oldukları diğer gümrük 
başmüdürlüğü ya da müstakil müdürlüMerdeki hizmetlerinden ayrılmalarının üzerinden İM yıl süre 
geçmedikçe bu yerlerde gümrük komüsyoncuTuğu yapamazlar. 

Gümrük komüsyoncuları yardımcıları 

MADDE 168. — Gümrük komüsyoncuları aldıkları işlerin kendilerimi veya müvekkillerini ilzam 
edecek mahiyette hukukî tasarruflar nevinden olmıyan safhalarını taMibettirmek üzere bir veya bir
kaç yardımcı kullanabilirler. Bu yardımcıların yapacakları işler bakanlıkça te&bit eldilir. 

Yardımcıların da en az ortaokul veya muadili okullardan mezun olmaları ve komüsyoneular hak
kındaki diğer şartları haiz bulunmaları Ve imtihan geçirmeleri lâzımdır. Ancak bunların tabi tutula
cakları imtihanın konularının seçilmesinde görecekleri işler göz önünde tutulur. 

Gümrükte en az onbeş sene hizmet ederek cezaen ayrılmamış bulunan gümrük memurları r« 
(kolcularla yaş haddi ile emekliye ayrılmış olan gümrük memurları Te Ikolcular imtihan Te tahsil 
kaydına talbi olmadan 'gümrük komüsyıomcuları yardımcısı olabilirler. 

İmtihan 

MADDE 169. — Tasarının 169 ncu maddesi aynlen kabul edilmiştir. 

Komüsyoncu ve yardımcılarına verilecek belgeler 

MADDE 170. — Tasarının 170 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çalışma yeri 

MADDE 171. — Gümrük komüsyoncuları çalışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, oranın en büyük 
gümrük âmirine yazı dle bildirirler. Birden fazla komüsyoncu müştereken çalıştıkları takdirde de, 
bu durumları hakkında aynı şekilde bilgi Verirler. 

Çalışma merkezleri gümrük işlerinden dolayı kendilerine yapılacak tebliğler için kanuni ikâmet
gâh ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu başmüdürlük YÖ başmüdürlük bülunmıyan 
yerlerde müdürlük bölgesi daimî iş çevresi sayılır. 

Müştereken çalışan gümrük komüsytoncularından, anöak, beyanname üzerine imzasını koymuş 
olanlar, buna ait işlemi takilbedebilirler ve gümrüğe karşı sorumlu olurlar. 

Gümrük komisyoncuları maiyetlerine giren ve yanlarından ayrılan yardımcılarını Gümrük İda
resine, en geç bir hafta içinde yazı ile bildirirler. 
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(Hükümetin teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet ve cezalar 

Mükellefiyet 

MADDE 172. — Gümrük komüsyoncuları, kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari 
defterlerini, işlerine dair yazdıkları ve aldıkları mektup ve telgraflarla tanzim ettikleri fatura ve 
makbuzları ve masraflarına mütaallik belgelerin asıl veya örneklerini beş yıl saklamaya, bunları 
Bakanlık müfettişlerine, müfettiş muavinlerine, kontrolörlere ve yetkili gümrük âmir ve memur
larına göstermeye ve bunların tetkik ve teftişlerine müsaade ve gerektiğinde yazılı istek üzerine 
tevdi etmeye mecburdurlar. 

Defterlerinde ödenen ve alman masraf ve ücretlerle taallûk ettikleri gümrük beyannamelerinin 
numara ve tarihlerini de gösterirler. 

Cezalar 

MADDE 173. — Bu kanuna ve gümrüklerde tatbik edilen mevzuata aykırı hareketleri görülen 
komüsyoncu veya yardımcıları lüzumlu hallerde Bakanlık müfettişi, müfettiş muavini, kontrolör, 
başmüdür ve başmüdürlük teşkilâtı olmıyan yerlerde müdürlerce muvakkaten işten menedilip, 
karneleri alınarak gümrüklerde iş takip etmelerine müsaade olunmaz. Ve keyfiyet derhal Bakan
lığa bildirilir. 

Bunlar hakkında yapılacak tahkikat neticesine göre inzibati ceza mahiyetinde karnelerinin 
en çok bir seneye kadar muvakkat olarak veya daimî geri alınmasına Bakanlık İnzibat Komisyo
nunca karar verilir. 

Komiser veya eksper hakemlikle meşgul oldukları anlaşılan gümrük komüsyoncusu veya yar
dımcılarının karneleri Bakanlılr İnzibat Komisyonunca geri alınır. Ve 156 ncı maddeye göre ceza
landırılırlar. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Son hükümler, kaldırılan hükümler 
Yürürlük 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 

Süre değişimi 

MADDE 174. — Aksine sarahat bulunmadıkça bu kanunla tâyin edilmiş sürelere ilişkin hü
kümlerin uygulanmasında sürelerinin bitiminden evvel başvurulmak şartiyle zorlayıcı sebepler ve 
beklenmiyen haller nazara alınarak duruma göre burada Bakanlıkça süre değişimi yapılabilir. 
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(Geçici Komisyonuta, değiıştirişi) 

IKÎNCÎ BÖLÜM 

Mükellefiyet ve cezalar 

Mükellefiyet 

MADDE 172. — Gümrük komisyoncuları, kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari1 veya 
kanuni defterlerini, işlerine dair yazdıkları ve aldıkları mektup ve telgraflarla tanzim ettikleri 
fatura ve makbuzları ve masraflarına mütaallik belgelerin asıl veya örneklerini beş yıl saklama
ya, bunları Bakanlık müfettişlerine, müfettiş muavinlerine, kontrolörlere ve yetkili gümrük âmir 
ve memurlarına göstermeye ve bunların tetkik ve teftişlerine müsaade ve gerektiğinde yazılı is
tek üzerine bunları tevdi etmeye mecburdurlar. 

Defterlerinde ödenen ve alman masraf ve ücretlerle taallûk ettikleri gümrük beyannameleri
nin numara ve tarihlerini de gösterirler. 

Cezalar 

MADDE 173. — Tasarının 173 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Son hükümler kaldırılan hükümler 
Yürürlük 

BlRÎNCÎ BÖLÜM 

Son hükümler 

Sair vergilerden muafiyet ve itiraz yolları 

MADDE 174. — Bu kanun ve Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile Gümrük Vergisinden muaf olan 
eşya aynı zamanda gümrüklerde tahsil olunan her türlü vergi ve resimlerden (Tekel resimleri 
dâhil) de muaftır. 

Eşyadan Gümrük Vergisi ile birlikte, gümrüklerce alman diğer vergi ve resimlerin tahakkuk ve 
tahsil tarzları ve itiraz yolları, noksanlıkların istenmesi ve fazla alman vergilerin geriverîlmesi 
hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

Süre deği§imi 

MADDE 175. — Aksine sarahat bulunmadıkça bu kanunla tâyin edilmiş sürelere ilişkin hüküm
lerin uygulanmasında sürelerinin bitiminden evvel1 başvurulmak şartiyle zorlayıcı sebepler ve bek-
lenmiyen haller nazara alınarak duruma göre burada Bakanlıkça süre değişini! yapılabilir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Faizler 

MADDE 175. — Bu kanuna göre : 
1. Eşyanın, yurda ithali sırasında tahakkuk ettirilip tahsili gereken vergileri için, nakitten 

gayri şekilde teminat, taahhütname veya teminatlı borç senedi verildiği takdirde bunların kabulü 
tarihinden itibaren, 

2. Yurda muvakkat ve muayyen bir süre kalmak üzere vergileri nakitten gayri şekilde temi
nat veya taahhüde bağlanarak giren eşya, süresi içinde zorlayıcı sebepler olmamasına rağmen 
yurt dışı edilmediği veya antrepo veya gümrükçe müsaade olunan mahallere konulmadığı tak
dirde, buna terettübeden vergilere ilâveten teminat veya taahhüdün verildiği tarihten itibaren, 

3. Eşyanın vergileri ve resimleri ertelendiğinde erteleme tarihinden itibaren, 
Başlamak üzere, geçen süreye ait, kanuni faia de tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

Kabul edilecek teminat ve değerlenmesi 

MADDE 176. — Gümrük işlemleri dolayısiyle idarece kabul edilebilecek teminat ve bunların 
değerlendirilmesi hakkında Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanun hükümleri uy
gulanır. 

Ancak, resmî daire ve belediyelerle, Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garanti 
mektuplarını teminat olarak kabule Bakanlık yetkilidir. 

Bu kanuna göre memur tefriki icabettiği hallerde bu memurun Harcırah Kanununa göre yol
luk ve yevmiyeleri ile Bakanlıkça tesbit edilecek miktar üzerinden yapılacak kaza ve ölüm sigorta 
masrafları eşya sahibi veya nakliyecisi tarafından ödenir. 

Belgelerin gümrükçe bastırılacağı 

MADDE 177. — Bu kanunda sözü edilen her türlü beyanname ile manifestolar ve tahakkuk 
varakaları Bakanlıkça bastırılır ve tesbit edilecek değerleri karşılığı damga pulu yapıştırılarak 
ilgililere verilir. 

Defter ve belgelerin ibrazı mecburiyeti 

MADDE 178. — İlgililer gerek bu.kanuna, gerekse sair kanunlardaki hükümlere göre yapılacak 
her türlü gümrük denetlemesinin her safhasındaki icrası ve ifası sırasında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı müfettiş ve müfettiş muavinleri ile kontrolörler ve gümrük âmir ve memurlarının talebede-
cekleri bilûmum ticari ve kanuni defter ve belgeleri göstermeye ve tevdi etmeye mecburdurlar. 
"Vergi tahakkukuna ve c^za takiplerine ait hükümler saklı kalmak kaydiyle bu mecburiyetlere uy-
mıyanlar hakkında ayrıca 156 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Bakanlık görevleri 

MADDE 179. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı, bu kanuna müsteniden Bakanlar Kurulu kararı 
alınması lüzumlu olan hal ve icapları tâyin, tesbit, takiple ve gereğine tevessül etmekle, mükellef 
ve vazifelidir. 
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(Geçici Komisyonun değiştirici) 

Faizler 

MADDE 176. — Bu kanuna göre : 
a) Eşyanın, yurda ithali sırasında tahakkuk ettirilip tahsili gereken vergileri için, nakitten 

gayrişekilde teminat taahhütname veya teminatlı borç senedi verildiği takdirde bunların kabulü 
tarihinden itibaren, 

b) Yurda muvakkat ve muayyen bir süre kalmak üzere vergileri nakitten gayrı şekilde temi
nat veya taahhüde bağlanarak giren eşya, süresi içinde zorlayıcı sebepler olmamasına rağmen yurt 
dışı edilmediği veya antrepo veya gümrükçe müsaade olunan mahallere konulmadığı takdirde, 
buna terettübeden vergilere ilâveten teminat veya taahhüdün verildiği tarihten itibaren, 

c) Eşyanın vergileri ve resimleri ertelendiğinde erteleme tarihinden itibaren, 
Başlamak üzere, geçen süreye ait, kanuni faiz de tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

Kabul edilecek teminat ve değerlenmesi 

MADDE 177. — Gümrük işlemleri dolayısiyle idarece kabul edilebilecek teminat ve bunların 
değerlendirilmesi hakkında Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Ancak, resmî daire ve belediyelerle, Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garan
ti mektuplarını teminat olarak kabule Bakanlık yetkilidir. 

Bu kanuna göre memur tefriki icabettiği hallerde bu memurun Harcırah Kanununa göre yol
luk ve yevmiyeleri ile Bakanlıkça tesbit edilecek miktar üzerinden yapılacak kaza ve ölüm si
gorta masrafları eşya sahibi veya nakliyecisi tarafından ödenir. 

Belgelerin bastırılması ve dağıtılması 

MADDE 178. — Bu kanunda sözü edilen her türlü beyanname ile manifestolar ve tahakkuk 
varakaları Bakanlıkça tesbit edilecek usul ve esaslar dairesinde temin edilerek karşılığı mukabilin
de alâkalılara dağıtılır. 

Defter ve belgelerin ibrazı mecburiyeti 

MADDE 179. — İlgililer gerek bu kanuna, gerekse sair kanunlardaki hükümlere göre yapı
lacak her türlü gümrük denetlemesinin her safhasındaki icrası ve ifası sırasında Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı müfettiş ve müfettiş muavinleri ile kontrolör ve gümrük âmir ve memurlarının talebede-
cekleri bilûmum ticari ve kanuni defter ve belgeleri göstermeye ve tevdi etmeye mecburdurlar. 
Vergi tahakkukuna ve ceza takiplerine ait hükümler saklı kalmak kaydiyle bu mecburiyetlere uy-
mıyanlar hakkında ayrıca 156 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Bakanlık görevleri 

MADDE 180. — Gümrük ye Tekel Bakanlığı, bu kanuna müsteniden Bakanlar Kurulu kararı 
alınması lüzumlu olan hal ve icapları tâyin, tesbit, takiple ve gereğine tevessül etmekle, mükel
lef ve vazifelidir. 
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(Hükümetin teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kaldırılan hükümler, geçici maddeler ve yürürlük 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 180. —. Özel kanunlardaki istisna ve muafiyet hükümleri saklı kalmak -üzere, aşağıda 
yazılı kanunlar ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

1. 5.2.1949 tarihli 5383 sayılı Gümrük Kanununun, (Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 
113, 117 ve 118 nci maddeleri ile aynı kanunun 7.6.1926 tarihli 906 sayılı Kanunla değiştirilen 112 
ve 116 ncı maddeleri ve 30.11.1960 tarihli 46 sayılı ve 14.5.1964 tarihli 474 sayılı kanunlar yü
rürlükte kalmak üzere), 

2. 26.2.1954 tarihli 6290 sayılı Kanun. 
3. 18.6.1952 tarihli 5964 sayılı, Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca gümrük resmin

den muaf olarak yurda giren eşyadan tekel maddesi olanlarının tekel resmi ile diğer vergi ve 
resimlerden de muafiyetine dair Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi. 

4. 20.5.1955 tarihli 6593 sayılı, Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane inşa 
etmek üzere mecoanen arsa tahsisi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi, 

5. 16 . 5 . 1960 tarihli 74791 sayılı Muayyen maksatlarla bağış yolu ile gelecek eşyanın İthal 
Vergi ve Resimlerinden ve belediye hissesinden muafen ithali hakkında Kanun, 

6. 12 . 10 . 1960 tarihli 100 sayılı Hazineye yardım maksadı ile ve bağış yolu ile gelmiş ve ge
lecek olan eşya ve kıymetlerin vergiden muafen ithali hakkındaki Kanun, 

7. 25 . 7 . 1953 tarihli 6180 sayılı, Devlet daireleri1 tarafından Gümrük Vergi ve Resimlerin
den muaf olarak ithal edilip tahsis yerlerinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Gümrük Vergi 
ve Resmine tabi tutulmıyacağma dair Kanun. 

Geçici maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 50 nci maddenin son fıkrasında bahsi geçen tüzüğün hazırlanmasına ka
dar 3/3953 sayılı 25 . 3 . 1946 günlü Kararname ile yürürlüğe konulmuş tüzük hükümlerinin tat
bikine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — H a l e n yürürlükte bulunan kanunların, 1499 sayılı Tarife Kanunu ile 
ek ve tadillerine ve 6290 sayılı Kanunla değişik 5383 sayılı Kanun ve tadillerine vâki atıf hüküm
leri bu kanuna yapılmış sayılır ve bu hükümlerde bir eşya tarife numaraları gösterilmek suretiyle 
zikredilmişse atıf hükmü, o eşyanın yeni tarifedeki yeri tesbit olunarak eskisi gibi tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 8 nci maddenin 4 ve 13 ncü, 11 nci maddenin 2 nci fıkraları şümulüne 
giren ve bu kanunun kabulünden evvel getirilip Gümrük vergileri tahakkuk ettirilmemiş olan veya 
tahakkuk etirilmiş olup da vergileri ertelenen eşyanın, vergileri alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 6290 sayılı Kanunla değişik 5383 sayılı Gümrük Kanununun yürürlü
ğü zamanında başlayıp da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz sonuçlandırılmamış olan iş
lemler hakkında, süreye mütaallik hükümler hariç, mükellefin lehine olan hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Gümrük komüsyoncusu ve komüsyoncu yardımcısı olabilmek için bu ka
nun ile konmuş olan kayıt ve şartlar bu kanundan önce komüsyoncu ve komüsyoncu yardımcısı im
tihanını kazanmış bulunanların haklarına dokunmaz. 
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(Geçici Komisyooıuta. değiıştirişi) 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Kaldırılan hükümler, geçici maddeler ve yürürlük 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 181. — özel kanunlardaki istisna ve muafiyet hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda 
;yazılı kanunlar ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

a) 5 . 2 . 1949 tarihli 5383 sayılı Gümrük Kanununun, (Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanu
nunun 113, 117 ve 118 nci maddeleri ile aynı kanunun 7 . 6 . 1926 tarihli 906 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 112 ve 116 ncı maddeleri ve 30 . 11 . 1960 tarihli 46 sayılı ve 14 . 5 . 1964 tarihli 474 

;sayılı kanunlar yürürlükte kalmak üzere), 
b) 26 . 2 . 1954 tarihli 6290 sayılı Kanun, 
c) 18 . 6 . 1952 tarihli 4965 sayılı, Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük 

Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden de muafiyetine dair Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi, 

d) 20 . 5 . 1955 tarihli 6593 sayılı, Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane 
inşa etmek üzere meccanen arsa tahsisi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi, 

e) 16 . 5 . 1960 tarihli 7479 sayılı Muayyen maksatlarla bağış yolu ile gelecek eşyanın vergi 
ve resimlerinden ve belediye hissesinden muafen ithali hakkında Kanun, 

f) 12 . 10 . 1966 tarihli 100 sayılı Hazineye yardım maksadı ile ve bağış yolu ile gelmiş ve 
geelcek olan eşya ve kıymetlerinin vergiden muafen ithali hakkındaki Kanun, 

g) 25 . 7 . 1953 tarihli 6180 sayılı, Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve resimlerin-
-den muaf olarak ithal edilip tahsis yerlerinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Gümrük Ver
gi ve Resmine tabi tutulmıyacağma dair Kanun. 

Geçici maddeler 

GEÇlCl MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 8 nci maddenin (d) ve (m), 11 nci maddenin (b) fıkraları şümulüne gi
ren ve bu kanunun kabulünden evvel getirilip gümrük vergileri tahakkuk ettirilmemiş olan ve
ya tahakkuk ettirilmiş olup da vergileri ertelenen eşyanın vergileri alınmaz ve bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten üç ay öncesine kadar, ilgililerce, her hangi bir sebeple, tahakkuk ve tah
sil zamanaşımına uğratılmış bulunan vergi ve resimler, bulundukları safha ne olursa olsun, bir de
faya mahsus olmak üzere bunlara sebebiyet veren memurlardan istenmez. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 5. — Gümrük komisyoncusu ve komisyoncu yardımcısı olabilmek için bu ka
nun ile konmuş olan kayıt ve şartlar bu kanundan önce komisyoncu ve komisyoncu yardımcısı 
imtihanını kazanmış bulunanlar içi nuygulanmaz. 
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MADDE 181. 

(Hükümetin teklifi) 

Yürürlük 

Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme yetkisi 

MADDE 182. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
29 . 11 . 1969 

Bagbokan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
1. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Ulaştırma Balkanı 
JV. Menteşe 

Devlet Bakanı 
B. Setgin 

Adalet Bakam 
Y. Z. önder 

Maliye Bakam 
M. Eren 

Devlet Balkanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakam 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Oğue 

Sağ ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakam 
V. Â. Özkan 

Çalışma Balkanı 
8. öztürk 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve îekân Bakanı 
N. Cevheri H. Nakiboğlu 

A. 1. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kiltç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanh 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

îçiçleri Bakam 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülee 

Tarım Bakanı 
î. Ertem 

En, ve Ta. Kay. Bakanı*; 
8. 0. Avc% 

Orman Bakanı 
H. ötalp 

Gençlik ve Spor Bakam 
/. Sezgin 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Yürürlük 

MADDE 182. — Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme yetkisi 

MADDE 183. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 162 ye I nci ek 

Gümrük kanun tasarısı ve C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde bulama
dıkları ilâçları dış memleketlerden getirtmeleri ve dış memleket
lerden getirtecekleri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve 
Ç. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 474 sayılı Kanuna 
ekli Gümrük Giriş Tarife cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ticaret, Sanayi, 
M. Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 16 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/155, 2 /43 , 2 /210) 

Geçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu ) • 26 . 5 .1971 

Esas No: 1/155, 2/43, 2/210 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük kamımı tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 1 . 2 . 1970 tarihli 45 nci Birleşi
minde 'kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb
rure Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde bulamadıkları ilâçları dış memleket
lerden getirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri ilâçlar için yapılacak işlem hakkında ve 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in 474 sayılı Kanuna ekli gümrük giriş 
tarife cetvelinin 87.11 tarife nolu bölümünün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri Genel Ku
rulun 6 . 2 . 1970 tarihli 46 nci Birleşiminde Komisyonumuza havale edilmiş ve mezkûr teklif
lerle birlikte ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olunmuş ve görüş
melere esas olarak da geçen dönem Millet Meclisi gündemine girip de görüşülememesi ve siyasi 
partilerin mevcut oranlarının değişm'esi nedeni ile, 16 numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi 
ele alınmış ve neticede: 

Tasarının maddelerinin harflerle ayrılmış olanfıkralarmın kanun tekniğine uygun olarak ra
kamlarla ayrılması Geçici Komisyonumuzca uygun mütalâa olunmuştur. 

Son Hükümet değişikliği nedeni ile Ticaret Bakanlığı kaldırılmış ve bu Bakanlık yerine (Sa
nayi ve Ticaret) Bakanlığı teşekkül etmiş bulunduğundan, tasarıda geçen (Ticaret Bakanlığı) iba
resi yerine; «Sanayi ve Ticaret Bakanlığı» ibaresinin ikamesi Geçici Komisyonumuzca uygun gö
rülmüştür. 

Muafiyetlere dair tasarının 8 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının 2 nci satırında (okunmak 
üzere gelen) ibaresinden sonraki «ve» kelimesi' fuzulen konulmuş olduğundan fıkradan çıkarıl
ması, aynı maddenin sonuna sosyal faydası ve zarureti aşikâr bulunan aşağıda yazılı 14 ncü fık
ranın eklenmesi : 



— 2 — 
14. a) Gümrük giriş tarife cetvelinin 87.11 nci pozisyonunda yer alan ve malûller tarafından 

kullanılmak üzere hususi surette imal edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan (motorlu veya 
motorsuz) koltuklar ve benzeri vasıtalar, 

b) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 90.19 pozisyonunda yer alan protez uzuvlar (protez diş
ler hariç), 

c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 85 nci fasıllarında yer alan ve sakatların sanatları
nı icrası için bizzat kendilerinin ithal ederek kullanacakları nıakinalar (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının müsaadesiyle). 

Geçici Komisyonumuzca uygun görülmüş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 
Tasarının 9 ucu maddesinin 4/1 fıkrası ile tesis edilen muafiyetin yalnız misyon şeflerine in

hisar ettirilmesi doğru olmıyacağmdan, bu fıkranın sonuna (misyon şeflerinin) ibaresinden son
ra «ve diplomasi memurlarının» ibaresinin eklenmesi Geçici Komisyonumuzca uygun ögrülmüş ve 
yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

T'asarının 10 ncu maddesinin 7 numaralı fıkrasiyle eski şekilde muafiyet çerçevesi çok dar tu
tulup haksız durumlar yaratacağından aşağıdaki şekilde değiştirilmiş : 

«7. Yabancı memleketlerdeki sürekli görevlerinden dönen Türk uyruklu memurlarla sair amaç
larla yatvancı memleketlerde yerleşip de iki yıl ikametten sonra dönen Türklerin, beraberlerinde 
getirdikleri veya kendilerinden en çok iki ay önce ya da altı ay sonra gelen kullanılmış veya ye
ni olup da hareketlerinden en az altı ay evvel satınalmmış olduğu tevsik edilen ev eşyası.» 

Ve yine bu madde ile ilgili olarak 8 numaralı, fıkradan sonra gelen ilk bendindeki (6) raka
mından sonra «7 ve 8» rakamlarının ilâvesi uygun görülmüş ve yapılan bu değişiklikle madde 
Geçici Komisyonumuzca ka!bul edilmiştir. 

Tasarının 14 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının ('b) bendindeki doğru kelimesinden sonra 
gelen (30 kilometre derinliğindeki1 alanı kapsar) şeklindeki ibarenin (a) bendine de şâmil olması 
bakımından, bu madde de : 

«Madde 14. — 1. Gümrük hatta Türkiye siyasi sınırlarıdır. 
2. Gümrük Bölgesi : 
a) Denizlerde; kara ve iç sulan ile sahilden içeri, 
b) Karalarda; Gümrak hattından içeri, 
Doğru 30 kilometre derinliğindeki alanı kapsar. 
3. Boğazlarla Marmara Denizi, İstanbul Limanı vıe Gümrük işlemleri yapılan hava meydan

ları da gümrük bölgesi sayılır. Hava meydanlarında gümrük bölgesi sayılacak saha Bakanlıikça 
(tesbiıt ıolunur. 

Gümrük bölgesinin derinliği lüzum görülecek hailende veya (bâzı yerlerin coğrafi durum
ları itibariyle Balkanlar Kurulu Karariyle 60 kilometreye kadar genişletiilebilir. Bu madde 
ile tâyin olunan ve tiesbit edilecek gümrük bölgesi ve bu bölgede yapılacak değişiklikler ilân olu
nur.» Şeklinde değiştirilerek Geçici Komisyonumuzca 14 ncü madde kabul edilmiştir. 

Tasarının 130 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasına göre, yalnız döküm halinde gelen eşyanın mu
ayenesi için Gümrük İdare Âmiri yetkili kılınmışıtır. Memleketimizin ihraç mallarının bazan 
değişik mahallerden gelmesi, bazan da özellikleriicabı partiler halinde gelerek çıkış muamelele
rinin yaptırılmak istendiğine lüzum hâsıl olduğundan meızkûr madde de : 

Madde 130. — Çıkış eşyası 69 ncu maddede sözü edilen huzurunda, gümrükçe muayene edi
lerek beyanlarının sıhhati denetlenir. 

Bu denetleme sırasında 'eşyanın cins, nevi ve niteliğinin tâyininde 'gümrük lâboratutvarların-
dan istifade edilebileceği gibi, elksıperftiz ücretinin ihracatçı tarafından ödenmesi suretiyle ma
hallî ticaret ve sanayi odalarının mütehassıs elemanlarından da faydalauabilinir. 

Ancak, muayeneye başlanılabilmesd için eşyanın tamamının muayeneye arz edilmiş olması lâ
zımdır. Döküm halinde yapılacak ihracatla, başka başka yerlerden veya kısım kısım gelmekte ol
duğu tevsik edilen eşyanın ihracında muayenenin bunlara göre yapılmasına Gümrük İdare Âmiri 
izin verebilir. 

Millet Meclisli (İS. Sayısı : 162 ye 1 nci ek) 
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;.. Gdrişite muayeneden isltisna edilen eşya, bu hükümlere muvazi olaralk da çıkışta da muayene-
ye tabi değildir. " . . 

İcabında, çılkış eşyasının cins ve mahiyetine ve ihracatın özelliğine göre, Bakanlık yukarıki, 
maddeler hükümlerine bağlı kalmaksızın ihracatın daha kolay yapılmasını sağlıyacak hükümler 
koyar.» -

Şeklinde değiştirilerek Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. • - . ' • - . 
13788 sayılı 24 . 3 . 1971 günlü Resımi Gazetede yayınlanan 1379 sayılı Kanun ile Gümrük 

Kanununun; 126 nci maddesinin son fıkrasında bir değişiklik yapılmıştır. Bu sebeple tasarının 
142 nci- (maddesinin somdan bir evvelki (bu suretle) diye başlıyan fıkrasının 1379 sayılı Kanu
na göre değiştirilmesi zarureti doğduğundan fıkranın aşağıda yazılı olduğu şekilde : 

«Bu suretle alıcısı çıikmıyan veya ihraç kaydı ile satıldığı halde süresi içerisinde memleket
ten çıkarılmayan eşya, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere resımî dairelere (İktisadi Devlet Teşek
külleri dâhil) veya satılmamak ve her ne ad altında olursa menfaat karşılığında başkalarına 
devir edilmemek şartları ile kamuya yararlı derneklerin genel merkezlerine parasız verilir ve bu 
eşya için her ne nam ve suretle olursa olsun ardiye ücreti aranmaz.» 

Değiştirilerek kabulü Geçici' Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 
Gümrük Kanununda geçen ambarlama tâbirleri tatbikatta ihtilâflara sebebiyet verdiğinden 

tasarının 145 nci maddesinin 1 ve 3 ncü fıkralarındaki (ambarlama) kelimelerinden sonra «ardi
ye» kelimesinin ilâvesi uygun görülmüş ve yapılan bu değişiklikle madde Geçici Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

'Taraf olduğumuz milletler arası .anlaşmalara göro kurulmuş teşekküllerin yetkili organların
dan çıkmış tavsiyeler, uyulması kabul edildiği ve biran önce uygulanmakta fayda ve zaruret bu
lunduğu halde çoğu zaman kanuni formalitelerin ikmalindeki gecikmeler yüzünden uygulama saf
hasına'intikal 'edememektedir. Bu sebeple tasarının 180 nci maddesinin sonuna aşağıdaki şekilde 
bir fıkranın eklenmesi ve buna muvazi olarak da 44 ncü maddenin son fıkrasının tasarıdan çıka
rılması : .: ' 

«Taraf olduğumuz milletlerarası anlaşmalara istinaden bu teşekküllerin yetkili' organlarından 
çıkmış tavsiye kararlarını kabul ve uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 
.; Uygun görüldüğündeın madde bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının kaldırılan hükmü başlığı altındaki 181 nci maddesinde sayılan kanunlara «1379 sayılı 
Kanunun da ilâve edilmesi gerektiğinden madde bu yapılan bu ilâve ile Geçici Komisyonumuzca 
kabul 'edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve önoelUk ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksıek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
Y. Bir 

Bolu 
H. t Cop 

Hatay 
A. Yılmaz 

Nevşehir 
H. Başer 

'Sözcü 
Mardin 

E. K. Aybar 

• Bolu 
Ş. Kiykıoğlu 

Kayseri 
M. Yüceler 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Kâtip 
Sivas 

V. Bozatlı 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Kocaeli 
V. Engiz 

Tokat 
B. önder 

Bilecik 
§. Binay 

Erzurum 
N. Gacıroğlu 

Manisa 
V. Bakirli 

Zonguldak 
Söz hakkım mahfuz 

Millet Meclisi- ' (S. Sayısı : 16'2*.ye 1 nci .ek.)'-
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meibrure Akaoley'in, 474 sayılı Kanuna eküi Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümünün değiştirilmesi baklanda kanun teklifi (2/210) 

Millet Meclisi (Başkanlığına 

iSalkat vat&nda^&rmıızın duş memleketlerden getirtteeekleri vasıtaları gülmrük 'ödlemelden a/Lafbîl-
meleri hakkındaki kanun teklif ilmi ve gerekçesini ekli olarak takdim ediyorum. 

Gerekl üşlemin yapılmasına saygılarımla arz ederim. 
I&tanlbujl (Senatörü 

* Meibrure Aksoley 

GEREKÇE 

löaJkait vaJtandaşlarıimia; memdiekett ilcinde temin edemediklerinden dolayı do§ ıniemiLeketiierden ge<-
tiiırtıtiilkleri vasıtaJl'aııa, mevcut kanıunllara göre, gümrük ödemektedirler. 

(Sakat vatandaşlarımızın (büyük Ibir kıömı yoksuldur ve çalişıamaiz bir duruimklaklır. Binlbdr zor
lukla veya yardımda sağladıkları para üe dış memleketlerden getirttikleri vasa'tall'ara gerekli güm
rük parafemi vermekte büyük müşküDâJt çekmekte ve bâizıları da bu gümrülk parasını ödiyetoeddfc-
lerindlen dolayı dı§ memleketilerdıen getdlrttiMeri vasıtaları, gümrükten çıkajra!madıikllanınidan: güm
rükte kaUmakta ve çürümıekltedir. 

(Sakat ollmalları hasebiyle sonsuz bir mahrumiyete içinde bulunan bu vatandiaşlianımıiaa, dıiş nuem-
leketlerden ıgetâritöıkLeri vasaifeaiLarı gümrüksüz olarak çılkariaiblmıetlie'ri amaciyle Ve yardam sever bir 
maksaıtla bu kanun teOsüliifi hmriantmışttır. 

474 sayHı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu ıbölümünün değistiril-
mesi hakkındaki kanun teklifi 

(ML&DDOE 1. — 47)4 sayılı Kanuna eküi Gümrük Giriş Oertivdinin 87.0.1 tarife No. lu kıfeimı açağı* 
daiki sekide değiştirilmiştir : ^j 

/ (87. İli malûller tarafımdan kuülanıllmıak üzere hususi' surette iımaâ edMlmilş, hareket efafcirfci ter-
ıfcilbatı (bulunan koltuklu ve benzeri vasıtıaların (mötarluı ofeun ortmasın) % 10 o t a Gümrük ViergiJsd 
mmaifîyetî indirilmiştir) 

(MlAiDDE 2. — Bu kanun yayıma tarihinde yürürlüğe girer. 

(MAİDDE 3. — Bu kanumraı Bakanlar Kurula yürütür. 

M3Bet MecKsî (S. Sayısı : 162 ye 1 aci ek) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞT1RİŞ1 

GÜMRÜK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİTAP 

Genel hükümler ve genel işlemler 
BİRİNCİ AYIRIM' 

Genel hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tâbirler, mükellefiyetler ve vergiye esas olan tarife 

Tâbir ve tarifler 

MADDE 1. — 1. Bu kamunda geçen ve şümulü belirtilmemiş olan eşya tâbiri her türlü madde 
ve kıymetleri kapsar. $ 

2. iBu kanunda geçen (Gümrük Vergisi) ve (vergi) tâbirleri yalnız giriş Gtimrük Vergisini, 
(Gümrük vergileri) ve (vergiler) ise gümrüklerce alman bütün vergi ve resimleri ifade eder. 

3. Bu kanunda geçen : 
(Bakanlık) tâbiri, Gümrük ve Tekel Bakanlığını, 
(İdare)' tâbiri, Gümrük İdaresini, 
(Kanun), (bu kanun), (kanunda) ve (bu kanunda) tâbirleri, işbu Gümrük Kanununu, ifade eder. 
4. (Bu kanunun 12 nci maddesindeki asıl ikametgâh tâbirinin tâyininde, yurda ister turizm 

maksadiyle îster meslekî bir gaye ile girmiş olsun, bir sene içinde vasati altı aydan fazla bir 
zaman ikamet eden şahsın, oturduğu binanın sahibi veya kiracısı olması bakımından fark gözetil
meksizin veya nerede oturursa otursun Türkiye'de ikametgâhı bulunduğu prensibi kabul olunur. 

5. Bu kanunda geçen fiilî ithal tâbiri : 
a) Vergi tahakkukunun idarece yapıldığı hallerde vergilerin ödendiği veya cari hesabının 

mahsubunun yapıldığı veya teminata bağlandığı veya erteleme işleminin gümrüğünce tekemmül 
ettirildiği veya muaflık hükümlerinin uygulandığı, 

b) Vergi tahakkukunun mükellefikıce yapıldığı hallerde eşyanın gümrük işlemlerinin ikmal 
edildiği, 

c) Deniz ve vagon üstü işlemlerde, muayenenin yapılıp çetelenin açıldığı, 
Tarihi ifade eder. 

Mükellefiyetler 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçen veya eşya geçiren her şahıs, bu 
kanun ile buna dayanılarak çıkarılan tüzükler, kararname ve yönetmelikler hükümlerine uymakla 
mükelleftir. Bu mükellefiyet, gümrük idarelerinin gerek bu kanunda gerek başka kanun, tüzük 
ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı denetlemelere tabi olmak ve kanunları gereğince 
kendi adına veya başka idareler nam ve hesabına tahsil edeceği her nevi vergi, resim, hare ve 
ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak ve kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin 
•ifasını şart koyduğu her türlü işlem ve formaliteyi yerine getirmiş olmaktır. 

Vergi mükellefiyetinin başlangıcı, 

MADDE 3. — 1. Gümrüğün denetlemesi altına (her çeşit antrepolardakîler de dâhil) konmuş 
eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti; 

MSet Mecfâri (S. Sayısı : 162 ye 1 nci ek) 
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57 nci madde gereğince beyannamesinin tescil, 
55 nci madde gereğince ağızdan beyan yapılan hallerde bu beyana ait tahakkuk varakasının 

mükellef tarafından imza ve idarece tescil, -
Posta yolu ile gelen eşyada 135 ve 136 nci maddelerdeki belgelerin tescil, 
Edildiği günde başlar. 
Gümrük denetlemesi altında bulunan eşya, bu kanunda aksine sarahat olmadıkça, fiilî ithalden 

önce mahvolursa mükellefiyet kalkar. 
2. Gümrük denetlemesi dışında kalmış eşyaya ait vergi ödeme mükellefiyeti, eşyanın gümrük 

hattından geçirildiği tarihte, eğer bu tarih bilinmiyorsa, eşyanın gümrük hattından geçirildiğine 
gümrükçe bilgi edinildiği günde başlar. 

3. Şarta bağlı teminatlı veya teminatsız yurda muaf olarak sokulan eşyaya ait vergi ödeme 
mükellefiyetinin başlangıcı, muaflık beyannamesinin tescili ve beyanname yok ise sair geçiş bel
geleri üzerinde gümrükçe yapılan en son giriş vizesi tarihidir. 

4. Yurda muaf olarak sokulduğu halde, muafiyetten faydalanmıyan şahıslara veya yerlere sa
tılan veya devrolunan veya muafiyetten, faydalanmıyan hususlar için kullanılan eşyanın vergi 
ödeme mükellefiyeti, ilgililer tarafından Gümrük idaresine yapılacak beyan tarihinde, beyan ya
pılmamış ise devir veya satış tarihinde, bu tarih tesbit edilmiyorsa buna Gümrük İdaresince bilgi 
edinildiği tarihte başlar. 

Bu suretle satılan veya devredilen eşyayı alanlar, satanlar, devredenler veya muafiyetten fay
dalanmıyan hususlar için kullananlar bu eşyaya ait vergiler bakımından gümrüğe karşı tek ba
şına ve müteselsilen sorumludurlar. 

5. Satışa intikal eden eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti giriş .beyanamesi verilmiş veya ta
hakkuk varakası tanzim edilmiş olduğu hallerde bunların tescil edildiği, aksi halde satış kâğıdı
nın gümrükçe tanzim ve tescil olunduğu tarihte başlar. 

Vergiye esas olan tarife 

MADDE 4. — Gümrük Vergisi, 3 ncü madde gereğince ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte 
yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki nisbet, had ve esaslara göre hesaplanır. 

Tarifenin vergi nisbetlerini - artıran hükümlerinin uygulanmasına, kanunda aksine sarahat bu
lunmadıkça, yayın tarihinden üç ay sonra, başlanır. Ancak, bu kanunun 20 ve 21 nci maddele
riyle 14 . 5 . 1964 tarihli 474 sayılı Kanuna göre yapılacak değişiklikler ve alınacak kararlar ya
yın tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Vasfı değişen eşya 

MADDE 5. — Gümrük Vergisi, ödeme mükellefiyetinin başladığı günde eşyanın bulunduğu 
hal ve mahiyetine göre Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer aldığı pozisyon üzerinden hesaplanır. 
Ve bu suretle hesaplanacak Gümrük Vergisinden, eşyanın vasıflarında sonradan husule gelen de
ğişmeler ve bozulmalar sebebiyle, indirim yapılmaz. 

Ancak, fiilî ithalden evvel hava tesirinden veya her hangi bir kaza dolayısiyle, eşyanın mahi
yet ve vasıflarında husule gelen değişiklikler hakkında külfet ve masrafları sahibine aidolmak 
üzere, gümrüğün denetlemesi altında aşağıdaki şekillerde işlem yapılır. 

1. Hiçbir suretle kullanılmaz hale gelmiş eşyanın, sahibi isterse, usulü dairesinde imhasına 
veya yurt dışına çıkarılmasına müsaade edilir. 

2. Münhasıran ilk madde olarak kullanılması mümkün hale gelen eşyanın vergisi ilk madde 
tarifesi üzerinden hesaplanır. Lüzumu halinde, Gümrük idaresince, bu eşyanın ilk madde şeklin
den başka surette kullanılmasını önleyici tedbirler de alınır. 

3. Kısmen hasara uğrıyan eşyanın ayrılması mümkün ise hasara uğramış kısmı, değilse tama
mı hakkında sahibinin isıteğine göre 1 ve 2 nci fıkralar hükmü uygulanır. 

Milet MeclM (S. Sayısı : 162 ye 1 nci ek) 
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4. Islanmış veya nemlenmiş eşyanın kurutulmasına Gümrük idaresince müsaade olunur. 
Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulanması sırasında ilk tesbit ve tahakkuka göre bir ceza 

tâyini gerektiği hallerde bu ceza alınır. 

ÎKlNCt BÖLÜM 

Tek ve maktu vergi, istisna ve muafiyetler 

Tek ve maktu vergi 

MADDE 6. — Posta yolu ile veya yolcu beraberinde gelen ve ticari mahiyette bulunmıyan ver
giye tabi eşyadan, alınacak Gümrük vergilerini göstermek üzere kanunlardaki had ve nisbetlere bağlı 
kalınmaksızın ve bu nisbet ve hadleri geçmemek şartiyle tek ve maktu bir tarife uygulamaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

İstisnalar 

MADDE 7. •— Aşağıda yazılı eşya Gümrük Vergisinden istisna eıdilmüştir : 
1. Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki pozisyonlarında vergiye tabi tutulmadıkları gösterilmiş 

olan eşya, 
2. Milletlerarası andlaşmalarla vergiye tabi olmadıkları kabul edilen eşya, 
3. Her türlü Türk parası, bankınotları, esham ve tahvillleri ve kuponları, Türkiye'ye sokul

ması yasak olmıyan yabancı devlet paraları, esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile çek ve 
poliçeler, 

4. Bakanlıkça tesbit olunacak esaslar dairesinde, ticari mahiyeti bulunmadığı kabul edilen 
numunelik eşya ve modeller, 

5. Mezarlıklara, millî âbidelere konulmak üzere getirilen veya gönderilen çelenk, bayrak ve 
bu mahiyetteki eşya ile bunların teferruatı, içinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bulunan 
tabut•, vazo ve sair kablar ve bunlarla birlikte getirilen veya önceden veya sonradan gönderilen çi-

' çek, çelenk ve bu mahiyetteki eşya, 
6. Resmî daire ve müesseselerle özel müessese ve şahıslara ait işlem görmüş her türlü defter, 

evrak ve belgelerle, kullanılmamış her türlü taşıt biletleri ve milletlerarası mahiyette muayyen 
hizmetler karşılığı kullanılacak kuponlar, 

7. Karasularımızda kazaya nğrıyan veya batan ve mülkiyeti Hazineye intikal etmiş olan ve 
Maliye Bakanlığınca denizden çıkarılmak üzere satılan veya çıkarılması sözleşmeye bağlanan her 
türlü eşya. 

Muafiyetler 

MADDE 8. — Gerçek ve tüzel kişiler için ithal edilecek, ~ aşağıda cins ve nevileri gösterilen eşya 
Gümrük Vergisinden muaftır : 

1. Genel, katma ve özel bütçeli dairelerin müze ve kitaplıkları için teşhir edilmek veya okun
mak üzere gelen her türlü eşya, kitap ve eserler, okullar ile bahsi geçen dairelerin hayvan ye 
bitki bahçeleri, numune ve üretme fidanlıkları, göl ve havuzları için gelen her türlü bitki ve hay
vanlar ile bunların tohumları ve yumurtaları, (Bunların kab ve kılıfları, nakli sırasında kullanılan 
eşya, malzeme ve kumanyalar dâhil). 

.2. a) Sosyal, kültürel, hayrî ve sıhhi maksatlarla yabancı memleketlerde kurulmuş dernek, 
tesis ve teşekküller tarafından aynı-maksatlarla Türkiye'de faaliyette bulunan dernek, tesis ve 
teşekküllere, 

b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'deki kamu faydasına yararlı derneklere ve ka
munun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, 
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Bağış yoluyla gönderilen veya verilen para ile alınıp getirtilen ve konularına uygun olduğu 

Bakanlıkça kabul edilecek eşya. 
3. Doğrudan doğruya veya gerçek ve tüzel kişiler aracı edilerek Hazineye yardım maksadiyle 

ve bağış yoluyla gelen her türlü eşya ve kıymetler (Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca 
müştereken tesbit edilecek usul dairesinde). 

4. a) Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için Hükümetçe doğrudan 
doğruya veya sipariş üzerine getirilen ve beyannamesi Millî Savunma Bakanlığınca verilen her 
türlü silâhlar, deniz ve hava harb gemileri, yardımcı gemileri, yüzen havuzlar, her türlü harb 
mühimmatı, tekerlekli, tekerleksiz, paletli, yarı paletli bilûmum harb vasıtaları ile arazi araba
ları (Binek otomobilleri hariç), mekanik, elektrik, elektronik ve nükleer alet ve cihazlar ve bunla
rın teçhizat ve demirbaşında kayıtlı, donatım eşyası ile yayım, inşa ve onarımında kullanılacak 
malzeme, akaryakıtlar, eğitim malzemesi ve her türlü harb ganimetleri, 

b) Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynak
lardan alman her türlü yardım -malzemesi, 

5. Kara sınırlarından 5 kilometreye kadar derinlikte bulunan köyler ve kasabalar ahalisinin 
gümrük kapılarından geçirdiği kendisinin veya ailesinin kullanmasına mahsus ve kıymeti Bakan
lar Kurulu karariyle tesbit edilecek eşya (Bakaulıkça tâyin edilecek usul dairesinde), 

6. Harb esirleri ve harb zamanlarında enterne edilen askerî ve sivil >kişiler adına (bağış yoluy
la gönderilen yiyecek ve içecek (('Tütün ve sigara dâhil) ve iğiyim eşyası ((karşılılklı olmak par
tiyle), 

7. a) Millî deniz ve hava gemilerinin, yabancı limanlarda ve meydanlarda yalnız kendi ihti
yaçları için aldıiklan donatım eşyası ve işletme malzemesi, 

b) Yıabancı deniz ve hava gemilerinin kendilerine mahsus 'olarak içlerinde ıgetirdikleri Veya 
Tünk limanlarında ıgümrüklenımemiş mallardan aldıkları yakıtlar ve yağlayıcı maddelerle gemi 
adamları ve yolcularına mahsus yiyecek ve içecekler (Tekel maddeleri dâhil) ve donatım eşyası ve 
işletme malzemesi (gemilerden dışarı çıkarılmaması ve karşılıklı (olması şartiyle), 

Yukardaki ıfılkralarda yazılı donatım eşyası ile işletime malzemesinin cims ve nevileri Gümrük ve 
Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tâyin ve tesbit olunur. 

c) Yabancı ülkelere sefer yapan Türk (gemileri ve uiçakları hakkında da yufcanki hükümler 
uygulanır. Ancak, (bu taşıtlar kabotaj seferleri esnasında yabancı yakıt, yiyecek ve içecek madde
lerini, Vergileri ödenmek şartiyle (kullanabilirler. 

Bu taşıtların muntazam seferleri olanlarının yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk 
limanına avdet ederek, tekrar dış sefere çılkmjaları halinde, hu limandalki (bekleme süreleri ya-
Sbancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır, 

Yemekli vagonların Türkiye sınırından 'geçtikten sonra haızırlıyacakları ilk kahvaltı ve yeımelk 
için kullanacakları yiyecek ve ileceklerle yakıtlar ('Tekel maddeleri (bu Ihüfemün dışındadır.) 

8. iktisadi bir faaliyetin reklâmı maksadiyle (getirilecek ve parasız dağıtılacak olan (basılı 
ilân, Ikatalog, ıbroşür, taJkvimler ve emsali matbualar, 

9. Yılbaşı, Şeker ve Kurban bayramları münaselbetiyl'e hariçten igönderileeek, süre ve kıymet
leri Balkanlar Kurulunca tâyin edilecek, hediyelik eşya, 

10. Türkiye'de akdedilecek milletlerarası kongrelere veya spor temas ve (gösterilerine (katılacak 
delege ve şahısların isimlerini muhtevi plâketler, (bunların millî ıbayrakları veya kulüp filâmaları 
ve (bunları takmaya mahsus ağaç ve madenî mamuller ve hu toplantı Ve temaslara ait roızet, (kupa 
ve (broşürler ve hu kongre ve spor temas ve gösterilerine ait eîhaız, lalet ve malzeme, 

11. Türkiye'de yapılan ve yapılacak olan millî ve milletlerarası her türlü yarış/malard'a mükâ
fat olarak verilmek üzere (bağış yoluyla gönderilen eşya, 

12. Aile fotoğraf filimleri ve resimleri, basın ile ilgili aktüalite filimleri ve resimleri, fonopost 
maddeleri (münhasıran mektup ve muhabere vasıtası 'olarak 'kullanılanları dıolu ve birer aded), 
plâk, tel ve bantlarla mürettep sesli ve yazılı mevkut neşriyat, şahsi tedavide kullanılacak miktar 
ve mahiyette ilâçlar '((konulmuş kanun hükümleri saklıdır.) 
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13. Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergilerin inşa ve dekorasyonunda kullanılmak 
üzere getirilen eşya (fbu mafhallerden dışarı çıikarılmamak kaydiyle.) 

14. a) Gümrük Giriş 'Tarife Cetvelinin 87.11 pozisyonunda yer alan ve malûller tarafından 
kullanılmak üzere hususi surette imâl edilmiş, harelkeit ettirici tertibatı bulunan (motorlu veya mo
torsuz) koltuklar ve benzeri vasıtalar, 

b) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 90.19 pozisyonunda yer alan protez uzuvlar (protez diş
ler hariç), 

c) Gümirülk Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 85 nci fasıllarında yer alan ve sakatların sanatları
mın icrası içlin bizıza't kendilerinin ithal' ederek kullanacakları makinalar (Sağlık ve Sosyal 
Yardam Bakanlığınım müisaadesiyle) 

Diplomatik muafiyetler 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı eşya mütekabiliyet şartiyle gümrük vergilerinden muaftır : 
1. Yabancı devlet başkanları ve aileleri efradı ile refakatlerine memur lolanlariaı (getirdikleri 

veya Türkiye 'deki ikametleri sırasında 'getirtecekleri eşya ve taşıtları, 
2. Kesini bir ziyaret veya görev için Türkiye'ye ıgelen delegelerle, sivil veya askerî heyetle

rin, fbu (görevin yapılması maksadiyle /beraberlerinde (getirecekleri - veya görevin devamı sırasında 
'getirtecekleri eşya ve taşıtları, 

3. a) Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilciliklerin, 
b) Yalbancı devletlerin 'Türkiye'deki konsolosluklarının, 
Besimi görevin yapılması ile ilgili olarak her iharugi (bir zamanda getirtecekleri her tünlıü (basılmış 

ve (basılmamış 'evrak ile taşıtları, ve sair her türlü eşya ve resmî (binalar için inşaat malzemesi, 
4. a) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde (görevli anisıyon şefleri 

ile (diplomatik memurlarının, 
b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarında ıgörevli (misyon şefleri ile meslekten 

konsolosluk memurlarının, 
c) Milletlerarası resmî teşekküllerin Türkiye'de ikamet eden misyon şeflerinin ve diplomasi 

memurlarının, 
Türkiye'de görevli bulundukları süre içinde, gerek kendilerinin, gerek aileleri efradının istih

lâk ve kullanmaları için birlikte getirdikleri veya sonradan getirtecekleri her türlü eşya ve binek 
otomobilleri. 

5. *a) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli idari ve teknik 
personelin, 

b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarında görevli idari ve teknik personelin, gö
revlerine ilk gelişlerinde beraberlerinde getirecekleri veya bu gelişlerinden en çok iki ay önce veya 
gelişlerinden itibaren altı ay içinde getirtecekleri kendilerine ve ailelerine ait zat ve ev eşyası, 

Mütekabiliyet şartının mevcudiyeti Dışişleri Bakanlığınca tesbit olunur. 
Bu maddede yazılı muaflıklardan (misyon şefleri hariç) Türk uyruklular faydalanamazlar. 
Bu madde gereğince yurda muafen sokulmuş olan eşya ve taşıtların (binek otomobilleri dâhil) 

muaflık hakkı olmıyan yer ve şahıslara her hangi bir suretle devir veya satışı Dışişleri Bakanlığının 
müsaadesine bağlı olup, bu eşya ve taşıtlar yürürlükte bulunan kanunlara göre Gümrük ve diğer 
vergiler ödenmeden ve malî mükellefiyetler yerine getirilmeden muaflık hakkı olmıyan yer ve 
şahıslara devredilemez ve satılamaz. 

Bu maddeye göre muafen yurda sokulmuş olan taşıtlardan çalınanlar hakkında 12 nci madde 
hükmü uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ait gümrük işlemleri Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca 
birlikte tesbit olunur. 
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Zat ve ev eşyası 

MADDE 10. — Aşağıda yazılı eşya, gümrük İdaresince şartlarına ve gösterilen esaslara uygun 
görüldüğü takdirde Gümrük vergilerine tabi tutulmaz, 

1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya. 
2. a) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri şahıslarına ait zat eşyası ile, nakil vasıtaları hiz

metlilerinin beraberlerinde getirecekleri giyim eşyası (Bakanlıkça tesbit edilecek esaslar dairesin
de). 

Yolcunun gelişinden itibaren en geç altı ay sonra veya en çok iki ay önce gelen yalnız kulla
nılmış zat eşyası da bu hükümden faydalanır. 

b) Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirdikleri ve seyahat süre
lerine göre kıymetleri Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilecek hediyelik eşya, 

3. Şahsi madalya ve nişanlariyle yabancı memleketlerdeki bilim, sergi ve yarışma heyetlerince 
verilmiş mükâfatlar, 

4. Türkiye'ye yerleşmek üzere göç suretiyle gelen yabancıların beraberlerinde veya kendile
rinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra gelen kullanılmış ev eşyası, 

5. İkametgâhı Türkiye'de olan bir Türkle evlenerek veya evlenmek üzere yabancı ülkedeki 
asli ikametgâhını terk ile Türkiye'ye gelen veyahut her hangi bir sebeple Türkiye'ye gelip de bir 
sene içinde keza ikametgâhı Türkiye'de olan bir Türkle evlenen Türk veya yabancı uyruklu geli
nin beraberinde veya evlenme akdinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra gelen giyimine ve 
evine mahsus cihaz eşyası, 

6. Yabancı memleketlerdeki Türklerin ölümü ile Türkiye'de oturan veya Türkiye'ye dönen 
kanuni mirasçılarına intikal eden zat ve ev eşyası (bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde 
getirilmesi ve ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici belgelerle ispatı 
şartiyle), 

7. Yabancı memleketlerdeki sürekli görevlerinden dönen Türk uyruklu memurlarla, sair 
amaçlarla yabancı memleketlerde yerleşip de iki yıl ikametten sonra dönen Türklerin, beraberle
rinde getirdikleri veya kendilerinden en çok iki ay önce ya da altı ay sonra gelen kullanılmış 
veya yeni olup da hareketlerinden en az altı ay evvel satınalınmış olduğu tevsik edilen ev eşya
sı. 

8. Sürekli görevle yabancı memlekette bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı 
memlekete naklolunan memurların yeni tâyin edildikleri memleketin özelliği veya uzaklığı sebe
biyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı bulunduğundan memleketimize getirmelerine 
veya göndermelerine zaruret hâsıl olan yurt dışındaki zat ve ev eşyaları (Gümrük ve Tekel Bakan
lığı ve ilgili Bakanlıkça) teısıbit edilecek esaslar dairesinde muaftır. 

Yukarıki (2/a) 4, 5, 6, 7, 8 nci fıkralara göre muaf en geçirilecek eşyanın cins ve miktarı sahip
lerinin içtimai ve malî durumları göz önünde tutularak gümrüklerce takdir olunur. 

Bu madde ile bu kanunun 7 nci maddesinin 3 ve mütaakıp fıkralariyle 8 ve 9 ncu maddeler
de Gümrük vergilerinden istisna edilen veya muaf tutulan gayriticari eşya için ayrıca kambiyo 
ve ithal rejimi tahdit ve takyitleri .aranmaz. 

Tahsis yeri değiştirilen eşya 

MADDE 11. — Tahsis yeri değiştirilen eşya hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 
1. Gerek bu kanuna ve gerek özel kanunlara göre muaf olaralk ithal edilen her türlü eşya

dan; 
a) Özel kanunlarla muafiyet tanınan daire, müsisese ve teşekküllere satılan veya devrolunan-

lar; 
b) Kamu faydasına yararlı derneklere kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, 

bedelsiz olarak devredilenler, 
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c) Tahsis edildikleri iş ve yerlerde on yıl kullanıldıktan sonra muafiyetten faydalanmıyaıı yer
lere ve kişilere satılan veya devrolunanlar için Gümrük vergileri aranmaz. 

2. Milletlerarası andlaşmalara göre teminatsız ve geçici olarak ithal edilip de tahsis edildik
leri iş ve yerlerde kullanılması sırasında çalınmak veya kaza neticesinde hasar görmüş olmak sebe
biyle tekrar çıkarılması mümkün olmıyan vasıta ve eşyadan vergi aranmaz. Ancak, çalınma veya 
kaza olayının mahkeme ilâmı veya Cumhuriyet savcılığından veya olayın vulkulbulduğu mahallin 
en -büyük mülkiye âmirinden ve hasar .gören vasıta ve eşyanın enkazının Hükümete terk edildiği
nin yine mahallin en büyük mülkiye âmirinden alınacak belgelerle gümrüğe ispatı şarttır. 

Hükümete terk edilecek bu gibi vasıta ve eşya enkazı Gümrük İdaresi bulunımıyan yerlerde, 
mahallin 'mal dairelerince tasfiye edilir. 

3. Özel kanunları gereğince yurda muaf girmiş deniz ve hava gemileri (yüzen havuzlar dâ
hil) : 

a) Her hangi bir sebeple söküldükleri takdirde Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki pozisyonla
rına göre, 

b) Battıktan sonra hurda halinde çıkarılan gemilerle her hangi bir kaza sonunda hurdalaşan 
hava gemileri ilk madde tarifesi üzerinden, vergiye tabi tutulur. 

Turistik kolaylıklar 

MADDE 12. — 'Turizmle alâkalı .olarak gelen taşıtlara ve eşyaya aşağıdaki hükümler uygula
nır. 

1. a) Asıl ikametgâhı yerleşmek niyetiyle gittiği yabancı memlekette olan Türk veya y i n e 

asıl ikametgâhları Türkiye'de bulunmıyan yabancı turistlerin birlikte veya kendilerinden en çok 
ilki ay önce veya sonra getirdikleri 132 nci maddenin 1 (e) fıkrasında yazılı sayahat, av, spor ve 
diğer 'eşyaları için vergi teminatı olarak kara seyahatlerinde Milletlerarası Turizm ve Otomobil 
Birliğine mensup Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun veya bunun kefalet ettiği yabancı ku
rumların, hava seyahatlerinde Türk Hava Kurumunun veya bu kurumun kefalet ettiği Milletlera
rası Hava Federasyonunun veya bu Hav a Federasyonuna mensup Milletlerarası Hava Kurumu
nun verecekleri triptik veya gümrük geçiş karneleri veya bu mahiyetteki benzîeri belgeler (en çok 
bir yıl içinde ihraç şartiyle) kabul olunur. 

Yuk'ardaki fıkrada sözü edilen Türk ve yabancıların triptiksiz veya geçiş karnesiz veya bu ma
hiyetteki benzeri belgeler olmaksızın getirdikleri taşıtları (bisiklet ve motosikletler dâhil) ile te-
nezzüh motoru, kotra ve sandalları, tekrar ihraçedilmek şartiyle, Bakanlığın tesbit edeceği esaslar 
dairesinde yurda sokulur. 

Motorlu vasıtaların mûtat depolarındaki akaryakıt ve madenî yağlardan vergi aranmaz, 

Çalınmak ve kaza neticesi parçalanmak yüzünden tekrar çıkarılması mümkün »olmıyan taşıt ve 
eşyanın da vergileri aranmaz ve teminatı çözülür. Çalınma hâdisesi mahkeme ilâmı veya Cumhura 
yet savcılığının veya hâdisenin vukuıbulduğu mahallin en büyük mülkiye âmirinin belgesi ile is
pat edilir. Kaza dolayısiyle sahibi tarafından çıkarılmak istenmiyen taşıt veya eşyanın enkazı 
Hükümete, terk edilmek ve keyfiyet mülkiye âmirinden alınacak bir belge ile gümrüğe ispat olun-

' maik lâzımdır. 
Hükümete terk edilen bu gibi vasıta ve eşya enkazı 11 nci maddenin 2 nci fıkrasının son bendi 

hükmüne göre tasfiye olunur. 
b) Yukarda gösterilen suretle yurda giren taşıtlar Türkiye dâhilinde, ancak triptik-veya geçiş 

karnesinde veya bu mahiyetteki benzeri belgesinde yazılı şahıs veya asıl ikametgâhı yabancı mem-
• leketlerde olan Türk veya yabancı şoförü veyahut asıl ikametgâhı olan yabancı memleketlerde oto-
• mobil sahibinin vekâletini haiz olan Türk veya yabancı şahıslar tarafından kullanılabilir. Buna 
riayetsizlik halinde taşıt, yurt dışı edilmek üzere gümrüğün denetimine alınır. 

c) Triptik, gümrük geçiş karnesi ve sair belgelere göre vergileri teminata bağlanarak geçici 
ve şarta bağlı olarak yurda giren bu taşıtlar gar-anti veren kurumdan vergileri takip ve tahsil 
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edilmiş olsa dahi, kaçakçılık hükümlerinin uygulanmasında gümrük giriş işlemine tabi tutularak 
yurda ithal edilmiş addolunmaz ve aksine hareketlerde kaçakçılık mevzuatı dairesinde kovuştur
ma yapılır. 

2. Turizmi teşvik makısadiyle kurulmuş teşekküller ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
için getirilecek ve parasız dağıtılacak olan turizmle ilgili tesislere ait propaganda, afiş ve broşür
leri ile takvimleri, otomobil plâkaları, yol işaretleri, rozetler, mükâfat kupaları için vergi aran
maz; 

3. Yabancı turizm teşefckülleri tarafından parasız dağıtılmak üzere turizm teşekkülleri ile 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna gönderilen yabancı turizm propaganda afişleri, broşür
leri, rehber ve takvimleri vergiye tabi değildir. 

Sınır ahalisine kolaylıklar 

MADDE 13. — Sınır bölgesindeki topraklarını işlemek ve bu bölgedeki otlaklarda hayvan
larını otlatmak hakkı andlaşma ile tanınmış olanlardan : 

1. Türkiye'de oturanların sınırın öbür tarafına götürüp mevsim sonunda geri getirdikleri 
hayvan ve mahsulleri ile taşıtları ve aletleri, 

2. Karşı taraf ülkesindekilerin mevsim sonunda geri götürmek üzere getirdikleri hayvan ve 
taşıtları, kabları ve örtüleri, kendi arazilerinde kullanacakları tohumları ve gübreleri ile makina 
ve aletleri, 

Bakanlıkça tesbit edilecek usule uyulmak şartiyle vergiden muaftır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gümrük hattı ve bölgesi ve gümrük hattından geçig 

Gümrük hattı ve bölgesi 

MADDE 14. — 1. Gümrük hattı Türkiye siyasi sınırlarıdır. 
2. Gümrük bölgesi : 
a) Denizlerde; kara ve iç suları ile sahilden içeri, 
b) Karalarda; gümrük hattından içeri, 
Doğru 30 kilometre derinliğindeki alanı kapsar. 
3. Boğazlarida Marmara Denizi, istanbul limanı ve gümrük işlemleri yapılan hava meydanları 

da gümrük bölgesi sayılır. 
Hava meydanlarında gümrük bölgesi sayılacak saha (Bakanlıkça tesbit olunur. 
ıGümrük bölgesinin derinliği lüzum görülecek hallerde veya bâzı yerlerin coğrafi dıurtumları 

itibariyle Balkanlar Kurulu karariyle 60 kilometreye kadar genişletilebilir. 
(Bu madde ile tâyin olunan ve tesbit edilecek güjnırük bölgesi ve bu bölgede yapılacak de

ğişiklikler ilân olunur. 

Gümrük hattı dışında sayılan yerler 

MADDE 15. — Serbest liman, bölge ve mahallerde gümrüklenmemiş eşyaya mahsus sun
durma ve antrpolar ve bu türlü eşya konulmasına gümrükçe müsaade edilmiş mahaller ve vasıta
lar, kanunda veya gümrüğün yazılı izin kâğıdında gösterilen kayıtlara uymak ve buralardaki eşya
nın katî gümrük işlemi yapılarak miUîleşinceye veya kanunen böyle addedilinceye kadar gümrük 
denetlemesi altında bulundurulması şartiyle, vergi ödeme mükellefiyeti1 bakımından gümrük hattı 
dışında sayılır. 
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Gümrük kapıları ve yolları 

MADDE 16. — Kara, su ve havada gümrük hattından giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır, 
Gümrük hattından içerde bulunan gümrük kapılan ile gümrük hattının geçiş noktalan arasında mu
ayyen yollann takibedilmesi şarttır. Giriş ve çıkış kapılan ile bunlan birbirine bağlıyan yollar ve 
hava nakil vasıtalannm Türkiye dâhilinde inebilecekleri gümrük işlemi' yapılan hava meydanlan il
gili bakanlıklara! da mütalâası alınarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

Umumi hizmete açılmış demiryollan, gümrük yolu sayılır. 

Gümrük hattından giriş ve çıkış 

MADDE 17. — Gümrük hattından giriş ve çıkuş ile gümrük idarelerinıdeikıi her türlü gümrük 
İşlemleri normal çalışma saatleri içinde yapılır. 

Ancak; 
1. Demiryolu katarlan ve muntazam tarifeli deniz, nehir, kara ve hava taşıtları gece ve gün

düzün her saatinde gümrük hattından geçebilirler. 
Gayrimuntazam tarifeli olup da yolcu getiren deniz, nehir, kara ve hava taşıtları da aynı şe

kilde gümrük hattından geçebilirler. 

Bu hallerde yalnız yolcuların ve taşıtların giriş ve çıkışlarına ait gümrük işlemleri yapılır. 
2. İşletme teşkilâtı bulunan limanlarda, 100 rüsum tonilâtodan büyük hacımdaki gemiler 

gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkarabilirler. 

3. Rüsum tonilâtosu, hacından ne olursa olsun zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışında 
Gümrük İdaresi olan bir limana girmek veya bu limandan ayrılmak zorunda kalan gemilerin yük 
alıp verme istekleri de mahallî gümrük idarelerince kabul edilir. Yolcu ve turist taşıyan her tür
lü gemiler mesai saatleri dışında gümrük idaresi bulunan bir limana girip çıkabilirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Giriş, çıkış, transit serbestTiği ve kısınjtıkrı 

Seroestlik 

MADDE 18. — Kanunlar, tüzükler ve bunların yetkili kıldığı mercilerce konulmuş yasaklık 
T6 kısıntılar saklı olmak üzere giriş, çıkış, transit ve aktarma serbesttir. 

Kısıntılar ve yasaklık 

MADDE 19. — İç ve dış emniyetin korunması, halkın, hayvanlann ve mahsulâtın hastalıklardan 
korunması, tarih ve sanat eserlerinin memleketten çıkanlmasının önlenmesi maksadiyle veya malî ve 
iktisadi zaruretler halinde Bakanlar Kurulu karariyle eşyanın giriş, çıkış transit ve aktarma serbest^ 
ligi kısıtlanabilir veya kaldırılabilir. 

Misilleme 
MADDE 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ticaret andlaşması akdetmiyen veya akdedil

miş ticaret andlaşmalannı vaktinden evvel tek taraflı olarak kısmen veyahut tamamen hükümsüz 
bırakan, Türk kara, hava ve deniz nakil vasıtalaıına karşı yasaklık ve kısıntı hükümleri koyan 
veya bunlar hakkında farklı işlemler uygulıyan memleketlerin malları ile kara, hava ve deniz 
nakil vasıtalarına karşılık olmak üzere yasaklık ve kısıntılar koymaya ve farklı işlemler ve tari
feler tatbik etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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MADDE 21. — Mallarının Türkiye'ye girişini bu kanun ve Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile 
takibolunan gayeyi haleldar edecek şekilde, gizli veya açık olarak prim, damping veya benzerî 
tedbirlerle teşvik eden memleketlerin eşyası hakkında bu tedbirleri tesirsiz bırakacak yüksek tari
feler uygulamaya veya sair lüzumlu tedbirleri almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Kanunun bu ve bundan evvelki maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca alman kararlar üç 
ay içinde yasama organının bilgisine sunulur. 

Deniz taşıtlarına ait kısıntılar 

MADDE 22. — 100 rüsum tonilâtoyu geçmiyen hacımdaki Türk deniz taşıtları ile eşya ithali 
Bakanlığın iznine tabidir. Yabancı gemilere bu hakkın tanınması karşılıklı olabilir. 

Sahte menşeli eşya ve zarflar 

MADDE 23. — Sahte menşeli eşya ve zarflar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 
1. Gerek üzerlerinde, gerek kab ve sargılarında (Sandık, balya, şerit, etiket ve saire gibi) 

Türkiye'de yapıldığını veya Türkiye menşeli olduğunu sandıracak fabrika veya ticaret markasını, 
adını, alâmetini, Türkiye'de bir mahal ismini veya resmini veya işaretini taşıyan yabancı mahsul 
ve mamullerin Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'de bir antrepoya konması veya Türkiye'den tran
sit geçirilmesi veya aktarma edilmesi yasaktır. 

Bu hüküm Türkiye'deki bir mahal isminin aynı olan yabancı bir mahal adını taşıyan ve bu ma
hal ismi altında menşe memleket adı açıkça gösterilmemiş bulunan yabancı eşya hakkında da uy
gulanır. 

2. Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında istihsal veya imal edildiği menşe 
memleketten başka yabancı memleketler mahsul ve mamulü olduğunu gösteren veya sandıran sah-. 
te isim ve alâmetler taşıyan eşyanın, Türkiye'ye girmesi yasaktır. Bu kabîl eşyanın Türkiye'den 
ancak transit geçirilmesine veya aktarma edilmesine Bakanlıkça izin verilebilir. 

3. Yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu 
gösterecek veya sandıracak, üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı, her türlü boş zarf, şerit, eti
ket, damga ve benzeri eşya ile Türkiye'de tanzim edilebilecek belgeleri yabancı memleketlerde tan
zim edilmiş gibi gösterebilecek, yabancı firmalara ait - üzerleri imzalı veya imzasız olsun - boş fa
turaların, Türkiye'ye girmesi, bir antrepoya konulması veya Türkiye'den transit veya aktarma 
edilmesi yasaktır. 

İKİNCİ AYIRIM 

Genel işlemler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Demiryolları 

Trenler 

MADDE 24. — Trenler, gelişte sınırdan itibaren gümrük bulunan ilk istasyona kadar ve gidişte 
son gümrüklü sınır istasyonundan gümrük hattını aşmcaya kadar, yolda zorlayıcı sebep olmadıkça 
duramaz, yolcu ve eşya alıp indiremez. 

Girişte beyan 

MADDE 25. — Trenin, sınırdaki gümrük bulunan ilk istasyona varışında işletmenin yetkili 
memuru tarafından, bu gümrük ile diğer gümrüklerde gümrüklenecek veya Türkiye'den transit 
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geçirilecek eşyanın yeteri kadar manifesto nüshası ve yük senetleri ve bagajlar ile yemekli vagon-
lardaki yiyecek, içecek ve yakacak maddelerinin listeleri gümrüğe verilir. 

Tren boş gelmiş ise, denetlemesinden önce yazılı olarak gümrüğe bildirilir. 

Denetleme 

MADDE 26. —• Yukarıdaki maddede yazılı belgelerin verilmesi üzerine gümrükçe gerekli denetleme 
gecikmeden yapılır. Bu denetleme bitmeden veya gümrüğün izni alınmadan vagon değiştirmek 
veya eklemek suretiyle trenin tertibi değiştirilmez. Yük ve yolcu alınıp verilemez ve tren yoluna 
devam edemez. 

Çıkışta beyan 

MADDE 27. — Demiryolu ile Türkiye'den çıkarılacak eşyanın yeteri kadar manifesto nüs
hası ve yük senetleri, bagajlar ile yemekli vagonlardaki yiyecek, içecek ve yakacak maddeler lis
teleri de yetkili gümrüğe verilir. Bu belgeler verilmeden ve gerekli gümrük denetlemesi bitme
den tren istasyondan ayrılamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kara taşıtları 

Gümrüğe eşya getirilmesi 

MADDE 28. — Yabancı memleketlerden demiryolundan başka kara taşıtları ile ancak, sınır
daki yetkili bir gümrüğe eşya getirilebilir. Sınırdaki yetkili olmıyan bir gümrüğe getirilen eşya, 
gümrük denetlemesi altında yetkili gümrüğe götürülemediği takdirde geri çevrilir. 

îç ve kıyı gümrüklerinden birine götürülecek veya Türkiye'den transit geçirilecek eşya sınır
daki gümrükçe muayene edilir ve vergileri teminata bağlanır. Sınırdaki gümrüğün gümrükleme
sine yetkili olmadığı eşyanın teminatı, nev'ine mah IUS en yüksek tarife üzerinden hesaplanır, tahsil 
edilir ve geçişe müsaade edilir. Gümrük Vergisine tabi yolcu eşyasının teminat karşılığında teslimi 
mümkün olmadığı takdirde milletlerarası teminatlı nakliyat şirketleri tarafından mürettep güm
rüklerine nakillerine müsaade edilir. 

Bakanlıkça, tâyin edilecek vasıftaki taşıtlarla ve icabında teminat aranmak suretiyle iç veya 
kıyı gümrüklerine götürülecek veya transit geçirilecek eşya için demiryolu ile yapılacak taşımalar 
hakkındaki usul veya karayolu nakliyatında milletlerarası andlaşmalarda konulmuş hükümler uy
gulanır. 

Manifesto verilmesi 

MADDE 29. — 28 nci maddede yazılı kara nakil vasıtalarının sahip veya sürücüleri, getirilen 
eşyayı sınırdaki gümrüğe üç nüsha manifesto ile beyan ederler. 

' Taşıtlar boş gelmiş ise keyfiyet sınırdaki gümrüğe sözle beyan edilir ve bu husus tutanakla 
tesbit olunur. 

Beyanda bulunulmadığı veya getirilen eşyanın manifestosu verilmediği hallerde kara nakil vası
talarının hareketine ve eşyanın boşaltılmasına müsaade edilmez. 

Kara nakil vasıtalariyle seyahat eden yolcuların beraberlerindeki zat ve ev eşyasının da mani
festoya kaydolunmasmı istemeye Bakanlık yetkilidir. 
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E§yanm çıkarılması ve manifesto verilmesi 

MADDE 30. — Demiryolundan başka kara taşıtları ile Türkiye'den çıkarılacak eşya, sınırdaki 
yetkili gümrükten çıkarılır. Gümrük işlemi yetkili bir iç veya kıyı gümrüğünde yapılmış eşya, 
sınırdaki gümrükçe denetlemesi yapıldıktan sonra çıkarılır. 

Taşıt sahip veya sürücüleri götürecekleri yükler için bunların çıkış işlemini yapan gümrüğe 
yeteri kadar manifesto verirler. Taşıtlar boş olarak gidecekse keyfiyet sınırdaki gümrüğe sözle 
beyan edilir ve bu husus tutanakla tesbit olunur. 

Girecek ve çıkacak hayvanlar 

MADDE 31. — Sınıra yürütülerek getirilecek veya sınırdan yürütülerek çıkarılacak hayvanlar 
ancak, buralardaki yetkili sağlık ve gümrük kapılarından sokulup .çıkarılabilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Deniz taşıtları 

Takib edilecek yol 

ıMADDE 32. — Yabancı limanlardan gelen gemiler, gümrük bölgesine 'girdiklerinde zorlayıcı 
sebepler olmadıkça, gidecekleri limana göre mûtadolan rotayı değiştiremez. Yolda duramaz, başka 
gemilerle temas edemez ve gümrük bulunmayan yerlere yanaşamazlar. 

Denetleme 

MADDE 33. — Türk limanları ile yabancı limanlar arasında sefer yapan gemiler, gümrük böl
gesinde gümrük denetlemesine tabidir. Gümrük memurları gemiyi, yükünü ve bunlara ait defter 
ve kayıtlarını incelemeye, gemide araştırma yapmaya ve gerekirse ambarlan, eşya bulunan sair 
yerleri mühür altına almaya yetkilidir. 

Muntazam seferli gemiler, kara sularımıza ulaştıkları andan, girecekleri! limana ve limanlarımız
dan ayrılan bu gemiler açık denize varıncaya kadar sadece göz altında tutulurlar. Bakanlık gerek
tiğinde bu gemileri de birinci fıkrada yazılı olduğu şekilde denetlemeye tâbi tutar. 

Denetlemeye ait mükellefiyetler 

MADDE 34. — Yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına veya nehirlerine girecek gemiler, 
gümrük denetlemesi yapılmak üzere 'belirli yerlerde durur veya yol keserler. 

Yabancı limanlardan gelen, Türkiye'den yabancı limanlara giden gemilerin geliş, ve gidişlerin
den en az 6 saat evvel sahip veya acentası tarafından gümrük idaresine bilgi verilir. 

(Gemi kaptanı gümrük memurlarına geminin tasdikli jurnalini, orijinal manifestosunu, kuman
ya ve yakıtlar ile gemi adamlarına ait eşya listesini gösterirler. Kaptanlar manifesto harici olarak 
alınmış veya manifestoya dâlhil edilmeksizin taşınması âdet olmuş eşyayı da araştırmadan önce, me
murlara beyan ederler. 

Kaptanlar geminin envanter defteriyle plânını da, lüzumu halinde gümrük memurlarına göste
rirler. 

'Türk limanları İle yabancı limanlan arasında sefer yapan gemiler Türk limanlarında (gümrük 
denetlemesi altındadır. 

Gemi adamları ile yolcuları ve gemilere girip 'çıkacak görevli ve görevsiz kimseler gidiş ve ge
lişlerinde ancak gümrük yolcu salonlarından veya gümrük denetlemesi altındaki iskelelerden geçe
bilirler. 
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Manifesto 

MADDE 35. — Yabancı limanlardan gelen gemilerin kaptanları veya acentaları, geminin Türk 
limanında yukardaki maddeye göre yapılacak gümrük dene'tJlemesinden itibaren en geç 24 saat * 
içinde, o limana çıkarılacak eşyanın asıl manifestosu ile Türkçe iki örneğini gütarük idaresine ve
rirler. Asıl manifesto verilmediği takdirde, bu asıl manifesto gösterilir ve taraflarından tasdikli bir 
örneği verilir. Sürenin başlangıcı veya sonu tatil günlerine raslarsa bu günler sürenin hesabına 
katılmaz. Zorlayıcı sebeplerden ileri gelen gecikmeler gümrükçe itibara alınır. 

öemi limana boş gelmiş veya o limana boşaltacak yükü yoksa veya turist ve tenezzüh gemisi ise, 
kaptan veya acentaların, bu limana uğrama sebeplerini yukarda gösterilen süreler içerisinde yazılı 
olarak gümrüğe bildirmesi lâzımdır. 

Limanda acentası olmıyan yabancı gemi kaptanları beyanlarını Türkçe yazamadıkları tak
dirde, kendi dili ile birlikte milletlerarası kullanılan Garp dillerinden biri ile de yazabilirler. 

Yolcu ve turistlere aidolup manifestolarda gösterilmesi mûtat olmıyan bagajların manifestolara 
kaydı mecburi değildir. 

Ancak, bu kabil eşya hakkında tanzimi mûtat olan yolcu ve bagaj listeleri, geminin limana 
varışından sonra ve yolcuların çıkışlarından önce gümrüğe verilir. 

Asıl manifesto 

MADDE 36. — Asıl manifesto; konşimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç 
limanlardaki yetkili resmî mercilerce tasdik edilmiş olan yük beyannameleridir. 

Bu belgeler mahallindeki Türkiye konsolosluklarına ilgililerce tasdik ettirilir. 
Denizcilik Bankası ve başka işletmelerin muntazam seferli veya turist gemilerine ait asıl mani

festolar, karşılıklı olarak, Bakanlıkça konsolosluk tasdikinden istisna edilebilir. 
Türk konsolosluğu bulunmıyan yerlerdeki tasdik mercileri Bakanlıkça tesbit edilir. 

Hart gemileri ile getirilen ve götürülen eşya 

MADDE 37. — Türk ve yabancı donanmasına mensup harb gemileri gümrük denetlemesine tâbi 
değildir. 

Ancak, bunlarla getirilen ve Türk limanlarına çıkarılacak veya Türkiye'den yabancı memleket
lere götürülecek eşya gümrüğe bildirilir. 

Türk donanmasına mensup harb gemileri ile getirilen komutan ve diğer mürettebata ait eşya
nın bir listesi bu gemilerin komutanları tarafından tanzim ve tasdik edilerek geminin varış limanına 
en yakın gümrük idaresine; gelişinden sonra en geç 24 saat içinde verilir ve bu eşyanın gümrük 
muayene ve işlemine tâbi tutulması temin edilir. 

Gemi komutanları çıkışta da aynı şekilde hareket ederler. 
Yukarıda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait hükümlere riayetsizlik halinde ilgililer hakkında 

kanuni kovuşturma yapılır, 

Yük alma ve boşaltma 

MADDE 38. — Yabancı limanlardan yük getiren Türk ve yabancı gemiler manifestolarını 
gümrük idaresine vermedikçe yüklerini boşaltamaz ve o limandan yük alamazlar. 

Ancak, muntazam sefer yapan gemiler ile hava ve liman durumu bakımından zaruret görülen 
hallerde muntazam sefer yapmıyan gemilere, gümrük idaresince, manifesto verilmeden önce de 
yük boşaltmak ve almak için*izin verilebilir. Zorlayıcı sebepler dolayısiyle karaya çıkarılan eşya 
için manifesto verilmezse bunlar liste ile tesbit olunur. 

Çıkış manifestosu 

MADDE 39. — Türk limanlarından yabancı limanlara hareket edecek Türk ve yabancı gemi-
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lerin kaptanları, hareketlerinden önce o limandan yükledikleri eşyanın asil manifestosunu gümrüğe 
ibraz ile bir örneğini verirlar, eğer gemi o limandan yük almamış ise keyfiyeti yazılı olarak bildi
rirler. 

Gümrük idareleri de her iki halde geminin hareketi için, gecikmeksizin, kaptana izin kâğıdı 
verirler. 

Muntazam sefer yapan veya Türkiye'de acentası bulunan gemilerin manifestoları ve beyan 
kâğıtları hareketlerinden itibaren 48 saat içerisinde aeentalarınca verilebilir. Bunların izin kâğıt
ları gümrükçe ona göre hazırlanır. 

Kabotaj 

MADDE 40. — Türkiye limanları arasında sefer yapan Denizcilik Bankası gemileri ile acentası 
bulunan ve muntazam sefer yapan sair gemilerin taşıdıkları memleket eşyası için gümrüklerce 
manifesto veya başka bir belge aranmaza 

Ancak, bu gemiler gümrük işlemi gideceği limanda yapılacak ve vergisi ödenecek yabancı 
eşyayı alırlar veya yolda yabancı limana uğrarlarsa, yabancı limanlara sefer yapan gemiler hak
kındaki hükümlere tabi olurlar. Bu gemiler ile yolcu ve yüklerinin denetleme ve gümrük işlemle
rinde kolaylık sağlıyacak elverişli usuller koymaya Bakanlık yetkilidir. 

Bu usullere riayetsizlik halinde bu kanun veya kaçakçılık mevzuatı hükümlerine göre kovuş
turma yapılır. 

Kısıntılar 

MADDE 41. — 40 ncı madde dışında kalan gemilerin Türkiye limanları arasındaki (Marmara 
Denizi dâhil) sefer ve nakliyatı gümrükçe denetlenir. Bunlar Bakanlığın tâyin edeceği şartlar ve 
vereceği izin ile Türk limanları arasında yabancı eşyayı, aktarma suretiyle taşıyabilirler. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı nakliyat ile yabancı gemilere açık Türkiye limanları içinde, yabancı 
kıyılara yakın Türk liman ve iskeleleri arasında ve Marmara ve Boğazlarda çalışan 20 rüsum ton
dan küçük taşıtlarla, balıkçı kayıkları üzerinde gümrükçe yapılacak denetleme mahallî durum ve 
şartlar ve bu taşıtların çalışma imkânları göz önünde tutularak Bakanlıkça düzenlenir. 

Bu hususta Bakanlıkça konulmuş usullere aykırı hareketlerde bu kanun veya kaçakçılık mev
zuatı hükümlerine göre kovuşturma yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hava gemileri 

Denetleme 

MADDE 42. — 1. Yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den yabancı memle
ketlere gidecek olan hava gemileri yejtkili Gümrük İdaresi bulunan hava limanında (meydan) güm
rük denetlemesine tâbidir. 

2. Gelişte denetlemeden önce, gidişte denetlemeden sonra Türkiye'de mecburi iniş yapan 
hava gemilerinin kaptan pilotları Bakanlığın emir ve talimatına uyarlar. 

3. Özel bir izin ile gelen ve giden hava gemilerinin kaptan pilotları verilen talimata göre 
hareket ederler.* 

4. Hava gemilerinden gemi, yolcu ve yük için tehlike teşkil etmedikçe eşya atılamaz ve bu 
türlü haller ilk temas ve fırsatta gümrüğe bildirilir. 

Lüzumu halinde, gazete, dergi ve mektup paketleri ile sair eşyanın hava gemilerinden yere 
atılma şekli Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarınca tesbit edilir. 
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Yasakhk 

MADDE 43. — Pilot marifetiyle sevk ve idare edilmiyen hava gemileri ile, Hükümetin özel 
izni olmadıkça, Türkiye'ye yabancı memleketlerden eşya getirilemez ve Türkiye'den yabancı 
memleketlere eşya götürülemez. 

Manifesto 

MADDE 44. — Yabancı memleketlerden gelen hava gemilerinin kaptan pilotları veya acentaları 
inecekleri gümrük bulunan ilk hava limanına çıkarılacak yükleri gösterir, mahreç gümrük idaresi 
veya resmî makamca tasdik edilmiş, manifesto ile yolcu listesini Gülmrük idaresine verirler. 

Eğer hava gemisinin acentası varsa manifestonun, ayrıca bir Türkçe örneği de 24 saat içinde 
gümrüğe verilir. 

Hava gemisinde başka bir hava meydanına çıkarılacak yük varsa, kaptan pilotu veya acentası 
bunlara ait maniıfeısitıoyu Gümrük İdaresine gösterir. 

Hava gemisi boş gelmiş veya Türkiye'ye çıkarılacak yük ve'yolcusu yoksa, kaptan pilotu geli
şinin sebeplerini yazılı olarak Gümrük İdaresine bildirir. 

Çıkış manifestosu 

MADDE 45. — Yabancı memleketlere gidecek hava gemilerinin kaptan pilotları hareketlerinden 
önce, o hava limanından alman yük için gümrüğe manifesto verirler. 

Muntazam seferli hava gemilerinin manifestoları hareketlerinden itibaren 24 saat içerisinde 
acentaları tarafından verilebilir. 

Transit 

MADDE 46. — Yere inmeksizin transit geçecek bava gemileri andlaşmalar uyarınca ve karşılıklı 
olarak hava gemilerine ait yuikardaki maddelerde yazılı mükellefiyetlerden müstesnadır. 

Hava Kuvvetlerine mensup hava harb gemileriyle getirilen ve götürülen eşya 

MADDE 47. — Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harb gemileriyle, Hükümetin izni üzeri
ne gelen yabancı devletlerin hava harb gemileri gümrük denetlemesine tabi değildir. 

Ancak bu harb gemileriyle yabancı memleketlerden eşya getirildiği veya Türkiye'den yabancı 
memleketlere eşya götürüldüğü takdirde, bunlar gümrüğe bildirilir. 

Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harb gemileriyle getirilen komutan" ve diğer mürettebata 
ait eşyanın bir listesi bunların komutanları tarafından tanzim ve tasdik edilerek geminin iniş lima-
naaua en yakın. Gümrük İdaresine, gelişi mütaakıp en geç 24 saat içerisinde verilir ve bu eşyanın 
gümrük muayene ve işlemine tabi tutulması temin edilir. 

Hava hafb gemileri komutanları çıkışta da aynı şekilde hareket ederler. 
Yukarda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait hükümlere riayetsizlik halinde ilgililer hakkında ka

rnini kovuşturma yapılır, 

BEŞİNÖİ BÖLÜM 

Müşterek hükümler 

Görevli memurların yolculuğu 

MADDE 48. — Kara, deniz ve hava işletmeleri, bu kanuna göre denetleme icabı birlikte seya
hatle görevli gümrük ve gümrük muhafaza memurlarını gidişte ve dönüşte ücretsiz taşımaya mec
burdurlar. 
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Manifesto şekli 

MADDE 49. — Manifestolarda eşyanın cinsi, kaiblarınm adedi, nev'i, markası, numarası ve gayri-
s'âfi ağırlığı ile konşimento veya yıülk senetlerinin numaraları ve milletlerarası andlaşmalar ve ge
lenekler de göz önünde tutulmak suretiyle Bakanlığın tesıbiıt 'edeceği diğer bilgiler gösterilir. 

Mariifeisto .örnekleri, yukardaiki esaslar dâhilinde ve gerektiğinde daha basitleştirilerek Bakanlık
ça hazırlanır ve gümrük işlemlerinde bunlar kullanılır. 

İşletmelere ait mükellefiyetler 

MADDE 50. — Türkiye ile yabancı memleketler arasındaki muntazaım yük ve yolcu servisleri 
yapan kara (Demiryolları dâhil), deniz ve hava işletmeleri; bu kanun hükümlerine göre gerekli güm
rük denetlemeleri ve işlemlerini yapmak ve kolaylaştınmak üzere yolcu salonları, depo, sundurma ve 
antrepolar ile görevli gümrük ve muhafaza memurlarının çalışmalarına elverişli bürolar ve gözet
leme kulübelerini yapmaya ve buralarını döşemeye, telefon, teknik cihaz ve aletleri ve buraların 
aydınlatma ısıtma gibi ihtiyaçlarını parasız olarak temin etmeye ve gümrük kapılarında gümrük 
demetlemesine tabi kimselerle diğerlerinin ihtilâtmı önlemeye matuf her türlü tesislerin temini 
hususlarında Bakanlık tarafından yapılan istekleri aynı suretle yenine getirmeye mecburdurlar. 

Bu yerleri özet kanunlarına göre işletmekte bulunan kara, deniz ve hava yolları işletmelerinin 
yukardaki hükümlere göre gümrük denetleme ve işlemlerinin şekil ve usulleri ve sair mükellefi
yetleri Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarının müştereken hazırlıyacakları tüzükle tesbit 
olunur. 

İKİNCİ KİTAP 

Gümrük rejimleri 

iBÎRÎNCÎ AYIRIM 

Sundurma rejimi 

Sundurma 

MADDE 51. — Yabancı memleketlerden kara (Demiryolları dâhil), deniz ve hava taşıtları ile 
Türkiye'ye "getirilen eşya, eğer orada sundurma ve antrepoculuk hizmetleri kanunen tekeline veril
miş bir işletme varsa, bu işletmelerin sorumluluğu altındaki «sundurma)» lara, gümrüğün denetimi 
altında konulur. 

Kırık veya tamire .muhtaç Ikablar ile dağınık eşya sundurmalarda, gümrük ve işletme idarele
rinin müşterek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza altına alınır ve durum tutanakla tesbit 
olunur. 

lîşletme idareleri, en çdk üç gün içinde, sundurmalarına alman eşyanın maniifesıtolarmdaki bil
gilere uygun olarak tanzim edecekleri sundurma giriş listesinin iki nüshasını ilgili gümrüğe ver
meye mecburdurlar. 

iSundunmiaların şekil ve nitelikleri Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilir. 
İşletme idaresi bulunmıyan yerlere gelen eşya, ancak gümrük sundurmalarına veya gümrükçe 

müsaade edilen yerlere çıkarılabilir. 

Yukardaiki fıkralar gereğince gümrük denetlemesi altına konmuş eşyanın aşağıdaki maddelerde 
yazılı rejimlerden birisine göre işleme tabi tutulmasını, bunların sahipleri veya temsilcileri veya 
nâkilleri usulüne uygun bir beyanname ile gümrükten istiyelbilirler. 
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Süre 

MADDE 52. —• Yufcarıki maddede gösterilen ferlere (konulan eşya bir gümrük rejimi "beyanın
da 'bulunulmak üzere (buralarda, ancak ilki ay ve rejim beyanından itibaren de iki ay kalabilir. 
Bu süreler içinde çekilımiyem eşya tasfiye olunur.-

Amcak, bir d'etfada. getirilemiyen komple tesislerin sahipleri, ımümesisıillerii veya nâkiller} tara
fından gümrüğe müracaatla ve tevsik edilmek şartîyle, sundurmada bekleme siüresi son partinin 'ge
tirilişinden itibaren işlemeye başlar. İlk partinin gelişi tarihinden itibaren eşyanın sundurma süresi 
(bir yılı aşamaz. 

Vagon ve deniz üstü işlemler ve antrepolara alınacak eşya 

MADDE 53. — 1. Hacımları ve ağırlıkları veya cinsleri itibariyle, Bakanlıkça tâyin ve tes-
bit edilecek, bâzı eşya sundurmaya alınmaksızın ve sahibinin sorumluluğu altında «deniz üsttü» 
veya «vagon üstü» işleme tabi tutulabilir ve bu işlemlerde 92 nci maddedeki sundurma süresi tat
bik olunur. 

2. Türkiye'ye gelen eşyanın, sahipleri veya mümessilleri veya nâkilleri; . usulüne uygun bir 
beyanname ile ve kendi sorumlulukları altında, Ibunlarm doğruca antrepoya alınmasını gümrük
ten istiyebilMer. 

İKİNCİ AYIRIM 

Giriş rejimi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Beyan ve şekilleri ve bilgi alma 

Yazıh beyan 

MADDE 54. — Türkiye'ye kesin olarak girecek eşyanın, çinisi, nev'i, niteliği, tatbikatı kolay
laştıracak surette Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin tertip ve tavsiyelerine uygun olarak göste
rilen giriş beyannamesi ile yetkili gümrüğe beyanı mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tevsikine yarıyan belgelerin 
mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tâyin ve 
tesbit olunur. 

Beyannamenin, eşyanın Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki numarası gösterilerek ve buna göre 
vergi tahakkukları da yapılmış olarak verilmesini ve muayeneden önce bu tahakkuka göre vergi
lerin ödenmesini istemeye Bakanlık yetkilidir. Bu halde 59 ncu maddenin son fıkrası hükmü işle
mez. 

65 nci maddedeki esaslar dairesinde, satıcı ile hiçbir münasebeti bulunmıyan müstakil alıcılarla, 
satıcı ile münasebetleri dolayısiyle bu kanuna göre müstakil bir alıcı durumunda olmıyan mükel- * 
leflerin ayrı tablolarda beyanda bulunmaları mecburidir. Bu beyanın şekli ve istenilecek bilgi ve 
belgeler Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilir. 

Bu kanunun tatbikatında müstakil bir alıcı addedilmiyen ithalâtçıların durumları ve hakla
rında uygulanacak işlemler, zaman zaman Bakanlıktan gümrüklere ve ilgililere tebliğ olunur. 

Sözle beyan 

MADDE 515. — Aşağıda yazılı olan hallerde beyan sözle yapılır ve buna konu olan eşyama 
gümrük .işlemlerinde tahakkuk varakası kullanılır : 

1. Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin vergiden muaf olan veya vergiye tabi olup 
da ticari malhiyet ve miktarda bulunmadığına ve bu maksatla getirilmediğine gümrükçe kanaat 
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getirilen eşyası ile sınır bölgesi ahalisinin elde ve sırtta taşınabilecek miktarda ve kemdi ihtiyaçla
rına mahsus olan eşyası, 

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

3. (Hava gtemıM ile getirilen Gümrük Vergisinden muaf eşya ile ticari olmıyan veya zatî ma
hiyette bulunan eşya, 

üBu maddenin uygulanımasünda gümrük memurları, (beyanlarını (kanun hükümlerine uygun olarak 
yapabilmelerini kolaylaştırim'ak gayesiyle, mükelleflere önceden bilgi verirler. 

Açık olarak 'beyanda bulummıyan veya Ibulunamıyan vleya kablarının açılıp bakılmasını istiyen-
l'erin eşyası muayene edilir. Lüzumu halinde yolculann gümrüklerde yazılı olarak •beyanda- bû -
lunmıalarını istemeye ve (buna ait usulleri koymaya bakanlık yetkilidir. 

Yolcuların gümrük işlemleri hakkında önceden bilgi ©dinmeleri Bakanlıkça yapılan yayınlarla 
temin olunur. 

Tahakkuk varakalarının şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile kullanıma tarzı ve sair husus
lar Bakanlıkça tesıbit olunur. 

özel beyan 

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

1. Cumhurbaşkanına ait 10 ncu maddenin 1 nci fıkrasındaki eşya için umumi kâtiplikten ya
zılacak mektuplar. 

2. Diplomatik muaflık ve imtiyazlardan faydalananlarımı ancak kendi adlarına veya elçilik 
adına gelecek eşya için, karşılıklı oimak şartiyle, misyon şeflerinden veya muaflık hakkı tanınmış 
heyet başkanlanndan yazılan mektuplar ile kurye çantalanna ait kurye mektupları, ((bu mektup-
lann şekli, ihtiva edeceği bilgiler ve göreceği işlemler Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkla-
nnca müştereken tesbit olunur.) 

Tescil 

MADDE 57. — Giriş beyannameleri incelenerek 54 ncü maddede belirtilen bilgileri ihtiva et
tiği takdirde kabul ve tescil edilir. Ancak şeklî noksanlıkları taırnamlanimak üzere gerirverilir. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üzerine sıra numarası, tarih ve resmî mühür konulması 
suretiyle tamam olur. 

135 nci maddenin 1 nci fıkrasında sözü geçen giriş beyannameleri de bu madde hükmüne göre 
tescil olunur. 

95, 56 ve 136 ncı maddelerde sözü edilen ve beyanname hükmünde olan tahakkuk varakası 
ve mektuplar da maddelerinde gösterilen şartlara uyduğu takdirde ve gerektiğinde nofcsanlan ta-
mamlattınlarak derhal özel defterlerine kayıt ve üzerlerine sıra numarası, tarih ve resmî mühür 
konularak (tescil edilirler. 

Beyannamede kalem 

MADDE 58. — Giriş beyannamelerinde, beyana terettübedecek vergi ve ceza bakımından her 
kalem ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksik veya fazlası diğer kalemin fazla veya eksi
ğiyle mahsubedilemez. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ve andlaşmalara dâhil ahdî tarifle oetvellerlinlde ayrı tarife 
pozisyonu veya tâli pozisyon altında toplanan ve bir vergi haddine tabi olan eşya bir kalem sayı
lır. 
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Beyannamelerde düzeltme 

MADDE 59. — Kazıntı ve silintili beyannameler gümrükçe kabul edilmez. 
Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilerek doğrusu yazılır. Düzeltmeler ve ilâvelerin yanı

na beyanname sahibi tarafından imza konulur ve tescil esnasında bunlar resmî mühürle mühür
lenir. 

Beyannameler tescillerimden sonra düzeltilemezler. AncaJk, muayeneye havalesinden önce olmak 
şartiyle, mükellefler bu beyanlarını eşyanın cins, nev'i ve niteliği, kab adediyle marka ve numa
raları aynen kalmak üzere, yalnız ağırlık, aded, ölçü veyahut kıymet yönlerinden düzeltebilirler 
ve bu düzeltmeler, idare âmirinin izni ile yapılır ve beyan sahibi ile müştereken imzalanarak res
mî mühürle mühürlenir. 

Beyanın bağlayıcı olduğu 

MADDE 60. — Gümrük idaresince tescil edilmiş olan beyanname taallûk ettiği eşyanın vergi, 
resim ve para cezalarından dolayı taahhüt mahiyetinde olarak mükellefi bağlar ve vergilerin tahak
kukuna esas tutulur. 

Gümrük idaresi, beyanın doğruluğunu denemek üzere eşyayı kısmen veya tamamen muayene 
edebilir. Bu takdirde beyanname muhtevası eşyanın vergilerinin tahakkuku muayene neticesine 
göre yapılır. (65 nci maddedeki kıymete ilişkin hükümler saklıdır.) 

Ancak, kısmi muayenelerde idarenin ve mükellefin bütün kahları muayene ettirmek hakkı sak
lıdır. 

Eşyaya ait vergilerin tahakkuku ve diğer gümrük işlemlerinin, muayene edilmeden beyana göre 
yapılmasına idare amirlerince müsaade edilebilmesi hususunda usuller koymaya Bakanlık yetki
lidir. * 

Beyannamenin takibi 

MADDE 61. — Giriş beyannameleri tescil tarihinden itibaren, ihtilâf olmadığı halde sebepsiz 
yere iki ay içinde takip ve gümrük işlemleri bitirilmediği takdirde, muhtevası eşyanın muayenesi 
cihetine gidilir. Muayenede mal sahipleri veya gümrülk kolmiisıyoncularınin da bulumımaları kendi
lerine yazı ile bildirilir ve tâyin edilen günde gelmedikleri takdirde muayene res'en yapılır. 

Muayene neticesinde gümrüklerce alman para cezasını veya diğer ceza takiplerini gerektirir 
hallere raslanmadığmda, keyfiyet tutanakla tesbit, eşyaya tasfiyeye ait hükümler tatbik ve beyan
nameler iptal edilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre yapılacak muayene sonunda, gümrüklerce alman para cezasını veya 
diğer ceza takiplerini gerektiren hallerde usulüne göre kovuşturma yapılır. 

ihtilaflı olan işlerde, yetkili mercilerce ihtilâfın halline değin, bu madde hükmü uygulanmaz. 

Giriş beyannamesi verilmiş eşyada rejim değişikliği 

MADDE 62. — Gümrükçe giriş beyannamesi tescil edildikten sonra yabancı bir memlekete çı
karılması veya yetkili başka bir gümrüğe gönderilmesi istenilen eşyanın muayenesi neticesinde 
cezayı gerektirir bir hal görülmediği takdirde bu istek kabul olunur. Şu kadar ki, yetkili bir baş
ka gümrüğe gönderilmesi istenilen eşyanın yurda ithaline mâni bir hali bulunmaması şarttır. 

Bunlardan yurt dışına gönderilmek istenilenlerin vergileri peşin olarak tahsil edilmişse bunlar 
-iade edilir. Muayene neticesi para cezasını gerektirdiği takdirde isteğin kabulü cezanın ödenmesi
ne bağlıdır. 

Eşyanın beyandan önce muayenesi 

MADDE 63. — Beyanlarını yukarıki maddeler hükümlerine göre yapabilmek üzere mükellefle
rin, gümrüğün deneıtileıme'si alltıinldaki eşyasını tartmalarına, muayene etmelerine ve ticari mahiyet 
taşımıyacak değerde numune almalarına izin veriür. 

'Bu hususta kullanılacak belgeler ve uygulanacak işlemler bakanlıkça tâyin ve tesbit edilir. 
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Tarife ve fiyat hakkında bilgi isteme 

MADDE 64. — Elindeki belgelere ve numuneye göre beyanlarını tarifeye uygun olarak yapa-
mıyacak durumda olan mükellefler bu hususta ve normal fiyat unsurları hakkında Gümrükler 
Genel Müdürlüğünden bilgi istiyebilirler. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü bu fiyat unsurları ve tarife hususundaki mütalâasını, müracaa
tın mesnedi olan numune ve belgelerin incelenmesi suretiyle hem bilgi istiyene ve hem de ilgili 
gümrüğe en kısa zamanda bildirir. Bu şekildeki bildirişler, kanun ve tarife cetveli ile izahname 
hükümleri göz önünde tutularak işleme tabi tutulur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Beyanın tevsiki ve muayene 

Eşyanın kıymeti 

MADDE 65. — 1. İthal eşyasının Gümrük Vergisine esas olan kıymeti Gümrük Vergisi öde
me mükellefiyetinin başladığı tarihteki normal fiyatıdır. 

2. Normal fiyat, müstakil bir alıcı ile müstakil bir satıcının tam ve serbest rekabet şartları 
içinde uyuşacağı faraolunan fiyattır. 

Bu fiyat tesbit olunurken : 
a) Eşyanın alıcıya Türkiye'de giriş liman veya mahallinde teslim edildiği; 
b) Eşyanın satışına ve'Türikye'de giriş liman veya mahallinde teslimine mütaallik masrafların 

satıcıya ait bulunduğu, dolayısiyle fiyata dâhil edildiği; 
c) Türkiye'de ödenmesi gereken vergi ve resimlerin alıcıya aidolduğu, dolayısiyle eşyanın 

fiyatına dâhil edilmediği, 
Farzolun/ur. 
d) (b) fıkrasında belirtilen başlıca masraflar şunlardır : 
Nakil ve sigorta masrafları, komisyonlar, tellaliye, eşyanın Türkiye'ye sokulması için yurt 

dışında tanzimi gereken belgelere ait masraflar, yurt dışında ödenmesi icabeden vergi ve resim
ler, (Muaf tuıtullmuş veya gerdveırileıcek veya geriverıillmiş olanlar haniç) aimlba/Hâj bedelleri, (Hu
susi gümrük rejimlerine tabi olanlar hariç) ambalaj masrafları (İşçilik, malzeme veya diğer mas
raflar), yükleme masrafları, 

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

a) Alıcı tarafından fiilen yapılacak yegâne ödeme münhasıran eşyanın bedelidir. 
b) Uyuşulan fiyat, satıcı veya satıcı ile iş ortağı gerçek veya tüzel bir kişiyle alıcı veya alıcı 

ile iş ûiifcağı gerçek veya tüzel bir kişi arasında, bizatihi satıştan doğan münasebetler dışında akde 
müstenit bulunsun veya bulunmasın ticari, malî veya sair bir ilginin tesiri altında olmıyacaktır. 

c) Eşyanın ilerde satışından, temlikinden veya kullanılmasından doğacak nemanın her hangi 
bir kısmından satıcı veya satıcının ortağı gerçek veya tüzel bir kişi doğrudan doğruya veya dola
yısiyle faydalanamaz. 

İki şahıstan her biri diğerinin ticaretinde her hangi bir menfaat rabıtasına sahibolurşa veya • 
her ikisinin her hangi bir ticarette müşterek bir menfaat rabıtası bulunursa veya üçüncü bir şah
sın bunlardan her birinin ticaretinde bir menfaat rabıtası mevcudolursa, bu menfaat rabıtaları 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle de olsa, bu şahıslar iş ortağı addolunur. 

4. Kıymeti tesbit edilecek eşya : 
Patenti alınmış bir usulle imal edilmişse veya tescil edilmiş bir resim veya model mevzuu ise 

veya yabancı bir fabrika veya ticarethanenin alâmeti farikasını taşıyorsa veya ithalden sonra ta
mamlayıcı bir işçiliğe tabi tutulup böyle bir alâmeti farika ile satışa arz edilecekse, işbu eşyanın 
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normal fiyatına, patentin, tescil edilmiş resim veya modelin veya fabrika veya ticarethanenin 
alâmeti farikasını kullanma hakkı kıymete dâhil edilir. 

Normal fiyatı teşkil eden unsurlar ve bunlara müsteniden kıymetin tâyini, icabında, katıldığı
mız milletlerarası andlaşmalara göre kurulmuş teşekkülün yetkili organlarından çıkmış tavsiye
ler de nazarı dikkate alınarak Bakanlıkça tesbit ve yayınlanır ve tatbikata esas tutulur. 

5. Katî satış akdine müsteniden yurda ithal edilecek eşyanın Gümrük Vergisi, bu akde uy
gun olarak beyan olunan ve gümrükçe ilk nazarda şüpheli görülmiyerek kabul edilen fiyat üze
rinden tahakkuk ettirilir. 

Şu kadar ki, satış akdinin yakardaki fıkralarda yazılı şartlara uygun olarak yapılmamış bu
lunması halinde Gümrük Vergisi, mezkûr fıkralara göre tesbit olunacak kıymet üzerinden hesap
lanır. 

6. Eşyanın Gümrük Vergisine esas olacak kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburi
dir ve bu beyan mükellefi bağlar ve tahakkuka esas tutulur. Fatura ve diğer belgelerde yazılı 
yabancı paralar vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte Bakanlıkça o ay içerisinde tatbik 
edilmek üzere (Cari resmî kambiyo satış kurları esas alınarak) yayınlanmış bulunan kurlara göre 
Türk parasına çevrilir. 

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

8. Vergiden muaf veya sıklet esası üzerinden vergiye tabi eşya da dâhil olmak üzere bilû
mum eşya kıymetlerinin yukardaki esaslara göre gümrüğe beyanı mecburidir. 

9. Gümrük Vergisi eşyanın kıymeti üzerinden alman hallerde eşyanın fatura ve benzeri di
ğer belgelerde yapılan denetlemesi neticesinde fatura ve diğer belgelerde gösterilmemiş olan kıy
metler de normal fiyata eklenir. 

Fatura ve diğer benzeri belgelerine nazaran muayenede noksan çıkan eşya kıymetleri, eşyanın 
telef veya ziyamdan veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından veya çalınmasından ileri gel
diği anlaşılmak şartiyle vergiye esas kıymetten düşülür. 

10. Kanunun 140 ncı maddesine göre satışa çıkarılacak eşyanın Gümrük Vergisine esas olaıcak 
kıymeti, zaman, mahal ve miktar itibariyle uygun olduğu takdirde mevcut vesikalarına göre tm-
bit edilir. Her hangi bir belge mevcudıolmadığı veya mevcut belgeleri eşyanın halihazır kıyametini 
ifade etmediği takdirde, aynı veya benzeri eşyanın bulunduğu hal ve vaziyeti dikkate alınarak 
ve gerekirse yetkili mercilerin mütalâasına da müracaat edilerek gümrükçe tesbit olunacak CİF 
değerine göre hesaplanır. 

11. Mükellef, mümessil ve komisyoncu gibi ilgililerin 1719 ncu maddeye göre, gerekli defter
leri ve 'belgeleri gösterim ekten ve vermekten Çekinmeleri halinde eşyanın Gümrük Vergisine esas 
olan kıymeti, benzeri eşya fiyatları göz önünde tutularak gümrük idarelerince re'sen tâyin ve 
tesbit olunur ve tahakkuk buna göre yapılır. 

Eşyanın ağırlığı ve kakları 

MADDE B6. — 1. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Gümrük Vergisinin eşyanın saf veya gay
risâf ağırlığı üzerinden alınacağı yazılı olan hallerde : 

a) Gayrisâf ağırlık tâbiri, eşyanın bütün ambâlâjlariyle birlikte olan ağırlığını ifade eder. 
Gayrisâf ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız geldiği talkdirde bulunduğu haldeki 

ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur. 
Başka başka vergi hadlerine ve aynı zamanda gayrisâf ağırlıkları üzerinden Gümrük Vergisine 

tabi eşya bir ambalaj içinde geldiği takdirde, eşya, sâf ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj 
ağırlığı sâf ağırlıklarına mütenasiben taksim edilmek suretiyle ilâve olunur. 

Gayrisâf ağırlıkları üzerinden vergiye taibi olan ile diğer ölçüler üzerinden vergiye tabi bulu
nan veya vergiden muaf olan eşya bir ambalaj içinde geldiği takdirde, gayrisâf ağırlık: üzerinden 
vergiye tabi eşyanın Gümrük Vergisi sâf ağırlığı üzerinden hesaplanır v e tahakkuk eden vergi 
miktarına % 20 ilâve edilir. 
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b) Saf ağırlık tâbiri, eşyanın bütün ambalajlan çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığını ifade 
eder. 

e) Ağaç ve kerestelerin ağırlıkları üzerinden vergiye tabi tutulmaları halimde ve döküm ha
linde ithal edilen nuayilerin makbul sebeplerden dolayı ağırlıkları tâyin edilemediği takdirde 
Gümrük İdaresi mezlkûr eşyanın metrekülft ve hektolitre miktarlannı aşağıda yazılı esaslara göre 
kiloya çevirmeye ve Gümrük Vergisini buna gföre taftıakkulk ettirmeye yetkilidir. 

Meşe ve Ceviz ağaç ve kerestelerinin her metrekübü 700 Kg. bunaın dışında kalan ağaç ve ke
restelerin her metrekübü 500 Kg. mavilerin beher hekltıdlitreısi 90 Kg. 

2. Aşağıda yazıh hailende eşyanın ambalajı ayrı olarak beyan edilir ve mahiyetlerine göre 
tarifede yer aldıklan pozisyonları ürerinden vergiye taJbi tutulur. 

a) Eşyanın mûtat ve alelade maddelerden olmıyan veya lüzumundan başka bir şekilde yapılan 
ambalajlar, 

b) Taallûk ettikleri eşyanın faturasında kıymeti ayrı gösterilen ve aynı zamanda müstakil 
bir ticaret eşyası maJhi'yeti'iri arz eden ambalajlar, 

c) Gümrük Vergisinden kaçınma maksadiyle amlbalâj olarak getirilen eşya, 
Şu kadar ki, yuikardaki fıkralar hükümlerine göre kendi tarifeleri üzerinden Gümrük Vergi^ 

sine tabi ambalaj maddelerinin vergisi, içindeki eşyanın Gümrük Vergisinden az olduğu veya bu 
vergiye eşit bulunduğu takdirde amlbalâj maddelerinin Gümrük Vergisi eşyanın tabi olduğu vergi 
hadleri üzerinden ve eşya ile birlikte tahakkuk ettirilir. 

d) Ağırlık üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyanın mûtat ambalajları mahiyetinde oilmıyan 
kutu, kılıf ve mulhaıf azalarının Gümrük vergileri, içindeki eşyanın vergisinden daha yüksek bulun
duğu takdirde bunlar aidolduğu tarife numarasına giöre vergiye talbi tutulur. 

Kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın kılıf, kutu ve mahfazaları başlıbaşma bir ticaret eşya
sı mahiyetini arz eltlmeye ve ayrıca kıymetleri eşyanın kıymetine dâhil bulunmak şartiyle başkaca 
Gümrük Vergisine tabi tutulmaz. 

3. Ağırlık üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyadan muayene edilenlere ait Gümrük ver
gileri tahakkuklan hakkında aşağıdaki esaslar dairesinde işlem yapılır. 

:a) Kablann yalnız birkaçı tartılmış olup da .beyana nazaran fazlalıklar görülürse aynı cins ve 
neviden eşyanın tartılmamış kablarına bu fazlalığın ortalamasına göre mütenasifben ilâveler yapı
lır, beyanname sahibi bu suretle zam yapılmasını kalbul etmetz veya gümrükçe lüzum görülürse di-
ğetf kaiblar da tartıHır. 

b) Tartılan kablarda beyana göre eksiklik görülürse ve bu eksiklik eşyanın tabiatından veya 
telef ve ziyamdan veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından veya çalınmasından ileri geldiği 
anlaşılırsa bulunan miktar üzerinden Gümrük Vergisi alınır. Ancak, bu alhvalde idarenin ve mü
kellefin bütün kalbtları muayene 'ettirmek hakları »aklıdır. 

Eşya menşeinin tâyin ve tesbiti 

MADDE 67. — Andlaşmalardan faydalanacak eşyanın Akıd Memleket menşeli olduğunu veya 
o memlekette gördüğü tahavvül ve ameliyeler dolayısiyle öyle sayılmak lâzımgeldiğini bildirir 
yetkili makamlardan verilmiş menşe şehadetnamesihin gümrüğe verilmesi şarttır. Bu şehadetname-
lerin tâyin olunacak mercilerce tasdik edilmesini şart koşmaya Bakanlık yetkilidir. 

Eşyanın üçüncü bir memlekette gördüğü tahavvül ve ameliye dolayısiyle o memleket menşeli 
sayılabilmesi için bu tahavvül ve ameliyeler neticesinde kıymetinin % 50 nisbetinde artmış olması 
lâzımdır. 

Ancak : 
1. CİF kıymeti Bakanlıça tâyin edilen ve taşıdıkları marka ve alâmetler itibariyle menşei 

gümrüklerce tesbit edilebilen eşya, 
2. Üzerlerinde imâl edildikleri fabrika marka ve alâmetleri bulunan ve ticari mahiyette olmı

yan eşya, 
Menşe şehadeıtnamesinden müstesnadır. 
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E§yantn fieikî muayenesi ve kimyevi tahlili 

MADDE 68. — Gümrükçe muayeneye tabi tutulan eşyanın Gümrük Vergisinin tahakkuk etti
rilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulanmasında fizikî muayeneye veya kimyevi tahlile lüzum 
görülen hallerdie, alınacak nıümuneleri ve numune alınması mümkün olmadığı takdirde esas eşya 
üzerinde gümrük lâboratuvarlarmda ve buralarda yapılamıyan hallerde Bakanlıkça resmî lâbo-
ratuvarlarda yaptırılacak tetkik ve tahlil neticeleri tahakkukta esas tutulur. Hariçte yaptırılacak 
tahlil ücretleri mükellefince peşinen ödenir. 

Tahlilden arta kalan numuneler tahlil neticelerinin tebliğinden itibaren bir ay içinde sahipleri 
tarafından müracaat edilerek alınmadığı takdirde, gümrüğe terk edilmiş sayılır. 

Kimyevi tahlillerde kullanılacak tahlil metotları Bakanlıkça tesbit ve ilân olunur. 

Muayenede bulunacaklar 

MADDE 69. — Giriş işlemlerine konu teşkil eden eşyanın muayenesi, beyan sahiplerinin veya 
temsilcilerinin veya gümrük komisyoncusunun huzuru ile yapılır. 

Posta ile gelen ve gümrük işlemi tahakkuk varakası ile yapılan eşyanın muayenesinde, bu ida
meden bir memurun bulunması kâfidir. 

Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirip bıraktıkları veya kendile
rinden evvel veya sonra gelen eşyanın muayenesi, sahibinin veya yazılı olarak bildireceği bir kim
senin huzuru ile yapılır. 

Denetleme ve ikinci muayene 

MADDE 70. — Kontrol maksadiyle Bakanlık müfettişleri, müfettiş muavinleri, kontrolörler ve 
gümrük idare âmirleri muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış giriş, çıkış, transit ve aktar
ma eşyasının «ikinci muayenesini» her zaman yapabilirler. Keza, sözü edilenler gümrük işlemlerinin 
her safhasında gözetim ve denetlemeye yetkilidirler. 

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

Muayene mahalli ve muayene edümiyecek eşya 

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

Ancak bunlar dışındaki yerlerde de Bakanlığın müsaadesi ile muayene yapılabilir. 
8 nci maddenin 4 ncü fıkrasına giren eşyadan Millî Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildirilecek eşya ile 9 ncu maddenin 1, 2, 3 ve 10 ncu mad
denin 1 nci fıkralarında yazılı ^şya muayene edilmez. 

Kurye çantalarının Gümrük işlemleri Millî Savunımıa, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlık
larınca tesbit olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

* Vergilerin tahakkuk, ödenmesi, ertelenmesi ve eşyanın teslimi 

Eşyanın karşılık ve teminat hükmünde olduğu 

MADDE 72. — Gümrüğün denetlemesi altındaki yerlerde bulunan eşya, birinci derecede bu 
eşyaya mütaallik Gümrük Vergisi ve gümrüklerce alman başka vergilerle para cezalarından do
layı, karşılık ve teminat hükmündedir. 

Bu malların (bedeli Gümrük Vergisi ve diğer vergileri karşılamazsa, kalan vergiler aranmaz, 
ancak malın bedeli ile karşılanmıyan para cezalan için gümrüklerce mükellefin başka mallarına 
başvurularak kovuşturma yapılır. 
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Üçüncü şahısların alacakları ve aldıracakları haciz tedbirleriyle sair tedbirler, ancak eşyanın 
yurda gelmiş olması ve sahipleri ile cins ve miktarlarının açıklanması şartlariyle sundurma ve antre
poculuğu yapan ilgili idare ve müesseselere tebliğ edilir ve bu idare ve müesseselerce gümrüğe de 
bilgi verilir. 

Vergilerin ödenmesi 

MADDE 7-3. — 1. Gümrükten alman vergiler : 
a) Gümrük veznesine «alındı» karşılığında Türk parası ile peşin olarak ödenir. 
b) Bakanlığın tesbit edeceği esaslar dairesinde banka çekleri de bu ödemede kabul olunur 

(bu takdirde mükellefler ancak çek muhteviyatının gümrükçe tahsiliyle vergiler borcundan kurtul
muş olurlar) 

c) öinsleri, özellikleri Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tâyin ve tesıbilt olunan te
minatlı borç senetlerini ve banka mektuplarını da üç ay vâde ile ve bu ödemelerin 20 000 liradan 
yukarı olanlarını da kabul etmeye Bakanlık yetkilidir. 

d) Mükelleflerin veya gümrük komisyoncularının gümrük nezdinde açtıracakları cari hesaplar
dan mahsuben ödemeler yapılmasını kabule ve işlemlerde uyulacak usulleri bir yönetmelikle tâyin 
ve tesbite Bakanlık yetkilidir. 

2. Türkiye'ye geçici olarak sokulacak veya Türkiye'den transit edilecek olan eşyanın vergi 
ve resimlerinin teminata bağlanması gerektiği hallerde, bunu Türk parası ile temin edemiyenlerin 
Bakanlıkça tesbit edilecek yabancı paralarla karşılamaları kabul olunur. Bu takdirde resmî alış 
kuru üzerinden hesaplanarak «emaneti ayniye makbuzu» mukabilinde alınacak bu paralar, her 
türlü kambiyo kısıntıları dışında, aynî emanet olarak gümrükte saklanır ve eşyanın süresi zar
fında yurt dışı edilmesinde sahibine geriverilir. 

Erteleme 

MADDE 74. — Memleketin iktisadi faaliyetine veya fevkalâde ihtiyaçlarına yarıyan eşyanın 
vergilerini, teminata bağlamak şartiyle, en çok altı ay süre ile ertelemeye Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı yetkilidir. 

Muayene ve tahakkuktan sorumluluk 

MADDE 75. — Muayene memurları, yaptıkları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerinden, 
duruma göre tek başına veya müteselsildi sorumludurlar. 

Muayene şefleri imza ettikleri beyannamelerin muayene hariç, her türlü işlemlerinden sorumlu
durlar. Denetleme veya her ne suretle olursa olsun muayeneye iştirak ettikleri takdirde şeflerin 
bu sorumluluğu muayeneyi de kapsar. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi kontrol edenler de aynı şekilde sorumludurlar. 

Muayene hizmeti ve masraflar 

MADDE 76. — Gümrük İdaresince muayenesine lüzum görülecek eşyanın muayene yerlerine 
getirilmesi ve buralardan tekrar kaldırılması, kab ve ambalajlarının açılıp kapanıması eşyadan nu
mune almınıaısı, numune 'kablarmın temini ve bunların gümrük lâboratuvarlarına sıhhi muayene ve 
sair denetleme kurul mercilerine şevkleri gibi işlerin gerektireceği hizmetlerin yapılması ve bun
lardan doğan masraflar mal sahibine aittir. 

Eşyanın teslimi 

MADDE 77. — Gümrük Vergisi ve diğer vergileri tahakkuk ettirilip 73 ncü madde gereğince 
ödenmeden veya teminata bağlanmadan ve gümrüğün izni olmadan, eşya gümrük denetlemesin
den serbest bırakılamaz ve sahibine teslim edilemez. 
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Mahiyet ve hususiyetleri icabı derhal sahiplerine veya iş ve konu ile ilgili müesseselere tevdii 
lâzımgelen eşyanın, muayeneden sonra ve vergi ve resimleri temin ve garanlti edilerek katî 
vergi tahakkukları yapılmadan teslimine Bakanlıkça tesbit olunacak esaslar dairesinde izin verilebi
lir. 

ihtilaflı hallerde vergi tahakkuklarının kesinleşmesinden önce farklarını da teminata bağlıyarak 
eşyanın teslimini istiyen mükelleflerin bu istekleri kabul olunur. Şu kadar ki, vergiler tahakkukunun 
kesinleşmesinden önce eşyanın teslimi mahzurlu görülen hallerde bu hüküm uygulanmaz. 

Para cezasını gerektiren hallerde, cezaya ait para da teminata bağlanır. 
Mükelleflerin eşyasına 53 ncü maddenin 1 numaralı fıkrası hükümlerinin uygulanması istekleri, 

gümrük vergileri beyanına nazaran % 10 fazlasiyle ve depozito suretiyle yatırılmak şartiyle kabul 
olunur. Ancak, bu işlem, gerektiğinde yukarıki fıkralar hükümlerinin uygulanmasını önlemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İtiraz sebepleri ve mercileri 

İtiraz sebepleri 

MADDE 78. — Mükellefler Gümrük Vergisi tahakkuklarına karşı aşağıda yazılı sebeplerle 
itiraz edebilirler : 

1. Eşyanın vergi tahakkukuna esas tutulan teknik mahiyet ve niteliklerinin tâyin ve tesbitin-
de, isabetsizlik bulunması (Kanunun 83 ncü maddesd gereğince ikinci tahlili yapılmışsa bu fıkra 
hükmü uygulanmaz.), 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde hata edilmesi, 
3. Kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıymetinin yanlış tâyin ve tesbit olunması, 
4. Milletlerarası andlaşmalarm yanlış tatbik edilmiş veya hiç itibara alınmamış bulunması, 
5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş veya yanlış tatbik edilmiş olması, 
6. Ağırlık esaslarının uygulanmasında hata edilmesi, 
7. Eşyanın menşeindn yanlış tesbit olunması, 
Şu kadar ki : 
Muayene sonucuna göre vergi tahakkukunda ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul 

olunduğu hallerde, mükellefin bu maddenin 3 ve 7 nci fıkralarında gösterilen sebeplerle itiraz hak
ları yokhır. 

Keza, verginin tahakkukuna beyan esas tutulduğu ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul 
edildiği ve ancak, 60 nci maddenin son fıkrasına göre muayene edilmeden gümrük işlemlerinin 
yapılmış olduğu halleılde, mükelleflerin bu maddenin 1, 3, 6 ve 7 nci fıkralarında gösterilen 
sebeplerle de itiraz hakları yoktur. 

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

Tahakkukun tebliği ve itiraz süresi 

MADDE 79. — Muayene memurları, yaptıkları tahakkukları mükellefe veya temsilcisine veya 
gümrük kamlisyioncuısuna büldirerefk beyanname ve sair tahakkuk kâğıtları üzerinde imza alırlar. Bu 
suretle tahakkuka bilgi edinmekten, beyanname ve tahakkuk kâğıdını imzalamaktan çekinenlere ya
zılı tebligat yapılır, itiraz, ancak bu fıkrada -yazılı imza veya yazılı tebliğ tarihinden itibaren 'onbeş 
gün içinde yapılabilir. 

Bu süre içinde itiraza uğramıyan vergiler ile itirazları olmadığını beyanname ve sair tahakkuk 
kâğıdı üzerinde yazı ile beyan edenlerin vergileri Kanunun 87 nci maddesi hükmü saklı kalmak 
üzere itiraz yollarına gitmek bakımından kesinleşmiş olur. 
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İtiraz mercileri 

MADDE 80. — 78 nci madldeaıin 1, 2, 3 ve 6 nci fıkralannda yazılı sebeplerle yapılacak 
itirazlar, 81 nci maddeye göre sırasiyle gümrük müdürlükleri, gümrükler başmüdürlükleri, Güm
rükler Genel Müdürlüğü ve hakem kurulunca karara bağlanır. 

Hakem kurulu, ticaret, tarım ve sanayi- işlerinde ve gümrük tarifesinde ihtisasları olan kimse
ler arasında Gümrük ve Tekel ve Sanayi ve Ticaret Balkanlıklarımca iki sene için seçilen ve müşterelk 
kararname ile yeminli olarak tâyin edilen üç komiser hakemden kurulur. (Komiser hakemler bu hiz
metleri süresince gümrükle ilgili başka bir görev ve işle meşgul olamazlar.) 

Bunlara, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâası alı
narak Gümrük ve Tekel ve Sanayi ve Ticaret Bakanklıklannca tanzim edilecek listeye dâhil bulu
nan ve ihtisas şubelerine göre zümrelere ayrılan kimseler arasından, her ihtilâf için, taraflarca se
çilen birer eksper hakem katılır. 

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

Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları komiser hakem ve eksper hakem olamazlar. 
Hakemlere verilecek ücret Gümrük ve Tekel ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca teslbit olu

nur. 
İhtilâf, idare aleyhine karara bağlandığı ve kesinleştiği takdirde, itiraz edenden alman ücret, 

itiraz sahibine Bakanlılk Bütçeısinıdeın iade olunur. 

Alman bu ücretin hakemlere dağıtımı ile hakem kurulunun büro ve personel masraflarının pa
yı ve çalışma usulleri Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden 
mütalâa alınmak suretiyle Gümrük ve Tekel ve (Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanaciak 
bir yönetmelikle tesbit ve tâyin olunur. 

İtirazın incelenmesi 

MADDE 81. — 1. İtirazlar bir dilekçe ile tahakkuku yapan idare kanalı ile bağlı bulunduğu 
gümrük müdürlüğüne yapılır ve müdürlükçe bir ay içinde incelenerek karara bağlanır. 

Müdürlükçe itiraz yerinde görülmezse mütalâası ile birlikte belge ve numuneler, beyan olunan 
normal fiyat ile vergi miktarı Bakanlıkça tesbit edilecek değere kadar olan anlaşmazlıklar için, 
bağlı bulundukları gümrükler başmüdürlüklerine, bu miktardan fazla olan kıymet ve vergiler için 
de Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu itirazlar başmüdürlüklerce iki ay, Genel Müdür
lükçe üç ay içinde incelenir ve bir karara bağlanır. 

Başmüdürlüklerce veya Genel Müdürlükçe itiraz yerinde görülürse tahakkukun buna göre ya
pılması gümrüğe tebliğ olunur. Ayrı bir uygulama kananınla varılmış ise, bu karar da ilgili güm
rük vasitasiyle itiraz sahibine tebliğ edilir. İtiraz sahibi bu karar karşısında bildiriş tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde ilgili gümrüğe müracaat ederek itirazında ısrar ederse veya itiraz ye
rinde görülmezse seçilen hakemin adı ve adresi itiraz dilekçesinde gösterilir ve hakem ücretinin 
ve kararlara yapıştırılacak pul bedellerinin yatırıldığına ait «alındı» ile anlaşmazlık konusu olan 
eşyaya ait belgeler eklenir. Gerekli hallerde eşyanın numunesi veya kendisi gümrüğe verilir. 

2. Hakem kuruluna intikal ettirilen ihtilâf önce tarafların eksper hakemlerince incelenir. 
Bunların oybirliğiyle verecekleri kararlar komiser hakemlerce tetkik ve iştirak edildiği tak

dirde tescil olunur. 
Eksper hakemlerin oybirliğiyle verdikleri kararlara komiser hakemlerce iştirak edilmediği ve

ya eksper hakemlerin oybirliğiyle karara varmadığı veya her hangi bir sebeple onbeş gün içinde 
karar ittihaz edilmediği hallerde, ihtilâflar, komiser ve eksper hakemlerin müştereken teşkil ede
ceği hakem kurulu tarafından incelenir ve çoğunlukla en geç bir ay içerisinde karara bağlanır. 
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Yetki ve karann şümulü 

MADDE 82. — Eksper hakemler ve hakem kurulu tarife tatbikatından doğan ihtilâflarda, eş* 
yanın yalnız teknik niteliği ile bu niteliğe göre tarifedeki yerini belirtmeye yetkili olup, içtihadi 
mahiyette karar ve yorum yoluna gidemezler. 

Hakem kurulu incelemeleri sırasında, ihtilâf konusu eşya veya numunelerin her hangi bir şe
kilde tahlilini yaptıramazlar. 

Gerek eksper hakemlerin, gerek hakem kurulunun kararlarında mucip sebepler gösterilir ve 
bu kararlar verildikleri hâdiselere maksurdur. 

Bu kararlara karşı, tarafflar Danıştaya müracaat edebilirler. 
Ancak, bu kanunun 19 ncu maddesine dayanılarak yürürlüğe konulmuş kararlara konu teşkiJ 

eden eşya hakkındaki hakem kurulu kararı üzerine açılan dâvada, eşya, Danıştaym nihai kararma 
değin yeddiemine teslim edilebilir. 

Ancak, açılacak bu kabîl dâvalar, diğer dâvalara tercihan ve takdimen rüyet edilerek en geç 
altı ay içinde karara bağlanır. 

Tahlile itiraz 

MADDE 83. — Mükellefler 68 nci madde gereğince yapılan tahlile onbeş gün içinde ve eşya 
veya numunesi henüz gümrük elinde iken itiraz ile ikinci tahlil istiyebilirler. 

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

ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı gümrük lâboratuvarlarmda başka bir kimyager tarafın
dan ve birinci tahlili yapan kimyagerlerle itiraz edenin müşahidolarak bulundurulabileceği bir 
kimyager huzuru ile yapılır. Birinci tahlilin yapıldığı lâboratuvarda üç veya daha fazla gümrük 
kimyageri yok ise, ikinci tahlil üç veya daha fazla kimyager bulunmak şartiyle en yakın gümrük
te, aksi takdirde İstanbul gümrük lâboratuvarında yapılır. Bu takdirde ikinci tahlilde birinci tah
lili yapan kimyagerin huzuru aranmaz. 

ikinci tahlil istiyenlerden, haklı çıktıkları takdirde geri verilmek üzere Bakanlıkça tesbit edi
lecek miktarda tahlil masrafı alınır. 

ikinci tahlil sonucu eşyanın teknik mahiyet ve niteliklerinin tâyin ve tesbiti bakımından kesin
dir. Şu kadar ki, bu ikinci tahlile karşı Devlet veya üniversitelere ait yetkili bir lâboratuvar-
dan da istifade edilmek şartiyle idarenin tahkikat yapabilme hakkı saklıdır. 

ikinci tahlil sonucu beklenmeden eşyasını gümrükten çekmek istiyenlerin dilekleri birinci tahli
le göre tesbit edilecek vergilerin ve varsa cezanın depozito suretiyle yatırılması veya teminata bağ
lanması suretiyle kabul olunur. 

İdari itiraz yolu 

MADDE 84. — Mükellefler, 78 nci maddenin 4, 5 ve 7 nci fıkralarında yapılı sebeplerden 
biriyle onbeş gün içinde tahakkuku yapan idarenin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne iti
razda bulunabilirler. 

Bu merciin bir ay zarfında vereceği kararlara karşı otnlbeş gün içinde Bakanlıkçıa teıslbit edile
cek normal fiyata kadar olan miktarlar için bağlı bulundukları gümrükler başmüdürlüklerine ve 
bu miktardan yukarı değerde olanlar için Gümrükler Genel Müdürlüğüne itiraz olunabilir. 

Bu itirazlar başmüdürlüklerde iki ay, Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde karara bağ
lanır. Bu karara karşı mükellefler Danıştaya müracaat edebilirler. 

Mükelleflere 79 ncu madde gereğince yapılacak tebligat yukarda yazılı itiraz süreleri için 
başlangıç sayılır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Verginin geriverilmesi ve istenmesi 

Geriverme 

MADDE 85. — 1. Kanuna göre Gümrük Vergisinden muaf olduğu halde yanlışlıkla alındığı 
anlaşılan vergiler, eşyanın fiilî ithalini takibeden malî yıldan itibaren bir yıl içinde geliverilir. 

2. Vergileri ödenerek gümrük denetiminden çıkmış olan eşya sonradan yurt dışına çıkarılsa 
bile alınmış vergileri geriverilnıez. 

Ancak : 
a) Eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı çıkmasından dolayı iade veya imflıa edilmek isten

mesi halinde, keyfiyet giriş işlemini yapmış olan gümrüğe önceden yazı ile bildirilmek ve yapıla-
oalk muayenede yurda sokulan eşya olduğu bu gümrükçe anlaşılmak ve memleketten tekrar çı
karılmasından itibaren en geç 6 ay içinde geldiği memleket gümrük hattından geçtiği tevsik edil
mek veya Gümrük İdaresinin izin ve gözetimi altında imha edilmek şartiyle alınmış vergiler geli
verilir. 

Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilmesinden itibaren en geıç ilki ay içinde yapılması ve bu 
süre içinde gümrüğe teslim edilmıesi ve varsa para cezasının ödenmiş olması lâzımdır. Bu süre uza
tılamaz. 

b) Vergi nisbetlerinin arttığı mahalline geç tebliğ edilmesi selbefbiyle eski tarife üzerinden 
vergi ödemiş olan mükellefler gümrükçe farkın ödenmesi hakkında yapılan telbliğ tarihinden iti
baren bir ay içinde eşyayı olduğu gilbi tekrar memleketten çıkarmak veya gümrüğün denetimin
deki bir yere koymak şartiyle ödenmiş vergileri geri istiydbilirler. 

Hiç alınmamış veya noksan alınmış vergilerin istenmesi 

MADDE 86. — 1. Kanuna göre alınması gereken Gümrük Vergisi ödenmeden veya eksik 
ödenerek yurda sokulan eşyadan, bu suretle hiç alınmamış veya noksan alınmış olan vergiler eş
yanın fiilî ithal tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili gümrüğünce yazı ile bildirilerek mükellef
lerinden istenir. 

Yuikardalki fıkra hükmü, Gümrük Vergisi ile birlikte gümrüklerce talhsil edilmekte olan bütün 
vergileri de kapsar. 

Mükellefler bu isteklere karşı onfbeş gün içinde 80 ve 84 ncü maddeler gereğince itiraz hakla
rını kullanabilirler. 

Bu vergiler, tahakkukun keisinleştiği tarihi takibeden günden itibaren bir ay içinde ödenir. 

2. Yukardaki fıkrada yazılı haller ceza uygulamasını gerektirdiği takdirde, ayrıca, ceza da 
hükmorunur. 

3. Bir beyannameye veya bir tahakkuk varakasına aidolup da 10 lirayı geçmiyen Gümrük 
Vergisi noksanları ile saihibinin şahsi istihlâkine mahsus olduğu anlaşılan eşyaya ait 100 lirayı 
geçımiyen Gümrük Vergisi noksanları istenmez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta terettübedebilecek ceza ve tazmin takipleri, 10 lirayı 
geçımiyen haller haricolmak üzere bu hükmün dışındadır. 

Fazla alınmış vergilerin geriverilmesi 

MADDE 87. — 1. Kanuna göre fazla alındığı anlaşılan Gümrük Vergisi eşyanın fiilî ithal ta
rihinden itibaren bir yıl içerisinde geriverilir. Mükellefler ancak maddi hesap hatası sebelbiyle faz
la alınmış verginin geriverilmesini aynı süre içinde istiyöbilirler. 

Bu fıkra hükmü Gümrük Vergisi ile birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte olan bütün vergileri 
kapsar. 
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Şu kadar ki, 60 ncı maddenin sön fıikrası ile 65 nci maddenin 6 ncı fıkrası hükümlerine göre iş
lem yapıldığı hallerde yulkardalki foralara istinaden vergiler geriverileımez. 

2. Bir beyannameye veya tahakkuk varakasına aidolup tutarı 10 lirayı geçmiyen Gümrük 
Yengisi fazlalıkları geriverilmez. 

ALTINCI BÖLÜM 

Zamanaşımı 

Vergilerin ve para cezalarının kovalanması ve zamanaşımı 

MADDE 88. — Ödenmiyen Gümrük Vergisi ve diğer vergilerle gerek bunlara mütaallik, gerek
se bu kanuna göre karara bağlanmış para cezaları, Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre Gümrük İdaresince kovuşturulur. 

Ceza takipleri halinde zamanaşımı 

MADDE 89. — Gümrük vergileri alacakları ceza uygulanmasını gerektiren bir fiille ilişkin 
olduğu ve suçun zamanaşımı daha uzun bulunduğu takdirde, bu alacaklarda Türk Ceza Kanunu
nun dâva ve ceza zamanaşımları hakkındaki süreler içerisinde kovuşturulup tahsil edilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIBIM 

özel gümrük rejimleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Transit rejimi 

Tarif 

MADDE 90. — Yabancı bir memleketten başka bir yabancı memlekete gitmek üzere Türkiye'
den geçen yolcular ile eşya ve taşıtlar Türkiye'de transit halinde sayılır. 

Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, karaya çıkarılması ve bir süre kalması transit halini 
değiştirmez. 

Transit olarak geçen eşya, taşıt ve yolculardan, bu geçişler dolayısiyle yapılan denetlemenin 
icabettirdiği masraflarla ifa edilen hizmetlerin karşılığı ücretler hariç olmak üzere, hiçbir vergi 
ve resim alınmaz. 

Beyan ve işlemleri 

MADDE 91. — Detmir veya Hava Yıolları ile gelen ve taşıtlardan çiikârılma/ksizM transit geçi
rilecek olan eşya, şüphe hali müstesna olmak üzere sınırdaki çıfkış gümrüğüne kadar muayene edil
meksizin ve manifesto ile kurşun mühür altında sevk edilir. 

Sundurma ve antrepoya fkonulimaiksızın yalnız taşıt değiştirilerek yine demir Veya hava yolu 
ile yapılacak sevkıyatta da yulkarıfei fıkra hükmü uygulanır. 

iSundurma veya antrepoya 'konuidufotan sonra transit edilmek istenilen eşya Gümrüğe 107 nci 
mıadde hükümlerine uyigun iki nüsha transit beyannamesi ile beyan olunur. Eşya lüzumu halinde 
muayene edilerek Ibu beyannamelerin bir nüshası ile birlikte çıkış gümrüğüne gönderilir. 

Transit geçirileıeefk eşjyanın sınırdan girişinden veya sundurma veya antrepodan çıikışmdan iti
baren kat'edeceğii meşaleye göre, gümrükçe tesbiıt edilecek süre içinde sınır dışı edilmesi lâzımdır. 
Zorlayıcı »ebepler işletmeleree, geciktirümeksizin gümrüğ>e yazılı olarak bildirilir. 

Transit geçecek yolcuların beraberlerinde faulunan gümrük vergilerine talbi eşya hakikuıda ya
pılacak işlem, Balkanblkçıa tâyin ve teslbit olunur. 
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Muayene ve teminat 

MADDE 92. — Demiryolları ile yapılacak milletlerarası transit ile 28 nci maddenin son fıkrası 
hükmü gereğince aynı mahiyette telâkki ve %leme tabi tutulacak transit işlemleri hariç, başka kara 
taşıtları ile yapılacak âdi transit işlemlerinde eşyanın vergileri teminata bağlanır. 

Âdi transitte, beyannamesi verilmiş eşyanın muayene ve tesbiti giriş eşyasındaki esaslara göı*e 
yapılır. Gümrük muayenesinde mal sahibi veya gümrük komisyoncusu yerine nakliyeci bulunabi
lir. İlgililerce eşya nev'inin en yüksek tarifesi üzerinden Vergileri teminata bağlanmak istendiği tak
dirde, bu istek kabul olunur ve gümrükçe yalnız eşya nevftmiın beyana uygunluğunun tetkıikiyle 
yetinilir. 

Ayrıca, teminattan başka m'emıur tefriki veya teminat yerine memur ikaımıeısi ulsulü Bakanlıkça 
tâyin ve tesfbit olunur. 

Çıkış gümrüğünce yapılacak denetlemeyi kolaylaştırmak üzere kalblara veya taşıltlara kurşun mü
hür veya damga vurulabilir. 

Diğer gümrüğe eşya şevki 

'MADDE 93. — Bir gümrükten diğer bir gümrüğe, işlemi gideceği gümrükte yapılmak üzere, 
kara ve hava nakil vasutalariyle seVk olunan eşyaya 91 ve 92 nci maddeler hükümleri dairesinde 
miHetlerarakıı veya âdi transit usulleri uygulanır. 

Telef olan eşya 

MADDE 94. — Türkiye sınırları içinde zorlayıcı sebeplerden dolayı telef olan transit eşyası 
için vergi aranmaz. 

Zorlayıcı sebepler yüzünden ileri gelen telef ve ziyalar mahkeme ilâmı ile ispat edilir. Suçüstü 
şeklindeki hırsızlıklar halinde hazırlılk tahkikatı üzerine Cumhuriyet savcılığınca; telef ve zıya 
herkesçe bilinen ve duyulan başka türlü hâdiseler yüzünden olmuşsa, o yerin en büyük idare âmiri 
tarafından verilecek belgeler kabul olunur. 

İKİNÖÎ BÖLÜM 

Aktarma-trejiımi 

Tarif 

MADDE 95. — Yabancı bir ülkeden, deniz, hava, demir veya karayolları ile bir Türk limanına 
çıkarılan eşyanın, o limanda giriş vergileri ödenmeksizin veya muaflık işlemi yapılmaksızın deniz
den yabancı veya bir Türk limanına şevki aktarma sayılır. 

Beyan ve işlemler 

MADDE 96. — Türk limanlarında vasıta değiştirerek: deniz yolu ile yabancı bir limana doğ
ruca aktarma edilecek eşyanın, gümrüğe manifestosu verilir. Eğer bu eşya sahipleri tarafından 
gönderiliyorsa veya sundurma Veyahut antrepodan çıkarılarak sevk ediliyorsa 107 nıci madde hük
müne uygun iki nüsha aktarma beyannamesi ile beyan olunur. Bu eşya, lüzum görüldüğü takdir
de, giriş eşyasmdaki esaslara göre, muayeneye tabi tutulur. Bu muayenede mal sahibi veya gümrük 
komisyoncusu yerine nakliyeci bulunabilir. Ancak, tekel maddeleri ile Türkiye^ye girmesi yasak 
veya yüksek vergiye tabi eşyanın, 60 rüsum tondan küçük gemilerle yapılacak aktarmalarında 
eşya behemehal muayene edileceği gibi bir limana çıkarıldığı ispat edildiği takdirde geriverilmek 
üzere kaptan veya sahibinden vergiler karşılığı teminat da istenir. 
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Denetleme 

.. MADDE 97. — içinde aktarma eşyası bulunan gayrimuntazam seferli yalbancı ve Türk gemi
lerinin amlbar kapakları ve bu kabil eşya konmuş sair yerleri, şüphe halinde, Türkiye karasula
rında gümrükçe mühür altına alınaJbilir, icabı hale göre memur da eşlik ettirilefbilir. 

Türk limanına aktarma 

MADDE 98. — Bir Türk limanına aktarma ancak, oradaki gümrük idaresinin eşyanın gümrük 
işlemlerini yapmaya yetkisi Muıumak şartiyle 9!6 neı maddedeki usul ve hükümlere göre yapıla
bilir. 

Yolcu eşyasının şevki 

MADDE 99. — Yolcunun beralberinde bulunmıyan eşyasının, deniz, hava, demir ve karayolu ile 
Türkiye'den transitinde veya bir limandan deniz yolu ile aktarmasında veya .her hanıgi bir suret 
ve vasıta üe giriş işlemi yapılmak üzere diğer bir gümrüğe şevkinde kanunun bundan evvelki bö
lümleri hükümleri uygulanır. 

Ancak, sundurma ve antrepolardan çıkarılarak gönderilecek yolcu eşyası şekli, adedi ve ihtiva 
edeceği bilgiler Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilecek gönderme belgesi (irsaliye) ile sevk olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Antrepo rejimi 

Antrepoya konulabilecek eşya 

MADDE 100. — Türkiye'ye girmesi ve Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olmıyan yabancı 
memleket eşyası, antrepoya alınır ve bu rejimden faydalanır. 

İhracedilecek millî mahsul ve mamuller dahilî vergilerden muafiyet bakımından, antrepoya 
alınabilir ve bu rejimden istifade ederler. 

' Genel antrepo. 

MADDE 101. — Özel kanunlarına göre antrepo tekelini elinde tutan işletmeler, kendi bölgele
rinde ve Türk Hava Yolları İşletmesi gümrüklü hava liman ve meydanlarında, lüzumlu genel antre
poları açarlar ve işletirler. 

Başka yerlerde ve Türk Hava Yolları İşletmesinin açamadığı hava liman ve meydanlarında, ge
nel ve aşağıdaki maddede gösterilen özel antrepolar, Bakanlıkça veya izin vereceği gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından açılır ve işletilir. 

G-enel antrepolar içinde, özel kabineler açılmasına, yıkama, temizleme ve teşhir yerleri tesisine 
izin vermeye Bakanlık yetkilidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altındaki yabancı 
kolilere mahsus kapalı yerler de, genel antrepo sayılır. 

Özel antrepolar 

MADDE 102. — Her türlü gümrük işlqmini yapmaya yetkili gümrük idarelerinin bulunduğu 
yerlerde özel antrepolar açılabilir. 

Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya muhafazaları 
hususi tertip ve tesislere lüzum gösteren maddeler, ancak, kendi tabiatlarına uygun olarak tesis 
olunan bu yerlere konulabilir. Aynı zamanda, buralara konu ile ilgili sair eşyanın alınmasına, Ba
kanlık izin verebilir. 

Bu nevi eşya Bakanlıkça tesbit edilir. 
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Fiktif antrepo 

MADDE 103. — Gümrüğün denetlemesi altında bulunmak şartiyle, mal sahipleri veya temsil
cileri tarafından temin ve tesis edilmiş olan mahal ve depolara yükte ağır ve hacimli eşya veya 
uygun görülecek sair maddelerin konulmasına ithal bakımından her hangi bir sakınca bulunma
dığı takdirde izin vermeye Bakanlık yetkili olup, bu yerler fiktif antrepo telâkki edilir. 

Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergiler de fiktif antrepo sayılır. 

Teminat 

MADDE 104. — Bakanlık genel ve özel antrepo açma ve işletme izni vereceği gerçek ve tüzel 
kişilerden, bu kanuna göre aranacak vergi ve ceza haklarını korumak üzere münasip göreceği 
miktarda teminat istiyebilir. 

Ancak, fuar ve sergiler hariç, fiktif antrepo açılmasında ve buraya eşya konulmasında temi
nat aranması mecburidir. Şu kadar ki, eşyaya ait teminat alınmış olsa bile, gümrük giriş işlemle
rine başlanmadan ve bu işlemler bitirilmeden ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve gümrüğün 
yazılı izni olmadan, eşya buralardan kısmen veya tamamen çıkarılamaz. Aksine harekette idari 
takipler ve kaçakçılık mevzuatına göre kovuşturma yapılır. 

Antrepo yapılan 

MADDE 105. — Antrepo olarak kullanılacak yerlerde, gümrükçe, aşağıdaki nitelikler ve şart
lar aranır: 

1. Eşyamın iyi mulhaflazasııııa eüıverişüft olmak, 
% öıziel antrepo yapılaınnıdla, ıfcaihsis edilecekleri maddeilerin özelliklerine göre, ayrıca lüzumlu 

teknik tesisler bulunmak, 
13. Lüzulmu gfüimrüklçte kalbul etlüien giriş ve çıkış kapılarından başka, insan girdp çıkmasına vö 

eşya çıkarılmasına elverişli menfezleri kapatılmış olmak, 
4. Umuımi uHlaştlrmıa vasTİtaflıamnıa yakım vıe eşyanın girip çıkmasında gözetilmesine elverişli ol

mak, 
15. Eşyanın antrepo içimde taşınması, istifi, tartılması, ölçülmesi, girişte ve çıkışta yükleme ve 

boşaltma gibd Hizmetler için fennî teeds ve cihazları bulunmak, 
Antrepo işletmeleri buralardaki eşyanın emniyeti ve hizmetlerin çabuk görülmesi bakımların

dan, Bakanlıkça zamanla lüzum görülecek tesis ve tadilleri yapmaya ve ileri tekniğin gerektir
diği cihazları temine mecburdurlar. 

Antrepolarda görevli gümrük memurlarının ücretleri 

MADDE 106. — Her nevi antrepo sahip ve işletmeleri, bu yerlerde görevlendirilecek gümrük 
ve gümrük muhafaza memurlarına, Devletçe ödenecek maaş, ücret, tahsisat ve sairendn gayri-
sâfi tutanlarını ilgili gümrük veznesine aydan aya peşin olarak öderler. 

Beyan ve eşyanın antrepoya alınması 

MADDE 107. — Antrepolara konacak eşya, sahip veya temsilcileri veya nâkilleri tarafından, 
52 nci maddede yazılı süre içinde veya 53 ncü maddenin 2 No.lu fıkrasına göre Bakanlıkça tesbit 
olunacak esaslar dairesinde gümrüğe beyan olunur. 

Eşya, antrepolara gümrüğün denetlemesi altında alınır. Şüphe edilen veya ilgililer tarafından 
lüzum gösterilen kablar muayene memuru huzuru ile açılıp yoklanır. 

Kırık veya tamire muhtaç kablar ile, dağınık eşya antrepolarda gümrük ve antrepo işletmesinin 
müşterek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza altına alınır ve durum tutanakla tesbit olunur. 
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Antrepolarda yapılabilecek işler 

MADDE 108. — Genel ve özel antrepolarda, gümrük denetlemesi altında, kab tamiri ve yeni
lenmesi, eşyanın havalandırılması, kalburlanması gibi iyi muhafazası bakımından lüzumlu veya yeni 
çeşitler yapılması, karıştırılması, büyük kablardan küçük kablara boşaltılması ve numune çıkarıl
ması gibi ticari icaplara uygun ameliyelere gümrükçe izin verilebilir. 

Transit geçirilecek eşyanın menşelerine bakılmaksızın birbirleriyle veya millî eşya ile karıştı
rılmasına Bakanlıkça müsaade olunabilir. 

Ancak, birinci fıkrada yazılı işlemler giriş eşyasında, eşyanın tarife cetvelindeki tatbik yerini 
değiştirecek mahiyette olmaksızın ve muhtelif resme tabi eşya bir kab içine konulmaksızm yapı
labilir. 

Bu hususlara aykırı hareketlerde, duruma göre, bu kanun veya kaçakçılık mevzuatı hükümle
rine göre işlem yapılır. 

Sorumluluk 

MADDE 10$. — İşletmeler, sundurma ve antrepolara konulan eşyanın, buraya alınışlarında 
gümrükçe miktarları tesbit edilmiş ise bu miktarlarından, tesbdt edilmemiş ise belgelerinde yazılı 
miktarları üzerinden gümrüğe karşı sorumludur. 

Şu kadar ki, eşyanın tabiatından ileri gelen kayıplarla fireler ve gümrüğün denetlemesi altında 
yapılan ameliyelerden ileri gelen eksiklikler ile sundurma ve antrepo işletmelerinin kusur ve hata
larından ileri gelmediği, gümrüğe ispat edilen telef, kayıplar ve çalınmalar için vergiler aranmaz. 
Eşya gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş ise, noksan çıkan eşyanın vergileri si
gorta ettirenden veya lehine ettirilenlerden alınır. 

Yukankd fıkralarda yazılı sebepler dışında kalan eksiklikler kabul edilmez. Bunların vergi ve 
cezaları tutarı bir meblâğ, antrepo ve sundurma işletmesinden tazminat olarak alınır. 

Tabiatları icabı, antrepolarda ve antrepolar arası nakliyatta veya antrepodan diğer bir güm
rüğe şevkte, fire veren eşya ile antrepolarda yapılmasına izan verilen manâpülâsyonlardan dolayı 
noksanlaşan maddeler için bir fire tesbitine Bakanlık yetkilidir. Ancak, fiktif antrepolara konu
lan eşyada, her ne suretle olursa olsun vukubulan kayıplar ve fireler kabul olunmaz. 

Gümrüğün denetleme hakkt 
MADDE 110. — Sundurma ve antrepoların giriş ve çıkış kapıları ve eşyanın girip çıkmasına 

mahsus boru ve tertipleri gümrük idaresince de kilit ve mühür altında bulundurulur. Bakanlık, 
Devlet işletmelerine ait sundurma ve antrepolarda bu tedbirlerden vazgeçebilir. 

Bakanlığın müfettişi ve müfettiş muavinleri ile ilgili gümrük âmirleri veya yetkili kılacakları 
memurları sundurma ve antrepolarda gümrük haklarını koruma ve suiistimalleri önliyecek tedbir
leri almaya ve bu işletmelerin kayıtlarını ve belgelerini tetkik ve teftiş etmeye ve her zaman sundur
ma ve antrepolardaM eşyayı yoklamaya yetkilidirler. Sundurma ve antrepo işletmeleri de bu kayıt
lan ve belgeleri ve eşyayı bunlara gösîterımjeye, sundurma ve antrepoları açmaya ve yapılacak yokla
maları kolaylaştırmaya mecburdurlar. — 

Sundurma ve antrepo işletmelerince tutulacak giriş çıkış kayıt ve muhasebeleri, gümrük denet
lemesini temin edecek şekil ve usullere uygun olması lâzımdır. 

Gümrüklerce yukanki fıkralara göre alman tedbirler ve yapılan denetlemeler, sundurma ve an
trepo işletmelerinin bu kanuna göre olan sorumluluğuna iştirak sayılmaz ve bu sorumluluğu azalt
maz. 

Denetleme neticeleri 
MADDE 111. — Sundurma ve antrepo mevcutları her yıl gümrüğün denetlemesi altında sayıla

rak kayıtlarla karşılaştırılır. Eşyası sayılamıyacak kadar çok olan büyük sundurma ve antrepolarda 
yoklamalar, gümrükçe belirtilecek usule göre, en çok beş yıl içerisinde tamam olmak üzere kısım kı
sım yapılabilir. 
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Yapılan denetleme ve yoklama sonunda noksan çıkan eşya hakkında kaçakçılık takibatı yapılma-
- sini gerektirir haller müstesna, kanunun 109 neu maddesi hükümleri uygulanır. 

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

Fazla çıkan eşya hakkında, kaçakçılık takibatı yapılmasını gerektirir haller müstesna, kayda alı-
. narak, 140 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, fiktif antrepolardaki fazlalık orijinal ambalajlı eşyadan ise ve giriş sırasında kas-
den beyan edilmemiş olduğu anlaşılırsa, kaçakçılık takibatı da yapılır. 

Süre 

MADDE 112. — 1. Gendi vte öızel antrepolarda eşya, en çolk beş yıl kalabilir. Bafeanlılk makbul 
sebepler dolayısiyle, eşyanın iyi bir halde bulunması şartiyle bu süreyi bir yıl daha uzatabileceği 

* gibi, bu sürelerle antrepoda kalması mahzurlu olan eşya için bu süreyi kısaltabilir. 
Genel antrepo sayılan posta, telgraf ve telefon idaresinin sorumluluğu altındaki mahallerde, eş

yanın bekleme süresi bağlı bulunduğumuz milletlerarası andlaşmalar hükümlerine tabidir. 
Bu süreler sonunda eşya yabancı memleketlere çıkarılmazsa vergilerinin ödenerek yurda sokul

ması lâzımdır. Süresi dolduğu halde kaldırılmıyan eşyanın çekilmesi sahiplerinin adreslerine yazı ile 
ve adresleri bilinmiyorsa ilân suretiyle tebliğ edilir. 

Bu tebliğden itibaren bir ay içinde kaldırılmıyan eşya hakkında 140 ncı madde hükümleri uy
gulanır. 

,2. Fiktilf amıtrepial'arda elşyanıın kaJİaibi'leceğd süre, iki yılı geçmemek üzere Bakanlıkça tesbit 
olunur. Bu süre içinde kaldırılmıyan eşyanın vergileri teminatlarından mahsubedilir. Bu kabil ol
mazsa Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

13. iYıo'Ucu berıaJbıe'rinıdıe ğeüen e'şyanın gümrük salonları ile antrepolarda kalabileceği süre üç ay
dır. Bu süre içinde kaldırılmıyan eşya hakkında 140 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Antrepolararasi nakil 

MADDE 113. — Eşyanın bir antrepodan başka antrepoya kaldırılması ve genel antrepoda açıl
mış özel kabineler arasında yer değiştirilmesi gümrükçe tesbit olunacak usul dairesinde yapılır. 

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

Antrepodaki eşyanın devri 

MADDE 114. — Antrepolarda sahipleri adına kaydı yürütülen eşyanın başkasına devri, devre
den ve devralan tarafından, antrepo işletmesine ve gümrüğe yazılı olarak bildirilir. 

Eşyaya ait vergiler ve cezalar hakkındaki teminat şartlarına uygunluk gösterildiği takdirde güm
rükçe, bu devre müsaade edilir. 

İşletmeler ve eşya sahibi münasebeti 

MADDE 115. —işletmeler ile eşya sahipleri arasında ardiyecilik münasebetlerinde genel hü
kümler uygulanır. 

Gümrüğün sundurma ve antrepolarından alınacak ücret 

MADDE 116. — Gümrükçe işletilen sundurmalarla antrepolara konacak eşyadan alınacak ardiye, 
hamallık ve açıcılık gibi hizmetler karşılığı ücretler, mahallî rayice uygun olarak Bakanlıkça tesbit 
edilir ve yayınlanır. 
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Antrepolarda özellik gösteren faaliyet 

MADDE 117. — Serbest liman ve bölge kanunu hükümleri saklı kalmak üzere sınai faaliyetlerle 
rafineri tesisleri, kimya ve montaj sanayii gibi özellik taşıyan faaliyetlerin cereyan ettiği özel antre
polar ve benzeri yerlerde yapılacak işler ve gümrükçe uygulanacak usuller, Bakanlıkça tâyin ve tes-
bit olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici kabul ve geçici muaflık rejimi 

Geçici olarak giren eşya 

MADDE 118. — Ham veya yan mamul maddeleri dışardan getirilerek memleket içinde başkaca 
maddeler katılmış olsun olmasın tamamlayıcı veya değerlendirici az veya çok bir işçilik gördükten 
ve yan mamul veya mamul hale getirildikten sonra en geç iki yıl içinde tekrar çıkarılacak eşyanın 
vergileri, Bakanlıkça kabul ve tesbit edilecek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağlanır. 

Bu hükümden faydalanabilecek' eşya ile bunların görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti ve fire 
nıisfbetöleri Maliye, Sanayi ve Ticaret, Gümrük ve Tekıel ve Duş Ekonomik İlişkiler Baikanılıklarmca 
müştereken tıesfbit lOİueur. 

Aynca yurda katî olarak sokulan ham, yan mamul ve mamul maddelerin yurtta başkaca madde
ler katılsın katılmasın, tamamlayıcı veya değerlendirici bir işçilik görerek yan mamul veya mamul 
halde ihraçlannda bu eşyanın maliyetine giren Gümrük Vergisi ile gümrüklerce alman sair vergi, 
resim ve harçların toplamına karşılık vasati bir verginin reddine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçici muaflık 

MADDE 119. — Aşağıda yazılı maksatlarla memlekete geçici olarak girecek yabancı eşyanın 
vergileri, Bakanlıkça kabul ve tesbit edilecek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağlanır. 

il.' Tamir edilmek, (boyıamımıaık, teimizienlmek veya benzeri bir işçilik görmek üzere gelen ve altı 
ay içerisinde çıkanlacak olan eşya, 

2. Aütı ay içinde tekrar çiıkanülmak üzere sergi, panayır ve pazarlar, koşu ve müsabakalar, 
konferanslar ve törenler için getirilen eşya ile tiyatro ve sirk heyetlerinin getirdikleri sahne 
ve temsil eşyası, takınılan ve hayvanları, 

3. Bir yıl içinde yurt dışına çıkanlmak şar tiyle yabancı filim ve televizyon müesseselerinin 
yurdumuzdaki faaliyetleri için getirecekleri filim çekme makinaları ile alet ve malzemeleri, dekor ve 
aksesuvarları ve boş filimleri, 

4. ıa) Memjlekelt eşyasunm ihracında ambalaj maddesi olarak kullanılmak üzere gelen eşya, 
(Bu hükümden faydalanılacak ambalaj maddelerinin çeşitleri ve hangi eşyanın çıkışında kullanı
lacağı ve' ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı, görebileceği işçilik ve fireleri Siamayi ve Ticaret, 
Gü/mrülk ve Tekel ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlıklarınca mülşJtereJken teslbift edilir.) 

Ib)! Tntoari olan veya olmıyan eşya naklimde kullanılmak üzere dolu veya boş olarak gelen lift
ler, tüpler, masura, bobin ve sair zarflar ile makaralar, (Bunlardan gerek dolu ve gerekse boş 
gelenlerin ne kadar süre yurt içinde kalabileceği Bakanlılkçıa tesbit olunur.) 

c) iSanayiide kullanılacak olan ve memleket dâhilinde yapılmamışından dolayı (imalâtçıya bir (kül
fet talhmil edeceği Sanayi ve Ticaret Bakanlığında kabul ve tesbit edüeoelk fealuplar, (En geç altı 
ay zarfımda yurt dıışınıa çılkarılımıak kaydiyle.) 

15. MüDlatlerarası anıdllaşnualarlıa (kabul ettiğimiz hükümler saklı kalmak şartiyle, siparişe mah
sus olmak üzere getirilen her çeşit numunelik ve modellik eşya, (Altı ay içinde çıkarılmak ve ya
bancı fabrika ve sanat sahipleriyle bunların gezici ticaret memurları tarafından getirilmek ve 
karşılıklı olmak şartiyle.) 
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6. TecTlüIbe ve muyenie edilmek için gıeüeo/ vfc en geç altı ay içerisinde çıkarılan eşya, (Bakan
lığın izni ile.) 

7. a) (Büyük iıUgaaıt, töelsisalt ve fennî ara§!tırmalarla batık gemilerin çıkarılması işlerinde kul
lanıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıkarılacak olan ve memlekette bulunmıyan veya temini bü
yük külfeti gerektiren fennî vasıta ve taşıtlar ile bunların takımları, (Bu eşyanın çeşitleri ve yurt 
içinde kalabileceği süreler Bayındırlık ve Gümrük ve T*ekel Bakanlıklarınca tesbit olunur.) 

(b) (Balık .avcılığında kulianıllmiak üzere hariçten getirilecek balıkçı gemileri ile bunların için
de bulunan balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malzeme, (Bunların mahiyetleri ve yurt için
de kalaJbiiecıeği süreler Gümrük ve Tekel, Sanayii ve Ticaret, Ulaştırmıa, Dış Ekonomik HşMiler Ba-
kanlıfklarınıoa t'eslbilt ölunıuır.) 

c) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanması, temizlenmesi ve tamiri için milletlerarası usullere 
glöre getirileni ve pattenlt ioalbı satıltaııyan tuluımjbalar ve sair fennî vasıtalar, (Bunların mahiyetleri 
ve yurt içinde kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca, tiesibiıt olunur.) 

18. Hükümıetiın izni iüe memll/ekettimiizde kaizılar ve araştırmalar yapan şahıs veya heyetlerin 
bu maksatlar için getirecekleri eşya, (Bunların çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri Millî Eğitim ve 
Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca teıslbilt olunur.) 

'9. İdari veya adlî kaza için delil olarak getirilen ve tahkikat veya muhakeme sonunda çıka
rılacak olan eşya, 

10. Türkiye'de geçici (bir aaman otarmak üzere gelenlerin kendilerine mahsus olan kamplama 
eşyası, (Bunların çeşitleri ve miktarları seyahatin maksadına göre ve devam süresine uygun ol
mak ve bir yıl içinde iade edilmek şartiyle.) 

İli. Yalbancı memlljeketilerde oturan fen ve sanat sahipleriyle işçilerin sanatlarını icra için Tür
kiye'ye gelişlerinde beraberlerinde getirdikleri veya kendilerinden en çok bir ay önce veya bir 
ay sonra kendi adlarına veya Türkiye'de ilgili olduğu müessese adına gönderilen ve bir yıl içeri
sinde çıkarılan, kendilerine mahsus cihaz ve aletleriyle takımları, 

112. Yapılan andlıa^mal'ara glöre geçici olarak Türkiye'ye giren muharrik ve müteharrik demir
yolu vasıtaları ile sınır nakliyatında kullanılan taşıtlar, (Gümrük ve Tekel ve Ulagtınmıa Bakan
lıklarınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde ve teminat aranılmaksızm.) 

İ18. Türkiye'ye geçici ve ihelirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen 
yabancıların beraberlerinde veya kendilerinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra getirdikleri 
veya getirecekleri, 

a) Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ile kalabilir. Bu süre sonunda ikametin uzaması halinde 
bu kanunun 10 nieuı maddesinin 4 nıcü fıkrası hükmü uygulanır. 

Ib) Oitomdbil ve mıotöosMetlIer TMatye^le iki yıl kalabilir. 

Bu süre Bakanlıkça en çok üç yıl daha uzatılabilir. (Kanunun 12 nci maddesi hükmünden fay-
dalanamıyacak olan bu taşıtların özel bir trafik plâkası taşımak ve memlekette kaldığı süre içeri
sinde İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilecek esaslar dairesinde 
kullanılmak şartlariyle.) 

Beyan 

MAPPE 120. — Türkiye'ye geçici olarak sokulacak eşya 54 neü maddenin birinci fıkrasındaki 
esaslar dâhilinde geçici kabul giriş beyannamesiyle gümrüğe beyan olunur. Bu beyannamenin şekli, 
adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tevsikine yarıyacak belgelerin mahiyet ve adedleri ve 
hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tâyin ve tesbit olunur. 

Bu kanunun 12 nci maddesinde geçen triptik ve gümrük giriş karneleri veya benzeri belgeler 
de geçici kabul giriş beyannamesi sayılır. 

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

MADDE 121. — Girişte Gümrük İdaresi tarafından, beyanlar incelenerek teminata bağlanması 
gereken vergilerle eşyanın ayniyetlerini denetlemeye yarıyacak nitelikleri tesbit olunur, ilgililer 
eşya nev'inin en yüksıek tarifesi üzerinden teminat vermeyi isterse o yolda işlem yapılır. Kullanıl
mış çuval ve kanaviçeler Bakanlıkça ayniyet ve nitelik tesbitinden istisna edilebilir. Bu takdirde 
Bakanlıkça bunlar için ayrı esaslar konulur. 

Tekrar çıkarma 

MADDE 122. — Eşyanın tekrar çıkarılmasından vazgeçilerek süresi içinde antrepoya veya 
gümrükçe izin verilen yerlere konulması caiz ve tekrar çıkış hükmündedir. 

Kaçakçılık kovuşturmasını gerektirir haller saklı olmak üzere süresi içinde zorlayıcı sebepler 
dışında yurt dışı edilmiyen eşyaya ait teminat irat kaydedilir. Miktar itibariyle çıkan noksanlık
ların da vergileri teminatından mahsubedilir. 

Çıkış gümrüğünce yapılan muayenesinde cinsi ve nevi itibariyle beyannamesdne aykırı bulunan 
eşya hakkında kaçakçılık kovuşturması yapılır. 

DÖRDÜNCÜ AYIBIM 

Çtfaş rejimi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çıkış işlemleri 

Beyanname ve tescil 

MADDE 123. — Türkiye'den kesin olarak çıkarılacak eşyanın yetkili gümrüğe beyanname ile 
bildirilmesi mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tavsikine yarıyan belgelerin 
mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tâyin ve 
tesbit olunur. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üzerine sıra numarası, tarih ve resmî mühür konması 
ile tamam olur. 

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

Sözle beyan ve özel beyan 

MADDE 124. — Aşağıdaki eşya gümrüğe ağızdan veya Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilecek şe
kilde beyan olunur : 

1. Yolcu ve turistlerin beraberlerindeki zat eşyası, devamlı görevle veya yerleşmek üzere ya
bancı memleketlere giden Türk memur ve vatandaşlarının ve Türkiye'deki devamlı görevleri ve 
işleri sona eren yabancıların beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden iki ay evvel veya altı 
ay sonra gönderilecek zat ve ev eşyası, fen ve sanat sahiplerinin ve işçilerin sanatlarını icra için 
beraberlerinde götürdükleri aletleri ile takımları ve ticari kıymeti olmıyan numuneler, 

2. Nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde götürecekleri zat eşyası, 
3. Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına verilecek kumanya ve yakıtlar, 
4. Kara sınırı bölgesinde köy ve kasabalar ile pazarlardan sınırın diğer tarafındaki halkın 

kendi ihtiyaçları için alıp götürecekleri eşya ve hayvanlar ve Türkiye sınır bölgesi ahalisinin sı
nırın diğer taraf bölgesindeki köy, kasaba ve pazarlara satmak üzere birlikte götürdükleri kendi 
eşya ve hayvanları, (Bunların cins, nevî ve miktarları Bakanlıkça tâyin ve tesbit edilir.) 
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5. İçinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bulunan tabut vazo ve sair kablar ile çelenk 
ve çiçekler, 

6. Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki yabancı devletlerin misyon şefleri ile diplomatik 
muaflıklardan faydalanan ve meslekten olan elçilik ve konsolosluk mensuplarına, delege ve heyet
lere ait zat ve ev eşyası ve taşıtları, (Bunlar için kurye mektupları ve misyon şeflerince verilmiş 
mektuplar aranır.) 

7. Ticari mahiyet arz etmiyen yerli mamul ve mahsullerden hediyelik eşya, 
8. Ticari reklâm maksadiyle gönderilecek ve gönderildikleri yerlerde parasız olarak dağıtıla

cak matbu ilân, katalog, broşür, takvimler ve emsali matbua, 
9. Türkiye'de vefat eden yabancıların memleketlerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden zat 

re ev eşyası, 
10. Turistlerin beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden önce veya sonra gönderecekleri 

eşya, 
Yukardaki fıkralar dışında kalan gayriticari eşyanın ihracına ait usuller giriş hükümlerine uy 

gun olarak Bakanlıkça tesbit edilir. 

Çıkış eşyasının kıymeti 

ıMADDE 125. — Eşyanın çıkışı anında beyan edilecek kıymeti, müstakil bir alıcı ile müsakil bir 
satıcı arasında tam re serbest rekabet şartlan altında takarrür etmiş olan, çıjkış mahallindeki ih
raç fiyatıdır. 

Eşyanın beyannamesi Türkiye 'den son çıkış mahallinde yerilmemiş ise, buraya kadar olan nak
liye masrafları da, fiyata dâhil edilir. 

Ancak ihracata ait her türlü vengi, resim ve harçlar ile ihracatçıya geriverilecek dahilî vergi 
ve resimler ve ihracata mütaallik her türlü yardımlar bu fiyaka dâihil değildir. 

Beyannamenin tesciU şartları 

MADDE 126.— Ticari mahiyette olup beyanname ile Çıkış işlemi yapılması gereken eşyaya ait 
beyannamelerin, gümrükçe kabul ve tescili için, mütaakıp maddelerde yazılı olduğu üzere, eşya
mın tamamınım muayeneye hazır bulundurulması ve deniz, kara ve hava nakil' vasıtalarının Bakan
lıkça tâyin edilecek: süre içinde geleceğinin tevsik edilmesi şarttır. Ancak, atandardizasyon kontrol-
ları hariç olarak gümrükçe yaptırılacak tahlil ve 'ökspertizi icabe'ttiren hallerde nakil vasıtalarının 
gelişinden evvel beyanname tesciline gümrük idare amirince izin verilir. 

Muayeneye arz ve muayene yeri 

MADDE 127. — Çıkış eşyasının tamamının, çıkış işlemini yapmaya yetkili gümrüğe veya güm
rükçe gösterilen bir mahalle, sundurma ve antrepoculuğu tekeli altında bulunduran yerlerde de 
bu müesseselerin ihtiyaç nisbetinde temin ve gerekli vasıtalarla teçhiz edecekleri sundurmalara 
mal sahipleri veya komisyoncuları tarafından getirilmesi ve burada gümrüğün muayenesine arz 
edilmesi mecburidir. 

Aneâk, döküm halindeki eşyanın deniz üstünde vapura rey a vagon fa diğer taşıtlara yükleti-
lirken muayenesinin yapılmasına gümrükçe izin verilir. 

Sundurma süresi 

MADDE 128. — Çıkış eşyası, sundurmalarda bir ay kalabilir. Zorlayıcı veya gümrüfcçie kabul 
edilebilecek makbul sebepler tahtında, gümrük idare amirlerince bu »üre bir defaya mahsus olmak 
üzere en çok üç aya kadar uzatılabilir. 

Bu sürenin sonunda ihraç edilmiyen veya kaldirılmıyan çıkış eşyası kanunun 140 ncı maddesi 
hükmüne göre tasfiye olunur. 
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Noksan İhraç ve beyannamede düzeltme 

MADDE 129. — Beyan edilen eşyanın tamamının ihracı şarttır. Zorlayıcı aefoepler altında 
fiilî ihracatta bir noksanlık olduğu takdirde vasıtanın hareketini taki/beden ilk iş günü içinde key
fiyetin yazılı olarak gümrük idare âmirine bildirilmesi mecburidir. Beyanname fiilen ihracedilen 
miktar üzerinden kapatılır. Greri kalan partinin ihracında ise kanunun 123 neÜ maddesi gereğine© 
yeniden bir beyanname verilmesi mecburidir. ' 

Cins, nev'i ve binim fiyatı hariç beyannamelerde düzeltme yapılalbilir. 

/ Muayene 

MADDE 130. — Çıkış eşyası 69 ncu maddede sözü edilenler huzurunda, gümrükçe muaeyne edi
lerek beyanların sıhhati denetlenir. 

Bu denetlemte sırasında eşyanın cins, nevü ve niteliğinin tâyininde gümrük lâboratuvarların-
dan istifade edilebileceği gibi, ekspertiz ücretinin ihracatçı tarafından ödenmesi suretiyle mahallî 
ticaret ve sanayi odalarının mütehassıs elemanlarından da faydalanabiliniz 

Ancak, muayeneye başlamlabilmesi için eşyanın tamamının muayeneye arz edilmiş olması lâ
zımdır. Döküm halinde yapılacak ihracatla, başka başka yerlerden veya kısım kısım gelmekte 
olduğu tevsik edilen eşyanın ihracında muayenenin bunlara göre yapılmasına gümrük idare âmiri 
izin verebilir. 

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

icabında, çıkış eşyasının cins ve mahiyetine ve ihracatın özelliğine göre, Bakanlık yukarıki 
maddeler hükümlerine bağlı kalmaksızın ihracatın daha kolay yapılmasını sağlıyacak hükümler 
koyar. 

ÎKÎNOÎ BÖLtîM 

Geçici çıkış ve ıgeri ıgelen eçya 

Geçici çıkış 

MADDE 131. — Geri getirilmek üzere ihraç edilecek eşya, ihracın maksadı gideceği memlekette 
göreceği işçiliğin mahiyeti, ayniyetini tesbite yarıyacak alâmetleri ve kanunun 125 nci maddesi 
gereğince kıymeti de gösterilmek şartiyle geçici çıkış beyannamesi ile gümrüğe beyan olunur. 

Bu beyannamenin şekli, adedi, ihtiva edeceği bilgiler ile, beyanın tevsikine yarıyacak belgelerin 
mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve Yönetmelikte gösterilecek sair hu
suslar Bakanlıkça tâyin ve tesbit olunur. 

Yabancı memleketlere seyahat eden ve ikametgâhı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancıların 
kendilerine ait taşıtlar ile sınıra yakın bölgelerde komşu memleketlere eşya ve yolcu naklinde 
kullanılan diğer taşıtlar için, gümrük idaresince tesbit veya bu hususlarda milletlerarası mahiyette 
alarak kabul edilmiş triptik, gümrük geçiş karnesi ve benzeri belgeler veya pasavanlar beyanna
me olarak kullanılır. 

Gümrüklerce lüzum görülürse eşyanın üzerine sabit damgalar vurulur veya kurşun mühür ta
kılır. 

Geri gelen eşya 

MADDE 132. — 1. Yabancı memleketlerle çıkarıldıktan sonra asli nitelikleri değişmeksizin 
geri getirilen, aşağıda yazılı memleket eşyası ve millîleşımliş eşya ayniyetleri güim|rüğe ispat ve 
tevsik edilmek şartiyle vergiye tâbi değildir. 

a) Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Türkiye'nin bir yerinden başka bir yerine sevk için 
yabancı topraktan transit geçirilerek üç ay içinde geri getirilen eşya, 
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!b): Gittiği mmfoketin gümrük sınırından dışan çıkarılmıyan veya bu memlekette geçici kabul 
veya muafllık usulüne tabi tutularak çıkışından itibaren iki yıl içinde geri getirilen eşya, 

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

d) Yerli mahsul ve mamullerin ıçıkışmda ambalaj maddesi olarak kullanılıp, bir yıl içinde 
dolu veya boş getirilen kablar, örtüler ve sargılar ile göç eşyası naklinde kullanılmış lifler, 

e) Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'de mukim Türk veya yabancıların Türkiye'den çıkış
larından itibaren en geç iki yıl içinde geri gelen her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme' 
parçalan ile hayvanlan ve bunlann binek ve koşum takımlan, römork ve rulotler, seyahat es
nasında kullanılmaya mahsus mutfak ve yatak eşyası ve kamping, av, kayak ve sair spor alet ve 
takımlan ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon ve ses kayıt eihazlan ve pikaplan (Motorlu 
taşıtlann mûtat depıolannda bulunan akaryakıt ve yağlardan vergi alınmaz). 

f) TürMye CJu/mJhuıdyeti Hiçlik ve Konsolosluklarından geri getirilen her türlü eşya, 
g) AHİtı ay içinde geri getirilen yük ve yolcu taşıttan ve hayvanlan, 
h) Sürekli veya geçici olarak yabancı memleketlere gidenlerin götürdükleri er eşyası üç sene 

zarfında geri getürilımeık ve çıkışında ayniyeti tesbit edilmiş olmak kaydiyle, 
2. TamMenanek, boyanmak, tamir, tadil, izabe, tasfiye ve elektrolize edilmek veya başkaca 

bir ameliye görmek veya asli bir kısım veya cihaz ilâve edilmek gibi maksatlarla çıkanldıktan sonra 
ihracatçısı tarafından tekrar ithal edilmek üzere bir yıl içinde geri getirilen eşya hakkında aşağı
daki hükümler uygulanır *: 

a) Yukarda yazılı ameliyeler dolayısiyle eşyanın bünyesinde ve niteliğinde bir değişiklik yapıl
madan geri gelen eşyadan, işçiliğin yapıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücretler ile dönüş 
için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tutan esas alınarak geri getirilen eşyanın intibak ettiği 
giriş tarife cetvelindeki pozisyonundaki nisbet üzerinden vergi alınır. 

b) Gördüğü ameliye dolayısiyle eşyanın bünyesi ve niteliği değiştiği takdirde giriş tarife cet
velinde intibak ettiği tarife pozisyonu üzerinden vergiye tabidir. Bu eşyanın kıymeti kanunun 
65 nci maddesine göre tâyin ve tesbit edilir. 

c) Eşyaya asli bir kısım veya cihaz ilâve edilirse bunlar da aynca intibak ettiği giriş tarife 
cetvelinin pozisyonu üzerinden vergiye tâbidir. 

d) îzabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi maksatlarla 
geçici olarak yabancı memleketlere gönderilen maden cevherlerinden elde edilen ve milletlerarası 
teamüllere göre mamul sayılmıyan ve imalâtta ilk madde olarak kullanılan külçe ve kütük halin
deki sâf gümüş, kurşun, demir, bakır ve sair madenlerden vergi alınmaz. (Memleket dâhilinde 
bu gibi ameliyelerin yapılmasının mümkün olmadığının Sanayi1 ve Ticaret Bakanlığınca kabulü şar-
tiyle.) 

ıSatış suretiyle kesin olarak ihraç edilen maden cevherlerinin satış anlaşmasına göre terkibinde 
bulunan ve izabe sonunda iade edileceği kabul edilen külçe ve kütük halimdeki sâf altın, platin 
ve gümüşten de vergi alınmaz. 

Bu ihracatın kontrolü hususunda Sanayi ve Ticaret, Dış Ekonomik İlişkiler, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

BIŞÎNCÎ AYTRm 

Posta rejimi 

Denetleme Tıakk* 

MADDE 133. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den gönderilen veyahut mahre
cine veya Türkiye'ye iade edilen" egya ve küçük koliler gümrüğün denetlemesine ve muayenesine 
tabidir. 

Millet Meelisıi (S. Sayısı : 162 ye 1 nci ek) 



- 4 5 — 

îçinde eşya bulunmıyan mektuplar bu hükmün dışındadır. 
Yabancı memleketlerden gelen bilûmum posta çantaları ve koliler ilk giriş kapısından itibaren 

gümrük denetlemesi altında posta, telgraf ve telefon idarelerine sevk edilir ve burada gümrük 
muayenesine tabi tutulur. 

Yabancı memleketlere gönderilecek posta çantaları ve koliler de gümrük denetlemesine tabi 
Olup, çıkış kapısında bunların daha evvel gümrükçe muayene ve denetlemeye tabi tutulduğunu 
gösteren gümrüğe ait mühürlerin ve sair işaretlerin bulunup bulunmadığı ve sağlamlığı çıkış ka
pısındaki gümrükçe tesbit edildikten sonra çıkışma müsaade edilir. 

Bu denetlemenin şekli ve şümulü Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tâyin r% 
tesbit olunur. 

Eşyanın kullanılacağı yerler 

MADDE 134. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen eşya 101 nci maddenin son fıkrası hükmüne göre 
genel antrepo sayılan yerlere gümrüğün denetiminde Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumlulu
ğuna bırakılır. 

Posta yolu ile Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek eşya da, yine gümrüğün denet
lemesi ve posta, Telgraf ve Telefon îdaresinm sorumluluğu altındaki sundurmalara konulur ve 
eşya burada ancak bir ay bekletilebilir. Bu sürenin geçmesi üzerine eşya 140 ncı madde hükümleri 
dairesinde tasfiye edilir. 

Ticari mahiyetteki eşyanın beyanı 

MADDE 135. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den yabancı memleketlere gönde
rilecek ve genel hükümlere göre işleme tabi tutulacak odan ticari mahiyetteki eşya : 

1. Girişte, 54 ncü madde hükümlerine uyularak düzenlenmiş giriş beyannamesiyle, 
2. Çıkışta, 123 ncü madde hükümlerine uyularak düzenlenmiş çıkış beyannamesiyle, 
Gümrüğe beyan edilir. 
Gazete, kitap, risale ve mevkut mecmualar için tahakkuk varakası kullanılır. 
Bu beyanname ve tahakkuk varakalarının işlemlerinde kanunun mahsus hükümleri uygula

nır. 

Ticari mahiyette olmvyan eşyanın beyanı 

MADDE 136. — Posta yolu ile Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den dış ülkelere giden ticari ma
hiyeti olmıyan hediyelik, numunelik ve benzeri eşya için deklârasyon anduanlar beyanname hük
mündedir. Gelen eşyanın deklârasyon anduanlannda yazılı kıymetleri gümrükçe uygun görüldüğü 
takdirde aynen kabul olunur. Uygun görülmiyenler ile deklârasyon anduanlannda kıymeti yazılı 
okuyanlar için gümrükçe, 65 nci madde hükümleri dairesinde, emsallerine göre tesbit edilecek 
kıymetleri vergi tahakkukuna esas tutulur. 

Giriş ve geçici çıkış işlemlerinde tahakkuk varakalan kullanılır. 
Ticari maksatlar dışında gelen ve giden gazete-, kitap, risale ve mevkut mecmualar bu hükmün 

dışındadır. 
Bu suretle gelen eşyanın muayene edilmeden vergileri tahakkuklarının ve diğer gümrük işlem

lerinin deklârasyon anduanlara müsteniden yapılabilmesi hususunda usuller koymaya Bakanlık 
yetkilidir. 

Vergilerin tahsil şekli Bakanlıkça tesbit olunur. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin mükellefiyeti 

MADDE 137. — Postanelerde gümrük işlemleri için lüzumlu ölçü aletleri ve tahlil ve teknik 
cihaz ve maddeleri, buralarda görevli gümrük memurlarının çalışmalarına elverişli gümrük büro-

Müllet Meoföri (S. Sayısı : 162 ye 1- nci ek) 



— 46 — 

lan ve bunların mefruşatı, telefonu, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçları, Posta, Telgraf ve Telefon 
idaresince parasız temin edilir. 

Posta idarelerindeki gümrük denetleme ve muayene işleri dolayısiyle gümrük memurlarının 
kanunun 163 ncü maddesine göre tesbit edilen saatler dışında yaptıkları mesainin ücreti 164 ncü 
madde hükümleri gereğince Posta, Telgraf ve Telefon idaresince ödenir. 

ALTINCI AYIRIM 

Sınır rejimi 

.Sınır ticareti 

MADDE 138. — Sınır ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük denetleme ve işlemleri, coğrafi 
durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde tutularak Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar 
tarafından müştereken elverişli ve kolay usullere bağlanır. 

Sınır ticaretinin çevresi andlaşmalarla tâyin edilmemiş ise on kilometre derinliği geçemez. 

YEDlNCÎ AYIRIM 

Denizden kurtarılan eşya rejimi 

Kazaya uğrıyan gemiler ve eşya 

MADDE 139. — Zorlayıeı sebeplerle Türkiye karasularında yabancı eşyasını atan, karaya 
çıkaran veya başka bir taşıta aktarma eden ve bu eşyayı toplıyan gemi kaptanları ile sair kimse
ler keyfiyeti hâdisenin vukubulduğu mahalle en yakın gümrük veya mülki idare âmirlerine veya 
varacakları ilk gümrük idaresine bildirmeye mecburdurlar. 

Sahip veya nâkilleri tarafından muhafaza altına alınmıyan veya sahip ve nâkilleri meydanda 
olmıyan ve açıkta nezaret altında tutulması mahzurlu görülen bu gibi eşyayı gümrük idaresi, bü
tün masrafları sahip ve nâkillerine aidolmak üzere, sundurmaya kaldırabilir. Bu eşyanın sundur
mada bekleme süresi üç aydır. Nakil masraflarını kurtarmıyacak veya mahallî vasıtalarla nakli 
mümkün olmıyacak eşya hakkında kanunun 140 ncı maddesi hükmü uygulanır. 

SEKİZİNCİ AYIRIM 

Eşyanın satış ve tasfiyesi rejimi 

Tasfiye1 edilecek eşya 

MADDE 140. -— Aşağıda yazılı eşya Bakanlığın tâyin ve tesbit edeceği esaslar dairesinde, 
Gümrük idareleri tarafından cins, mev'â, mliktar, nitelik ve kıymetleri tesbit edilerek ilân olunduk
tan sonra açık artırma yoliyle satılır : 

1. Giriş ve çıkış eşyasından, antrepo ve sundurmalarda ve gümrük denetlemesi altında bulu
nan yerlerde, bu kanunda yazılı sürelerden fazla kalmış olan eşya, 

2. 111 nci maddeye gö're yapılacak yoklama neticesinde sundurma ve antrepolarda fazla çıkan 
eşya, 

3. 139 ncu maddenin ikinci fıkrasına göre sahip veya nâkilleri tarafından kaldırılmıyan eşya, 
4. Sahip veya nâkilleri veya namına gelenler taıafmdan gümrüğe terk edilen veya 68 nci mad

deye göre terk edilmiş sayılan eşya, 
5. 61 nci maddedeki süre içinde giriş işlemi takip ve intaç ettirilmediğinden dolayı tasfiye 

edilecek eşya, 
Ancak, çabuk bozulmak, akmak ve sızmak tehlikesine mâruz bulunan v,eya saklanması külfet 

veya tehlikeli veya masraflı olan eşya, sürelerini doldurmadan Önce satılabilir. 
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Satış işlemleri 

MADDE 141. —• Satışı yapılacak eşyanın kıymeltii, cinsli, n'ev'i, müMar ve nitıeliMerâ 65 nci 
maddenin 10 ncu fıkrası ve 68 nci madde hükümleri de göz önünde bulundurularak muayene ku
rullarınca tesbit edilir ve vergi tahakkuku kanuni vergi haddi ve nisbetleri üzerinden yapılır. 

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

Satışa çıkarılacak eşyanın sahip veya nâkilleri, ilân olunan ilk satış gününden evvel, yazılı 
olarak satışın durdurulmasını istiyebilirler. Bu istek ancak, eşyanın gümrük işlemlerini bir ay 
içinde yaptırıp kaldırmak şartiyle ve bir defaya mahsus olmak üzere kabul olunabilir. Verilen süre 
içinde de kaldırılmıyan eşyanın satışına devam olunur. Satışa çıkarılan eşyanın satış bedeli, bu 
eşyaya ait vergileri karşılaması lâzımdır. 

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

Sair tasfiye şekilleri 

MADDE 142. —• Sundurma ve antrepo süresini dolduran e'şyadan; 
1. Yürürlükte bulunan malî, ticari, iktisadi ve sair takyit ve tahdit rejimlerine göre, ithal 

imkânı olmıyanlar, 
2. Giriş müsaadesi', olmaksızın memlekete getirilenler, 
3. Satış bedelleri, eşyanın mahiyet ve durumuna göre, terettüibettiği vergileri veya 6'5 nci 

maddenin 10 ncu fıkrası gereğince tesbit edilen kıymeti karşılamıyanlar, 
Satış bedelleri CİF kıymetlerini bulmak ve tâyin edilen süre içinde ihracedilmek şartlariyle sa

tılır. 
Bu suretle alıcısı çıkmıyan veya ihraç kaydı ile satıldığı halde süresi içerisinde memleketten cı-

karılmıyan eşya, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere resmî dairelere (İktisadi Devlet Teşekkülleri dâ
hil) veya satılmamak ve her ne ad altında olursa olsun menfaat karşılığında başkalarına devir edil
memek şartları i'le kamuya yararlı derneklerin genel merkezlerine parasız verilir ve bu eşya için her 
ne nam ve suretle olursa olsun ardiye ücreti aranmaz. 

Üzerlerinde sahte 'inenişe alâmetleri bulunan eşyanın bu alâmetleri tasfiyeden önce yok edilir. 

Tekele tabi ve yasak eşya 

MADDE 143. — Yukarıki maddeler hükmüne tabi eşyadan memlekete girmesi veya memle
kette yapılması veya satışı tekel altında bulunanları tekel idarelerince takdir edilecek bedel kar
şılığında, bu idarelere verilir. Tekel idarelerince almmıyan bu türlü maddeler ile girmesi^ kulla
nılması ve satışı yasak eşya Türkiye'den çıkarılmak şartiyle satılır. 

Tasfiye edilemiyen eşya 

MADDE 144. — Bu kanunun 140, 141, 142 ve 143 ncü maddelerine göre elden çıkarılamayan 
eşya Bakanlıkça tesbit olunacak usuller dairesinde yok edilir. 

Satış bedelinin dağıtılma şekli 

MADDE 145. — Bu kanunun 140, 1411, 142 ve 143 ncü maddeleri gereğince satılan eşyanın be
delleri alacaklılar arasında aşağıdaki sıraya göre dağıtılır : 

1. Kanunda belirli bekleme süreleri1 içindeki devreye isabet eden hamallık, yükleme, am'bar-
lama, ardiye ve sail" hizmet karşılığı alacaklar veya yapılmış masraflar, 

2. Gümrük Vergisi, 
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3. Kanunda belirli bekleme sürelerini aşmış devredeki hamallık, yükleme, ambarlama, ardiyt 
ve sair hizmet karşılığı alacaklar veya yapılmış masraflar, 

4. Belediye hissesi ve Rıhtım Resmi, 

5. İstihsal Vergisi, İskele Resmi1 ve sair vergi ve resimler, 
6. Satış için yapılmış ilân ve sair masraflar, 
7. Para cezaları, 
iSatış bedeli aynı sıra içindeki alacakların tamamını karşıla'maasa garame £furetiyle dağıtılır. 
Yulardaki sıraya giöre karşılammıyan para cezalan ayrıca kovuşturulur. 
Satış bedelinin alacaklılara dağıtıldıktan sonra kalan miktara güımırüğe tenk edilen veya terk 

hlükmünde sayılan eşyaya ait bedel ile bu bakiye para, 100 lira ve bundan aşağı ise, irat kaydolu
nur. Diğerleri ise emanete alınır. Bu paralar emanet hesabına alındığı malî yılı takibenden beş yıl 
içinde sahiplerince alınmazsa irada geçirilir. 

Ancak, satıştan arta kalıp da sahipleri adına emanete alman re reddedilecek olan para, eşya
nın transfer edilmiş veya edilecek olan Gıümrüfk Vergisine esas tutulan kıymetini tecavüz ede
mez. Akisi halde, aradaki fark da irat kaydolunur. (Bu fılkra hükmü bedelsiz giriş müsaa'desi olan 
ile her hangi bir giriş müsaadesi olmıyarak getirilen eşyaya da uygulanır. 

Ancak müsaadesiz eşya getirenler için 166 ncı maddedeki ceza hükümleri ayma tatibik edilir. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

Cezai bükümler ve iglemler 

BİRİNCİ AYIRIM 

Cezai hükümler 

BİR4NOÜ BÖLÜM 

Giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin cezalar 

Girişte "beyan ve tn/uayene aranndaiki fark 

MADDE 146. — Kesin veya geçici olarak yurda sokulacak rey& fifctif antrepolara konulacak 
eşya için yapılan beyan ile muayene ve denetleme neti'cesMe : 

1. Eşyanın tarife tatbikatına müessir cins, ınıevU veya niıteliğindie veya vergiye esas olan sayı, 
baş, ağırlık gibi blçjülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan1 vergi ile muayene 
neticesine göre alınması gereken vergi arasındaki fark % 5 î aştığı takdirde vergiden ayn olarak 
bu farkın üç katına kadar para cezası alınır. 

2. Kıymeti üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyanın beyan olunan kıymeti yapılan muaye
ne ve denetleme neticesinde teslbit edilen kıymete nazaran noksan bulunduğu takdirde bu nok
sanlığa ait Gümrük Vergisinden başka bu vergi farkının üç misli para cezası alınır. 

Ancak, satış birimine göre miktar itibariyle % 5 i geçmiyen bir fark ile maddi hesap hatasın
dan doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait Gümrük Vergisinden başka bu verginin 
bir katı da para cezası alınır. 

Yukardaki fıkralara göre hJükmolunaeak para öezam, ancak vergi tahakkukunun keskieşmesİ!*-
den sonra karara bağlanır, bu para cezalarının zaman aşımı vergi tahakkukunun kesinleşmesini 
(mütaakıp başlar. Şu kadar ki, tedbit edilecek vergi farkları 50 lirayı geçmediği takdirde cezaya. 
hükmolunmaiz, 
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Çıkışta beyan ve muayene arasındaki fark 

MA3Ç)DE 147. — Çıkış beyannamesinde eşyanın beyanı ile muayene neticesinde cins, nev'i, miktar 
veya kıymet bakımından' mübayenet bulunduğu ve bu fazlalık '•% 10 u aştığı takdirde kaçakçılık 
tfiilleri haricindeki hallerde 156 ncı madde hükmü uygulanır. 

Resmî daireler, özel idareler ve belediyelerin durumu 

MADDE 148. — Genel ve katma bütçeli resmî Devlet daireleri ile özel idareler ve bedeliyeler 
için kanunun 146 ncı maddesi hükmü uygulanmaz, 156 ncı maddeye göre işlem yapılır. 

Geçici kabul ve geçici muaflık hükümlerinin ihlâli 

MADDE 149. — Kanunun 118 ve 119 ncu maddelerinin hükümlerini menfaat kastı ile kötüye 
kullananlardan eşyaya terettübeden vergiler alınmakla beraber bu vergilerin iki1 katı ayrıca para ce-
aası ve eşyanın ithali yasak veya tahdit ve takyide tabi ise Gümrük vergilerinden başka gümrüklen-
mig değeri kadar para cezası alınır. 

Ceza koyan çeşitli kanunlara ilişkin hükümler 

MADI>J3 150. — 146 ile 149 ncu maddelerde ceza tâyin edilen fiiller hakkında kaçakçılık ve sair 
ceza koyan kanunlara göre takibat yapılıp bu kanunda tâyin edilen cezalardan daha ağır bir ceza 
ile kesin çl&r&k ın&hkûm edilenler hakkında aynı zamanda bu bölümdeki cezalar verilmez. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

Kanunun ihlâlinden doğan cezalar 

Muaf eşyanın gümrük işlemi yaptınlmaksızın yurda sokulması 

MADDE 151. — Gümrük Vergisinden muaf eşyayı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince tâyin olu
nan kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithal veya buna teşebbüs edenlerden CÎF değerinin on
da biri ve eşyanın cins ve miktarı tâyin ölunmıyan hallerde (100) liradan aşağı ve (1 000) liradan 
yukarı olmamak üzere para cezası alınır. 

Gümrük Vergisinden muaf olarak ithali lâzımgelen eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızm 
yurda, soka» veya buna teşebbüs edenler hakkında da yukarıki fıkra hükümleri uygulanır. 

Sahte menşeli eşyaya ait hükümlerin ihlâli 

MADDE 152. — Kanunun 23 ncü maddesiyle, konulmuş kısıntı veya yasaklara aykırı hareket 
edenlerden, hususi cezai hükümlere göre takibat yapılma hakkı saklı kalmak üzere, (500) liradan 
(5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Denk nakliyatına ait hükümlerin ihlâli 

MADDE 153. — Kanunun 32, 35, 38 ve 40 ncı maddeleri! hükümlerine aykırı hareket eden 
(100) rüsum tonilâtodan yukarı gemilerin kaptan veya acentalarından, hareketleri kaçakçılık mahi
yetini' tazammun etmediği1 hallerde, (500) liradan (1 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Girişte manifesto hükümlerinin %hl$U 

MADDE 154. — Giriş manifestosunda yazılı mûkjtiarldan elksii3ş çılkan fca^Jarııı mıakrecliniden yük* 
lenmemiş yeya yanlışlıkla başka bir yere çıkarılmış veya kaza ye avarya neticesinde zayi olmuş 
veya çalınmış bulunduğu gümrükçe tâyin edilecek süre içinde is.p$t olunmadığı takdirde, bu 
noksan kablara ait eşyadan girdiği tarife numarasına veya bu tarife numarası tesbit edilemiyorsa, 
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cins ve nıev'dıne göne tarifede dâhil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesap
lanacak Gümrük Vergisi kadar para cezası alınır. 

Yukarık'i fıkraya göre ceza tesbiti mümkün olmazsa her kab için (200) liradan (2 000) liraya 
kadar para cezası alınır. 

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

Giriş manifestosunda eşyanın cinsi yanlış beyan edilmiş olur ve kabların nevileri v>e dış alâmet
leri de manifestoya uygun bulunmazsa kab başına (200) liraya kadar para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya sahip veya adenta veya kiapltıanl ardan alınır. Bunlar 
hükm olunan cezadan müteselsilen sorumludurlar. 

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

Çıkışta manifesto hükümlerinin ihlâli 

MADDE 155. — Çıkış manifestosu vermeden Türkiye'den eşya çıkaran veya çıkarmaya teşebbüs 
edenler veya verdikleri manifestoda eşyanın açık bir surette belli olan cins veya kab adedini ve mik
tarını yanlış ve eksik veya fazla bildiren veya Gümrük İdaresinden müsaade almadan boş olarak 
ayrılan kara, deniz ve hava nakil vasıtaları kaptan veya sahip veya acentalarından (200) liradan 
(5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

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

Kanun ve emirlere aykırı hareket 

MADDE 156. — Bu kanunla konmuş hükümlere (Kanunda ayrı bir ceza tâyin edilmiş haller sak
lı kalmak üzere) ve bu kanuna uygun olarak veya bu kanunla tanınmış yetkilere müsteniden çıkarı
lan tüzük ve yönetmeliklere veya ilân edilen emirlere veya yapılan tebliğlere aykırı hareket edenler
den, fiilin mahiyetine göre (100) liradan (5 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Muaf olan posta maddeleriyle gelen eşya 

MADDE 157. — Gümrük Yergisinden muai olan muhabere evrakı, gazete, mecmua ve sair pa
ketler arasında gelen rengiye t&bi eşya için namma gelenlerden verginin üç misli para cezası alınır. 

Ancak, gümrüğe terk edilen eşya için ceza aranmaz. 

ÎKÎNCÎ AYIRIM 

Oesa kararları, itiraz mercileri, cezanın tahsili ve dağıtımı 

BÎRÎNÖÎ (BÖLÜM 

Ceza kararları 

Ceza kararlan ve itiraz 

MADDE 158. — Bu kanunda yazılı para cezalarına ilıgüi güfmjrülk idaresi âmıinince karar verilir. 
Bu kararlar, aleyhine karar verilmiş olanlara yazı ile tebliğ olunur. 

Kararlar mucip sebepli olarak yazılır. Bunlardan ilgililer aleyhine olanlara tebliğ tarihinden 
itibaren onlbeş gün içerisinde itiraz olunabilir. 

Bu Mrazliar hülktajoluiıan ceza miktarı Bakanlıkça tesbit edilecek değere kadar olanlar için bağlı 
bulundukları gümrükler başmüdürlüklerince iki ay, bu miktardan fazla değerler için de Gümrükler 
Genel Müdürlüğünice üç ay içinde karara bağlanır. 
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Mükellef lehine verilen kararlar ise re'sen, Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde karara 
bağlanıp teMiğe verilir. Aksi takdirde karar kesinleşmiş olur. 

Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğ
leri tarihinden itibaren onlbeş gün içerisin'de, yetkili mahkemeye müracaatla itiraz olunabilir. 

Kasıt aranmıyacağı 

MADDE 159. — Bu kanuna göre Gümrük İdare Amirlerince para cezalarının verilmesinde ve 
bu cezaların idari itiraz mercilerince hükme bağlanmasında para cezasını gerektiren eylemde bulu
nanların kasıtlı olup olmadıkları aranmaz. 

Cezada indirim 

MADDE 160. — Bu kanuna göre Gümrük İdare Amirlerince verilmiş para cezalarına karşı yet
kili mahkemeye itiraz yoluna gidilmeden kendisine1 tebliği tarihinden itiberen onbeş gün içerisinde 
ilgili tarafından Ödendiği veya ödeneceği yazılı olarak gümrüğe bildirildiği ve ceza takdir edildiği 
tarihten itibaren üç ay içinde ödendiği hallerde ilgililerin itirazı düşer, fakat hükmolunmuş para 
cezası üçte bir noksanı ile tahsi'l edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Para cezalarının- dağıtımı 

146 ncı madde para cezasının dağıtımı 

MADDE 161. — Kanunun 146 ncı maddesine göre alman para cezaları : 
1. Hizmet mahal ve şaftları ve şahsi gayretleri itibariyle külfet ve zahmete katlanan âmir ve 

memurlara, 
2. Muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun meydana çıkarılmasına hizmet eden 

muhbirlere, 
3. Cezayı gerektiren durumu muayeıne, tahlili, denetleme veya inceleme ile meydana çıkaran

lara, 
4. (Bakanlık merkez ve taşra mensuplarının ve ailelerinin genel menfaatlerine sarf edilmek 

üzere, 
Bakanlıkça bir talimatla tesbit ve tâyin edilecek usul ve esaslar dairesinde dağıtılır. 

DÖRDÜNCÜ KİTAP 

Gümrüklerin sınıflan, gümrük komisyoncuları, son hükümler 

BİRİNCİ AYIRIM 

Gümrüklerin sınıfları ve çalışma zamanları 

Gümrüklerin sınıfları 

MADDE 162. — Gümrükler yetkilerine göre üç sınıfa ayrılır. 
1. Birinci sınıf gütorükler; her türlü giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemlerini, 
2. İkinci sınıf .gümrük!er;- lâboratuvar tahliline ihtiyaç göstermiyen eşyanın giriş, çıkış, tran

sit ve aktarma işlemlerini, 
3. Üçüncü sınıf gümrükler; yalnız yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça tes

bit edilen eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma işlemlerini, 
Görünıeye yetikliliklir. 
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Bakanlıkça gümriâikferin saaitMiarının tesbitinde mahallin iktisadi ve ticari duruM ve i&*tay*a!çları 
göz önünde tutulur. 

Çatfoşum zümmdarı m kıyafet 

MADDE 163. — Her güımrüîdte günlük kanuni çalışma saatleri, iklim, metisöm r e mahallin ikti
sadi, ticari dunum v« ihtiyaçları nazara alınarak, Bakanlukıça düzenlenir. 

ıG-eoe ve gündüzüm her saatânde yolcu ve yük alıp verme işleri yapılan, reya t a ^ l a ^ a ı geliş ve 
gidişleri normal çalışma aaıaıtine uymıyan karayolları kapılarında ve demiryolu ia*«®^oM'aîîîıdai &• 
niz ve hava limanlarında gümrük idareleri, 17 nci madde hükmü saklı olmak üıs&pfy devimli s&retütfe 
açık bulundurulur. Buralarda görevli mamurların muayyen çalışma saatleri nöbetleşe aralannda 
düzenlenir. 

'Gümrüklerde .muayene v» deııetlem* ile görevli memurlarla kolcular, reamî sıfatlarım be'Mrtmek 
üzere, Bakanlıkça tesıbilt ve temdin edlilecıek alâmetleri veya üniformayı görev sırasiödıa: tagımiaya 
mecburdurlar. 

Gümrük binalarına, katmak çalışma »afttlerinde, Gümrük Bayrağı çekilir. 

Çalışma ücreti 

MADDE 164. — Yolcuların ve nakil vasıtalarının giriş ve çıkışlanna ait işlem müstesna, yük 
alıp vermek ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saati içinde yapılması lâzımdır. 

Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında iş yapılması yazılı olarak istenildiği takdirde 
bu istek, işin yapılacağı gümrük amirince yerinde görülürse, gerekli tedbirler alınarak ve ücret 
verilmek şartiyile kabul edilir. 

Bu şekilde kanuni çalışma saatleri dışında iş görecek memurların çalışma ücretleri, iş* sahiple
rince ödenir. Bu memurlar aynca kanuni yolluğa müstehak iseler bu dahi iş sahiplerince verilir. 

Memurlar (Gümrüklerdeki sorumlu saymanlar dâhil) bu suretle kendilerine verilecek işleri yap-
nakla görevlidirler. 

Başmüdür, müdür veya vekilleri normal mesai dışı çalışmaları tanzim ve kontrol ederler. 
Bunlar ve devamlı surette vazife görenler 165 nci maddenin son fıkrası hükmünden yararlanırlar. 

Çalışma ücreti dağıtımı 

MADDE 165. — Yukardaki maddeye göre çalışacak memurlara ödenecek ücr^tân miktai^ı ve bunun 
tahsil ve dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit olunur. 

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

Bu suretle fazla çalışma ücretlerinden, merkezde toplanmış olan paralar Bakanlıkça tesbit edi
lecek usullere göre, yukardaki madde ile kanuni çalışma saatleri dişmdaki mesaiyi tanzim ve kont
rol ile mükellef tutulan âmirlerle daimî surette vazife gören ve çalışmalannda üstün gayretleri 
görülen gümrük ve gümrük muhafaza memurlarına dağıtılır. 

ÎKİNCİ AYIRIM 

öümrülk iklaınıiısyoııculliarı, yardımcıları ve mükellefiyetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gümrük komisyoncuları ve yardımcılan 

Oümrük işlemlerini takibedebilecek şahıslar 

MADDE 166. — Eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemleri s®Mpleri veya böMİarm 
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tâyin edecekleri ve kanunun tatbikatında vekilleri sayılan gümrük komisyoncuları tarafından 
takip ve intaç olunur. Ancak : 

1. Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer kamu tüzel kişlerİBein mefeufflarif özel hufcaik tüael 
kişilerinin! kendilerini temsile yetkili müdürleri ve temsil yetikM otenfer, id<a#e ve lü&^eseterine 
ait eşyanın gümrük işlemlerini, 

2. Kara, Deniz ve Hava Yolları işletmeleri ve nâkilleri taşıdıkları eşyanın transit ve aktarma 
işlemlerini, 

3. Sahipleri veya tâyıin edecekleri kimseler, zat ve ev eşyasına ait gü>mr4İ!k işlemlerini takip 
ve intaeedebilirler. 

Şu kadar ki, bulunduğu mahalde en az-üç gümrük komisyoncusu olmıyan gümrüMerde iş ta-
ikilbi serbesttir. 

En az yirmii gümrük komisyoncusu bulunan mahallerde tuaîiföerî 'Cföımrıülk ve 'ftdke'L Bakanlı
ğınca tasdik edilmek suretiyle, bütün komisyoncuların üye dacâfcrı İbir (Öûtoraft Komisyon
cuları Derneği) kurulur. Bu derneklere komisyoncu yardımcıları da 'kaydolunur. 

Gümrük komisyoncusu olabilme şartltin 

MADDE 167, — Gümrük komisyonculuğu yapabilecek şalhıslatfııa aşağıdaki ffarlfelapı haiz ohfcaları 
lâzımdır : 

•1. Türk olmak, 

2. Yirmi bir yaşını bitirmiş olmak ve askerliğini yapmış veya askerlikle ilişdğa bulunmamak, 
3. Lise mezunu veya io derecede tahsil görmüş olmak, 
4. Hırsızlık, emniyeti suidstiiımal, dolandırıcılık, yal'an yere şahadet, yalan yene yemin, eürüım, 

tasnii, ifitira, irtikâp, irtişa, ihtilas ve kaçakçılık cürümlerinden birinden dolayı hapis cezası veya o 
derece cezayı gerektiren bir suçtan mahkûm veya memurluktan cezben çıkarılmış olmamak, 

5. Bulaşık hastalıklardan salim olmak, 
6. Gümrük mevzuatı üzerinde ve gümrüğe ilişMn iktisadi, Mcari ve maÜ komuâlSia yeteri bilgisi 

olduğu ittnıtiıhanla salbit olmak. 
Gümrütefce en aa onfaGg yıl çalışıp da bunun üç yılını bögrnemtrriüte v<gwa tgnH &&&$$&n*aadlİ!İB#-

murlulktoa veya muayene memurluğunda geçilenlerden gCimrti?k ta,tb*Mv küî*ttndflta ıfieKıa Olanlaria, 
toa gümrükte on yıl çalışmış ve daha yüksek görevlerde bttlttmnuş <Am&*r tttttaihvfcirtifesbaaı kan
dına talbi değildir. 

Gümrüklerde vaaMeli memur ve âmirlerden, yaş haddiyie emeMi oltfölför hariç gümrük komis
yonculuğuna geçmek istiyenler, son memuriyet mahalli ile vmfiî§ ifr cft&'% oMtiİl&frı dâge* ğöüöi*8c 
başmüdürlüğü ya da müstakil müdıürlüklerdeki hizmetlerinden ayrılmalarının üzerinden ifci yıl süre 
geçmedikçe bu yerlerde gümrük komisyonculuğu yapamazlar. 

Gümrük komisyonculun yardımcıları 

MADDE 168. — Gümrük komisyoncuları aldıkları işlerin Meftâtoiaü v3ya ıöü^ekM!H^$tti fiUÜBı 
edecek mahiyette hukukî tasarrufIaT nev'inden olmayan aaİhitoini t*fl$fc$&îr2Bek $8$*$ b8r veyW bir
kaç yardımcı kullanabilirler. Bu yardımcıların yapacakları işler Bakanlıkça tesbdt edite. 

Yapımcıların da en az ortaokul veya muadili ökullardam mezun ottelftîftrl ve k^^iSyönet^âr hak-
kındaki diğer şartları bak bulunmaları ve imtihan geçfanöe3!eri IsmmâıTt: Arifte: buüfifcrln ffiM Wt\&& 
oakları imtihanın konularının seçilmesinde göreceMeri işler göz önünde tutulur. 

GüiBiröfet̂ : en m öribeş sene hizmet ederek eezaen a^yrılmaartif btöunan g»8a*iî^ vc&MUl^k ve 
(kolcularla yaş haddi ile emekliye ayrılmış olan gümrük töıe^^ 
kaydına tabi olmadan gümrük komisyoncuları yardımcısı olalbilirler. 
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îmtihan 

MADDE 169. — 167 ve 168 nci maddelere göre ve yılda bir defa yapılacak olan imtihanların 
konuları Bakanlıkça tesbit ve zamanı bir ay evvelinden ilân edilir. 

İmtihan kurulu Bakanlıkça seçilir. 

Komisyoncu ve yardımcılarına verilecek belgeler 

MADDE 170. — Gümrük komisyonculariyia yardımcılar; Gümrükler Genel Müdürlüğünce 
tescil edilir ve kendilerine fotoğraflı özel bir kimlik belgesi verilir. 

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

Çalışma yeri 

MADDE 171. — Gümrük komisyoncuları çalışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, oranın en büyük 
gümrük âmirine yazı ile bildirirler. Birden fazla komisyoncu müştereken çalıştıkları takdirde de, 
bu duruımlan hakkında aynı şekilde bilgi verirler. 

Çalışına merkezleri gümrük işlilerimden dolayı kendilerine yapılacak tefbliğder iğin kanuni ikâmet
gâh ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu başmüdürlülk ve başmüdürlük bulunnııyan 
yerlerde müdürlük bölgesi daimî iş çevresi sayılır. 

Müştereken çalışan gümrük komisyoncularından, ancak, beyanname üzerine imzasını koymug 
olanlar, buna ait işlemi takübedeMlirler ve gümrüğe kargı sorumlu olurlar. 

Gümrük komisyoncuları maiyetlerine giren ve yanlarından ayrılan yardımcılarını Gümrük İda
resine, en geç bir hafta içinde yazı ile bildirirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet ve cezalar 

Mükellefiyet 

MADDE 172. — Gümrük komisyoncuları, kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari veya 
kanuni defterlerini, işlerine dair yazdıkları ve aldıkları mektup ve telgraflarla tanzim ettikleri 
fatura ve makbuzları ve masraflarına mütaallik belgelerin asıl veya örneklerini beş yıl saklama
ya, bunları Bakanlık müfettişlerine, müfettiş muavinlerine, kontrolörlere ve yetkili gümrük âmir 
ve memurlarına göstermeye ve bunların tetkik ve teftişlerine müsaade ve gerektiğinde yazılı is
tek üzerine bunları tevdi etmeye mecburdurlar. 

Defterlerinde ödenen ve alman masraf ve ücretlerle taallûk ettikleri gümrük beyannameleri
nin numara ve tarihlerini de gösterirler. 

Cezalar 

MADDE 173. — Bu kanuna ve gümrüklerde tatbik edilen mevzuata aykırı hareketleri görülen 
komisyoncu veya yardımcıları lüzumlu hallerde Bakanlık müfettişi, müfettiş muavini, kontrolör, 
başmüdür ve başmüdürlük teşkilâtı olmıyan yerlerde müdürlerce muvakkaten işten menedilip, 
karneleri alınarak gümrüklerde iş takip etmelerine müsaade olunmaz. Ve keyfiyet derhal Bakan
lığa bildirilir. 

Bunlar hakkında yapılacak tahkikat neticesine göre inzibati ceza mahiyetinde karnelerinin 
en çok bir seneye kadar muvakkat olarak veya daimî geri alınmasına Bakanlık İnzibat Komisyo
nunca karar verilir. 

Komiser veya eksper hakemlikle meşgul oldukları anlaşılan gülmrülk komisyoncusu veya yar
dımcılarının karneleri Bakanlık İnzibat Komisyonunca geri alınır. Ve 156 nel maddeye göre ceza
landırılırlar. 
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Son hükümler kaldırılan hükümler 

Yürürlük 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Son hükümler 

Sair vergilerden muafiyet ve itiraz yolları 

MADDE 174. — Bu kanun ve Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile Gümrük Vergisinden muaf olan 
eşya aynı zamanda gümrüklerde tahsil olunan her türlü vergi ve resimlerden (Tekel resimleri 
dâhil) de muaftır. 

Eşyadan Gümrük Vergisi ile birlikte, gümrüklerce alınan diğer vergi ve resimlerin tahakkuk ve 
tahsil tarzları ve itiraz yolları, noksanlıkların istenmesi ve fazla alman vergilerin geriverilmesi 
hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

Süre değişimi 

MADDE 175. — Aksine sarahat bulunmadıkça bu kanunla tâyin edilmiş sürelere ilişkin hüküm
lerin uygulanmasında sürelerinin bitiminden evvel başvurulmak şartiyle zorlayıcı sebepler ve bek-
lenmiyen haller nazara alınarak duruma göre burada Bakanlıkça süre değişimi yapılabilir. 

Faizler 

MADDE 176. — Bu kanuna göre : 
1. Eşyanın, yurda ithail'i sırasında taihakluık ettirilip-tahsili gereken vergileri için, nakitten 

gayrişekilde teminat taahhütname veya teminatlı borç senedi verildiği takdirde bunların kabulü 
tarihinden itibaren, 

2. Yurda anuva/kkat ve muayyen bir süre 'kalmak üzere vergileri nakitten gayrı şekilde temi
nat veya taahhüde bağlanarak giren eşya, süresi içinde zorlayıcı sebepler olmamasına rağmen yurt 
dışı edilmediği veya antrepo veya gümrükçe müsaade olunan mahallere konulmadığı takdirde, 
buna terettübeden vergilere ilâveten teminat veya taahhüdün verildiği tarihten itibaren, 

3. Eşyanın vergileri ve resimleri ertelendiğin de erteleme tarihinden itibaren, 
Başlamak üzere, geçen süreye ait, kanuni faiz de tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

Kabul edilecek teminat ve değerlenmesi 

MADDE 177. — Gümrük işlemleri dolayısiyk idarece kabul edilebilecek teminat ve bunların 
değerlendirilmesi hakkında Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Ancak, resmî daire ve belediyelerle, Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garan
ti mektuplarını teminat olarak kabule Bakanlık yetkilidir. 

Bu kanuna göre memur tefriki icabettiği hallerde bu memurun Harcırah Kanununa göre yol
luk ve yevmiyeleri ile Bakanlıkça tesbit edilecek miktar üzerinden yapılacak kaza ve ölüm si
gorta masrafları eşya sahibi veya nakliyecisi tarafından ödenir. 

. Belgelerin bastırılması ve dağıtılması 

MADDE 178. — Bu kanunda sözü edilen her türlü beyanname ile manifestolar ve tahakkuk 
varakaları Bakanlıkça tesbit edilecek usul ve esaslar dairesinde temin edilerek karşılığı mukabilin
de alâkalılara dağıtılır. 
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Defter ve belgelerin ibrazı mecburiyeti 

MADDE 179. — İlgililer gerek bu kanuna, gerekse sair kanunlardaki hükümlere göre yapı
lacak her türlü gümrük denetlemesinin her safhasındaki icrası ve ifası sırasında Grümrük ve Tekel 
Bakanlığı müfettiş ve müfettiş muavinleri ile kontrolör ve gümrük âmir ve memurlarının talebede-
çekleri bilûmum ticari ve kanuni defter ve belgeleri göstermeye ve tevdi etmeye mecburdurlar. 
Vergi tahakkukuna ve ceza takiplerine ait hükümler saklı kalmak kaydiyle bu mecburiyetlere uy-
mıyanlar hakkında ayrıca 156 ncı madde hükümleri^uygulanır. 

Bakanlık görevleri 

MADDE 180. •— Çrĵ mrük ve Tekel Bakanlığı, bu kanuna müsteniden Bakanlar Kurulu kararı 
alınması lüzpınlu ojj&n haj ve icapları tâyin, tesbit, takiple ve gereğine tevessül etmekle, mükel
lef ve vazifelidir. 

Taraf olduğumuz Milletlerarası anlaşmalara isitinaıden bu teşekküllerin yetkili organlarından 
çıtemış tavsiye kararlarını, kabul ve uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

Kaldırılan hükümler, geçici maddeler ve yürürlük 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 181. — özel kanunlardaki1 istisna ve muafiyet hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda 
yazılı kanunlar ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

1. 2 . 5 . 1949 tarihli 5383 eayılı Gümrük Kanununun, (Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanu
nunun 113, 117 ye 118 nçi maddeleri ile #ynı kanunun 7 . 6 . 1926 tarihli 906 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 112 ve 116 mı mad&şieri ve 30 . 11 . 1960 tarihli 46 sayılı ve 14 . 5 . 1964 tarihli 474 
sayılı kanunlar yürürlükte kalmak üzere), 

2. W . 2 . 1954 taf ih&i 62Ş0 «ayılı Kanun, 
3. 18 . 6 . 19(52 tapiri 5964 sayılı, Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük 

IJesmin4en muaf olara.}* yuscdft giren eşyadan tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden de mua|iyetipe dair Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi, 

4. ,20 . 5 * 1955 tarihli 6598 sayılı, Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane 
inşa etmek üzere meceanen arsa tahsisi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi, 

5. 16 . 5 . 1960 tarihli 7479 sayılı Muayyen maksatlarla bağış yolu ile gelecek eşyanın vergi 
ve resimlerinden ve belediye hissesinden muaf en ithali hakkında Kanun, 

6. 1(2 . 10 . 1966 tarihli 100 sayılı Hazineye yardım maksadı ile ve bağış yolu ile gelmiş ve 
gelieteek ollan eşya ve (kıyöaıeltlleıriniın ven^ilden ımuafen ithali hakkındaki Kanun, 

7. 25 . 7 . 1053 'tarihli 6180 sayılı, Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve resimlerin
den muaf olarak ithal edilip tahsis yerlerinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Gümrük Ver
gi ve Resmine tabi tultuknıyacağına dair Kanun, 

8. 9 . 3 . 1971 tarihli 1379 sayılı Kanun. 

Geçici maddeler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 50 nci maddenin son fıkrasında bahsi geçen tüzüğün hazırlanmasına ka
dar 3/3953 sayılı 25 . 3 . 1946 günlü Kararname ile yürürlüğe konulmuş tüzük hükümlerinin tat
bikine; devam olunur. 

GlÇÎCl MAPDE 2. — Halen yürürlükte bulunan kanunların, 1499 sayılı Tarife Kanunu ile 
ek ve tadillerine ve 6290 sayılı Kanunla değişik 5383 sayılı Kanun ve tadillerine vâki atıf hüküm-
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leri bu kanuna yapılmış sayılır ve bu hükümlerde bir eşya tarife numaraları gösterilmek suretiyle 
zikredilmişse atıf hükmü, o eşyanın yeni tarifedeki yeri tesbit olunarak eskisi gibi tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 8 nci mradıdenin 4 ve 13 ncü, 11 nci ımaıddefnin 2 ncd fıkraları şümulüne gi
ren ve bu kanunun kabulünden evvel getirilip Gümrük vergileri tahakkuk etttdrdLmieımiş olan ve
ya tahakkuk ettirilmiş olup da vergileri ertelenen eşyanın vergileri alınmaz ve bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten üç ay öncesine kadar, ilgililerce, her hangi bir sebeple, tahakkuk ve tah
sil zamanaşımına uğratılmış bulunan vergi ve resimler, bulundukları safha ne olursa olsun, bir de
faya mahsus olmak üzere bunlara sebebiyet veren memurlardan istenmez. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 6290 sayılı Kanunla değişik 5383 sayılı Gümrük Kanununun yürürlü
ğü zamanında başlayıp da bu kan'unun yürürlüğe girdiği tarihte henüz sonuçlandırılmamış olan 
işlemler hakkında, süreye mütaallik hükümler, hariç, mükellefin lehine olan hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Gümrük komisyoncusu ve komisyoncu yardımcısı olabilmek için bu ka
nun ile konmuş olan kayıt ve şartlar bu kanundan önce komisyoncu ve komisyoncu yardımcısı 
imtihanını kazanmış bulunanlar için uygulanimaz. 

Yürürlük 

MADDE 182. — Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme yetkisi 

MADDE 183. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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