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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Avrupa Konseyi Istişarî Meclisine katılacak 
ulan Heyetin secimi yapıldı. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Hükümeti
mizin Cezayir hâdiseleri dolayısiyle Fransız 
Hükümeti veya Birleşmiş Milletler nezdinde bir 
teşebbüste bulunmayı düşünüp düşünmediğine 
dair Hariciye Vekilinden şifahi suali, alâkalı 
Vekil; 

Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Kocaeli 
vilâyetine bağlı köylerin su, yol, mektep ve 
köprü ihtiyaçlarının ne zaman temin edileceği
ne dair Dahiliye, Maarif ve Nafıa Vekillerinden 
şifahi suali, sual sahibi hazır bulunmadıkların
dan, gelecek İnikada bırakıldı. 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesine dair 6234 sayılı Kanunun mu
vakkat birinci maddesine iki fıkra; 

Hariçten satmalman buharlı ve motorlu ge
milerle memlekette yapılan mümasilleri için.geti
rilecek eşyanın Gümrük Resminden istisnası 
hakkındaki 3339 sayılı Kanunun birinci madde
cine bir fıkra ilâvesine mütedair kanunlar', ka
bul edildi. 

Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniver
site kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanuna 
ek; 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve 
yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Ka
nununun birinci kısım hükümleri gereğince, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
12 Mart 1956 tarihli Zirai Emtia Anlaşması
na ek 11 Mayıs 1956 tarihli Anlaşmanın ve im
zası zımnında teati edilen mektupların tasdiki 
hakkında; 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 97 nci mad
desinin tadili ve bu kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri yapıldı. 

24 . IV . 1957 Çargamba günüliaat 15 te top
lanılmak üzere İnikada son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Van Mebusu 

F. Apaydın M, Görentaş 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
//. Kurmel 

Sualler 

Şifahi sual 
1. — Malatya Mebusu Ntivit Yetkin'in, 1 Ha

ziran 1956 tarihinden bugüne kadar Cumhuri
yet müddeiumumilerinin talebiyle toplattırılan 
gazete ve mecmualara dair şifahi sual takriri, 
Adliye Vekâletine gönderildi, (fi/350) 

Tahrirî sualler 
1. — Sinob Mebusu Şeraf ettin Ayhan'ın, Si

nob vilâyeti ormanlık mıntakasmda bulunan 
bâzı köylerin yollarının ne zaman tamamlana
cağına dair tahrirî sual takriri, Dahilîye ve Zi
raat Vekâletlerine gönderilmiştir. (7/323) 

233 



2. -— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 1 Ha
ziran 1954 tarihinden bugüne kadar basın yo-
liyle işlenmiş bulunan suç ve suçlulara dair 
tahrirî sual takriri, Adliye Vekâletine gönde
rildi. (7/324) 

3. — Sifiob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, Mar

din'in Necmettin mahallesinden Abdtirrahmari 
Savgu'nun haksız yere 6 gün ceza evinde bıra
kıldığı yolundaki iddianın doğru olup olmadı
ğına dair tahrirî sual takriri Adliye Vekâletine 
gönderildi. (7/32&) 

HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'ın, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 6311 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/467) (Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

Tezkere 
2. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 

1955, bütçe yılma ait mutabakat beyannamesinin 
,sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi (3/504) (Divanı Muhasebat Encüme
nine) 

Mazbatalar 
3. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An

laşmasının ekleriyle bu anlaşmaya bağlı listele
rin metinlerinde yapılan düzeltme ve değişiklik
lere mütaallik 4 ncü Protokolün, tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye, Gümrük ve in
li işarlar, Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbata

ları (1/300) (Ruznamcye) 
4. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan 
clüzetlme ve değişikliklere mütaallik Beşinci Pro
tokol» ün tasdikine dair kanun lâyihası ve Hari
ciye, Gümrük ve inhisarlar, Ticaret ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/564) (Ruznameye) 

5. — Birleşmiş Milletlerin .ayrıcalık ve mu
afiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin katılması hakkındaki 5598 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin (B), (C) ve (Ç) 
fıkralarındaki ihtirazi kayıtların kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret, Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/294) (Ruznameye) 

6. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye 
Taviz Listesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Güm
rük Giriş Tarife Cetveline intibakına dair kanun 
lâyihası ve Hariciye, Gümrük ve inhisarlar, Ti
caret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/326) 
(Ruznameve). 
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B İ R İ N C İ CELSE 
Açılış saati: 15,04 

REİS: Reisvekili İhsan Baç 

KÂTİPLER: Ömer Mart (Kayseri), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMÜMİYEYE MÂRUZÂTI 

di.) 
REÎS — Celseyi açıyorum. 

SYETÎ ÜMÜMİYEYE MÂRUZÂTI 

REİS •— Yoklama yapacağfz, efendim. 
(Denizli mebuslarına kadar yoklama yapıl-

1. — İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah Ak-

er'in, su ürünleri kanunu lâyihasının muvak

kat bir encümende görüşülmesine dair takriri 

(1/23, 4/286) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Uzun bir zamandan beri Mecliste bulunan 
«Su ürünleri kanun tasarısının» Ticaret, Ma
liye, Adliye ve Bütçe encümenlerince seçilecek 
üçer üyenin teşkil edeceği muvakkat bir encü
mende, tetkiki hususunun Heyeti Urnumiyenin 

î. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Hükü
metimizin Cezayir hâdiseleri dolayısiyle Fran
sız Hükümeti veya Birleşmiş Milletler vezdinde 
bir teşebbüste bulunmayı düşünüp düşünmedi
ğine dair Hariciye Vekilinden şifahi suali 
(6/339) 

REÎS — Sual sahibi buradalar. Hariciye 
Vekâleti Vekili yoklar, bu sebeple suali gelecek 
İnikada bırakıyoruz, efendim. 

2. — Kastamonu Mebusu Ziya T ermen'in, ge
çim sıkıntısının önlenmesi hususunda ne düşü-

kabulüne arzını saygılarımla rica ederim. 
İktisat ve Ticaret Vekili 

Abdullah Aker 

REÎS — İktisat ve Ticaret Vekilinin tak
ririnde, su ürünleri kanunu lâyihasının Tica
ret, Maliye, Adliye ve Bütçe encümenlerinden 
seçilecek üçer kişiden müteşekkil muvakkat bir 
encümende görüşülmesi istenmektedir. Bu şe
kilde bir encümen seçilmesini ve lâyihanın bu 
encümende müzakeresi hususunu yüksek rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sualler ve istizahlara geçiyoruz, efendim. 

nüldüğüne dair Başvekilden şifahi suali (6/340) 
REÎS — Ziya Termen?.. Buradalar. 
Başvekil yok, gelecek İnikada bırakıyoruz. 

3. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Ko
caeli vilâyetine bağlı köylerin su, yol, mektep 
ve köprü ihtiyaçlarının ne zaman temin edilece
ğine dair Dahiliye, Maarif ve Nafıa Vekillerin
den şifahi suali (6/342) 

REÎS — Cemal Tüzün?.. Buradalar. 
Dahiliye, Maarif ve Nafıa Vekilleri yok, ge

lecek İnikada bırakıyoruz. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A •— ŞİFAHİ SUALLER 
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6. — MÜZAKERE . 

1. — Zonguldak'm Meşrutiyet mahallesinde 
11 numaralı evde oturan Mehmet Dökel'in mah
kûm olduğu para cezası hakkında Adliye ve Ar
zuhal encümenleri mazbataları (5/39) (1) 

REÎS — Arzuhal Encümeni mazbatasını oku
yoruz. 

(Mazbata okundu.) 
RElS —• Mazbata hakkında söz istiyen var mı? 

Buyurun Muhlis Tümay. 
MUHLİS TÜMAL (Manisa) — Şimdi okun

muş bulunan Arzuhal Encümeni mazbatası ile 
elimizde bulunan Adliye Encümeni mazbata
sından anlıyoruz ki ; Mehmet Dökel isminde 
bir vatandaş Şaziment isminde bir vatandaş 
aleyhine men 'i müdahale dâvası açmış ve bu dâ
vayı kaybettikten sonra Temyiz Mahkemesinin 
alâkalı Hukuk Dairesine müracaat etmiş, tem
yiz talebi Hukuk Dairesince reddedilmiştir. Alâ
kalı, bunun üzerine tashihi karar için müra
caat ediyor ve bu müracaatı da reddediliyor. 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun mu
ayyen maddesi mucibince Temyiz Mahkemesi 
takdir hakkına dayanarak, tashihi kararda, bu 
vatandaşı 500 lira para cezasına mahkûm et
miş bulunuyor. Bu suretle katîleşmiş bulunan 
karar aleyhine bu vatandaş Arzuhal Encüme
nine müracaat ediyor ve Arzuhal Encümeni bu 
müracaatı tetkik ederek affa lâyık bir müra
caat şeklinde telâkki ettiği için işi Adliye En
cümenine tevdi ediyor. Adliye Encümeni de 
hususi afların kanunca muayyen olan sebeple
rini burada göremediği için hükmolunan ce
zanın mahkemenin takdir hakkına dayanan bir 
mevzu" olduğunu ve bu sebeple affa mevzu ola-
mıyacağını mazbatasında mevzuubahsediyor ve 
bu noktai nazarını Arzuhal Encümenine bildi
riyor. Arzuhal Encümeni, haddizatında af ye
rinde olmadığı halde, mahkemenin asgari had
di aşarak âzami had üzerinden para cezası tâ
yin ettiğini mazbatasına dercederek, Yüksek 
Heyetinizden af mütalâasında bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, mahkemeler gerek 
para eezası ve gerekse cismani cezanın hük
münde, fiilî sebepleri ve failin şahsiyeti üze
rinde durarak takdir haklarını kullanırlar. 

(1) 159 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

)ÎLEN MADDELER 

Cezalar kanunda yazılı, asgari ve âzami had 
arasında hüküm tesis ederler. Hâdisemizde ol
duğu gibi, kazai takdir bir af sebebi olarak 
telâkki ve kabul edilirse bütün asgari haddi 
tecavüz ederek verilen kararlar aleyhine bütün 
mahkûmların Büyük Millet Meclisine müra-
caatlerine yol açmış olur. Bu da kazai karar 
ve takdire Meclisin müdahalesi neticesini ve
rir. Bu, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza muha
lif olur. 

J3u sebeple burada hususi affın sebebi ve 
yeri yoktur. Adliye Encümeninin mütalâası 
yerindedir. Arzuhal Encümeninin hususi affa 
dair mazbatasının reddini arz ve rica ederim. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, bu mevzuu île tam yedi sene
lik mebusluk hayatımda uğraştım. Arzuhal En
cümeni son tâdil ile âzami bir gayret sarf ede
rek bu mevzuu buraya getirmiş bulunuyor. 
Dahilî Nizamname bu hususta tadilât yaptı. 
Mahkeme mukarreratından doğma bir hak ke-
sinleşince Mecliste müzakere edilemez. Meclis, 
ayrı bir fonksiyona sahiptir. Kendisine tevdi 
olunan vazifeleri görür. Mahkeme hükümleri 
taarruznâperiz suretle icra olunur. Büyük Mil
let Meclisi, Reisicumhur, Hükümet o kararlar 
karşısında durur. Çünkü o katî kararlar mahzı ha
kikat telâkki edilir. Adlî hak ondadır. Hata işlene
bilir, hata işliyen hâkimin fevkinde murakabe 
heyeti vardır. O da tastik^ ettikten, sonra artık 
beşerî bir tetkika imkân yoktur. 

Görülüyor ki, hem hususi ve hem de umumi 
affın Ceza Kanununda mahiyeti hukukiyesi 
tesbit edilmiştir, buna ait hüküm vardır. Arzu
hal Encümeni bu kadar sarih hükümler karşı
sında inzibati şekilde verilmiş olan bir cezayı, 
netice itibariyle hiçbir gölge tanımıyan bir me
seleyi «affedemez. Keyif için af olmaz, merhamet 
için af olmaz; kanunsuz af olmaz. Kanunun 
sınırladığı hükümler dairesinde* muamele yap
maya mecburuz, kanunun hükmüne boyun eğ
meğe mecburuz. Bu itibarla bunu hususi affın 
şümulü içine sokmanın mânası yoktur. Muhlis 
Tümay arkadaşımızın dediği gibi Adliye Encü
meninin verdiği karar veçhile muamele yapıl
masını rica ediyorum. Bu yola gidecek olursak 
yarın Ahmed'in beş lirasını affettiniz de Meh
met'inkini neden affetmediniz. Hasan'm para-
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sini affettiniz de neden Hüseyin'in parasını 
affetmediniz ? diyeceklerdir, iki kıymetli hu
kukçu arkadaşımız nasıl oluyor da nahak yere • 
böyle bir talepte bulunabiliyorlar. Bu af talebi 
yersizdir. Eğer çok acıyorlarsa iki yüz ellişer 
lira vermek suretiyle bu beş yüz lirayı kendi 
keselerinden versinler, Devlet hazinesine bu 
külfeti yüklemesinler. Nasıl oluyor da İm yo
la gidiyorlar diye oturduğum yerden sormayı 
ııâkâfi buldum, duramadım şu hasta halimde 
buraya kadar gelip bunu söylemeyi faydalı bul
dum., Netice itibariyle ricam şu olacaktır; Ad
liye Encümeni mazbatasının kabulü ile Arzuhal 
Encümeninin baştan başa nahak olan ve bizi 
kötü bir yola davet eden mazbatasının reddini 
rica ederim. (Alkışlar) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Mehmet Dökel hakkındaki hususi af talebi

ne ait Arzuhal Encümeni mazbatasının reddini 
arz ve rica ederim. 

Manisa 
Muhlis Tümay 

REÎS — Efendim, takrir Arzuhal' Encüme
ni mazbatasının reddine mütaalliktir. Takriri 
yüksek reylerinize arz ediyorum. Nazarı itibara 
alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı itibara 
alınmış ve Arzuhal Encümeni mazbatası redde
dilmiştir, efendim. 

tkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz, efendim. 

2. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
kanunu lâyihası ve Ziraat ve Adliye Encümen
leri mazbataları (1/36) 

REÎS — Bunun iki maddesi encümenden gel
mediği için, gelecek İnikada bırakıyoruz. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz, efendim. 

3. — 6290' sayılı Kanıma ekli Gümrük Giriş 
Tarife cetvelinin 37 nci faslının 37.01 ve 37.02 
pozisyonlarında tâli pozisyonlar ihdası hakkında 
kanun lâyihası ve Gümrük ve, inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe' encümenleri mazbataları (1/518) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 

(1) 160 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
cetvelinin 37 nci faslının 37.01 ve 37.02 pozis
yonlarında tâli pozisyonlar ihdası hakkında 

Kanun 

MADDE .1. — 6290 sayılı Kanuna ekli Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin 37 nci faslının 37.01 
ve 37.02 pozisyonlarında aşağıdaki şekilde tâli 
pozisyonlar ihdas edilmiştir : 

Vergi 
Tarife nispeti 

No. Eşya cinsi % 

37.01 Hassaslandırılmış levhalar, boş, 
camdan veya sair maddelerden : 

a) Röntgen filimleri Muaf 
b) Sairleri , 25 

37.02 Hassaslandırılmış peliküller, boş, 
delinmiş olsun, öîmasın, rulo ve
ya şerit halinde : 

a) Röntgen filimleri Muaf 
b) Sairleri 35 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

"MADDE 3.-— Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bitmiş
tir, efendim. 

i. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına (GATT) ekli listelerin meriyet müd
detinin uzatılmasına mütedair 1.0 Mart 1955 ta
rihli Beyannamenin tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, Tica
ret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/325) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı? Maddelere geçilmesini reylerinize 

(1) 161 sayılı matbua zaptın somondadır. 
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arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Gümrük Tarifeleri* ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin meriyet müd
detinin uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 ta
lihli beyanname tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya . 
İcra Vekilleri Heyeti 'memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit
miştir. 

5. —• Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII saydı Tür
kiye Taviz Listesinde münderiç sakız ve kolo-
fefiıla, XXV sayılı Yunanistan Taviz Listesinde 
münderiç taze ve tuzlu balıklara ait gümrük 
tavizlerinde yapılan tadil ve geri çekmelere mü
tedair Üstenin tasdiki ha,kkınd-a kanun lâyihası 
ve Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/343) (1) 

REİS — Lâyihanın tümü üzerinde söz isti
yen var mı? (Yok sesleri) 

. 1957 C : 1 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
na (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye Taviz 
Listesinde münderiç sakız ve kolofanla, XXV 
sayılı Yunanistan Taviz Listesinde münderiç 
taze ve tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde 
yapılan tadil ve geri çekmelere mütedair Lis

tenin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII sa
yılı Türkiye Taviz Listesinde münderiç sakız 
ve kolofanla, XXV sayılı Yunanistan Taviz Lis
tesinde münderiç taze ve tuzlu balıklara ait 
gümrük tavizlerinde yapılan tadil ve geri çek
melere mütedair ilişik liste tasdik" edilmiştir, 

REİS —-Birinci maddeyi ilişik liste ile bir
likte reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu «kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS -— Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Gündemde müzakere edilecek başka madde 

kalmadığı için 26 Nisan 1957 Cuma günü saat 
15 te toulanılmak üzere İnikada nihayet veriyo
rum. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
na (GATT) ekli listelerin meriyet müddetinin 
uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli 

beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 

(i) 162 saydı matbua zaptın sanandadır. Kapanma saati : 15,25 
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II — TAHRİKİ SUAL VE CEVABİ 

1. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 
1948 yrflından beri kaç ortaokul yapıldığına ve 
her birinin maliyet değerine, ortaokullara de
vam eden talebe mevcudu ile her okulda ne ka
dar öğretmen bulunduğuna dair sualine, Maarif 
Vekili Tevfik İleri'nin tahrirî cevabî (7/288) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım Millî Eğitini Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Malatya 
Dr. Tevfik Unsalaıı 

!. 1948 den beri kaç ortaokul yapılmıştır: 
2. Yapılan ortaokulların her birinin mali

yet değeri nedir? Bunun ne kadarı hükümet ne 
kadarı halk tarafından karşılanmıştır? 

3. Her ortaokula devam eden talebe mev
cudu nedir"? Ve her okulda ne kadar öğretmen 
vardır? 

4. Ders araçları tamamlanmış kaç okul 
göstermek mümkündür'? Ve hangileridir? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 0004 - 1102 

18 . IV . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 22 Ocak 1957 tarih ve 7 - 288/3776 -16900 
sayılı yazıya cevaptır : 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan tarafından 
verilen, 1948 yılından beri kaç ortaokul yapıldı
ğına, öğretmen ve öğrenci sayısına dair tahrirî 
sual takririne ait cevaplar leffen takdim kılın
mıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 

T. İleri 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'in, 1948 yılın
dan beri kaç ortaokul yapıldığına, öğretmen ve 
öğrenci mevcuduna dair olan tahrirî sual takririne 

cevaptır. 
1. 1948 yılından beri 213 aded ortaokul bi

nası yapılmıştır. 

2. İnşa edilen bir ortaokul binasının mali
yet fiyatı ortalama 200 000 liradır. 213 aded orta
okul binasının 53 adedi Devlet bütçesinden ve 160 
adedi de mahallen teşkil edilen dernekler tara
fından inşa edilmiştir. 

Müteşebbis derneklere, yaptırılan ortaokul 
binalarının ikmallerine yardım maksadiyle ve
killiğimiz bütçesinden 8 949 000 liralık yardım
da bulunulmuştur. 

3. Son duruma göre, her okulun öğretmen 
\Te öğrenci sayılarını gösterir liste ilişiktir. (*) 

4. Fizik -.kimya ve iş atelyesi malzemesi ve
rilen okulların adları ilişik listede gösterilmiştir. 

Ders "aletleri tamamlanan okullar 

Adıyaman Lisesi 
Besni Ortaokulu 
Bolvadin » 
Dinar » 
Emirdağ » 
Sandıklı » 
Ağrı Naci Gökçe Lisesi 
Doğubayazıt Ortaokulu 
Amasya Lisesi 
Güm üşhacı köy ()rtaokulu 
Ankara Atatürk 

Yenimahalle 
Bahçelievler 
Bahçelievler 
Cebeci 

» 
Ayaş 
Beypazarı 
Elmadağ 
Haymana 
Kalecik 
Kaman 
Keskin 
Kırıkkale 
Kızılcahamam 
Polatlı 
Şerefli Koçhisaı 
Akseki 

Lisesi 
» 
» 

Ortaokulu 
» 

Keçiören H. Güllü Ortaokulu 
Yıldırımbeyazıt 

Ortaokulu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(*) İlişik liste sual sahibine gösterilmiş ve 
dosyasında hıfzedümiştir. 
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Alanya Ortaokulu 
Elmalı » 
<Jiııe » 
Koçarlı » 
Nazilli » 
Söke » 
Ayvalık » 
Bandırma M. (»önen lisesi 
Burhaniye O rtaokıılu 
Erdek » 
Oönen » 
Manyas » 
»Sındırgı » 
Susurluk » 
Bozüyük » 
Söğüt » 
Bingöl » 
Kiği » 
Bitlis lisesi 
Ahlat Ortaokulu 
Tatvan » 
Akçakoca » 
Düzce » 
derede » 
Tefenni » 
Bursa Osmangazi » 
demlik » 
Karacabey » 
Mudanya A. Küstü » 
M. Kemalpaşa » 
Yenişehir » 
Çanakkale iaşesi 

Ayva c ı k O rt aokulu 
Bayramiç » 
Biga » 
Can » 
Ezine » 
Lapseki » 
Yenice » 
Çerkeş » 
İlgaz » 
Kurş-unlu » 
Borçka » 
Hopa » 
Şavşat » 
Alaca N. Tugaltay » 
İşkili}) » 
Osmancık » 
Sungurlu » 

24.4.1967 C 
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I Acıpayam 
j Buldan 

Çal 
1 Çivril 
i Sarayköy 

Tavas 
I Bismil 

Krgani 
Lice 

i Silvan 
Keşan 
Uzunköprü 
Ağın 
Maden 
Palu 

1 Kemaliye 
Aşkale 

j Hmıs 
ı İspir 

Oltu 
Pasinler 
Mihallıcçık 
Seyitgazi 
Sivrihisar 
İslâhiye 
Nizip Ali Alk 
Bulancak 
Görele 
Ş. Karahisar 
Tirebolu 

(iümüşanc 
« 

Bayburt 
Kelkit 
Torul 

Şiran 
Hakkâri 
1 )örtyol 

İskenderun 

Kırıkhan 

Mersin 

Anamur 0 
Gülnar 

• Eğridir 
Keçiborlu 
Senirkent 
Ş. Karaağaç 
Uluborlu 

\6 — 

: 1 
Ortaokulu 

an 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İaşesi 

Ort aokulu 
» 
» 

» 
» 
» 

Lisesi 

Ort aokulu 

1 âscsi 

rtaoku 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

lıı 



İstanbul Atatürk 
» Beyoğlu 
» Davutpaş 
» Emirgân 
» Fındıklı 
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Kız Lisesi 

Ortaokulu 
a 

» Gaziosmanpaşa 
» Gelenbevi 

Heybeliada 
İstanbul Kadıköy 

» Kadıköy 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

K. Atatürk Ortaokulu 
» Karagümrük Ortaokulu 
» Kartal 
» Nişantaşı 
» Pendik 
» Sarıyer 

Yalova 
Çatalca 
Silivri 
Şile 
İzmir 

» Bornova 
» Tilkilik 

Bayındır Ü. Onart 
Çeşme 
Dikili 
Kemalpaşa 
Kınık 
Kuşadası K. Aldoğ 
Menemen 
Ödemiş 
Seferihisar 
Tire 
Urla 
Ardahan 
Araç 
Daday 
inebolu 
Taşköprü 
Tosya 
Kayseri 
Bünyan 
İncesu 
Pınarbaşı 
Yeşilhisar 
Kırklareli 
Babaeski 
Lübpiurgaz 
Vize 
Gebze 

» 
Kız Lisesi 

Ortaokulu 
» 
» 
» 
» 
» 

Koleji 
Ortaokulu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

an » 
» 

Lisesi 
Ortaokulu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
•» 
» 
» 
-» 
» 

. 

. 1957 0 
Gölcük 
Karamürsel 
Konya 
Beyşehir 
Ermenek 
Ilgın 
Kadınhanı 
Karaman 

: 1 
Ortaokulu 

Seydişehir M. Esat 
Emet 
Gediz 
Simav 
Tavşanlı 
Akçadağ 
Arapkir 
Darende 
Hekimhan 
Pütürge 
Akhisar A. 
Alaşehir 
Demirci 
Kırkağaç 
Kula 
Salihli 
Soma 
Turgutlu 
Elbistan 
Göksün 
Nuseybin 
Savur 
Muğla 
Bodrum 
Fethiye 
Marmaris 
Milas 
Yatağan 
Muş 
Nevşehir 
Avanos 
Gülşehir 
Hacıbektaş 
Mucur 
Ürgüp 
Aksaray 
Bor Şehit N. 
Ulukışla 
Fatsa 
Gölköy 
Perşembe 

Şefik 

Pamir 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
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Çayeli 
Pazar 

Adapazarı 

Geyve 
Hendek 
Sapanca 
Alaçam 

Ortaokulu 
» 

Lisesi 

Ortaokulu 
» 
» 
» 

Çarşamba Ortaokulu 
Havza 
Veziköprü 
Adana İstiklâl 

» Tepebağ 
Ceyhan 
Kadirli 
Karaisalı 
Kozan 
Siird 
Beşiri 
Sinob 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lisesi 
Ortaokulu 

Lisesi 

Ayancık Ortaokulu 
Boyabat 
Gerze 
Sivas 

» 
» 
» 

Divriği N. Demirbağ » 
Gürün 
Kangal 
Koyulhisar 
Suşehri 
Zara 
Tekirdağ 

» 
» 
» 
» 
» 

Lisesi 

1957 C 
Çorlu 
Malkara 
Erbaa 
Niksar 
Turhal 
Zile 
Akçaabat 
Beşikdüzü 
Maçka 

: 1 • 

Ortaokulu 

Of Şehit A. Türkkan 
Sürmene 
Vakfıkebir 
Kalan 
Çemişkezek 
Hozat 
Ovacık 
Nazimiye 
Birecik 
Siverek 
Sürüç 
Eşme 
Boğazlıyan 
Sorgun 
Devrek 
Ereğli 
Safranbolu 

' 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
T> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Lise 
Kolej 

îemal 

Ortaokul 

Yekûn 

1 

1 

22 
1 

256 

279 

\>9<i 
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İçtima : S S. SAYISI 159 

Zonguldak'm Meşrutiyet mahallesinde 11 numaralı evde oturan 
Mehmet Dökel'in mahkûm olduğu para cezası hakkında AdBye 

ve Arzuhal encümenleri mazbataları (5/39) 

Arzuhal Encümeni mazbataaı 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 10501 
Arzuhal En. No. 9975 

19 . XII . 1956 

Adliye Encümeni Reisliğine 

Zonguldak'ta Meşrutiyet mahallesinde, 11 
numaralı evde oturan Mehmet Dökel tarafından, 
Şaziment adında bir kadın aleyhine açılan men'i 
müdahale dâvası, mahallî mahkemesince varit gö-
rülmiyerek reddedilmiş ve bu baptaki karar Tem-
yiz Birinci Hukuk Dairesince tasdik olunmuştur. 

Davacı Mehmet Dökel bu tasdik kararı hak
kında tashih yoluna başvurmuş ise de mezkûr 
Temyiz Dairesi bu husustaki talebi, yerinde ol
madığı beyaniyle ret ve müstediyi Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 442 ve 5435 sayılı Ka
nunun 2 nei maddeleri mucibince, beş yüz lira 
para cezasına mahkûm etmiştir. 

Müstedi bu kararın da düzeltilmesi talebiyle 
müracaatte bulunmuş ise de daire, bu talebi de, 
tashih isteğinin birden fazla dermeyanı caiz ola-
mıyacağmı ileri sürerek, keza reddetmiştir. 

Bunun üzerine dilekçi, Büyük Millet Meclisine 
müraçaatle, hükmedilen para cezasının 5435 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne aykırı 
bulunduğunu iddia ederek, kaldırılmasını iste
miştir. -

Encümenimiz, bir istitaf, dolayısiyle bir af 
müracaatı şeklinde kabul ettiği bu istek hakkında, 
Adliye Vekâletinden davet eylediği temsilci hu-
zuriyle lâzımgelen tetkikatı yapmıştır. 

Bahis mevzuu 5435 sayılı Kanunun dilekçi 
tarafından istinadedilen 3 ncü maddesi hükmü

nün mesele ile bir alâka ve münasebeti yoksa da 
bu hâdisede muttarit ve mülayim tatbikat hilâ
fına takdir hakkının çok şiddetli bir şekilde kul
lanılarak müstedinin âzami hadde mahkûm edil
miş olması mâdelet, nasfet ve hakkaniyet ka
ide ve prensipleriyle gayrikabili telif görülmüş
tür. 

Bilhassa bu kabil ağır hükümlerin alâkalıları 
kanun yoluna müracaatten alıkoymak suretiyle 
mağdur duruma düşüreceği de şüphesizdir. 

Bu sebeplere binaen, Temyiz Birinci Hukuk 
Dairesince 7 . IV. 1956 gün ve 2914/2172 sayılı 
ilâmla hüküm altına alman beş yüz lira para ce
zasının af ve atıfet yoliyle dilekçiden alınmaması 
hususunun yüksek encümenlerine inha edilmesi
ne ittifakla karar verilmiştir. 

Keyfiyeti, Dahilî Nizamnamenin 54 ncü mad
desi mucibince iktizası ifa buyurulmak üzere 
arz ederiz. 

Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya 

A. F, Ağaoğlu 
Kâtip 
Sivas 

A. Doğruyol 
Mardin 

R. K. Timuroğlu 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Mardin 
B. Erdem 
Seyhan 
S. Serçe 



Adliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye Encümeni 

Esm No. 10501/9975 
Karar No. 22 

22 . I , 1957 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 

Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesinde 11 
numaralı evde Mehmet Dökel'in mahkemece 
reddolunan ve Temyiz Mahkemesince de tas
dik olunan karar aleyhine karar tashihi ta
lebinde bulunması üzerine Temyiz Mahkemesi 
talebi varit görmiyerek reddetmekle beraber 
müstediyi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 442 ve 5435 sayılı Kanunun ikinci mad
deleri mucibince 500 lira para cezasına mah
kûm etmiş bulunmaktadır. 

Encümenimizce bu cezanın affı inha edil
mekte ise de bu nevi para cezalarının inzibati 
ve intibahi mahiyette olduğu, bu itibarla hu
susi kanunlarında sarahat bulunmıyan haller
de hapse çevrilmek suretiyle infazı mümkün 
olmadığı, bahsi geçen kanunda ise bir sara
hat mevcut bulunmadığı, bu nevi para ceza
larının Türk Ceza Kanununun 10 ve 19 ncu 
maddelerine göre infazı mümkün olmadığına 
göre amme alacaklarının tahsil usulü hakkın
daki kanun hükümlerine tevfikan tahsili ica-
bettiği cihetle cezai vasfı ve âmme kokusu bu
lunmadığı, eismani cezaya tahvili bahis mevzuu 
olmadığına göre atıfet kabilinden de olsa hu
susi bir affa mevzu olamıyacağı aşikârdır. 

Ayrıca hâkimler, ceza takdirinde kanun
da mevzu cezanın asgari ve âzami hadleri ara
sında takdir hakkına da sahibolduklarından ve 
hâkimlerin takdir hakkına müdahale caiz bu
lunmadığından mücerret âzami had takdir 
olunduğu mucip sebebine dayanılarak hususi 
af kanunu teklifi uygun görülmemiştir. 

Bu itibarla Arzuhal Encümeninin Mehmet 
Dökel'in affı hakkındaki teklifi kabule şayan gö
rülmediğinden reddine ittifakla karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi 
Aydın 
C. Ülkü 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

İmzada bulunamadı 

Bu Mazbata M. 
Bingöl 
N. Araş 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Çoruh 
M. önal 

Konya 
//. Aydıner 

Yozgad 
M. Ataman 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Konya 
T. F. Baran 

Zonguldak 
N. Kiri§çioğlu 

Erzincan 
8. Perinçek 

Sivas 
§.- Ecevit 

Zonguldak 
E. Saym 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No: 10501 
Arzuhal En. No: 9975 

Karar No: 91 
Yüksek Reisliğe 

1$ . IV . 1957 

Zonguldak'ta Meşrutiyet mahallesinde 11 nu
maralı evde oturan Mehmet Dökel'in vâki tashihi 
karar talebinin reddine ve kendisinden Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 442 ve 5435 
sayılı Kanunun da 2 nci maddeleri gereğince 

(500) lira para cezası alınmasına, Temyiz Mah
kemesi Birinci Hukuk Dairesince 7 . IV . 1956 
gün ve 2914^172 sayılı ilâmla hükmedilmiştir, 

Mahkûmünbih para cezasının affı hakkında 
adı geçen Mehmet Dökel tarafından ileriye sürü-

( S. Sayısı ; 159) 



len istek üzerine encümenimizin, Adliye Vekâle
tinden davet ettiği mümessil huzuriyle yaptığı 
tetkikat neticesinde vâki isteği yerinde görerek 
mezkûr para cezasının affı hususunu inha etmesi
ne karşı Adliye Encümeni, bu cezanın inzibati ve 
intibahı mahiyette bir oeza olduğunu ve bu mahi
yeti itibariyle de âmme alacakları hakkındaki Ka
nuna tevfikan tahsili lâzımgelip cismani cezaya 
tahvili mümkün olmamak hasebiyle hususi af ta
lebine mevzu ittihaz edilemiyeceğini beyanla, in 
hamızın reddi cihetine gitmiştir. .. 

Müşarünileyh encümenin istinadettiği bu mu
cip sebep bizce mülayim görülmemektedir. Çün
kü, hususi affın münhasıran cismani cezaları is
tihdaf ettiği ve hâdisedeki para cezasının, mü
cerret hapse tahvili mümkün olmamasından dola
yı bu müessesenin şümulü dışında bırakılabilece 
ği yolundaki noktai nazarı teyideden hiçbir ka
nuni veya hukuki kayıt ve kaideye veya teamü
le raslamak mümkün değildir. 

Bu itibarla vâki af talebinin bu müessesenin 
hudutları içinde mütalâası gerekmekte olduğun
dan encümenimiz, eski görüş ve kararında ısrar 
etmeyi uygun bulmuştur. 

Meselenin esasına gelince; Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 442 nci maddesiyle 
para cezasına mütaallik olarak sevk edilen hü
küm ancak kötü niyet sahibi kimseler hakkında 
şiddetle tatbik olunabilirse de, taaddüt ve tevali 

edegelen bisut müracaatleriyle veya işin mahi
yeti itibariyle Temyiz dairesi nezdinde suiniyeti 
sabit olmuş kimselerden bulunmadığı anlaşüan 
müstedinin tashihi karar yoluna müracaatinde 
bu para cezasının âzami haddine mahkûm edil
mesi mâdelet, nasfet ve hakkaniyete uygun 
düşmez. Aynı zamanda bu hal, ilgili diğer va
tandaşlarımızı da bu kanun yoluna başvurmak
tan alıkoyabilir ki, bu keyfiyet de adalet Ü2e-
t'inde tesir icra eder. 

Diğer taraftan-.Hazinenin şahsi hakları cüm
lesinden olan bir kısım vergiler, hükümranlık 
Hakkına dayanılarak zaman zaman af ve terkin 
edilmiş olduğuna göre, hâdisedeki para cezası
nın da affı cihetine gitmek mümkün ve caizdir. 

Binaenaleyh, sözü geçen para cezasının, arz 
olunan sebeplerden dolayı affı hususunun Yük
sek tasvibe sunulmasını saygı ile rica ederiz. 

Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya 

A. F. Ağaoğlu 
Kâtip 
Sivas 

A. DoğruyoU 
Mardin 

B. Erdem 
Seyhan 
S. Serçe 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Edirne 
H. Maksudoğlu 

Mardin 
R. K. Timuroğlu 

Trabzon 
8. Karayavuz 

mmtm 
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Devre : X I f\f\ 
ÎÇthna: 3 S. S A Y I S I : I D i l 

6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 37 nci 
faslının 37.01 ve 37.02 pozisyonlarında tâli pozisyonlar ihdası 
hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/518) 

TC. 
Başvekâlet 23 . VII. 1956 

Kanunlar t e Kararlar 
Tetkik Dairesi ğ 

Sayı: 71 • 399/2637 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6290 sayılı Kanuna ek Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 37 nci faslının 37.01 ve 37.02 pozis
yonlarında tâli pozisyonlar * ihdası hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 12 . VII. 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

f ESBABI MUCİBE 

Röntgen cihazları ve filimleri, 6290 sayılı Kanunla kaldırılan 1499 sayılı Gümrük Tarife Ka
nununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 620 nci numarasına tatbik edilerek Gümrük Vergisinden 
muaf tutulduğu halde röntgen cihazı mer'i tarifemizin 85.12 pozisyonunda ismen zikredilmek 
suretiyle Gümrük Vergisinden istisna edilmiş, fakat bu cihazlara ait filimler ise 37.01 ve 37.02 po
zisyonlarında yer almak suretiyle kıymetlerinden % 25 ve % 35 nispetlerinde vergiye tâbi tutulmuş 
bulunmaktadır. 

Memleketin sağlığı ile çok yakın alâkası bulunan ve bilhassa dâhilde imal edilmiyen bu mü
him maddenin vergiye tâbi tutulması maliyeti artırmakta ve binnetice vatandaşlar arasında hak
lı şikâyeti mueibolmaktadır. 

Uzun senelerden beri yurda vergiden muaf olarak girmekte olan röntgen filimlerinin yeni 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde vergiye tâbi tutulmuş olması bir zühul eseri bulunduğundan, es
kiden olduğu gibi yine vergiden muaf olarak yurda ithali lüzumlu ve zaruri görülmektedir. 

Bu maksadı temin için Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 37.01 ve 37.02 tarife pozisyonlarında 
tâli pozisyonlar ihdas suretiyle röntgen filimleri vergiden istisna edilmiş, sairleri için de kanun
da gösterilen vergiler ipka edilmiştir. 
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Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Esas No. 1/518 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe* 

6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
cetvelinin 37 nci faslının 37.01 ve 37.02 pozisyon
larında tâli pozisyonlar ihdası hakkında kanun 
lâyihası, ilgili vekâletler temsilcilerinin de işti
rakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere edil
d i 

Hükümet esbabı mucibesinde zikredilen 
hususlar encümenimizce de yerinde görüldüğün
den kanun lâyihası aynen ve mevcudun ittifa-
triyle kabul edilmiştir. 

İşin ehemmiyetine binaen tercihan ve müs-
tacelen görüşülmek üzere havalesi gereğince 
Maliye Encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe arz olunur. 

Gümrük ve inhisarlar 
Encümeni Reisi 

Trabzon 
M. Ooloğlu 

Kâtip 
Sivas 

ff. Çitil ~ 

4 . XII . 1956 

M. M. 
Samsun 

A. Keleşoğlu 

Ağrı 
Halis özttirk 

İmzada bulunamadı 
Gazianteb 
8. İnal 

Hatay 
A. Çilli 
Sinob 

Hâşim Tan 
İmzada bulunamadı 

Samsun 
H. Uz&r 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/518 
Karar No. 20 

27 . XII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
cetvelinin 37 nci faslının 37.01 ve 37.02 pozisyon
larında tâli pozisyonlar ihdası haklandaki kanun 
lâyihası encümenimizde Hükümet temsilcilerinin 
de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatasın
da da zikredildiği gibi Hükümet tarafından sevk 
edilen esbabı mucibe lâyihasında münderiç husu-
sat muvafık görülerek kanun lâyihası mevcudun 
ittifakiyle ve aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisilğe saygı ile su
nulur. 

Mazbata M. Kâtip 
Afyon K. Sivas v 
• O. Tatu K. Oskay 
Giresun Çankırı 
A. îzmen A. Emrem 
Seyhan Mardin 

M. Akçalı A. Kalav 

Maliye En. Reisi 
Amasya 

H. Koray. 
Bolu 

S. Baysal 
Çorum 

C. Köstekçi 

(S. Sayın : 160) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. i/518 
Karar No. 82 

12 . IV . 1957 

Yüksek Reisliğe 

6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük giriş tarife 
cetvelinin 37 nci faslının 87.01 ve 37.02 pozisyon
larında tâli pozisyonlar ihdası hakkında Güm
rük ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 23 . VII . 1956 tarihli ve 
71 - 399/2637 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası, Gümrük ve İnhisarlar ve Maliye 
Encümenleri mazbatalariyle birlikte encümeni
mize havale edilmiş olmakla alâkalı vekâlet 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihası, memleket sağlığı ile çok ya
kın alâkası bulunan ve dâhilde imal edilemiyen 
röntgen filimlerinin gümrük resminden muafi
yetini temin maksadiyle sevk edilmiştir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde belirtildiği ve 
Hükümet mümessillerinin de verdikleri mütem
mim izahattan anlaşıldığı üzere röntgen cihazla
rı ve filimleri mülga 1499 sayılı Gümrük 
Tarife Kanununda dahi gümrük resmin
den muaf muaf tutulduğu halde 6290 sayılı 
Gümrük Tarife Kanunu röntgen cihazlarını güm
rük resm-mden istisna ettiği halde bir zühul 
olarak asıl ihtiyaç maddesi olan röntgen filim-
lerini muafiyetler arasında göstermemiştir. 

Bu sebeple ihzar olunan kanun lâyihası en
cümenimizce de muvafık görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin 
teklifi veçhile encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili Mazbata M. Kâtip 
Kırklareli Zonguldak Tokad 
Ş. Bdkay S. Ataman ö. Sunar 
Ankara Aydın Balıkesir 
M. Ete Z. Vray M. H. Timurta§ 
Bursa Çankırı Çorum 

H. Köymen T. Uygur Y. Gürsel 
Elâzığ Eskişehir İstanbul 

ö. F. Sanaç A. Potuoğlu N. Â. Sav 
Kastamonu Konya Konya 

H. Dura M. Bağrtaçik R. Birana 
Ordu Ordu Rize 

R. Aksoy S. îşbakan ff. Agun 
Rize Siird Siird 

/. Akçal B. Erden M. D. Süalp 
Trabzon Trabzon 

S. F. Kalayqjyglu t. Şener 
Van Yozgad 

K. Yörükoğlu T. Alpay 

(S. Sayısı : 160 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLİFÎ 

6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 37 nci faslının 37.01 ve 37.02 pozis

yonlarında tâli pozisyonlar ihdası hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6290 sayılı Kanuna ekli Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin 37 nci faslının 37.01 
ve 37.02 pozisyonlarında aşağıdaki şekilde tâli 
pozisyonlar ihdas edilmiştir : 

Vergi 
Tarife nispeti 

No. Eşya cinsi % 

37.01 Hassaslandırılmış levhalar, boş, 
camdan veya sair maddelerden': 

a) Röntgen filimleri 
b) Sairleri 

37.02 Hassaslandırılmış peliküller, boş, 
delinmiş olsun, olmasın, rulo ve
ya şerit halinde : 

a) Röntgen filimleri 
b) Sairleri 

Muaf 
25 

Muaf 
35 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12 . V I I . 1956 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes M. C. B&rıgü 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 

Devlet Vekili. 
• C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İkt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Denıirer 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. v 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve IQ. Mua- Vekili 
N. Kbrez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

İşletmeler Vekili ve 
Çalışma V. V. 

8. Ağaoğlu 

• • '—»i 
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Devre : X 
Ufim-. s S. S A Y I S I : 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli 
listelerin meriyet müddetinin uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 
tarihli Beyannamenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, 
Gümrük ve inhisarlar, Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1/325) 

T. C. 
Başvekâlet 3 . XI. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/184, 3561 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine "V - ' k 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmağına (Gatt) ekli listelerin mer'iyet müddetinin 
uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki hakkında Hariciye Vekâle
tince hazırlanan ve Yüksek Mealise takdimi icra Vekilleri Heyetince 27 . IX . 1955 tarihinde ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte nunulmuştur. 

Mezkûr beyannamenin 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince 11 . VI . 1955 tarihli ve 4/5357 sayılı kararname 
ile tasvibedilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Âkıd Taraflarının 28 Ekim 1954 ilâ 
11 Mart 1955 tarihleri arasında Cenevre'de akdeyledikleri Dokuzuncu Devre Toplantısı sonunda Ge
nel Anlaşma metninde yapılacak tadilâta mütaal lik olarak kabul edilen vesikalar meyanmda GATT 
Tâviz Listelerinin müddetlerinin temdidine dair bir Beyanname metni de bulunmaktadır. 

Genel Anlaşmaya Türkiye'nin iltihakına mütedair Torquay Protokolü ile mevzuubahis listelerin 
mecburi meriyet süresi 1 Ocak 1954 olarak tesbit edilmişti. Âkıd Taraflar bilâhara Eylül - Ekim 1953 
tarihlerinde akdeyledikleri Sekizinci Devre Toplantılarında bu süreyi 24 Ekim 1953 tarihli bir Beyan
name ile 1 Temmuz 1955 e kacfar uzatmışlardır. Hükümetimiz de bu temdit keyfiyeti lehinde buluna
rak mezkûr beyannameyi o tarihte imzalamış ve bu metin Türkiye Büyük Millet Meclisince 10 Mart 
1954 tarihinde kabul olunan 6369 sayılı bir Kanunla tasdik edilmiştir. 

Âkıd Taraflar mâruz Dokuzuncu Toplantılarında listelerin mecburi tatbik süresinin 1 Temmuz 
1955 tarihinde sona ermesi muvacehesinde, Genel Anlaşma metninde yapılması arzu edilen tadil gö
rüşmeleriyle müteradif olarak, mezkûr sürenin yeniden uzatılması meselesini incelemişlerdir. 

Bu mevzuda yapılan görüşmeler esnasında çeşitli nüansları ihtiva eden başlıca iki görüş belir
miştir : . % ' 

1. Gümrük tavizlerine daha büyük bir istikrar vereceği cihetle listeler gayrimuayyen bir müd
det için temdidedümeli, ancak bunlara bu istikrara tekabül edecek bir elastikiyet bahşetmek de de-
ğigen ahval ve gerait dolayısiyle zaruri bulunduğundan, Âkıd Taraflardan peşinen istihsal edil 
müsaadelere tevfikan, tavizler bâzı hususi ahvalde her zaman müzakere mevzuu olabilmelidir. 
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2. Tavizlerin her zaman müzakere mevzuu yapılabilmesi, bunların istikrarı ile kabilitelif olmıya-

cağından, mecburi meriyet müddeti iki veya üç sene gibi mahdut devrelere inhisar ettirilmeli ve Ge
nel Anlaşmada yapılan tadilât yürürlüğe girinceye kadar da elyevm mevcut bulunan «hayırhah tet
kik prosedürü» ile iktifa edilmelidir. 

Bu hususta yapılan görüşmeler sonunda ekonomik menfaatlerimize daha uygun olacağı mülâha
zaca ile memleketimizin de iştirak ettiği ikinci görüş ekseriyet tarafından benimsenmiş ve kabul olu
nan 10 Mart 1955 tarihli bir beyanname mucibince listeler 1 Ocak 1958 tarihine kadar temdidedile-
rek Âkıd Hükümetler ve bu meyanda 20 . X I . 1954 tarihli ve 4/398.5 sayılı Kararnameye tevfikan Hü
kümetimiz tarafından imzalanmıştır. 

Akıd Taraflar mezkûr temdit keyfiyetini karar altına alırken aynı zamanda arzu eden Âkıd 
Taraflara listelerinde mevcut ve günün icaplarına uymıyan tavizleri mahdut adedde tarife po
zisyonlarına inhisar etmeleri şartiyle, tekrar müzakere etmek serbestisini tanımışlardır. Bu gibi 
tavizler mevzuunda yapılacak tadil ve geri çekmeler Genel Anlaşma hükümlerine uygun olarak 
mukabil taviz itası suretiyle gerçekleşecektir. 

10 Mart 1955 tarihli Beyanname metninin tetkikinden de müsteban olacağı- veçhile, Âkıd 
Tarafların icrasına mezun bulundukları mezkûr tadil ve geri çekme müzakereleri 1 Temmuz 1955 
tarihinden önce başlamak suretiyle en geç 30 Eylül 1955 tarihine kadar sürecek ve her halü kâr
da Beyanname, imza eden memleketler hakkında tavizler bakımından makable şâmil olarak 1 
Temmuz 1955 tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir. 

Âkıd Tarafların mezkûr kararının bahşeylediği müzakere imkânlarından memleketimizin de 
faydalanması esbabı Hükümetimizce teemmül edilerek Türkiye GATT Taviz Listesi geri çekilme
si veya vergilerinin tadil edilmesi gereken tarife pozisyonları bakımından esaslı bir şekilde ince
lenmiş ve aşağıda tadadolunan sebeplere binaen mezkûr müzakerelere iştirakte memleketimiz ba
kımından katî bir fayda ve zaruret bulunmadığı neticesine varılmıştır. • 

1. Çekilmek istenen her taviz mukabilinde Genel Anlaşmanın XXVIII nci maddesi muci
bince muadil kıymette yeni bir taviz itası mecburiyeti ve bu yeni taviz itası bakımından Türki
ye'nin imkânlarının, evvelce taviz mevzuu yapılabilecek bilûmum ithalât emtiasına esasen taviz 
tanınmış bulunması dolayısiyle, mahdudoluşu. 

2. Mer'i Taviz Listemizin 3 - 4 sene gibi kısa bir devre zarfında uygulanmış olması ve bu 
müddet zarfında , verdiğimiz tavizler bakımından iktisadi durumumuzda tadil ve geri çekmeyi mü-
tazammm mühim değişiklikler vukubulmaması. 

3. Genel Anlaşmaya revizyon neticesinde ithal edilen ve iktisaden az gelişmiş memleketlerin 
Dokuzuncu GATT Konferansında elde ettikleri en mühim kazanç telâkki edilmesi gereken sınai 
kalkınma zımnında taviz çekme (Madde XVIII-A) üe Âkıd Tarafların hakemliğini de derpiş 
eden ve bu itibarla mevcut duruma nazaran daha da lehimize bulunan «hususi ahvalde» Âkıd 
Taraflardan peşinen istihsal edilecek müsaadelere tevfikan yapılacak müzakere prosedürleri 
(Madde XXVIII-4 muaddel) dolayısiyle, ihtiyaç halinde, tavizlerimizi tekrar müzakere etmek 
imkânının her zaman mevcut bulunuşu. 

4. Mahiyeti itibariyle son derece teknik ve mudil bulunan tarife müzakerelerinin 6 ay gibi 
uzun bir müddet sürmesi ve bunun için ihtiyarı gereken malî külfetin, çekmek istiyebileceğimiz 
çoğu iktisadi lüzum ve zaruretlerden ziyade politik mülâhazalara istinaden verilen tavizlerin ge
ri alınmasına müncer olması. 

5. Haklarında taviz tanımış olduğumuz maddelerin yerli istihsallerini, lüzumu halinde, uy
gulamakta olduğumuz miktar tahditler yoliyle, her zaman himaye edebilmek imkânının mahfuz 
bulunması. 

Mâruz mülâhazalara binaen Temdit Beyannamesi bâzı Âkıd Taraflar misillû Hükümetimizce 
tadil ve geri çekme müzakerelerine tevessül olunmadan imzalanmış bulunmaktadır. 

Mezkûr Beyanname ile Âkıd Taraflar, aynı zamanda, Genel Anlaşmaya Revizyon neticesin
de ithal edilen iktisadi kalkınma zımiimda taviz çekme müzakereleri (Madde XVIII-A) ile «hu-
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susi ahvalde» Akıd Taraflardan istihsal edilecek müsaadeler ile tavizlerin tekrar müzakeresi 
(Madde XXVIII-4) hakkındaki iki yeni prosedürü Muaddel Genel Anlaşmanın meriyete girme
sine takaddümen tatbik mevkiine koymayı kabul etmişlerdir. 

Yukarda mâruz mülâhazalarla mezkûr Beyannameyi imzalamayı menfaatlerimize uygun gö
ren ve bunu 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanuna müsteniden 11 Haziran 
1955 tarihli ve 4/5357 sayılı Kararname ile 1 Temmuz 1955 tarihinden itibaren yürürlüğe ko
yan Cumhuriyet Hükümeti Beyannamenin tasdiki maksadiyle hazırladığı ilişik kanun lâyiha
sını Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz eder. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 17 . t . 195(1 

Esas No. 1/324 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına (GATT) ekli listelerin meriyet müddet
lerinin uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 
tarihli Beyannamenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası, Hükümet mümessillerinin iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibede ileri sürülen hususlar en-
cümenimizce de yerinde görüldüğünden, lâyiha 
aynen ve ekseriyetle kabul edildi. 

Havalesi gereğince Gümrük ve inhisarlar 
Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni Reisi M. M. 
tzmir * istanbul 

V. Baban F. Tekil 

Kâtip 
Denizli Çanakkale 

ı.- Çobanoğlu N.F. Alpkartal 

Çorum 
-S'. Baran 

İstanbul 
N. Tlabar 

Konya 
M. Obıız 

Çorum 
K. Terzioğlu 

tzmir 
.9. Giz 

Çanakkale 
B. EniLstün 

Erzurum 
R. 8. Burçak 

Kastamonu 
B. Aktaş 

Manisa 
H. Bayur 

Sinob 
(Söz hakkım mahfuzdur) 

M. Tilmerkan 
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" Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 3 .11.1956 
Esas No. 1/325 

Karar No. 8 
Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına (GATT) ekli listelerin meriyet müddet
lerinin uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 
tarihli Beyannamenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası, Hükümet mümessillerinin iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibede ileri sürülen hususlar en-
cümenimizce de yerinde görüldüğünden, lâyiha 
aynen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev-

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına (GATT) ekli listelerin meriyet müd
detinin uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 
tarihli Beyannamenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası, ilgili Hükümet mümessillerinin işti
rakiyle encümenimizde incelendi : 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması (GATT) Âkıd Taraflarının 28 Ekim 1954 
den 11 Mart 1955 tarihine kadar yaptıkları 
toplantılarda tesbit ve izhar edilen Genel An
laşma metninde yapılacak tadilâta ait vesikalar 
meyanında bulunan taviz listelerinin müddetleri
nin temdidi beyannamesi 10 Mart 1955 tarihinde 
Hükümetimizce imza edilerek yürürlüğe konul
muştur. 

Gümrük tarifelerinde istikrarı temin mü* 
îâhazaslyle Âkıd Taraflar bir taraftan listeleri 
müddetlerini 1 Ocak 1958 tarihine kadar te,m-
didederken, diğer taraftan da bu taviz liste
lerinde tadil ve geri çekme müzakerelerine de 
girişmiş iseler de, esbabı mucibe lâyihasında 
etraflıca izah edilen sebepler dolayısiyle Hü-. 
kümetimiz bu görüşmelere katılmamıştır. 

Genel Anlaşmaya memleketimizin iltiha-

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Gümrük ve în. Encümeni Reisi M. M. 
Trabzon Tokad 

M. Goloğlu H. Kangal 

Kâtip 
Samsun Gazianteb Kars 

A. Keleşoğlu 8. İnal K. Güven 
Samsun Samsun 
ö. Güriş H. Üzer 

kına mütedair Torquay Protokolünde taviz lis
telerinin mecburi meriyet süresi 1 Ocak 1954 
olarak tesbit edilmiş ve bu müddet 24 Ekim 
1953 tarihli bir beyanname ile 1 Temmuz 1955 
tarihine kadar temdit olunarak işbu son Pro
tokol 6369 sayılı Kanunla tasdik edilmiştir. 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına bağlı taviz listelerinin müddetlerinin uzatıl
ması millî menfaatlerimize uygun görüldüğün
den bahis mevzuu temdit beyannamesinin tas
dikine dair kanun lâyihası encümeniraizce ay* 
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunular, 
Ticaret En. Reisi M. M. Kâtip 

Bursa Ankara- Konya 
//, Şaman N. İnanç M. Güzelkılmc 

Ankara Bursa Erzurum 
//. Bulgurlu B. C. Zağra C. önder 

Kocaeli Kocaeli Maraş 
H. O. Erkan II. Başak 7?. Öksik 

İmzada bulunamadı 
Ordu Seyhan Sivas 

M. Yatım N. t, Tolmı H. Yüksel 

Ticaret Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Ticaret Encümeni 13 . VI . 195€ 
Esas No. 1/325 
Karar No. 29 « 

Yüksek Reisliğe 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/325 
Karar No. 80 

12. IV .1957 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına (GATT) ekli listelerin meriyet müddeti
nin uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli 
beyannamenin tasdiki hakkında Hariciye Ve
kâletince he zırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 3 . XI. 1955 tarihli ve 71 -184/3561 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Ha
riciye, Gümrük ve İnhisarlar ve Ticaret encü
menleri mazbatalariyle birlikte encümenimize 
havale edilmiş olmakla alâkalı vekâletler mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin me
riyet müddetinin temdidine mütedair 10 Mart 
1955 tarihli beyannamenin tasdikini istihdaf 
eden kanun lâyihası millî menfaatlerimiz bakı
mından uygun görülerek maddelerin müzake
resine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi veç
hile encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Ankara 
M. Ete 
Bursa 

H. Köymen 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Kastamonu 

H. Dura 
Ordu 

R. Aksoy 
Rize 

/. Akçal 
Trabzon 

8. F. Kalayctoğlu 

Mazbata M. 
Zonguldak 
8. Ataman 

Aydın 
Z.JJray 
Çankırı 

T. Uygur 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Konya 

M. Bağrmçık 
Ordu 

8. îşbakan 
Siird 

B. Erden 
Trabzon 
/. Şener 
Yozgad 

T. Alpay 

Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çorum 

Y. Gürsel 
İstanbul 

N. Â. Sav 
Konya 

R. Birana 
Rize 

//. Agun 
Siird 

M. D. Süalp 
Van 

K. Yörükoğlu 

(g .8*ym: İM) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
(GATT) ekli listelerin meriyet müddetinin uza
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyan

namenin tasdiki hakkında Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin meriyet müd
detinin uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 ta
rihli Beyanname tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. - - Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 . IX . 1955 
Başvekil 

.1. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sdrol 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 
F. R. Zorlu 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardıma 

îkt. ve Ticaret Vekili 
$. Yırcalı 

Giiın ve İnh. Vekili 
• E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M, Çmmşoğlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 

Millî M. V. V. 
F. Köprülü 

Devlet Vekili ve 
Dahiliye V. V. 

E. Menderes 
Adliye Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ' 

Dahiliye Vekili 

Maliye Vekili 
B. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K, Zeytinoğlu 

Sh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
B. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

( & 'Sayısı1 :; İBİ ) 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE. TİCARET GENEL ANLAŞMASINA EKLİ LİSTELERİN MERİ

YETTE TUTULMASINA MÜTEDAİR BEYANNAME 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (badema «Genel Anlaşma» oÜye anılacaktır.) Âkıd 
Tarafları, 

24 Ekim 1953 tarihli beyanname gereğince, Genel Anlaşmaya ekli listelerde yer alan tavizlerin 
müemmen konsoljdasyon devresinin 30 Haziran 1955 tarihinde sona ereceğini ve bu suretle, bu tarih
ten sonra her Âkıd Tarafın, diğer Âkıd Taraflarla müzakere yoliyle, kendi listesinde yer alan bir 
maddeye, I I nci madde mucibince tatbik etmeyi kabul eylediği muameleyi tadil edebileceğini veya 
bunun tatbikini durdurabileceğini nazarı itibara alarak, 

Genel Anlaşma hükümlerine göre, mecburi tatbik sürelerinin hitama ermesi halinde dahi listelerin 
tamamen meriyette kalması gerekiyorsa da, Âkıd Tarafların Genel Anlaşma sayesinde istihsal olunan 
en mühim neticelerden birini teşkil eyliyen tarifelerin istikrarına yardım edebilmek maksadiyle lis
telerin mezkûr müemmen konsolidasyon devresini uzatmak arzusunda olmalarını nazarı itibara ala
rak, 

Âkıd Tarafların, dokuzuncu toplantılarında, Genel Anlaşmanın XXVIII nci maddesi ile XVIII 
nci maddesinin A kısmını tadil eden bir protokolü tanzim ile Âkıd Tarafların kabulüne arz etmiş 
olmalarını nazarı itibara alarak, 

Listelerin mecburi meriyet süreleri esnasında, muayyen hallerde, tekrar yapılacak müzakerelerin 
sevkü idaresi için kabul edilmiş bulunan ve mezkûr maddelerde tarif edilen usullerin tatbikinin 
şayanı temenni olacağını teslim ederek, 

1. Genel Anlaşmaya bağlı listelerde yer almış bir ma&de hakkında, Genel Anlaşmanın II nci 
maddesi gereğince (madde II, madde I I I olacaktır.) tatbikle mükellef bulundukları muameleyi ta
dil etmek veya bunun tatbikini durdurmak gayesiyle Genel Anlaşmanın XXVIII. nci maddesinin 
hükümlerine 1 Temmuz 1955 ten sonra ve 1 Ocak 1958 e (1 Oeak 1958 tarihi hariçtir.) kadar mü
racaat etmiyeceklerini beyan ederler. Şu cihet mukarrerdir ki : 

a) İşbu beyannamenin hükümleri, işbu beyannamenin hakkında hüküm ifade etmediği bir 
Âkıd Taraf ile evvelce müzakere edilmiş olan tavizlere tatbik edilmiyecektir. 

b) XXVIII. nci maddede derpiş edilen usuller gereğince 1 Temmuz 1955 ten önce müzakerele
re tevessül etmiş olan bir Âkıd Taraf, işbu Beyannameyi imza etmiş bulunsa dahi, bu müzakerelere 
30 Eylül 1955 (bu tarih dâhildir.) e kadar devam etmiye mezun olacaktır. Bu türlü müzakereler 
neticesinde, tavizlere dair icra olunan her tadil veya geri çekme, Âkıd Tarafların icra sekreterlerine 
keyfiyet en geç 1 Ekim 1955 tarihine kadar tebliğ edilmek ve bu tadil veya -geri çekmelerin hüküm 
ifade edeceği tarihe dair en az otuz günlük bir ihbar yapılmak şartiyle, XXVIII nci madde mu
cibince yürürlüğe girecektir. W*'.** 

2. a) 2 Temmuz 1955 ten 31 Aralık 1957 ye kadar, veyahut 10 Mart 1955 tarihli, Genel Anlaş
manın I I ve I I I ncü kısımlarını tadil eden Protokolde derpiş edilen Genel Anlaşmanın XVIII ve 
XXVIII nci maddelerine ait tadilâtın yürürlüğe gireceği tarihe kadar (Bu iki tarihten yalnız en 
yakım nazarı itibara alınacaktır.) İşbu Beyannameyi imza etmiş olan bir Âkıd Taraf, bir tavizi 
tâdil veya geri çekmek isterse, yukarda zikredilen protokolde, münderiç metinlerine göre XXII I 
nci maddenin A kısmında ve XXVIII nci maddenin 4 sayılı fıkrasında tarif edilen şerait ve usul
lere müşabih usul ve şartlar ve bu maddelere ait izahı notlar gereğince tekrar müzakerelere te
vessül edebilecektir. Âkıd Taraflarca kabul edilmiş olan usuller mucibince bu nev'i müzakerelere 
girmeye peşinen mezun kılınmış bulunan her Âkıd Taraf, bu müzakereleri işbu bentte derpiş edi
len usullere uygun olarak takibetmek yetkisini haizdir. 

b) Âkıd Taraflar, işbu Beyannameyi imza eden diğer bir Âkıd Taraf, muaddel XVIII nci mad
denin 7 sayılı fıkranın (b) bendinin ikinci cümlesinde tarif olunan şeraite uygun olarak hareket 
ederse, muadil kıymette tâvizlerin geri çekilmesi hususunda, Genel Anlaşmanın XXVIII nci mad
desinin 2 sayılı fıkrası hükümlerine müracaat etmiyeceklerini beyan ederler. 
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İşbu Beyanname Genel Anlatma Âkıd Tarafları İcra Sekreteri nezdine tevdi edilecek ve Ticari 
îş Birliği Teşkilâtım tesis eden ^ulaşmanın meriyete girmesinden sonra da Teşkilâtın Umum Mü
dürü nezdine gönderilecektir. . ' 

Genel Anlaşma Âkıd Tarafları İcra Sekreteri veya, vaziyete göre, Teşkilât Umum Müdürü, işbu 
Beyannamenin musaddak bir suretini Genel Anlaşmaya üye her Âkıd Taraf vakit geçirmeden 
gönderecek ve aynı şekilde, Beyannameye mevzu her imzayı vakit geçirmeden her Âkıd Tarafa 
tebliğ edecektir. 

işbu Beyanname Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 102 nci maddesi hükümlerine tevfikan tescil 
edilecektir. to 

Yukardaki hususların tasdiki zımnında gerekli yetkiyi haiz temsilciler Beyannameyi imzala
mışlardır. 

Her iki metin ayni derecede muteber olmak üzere, fransızca ve ingilizce tek bir nüsha halinde, 
10 Mart 1955 tarihinde Cenevre'de tanzim edilmiştir. 

( S. SayteJ i 161} 



Devre i X 
îçtima : 8 S. S A Y I S I î 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli 
XXXVII sayılı Türkiye Taviz Listesinde münderic sakız ve 
kolofanla, XXV sayılı Yunanistan Taviz Listesinde münderic 
taze ve tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde yapılan tadil ve 
geri çekmelere mütedair Listenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye, Gümrük ve inhisarlar, Ticaret ve Bütçe encümenleri 

tezkereleri (1/343) 

T. C. 
Başvekâlet 15 . XII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8a$ı. 71 - 209/4054 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye Ta-
vİ2 Listesinde münderic sakız ve kolofanla, XXV sayılı Yunanistan Taviz Listesinde münderic 
taze ve tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde yapılan tadil ve geri çekmelere mütedair Liste
nin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekil
leri Heyetince 29 . XI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ili-
şiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli gümrük taviz listelerinin mec
buri tatbik süresi 1 Temmuz 1955 tarihinde sona erdiğinden, bu sürenin yeni bir devre için tem
didi hususunda Dokuzuncu Devre Toplantısında Âkıd Taraflarca ittihaz edilen bir karar gereğince, 
arzu eden memleketler, taviz listelerinin bâzı pozisyonları üzerinde bilmüzakere tadil ve geri çekme
ler icrasına mezun kılınmışlardı. 

Bu cümleden olmak üzere Yunan Hükümeti, Torquay Tarife Konferansı esnasında cereyan eden 
iki taraflı müzakereler neticesinde memleketimiz lehine taze ve tuzlu balıklar üzerinde tanımış bu
lunduğu tavizli gümrük vergilerini, malî mülâhazalarla, kanuni hadlere yaklaşan nispetlerde artır
maya karar vermiştir. 

Bahis mevzu tavizler doğrudan doğruya memleketimizle müzakere edilmiş olduğu cihetle Yu
nanistan, Genel Anlaşma hükümlerine tevfikan derpiş eylediği artırımları yapabilmek için, Hüküme-
tinıize müracaatle müzakere talebinde bulunmuştur. 

Y'iınan Hükümeti tarafından, tavizli vergilerinde artırmalar icrası derpiş olunan Türkiye men-
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seli balıklar, bunların Torquay mukarreratma uygun ahdî vergi hadleri ve bu vergilerde yapılması 
düşünülen artırımlara ait nispetler aşağıda gösterilmiştir : 

Yunan Tarife 
Pozisyonu 

4 a 
4 C/l 

4 c/l 
4 c/l 

Malın ismi 

Taze Balık 
Lakerda ve Palamut 

Kolyoz salamura 
Çiroz 

Bugünkü 

Muaf 
100 Kg. dan 15 
denî Drahmi 

» » 
» » 

Gümrük Vergisi 

——-

ma-

Yükseltilecek seviye 

% 10 ad valorem 
100 Kg. dan 23 ma
deni Drahmi 

» » 
100 Kg. dan 25 ma
denî Drahmi 

Yunan Hükümetince icrası derpiş edilen mâruz artırımların, bu memlekete balık ihracatımız 
üzerindeki muhtemel inikasları, Vekâletlerarası bir komisyonda incelenmiş ve bu artırımların, tek
lif edilen hadlere nazaran daha dûn ve makul nispetlerde tesbiti ve bunlar mukabilinde, tarafımızdan 
da, haklarında yeni tavizler talebedilebilecek muadil kıymette başka ihraç malımız mevcut bulun
madığından, Yunanistan'dan ithal edilmekte olan sakız ve kolofan üzerinde bu memlekete tanıdı
ğımız gümrük tavizlerinde bâzı yükseltmeler icrası suretiyle bir anlaşmaya varılması uygun gö
rülmüştür. 

Bu maksatla Yunan Hükümetiyle, Atina Büyük Elçiliğimiz marifetiyle yapılan müzakereler 
neticesinde, bahiskonusu vergi artırımları mevzuunda bu baptaki kanun lâyihasına ekli liste 
mucibince, bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma gereğince, Yunan Hükümetince teklif edilen 
artırımların, taze balıklar için % 10 yerine % 5 ad valorem, lakerda, palamut ve kolyoz için 
23 madenî Drahmi yerine 19 ve çirozlar için de 25 madenî Dhahmi yerine 20 madenî Drahmi ola
rak tesbiti tarafımızdan kabul edilmiştir. Yunan Hükümeti de mezkûr artırımlar mukabilinde, bu 
memleketten ithal edilen ve Torquay~ mukarrere.tına göre ahdî % 5 vergiye tâbi bulunan sakızla, 
keza ahdî % 7 vergiye tâbi olan kolofanın anılan tavizli vergi hadlerinin tarafımızdan % 10 
ad valoreme iblâğını kabul etmiştir. 

Mezkûr Anlaşmaya tevfikan her iki tarafça icrasına muvafakat olunan vergi artırımları 
arasında kıymet itibariyle, karşılıklı mübadelelere mevzu teşkil eden mevzuubahis ihraç malla
rının yıllık ihracat tutarlarına nazaran, muadelet vardır. 

Türkiye Hükümeti sözü edilen vergi tadilâtının tasvibi zımnında hazırladılı ilişik kanun lâ
yihasını Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikine arz eder, 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. î/343 
Karar No. 25 

15 . II . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ye Ticaret Genel Anlaş
masına (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye ta
viz Listesinde münderiç sakız ve kolof anla, XXV 
sayılı Yunanistan Taviz Listesinde münderiç taze 
ve tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde yapı
lan tadü ve geri çekmelere mütedair Listenin tas
diki hakkında kanun lâyihası, Hükümet mümes
sillerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve mü
zakere olundu : 

Türkiye taviz listesinde münderiç sakız ve ko-
lofanla, Yunanistan taviz listesinde münderiç ta
ze ve tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde ya
pılan tadil ve geri çekmeler her iki memleket için 
kıymet, ihracat ve vergi bakımlarından muadele
ti temin ettiğinden tasarı Hükümetin teklif etti-

ği şekilde encümenimize© de aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve İnhisarlar. En
cümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Bu Mazbata M. 

îzmir 
C. Baban 

Çorum 
8. Baran 
İstanbul 

L. Ktrdar 
Manisa 

H. Bay ur 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu ' 
Çorum Erzurum 

K. Terzioğlu B. 8. Burçak 
Kastamonu Konya 

B. Aktaş M. Obuz 
Manisa 

A. Karaosmanoğlu 

Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Oilmrük ve tnh. Encümeni 

Esas No: 1/343 
Karar No: 10 

29.11.1956 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye 
Tâviz Listesinde münderiç sakız ve kolofanla, 
XXV sayılı Yunanistan Taviz Listesinde münde
riç taze ve tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerin
de yapılan tadü ve geri çekmelere mütedair Lis
tenin tasdiki hakkında kanun lâyihası, Hükümet 
mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde\ tetkik 
ve müzakere olundu: 

Türkiye Taviz Listesinde münderiç sakız ve 
kolofanla, Yunanistan Taviz Listesinde münderiç 
taze ve tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde 
yapılan tadil ve geri çekmeler her iki memleket 
için kıymet, ihracat ve vergi bakımından muade
leti temin ettiğinden lâyiha Hükümetin teklif et
tiği şekilde encümenimizce de aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arz olunur. 

Güm. ve tnh. Encümeni 
Reisi 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Kâtip 
Samsun 

A. Kele§oğlu 
Bolu 

S. Çonkar 
Samsun 

ö. Güriş 
İmzada bulunamadı 

Mazbata Mutıarriri 
Tokad 

H. Kangal 

Ağrı 
H. öztürk 

Giresun 
A. Tüfekcioğlu 

Samsun 
H. Üzer 

Sivas 
H. çm 
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4 
Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M, M, 
Ticaret Encümen i 
Esas No. 1/343 

Karar No, 35 
Yüksek Eeisliğt 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına (C4ATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye Ta
viz Listesinde nıünderie sakız ve kolofonla, 
XXV sayılı Yunanistan Taviz Listesinde münde-
riç taze ve tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerin 
de yapılan tadil ve geri çekmelere mütedair Lis
tenin tasdiki hakkında kanun lâyihası, ilgili Hü
kümet mümessillerinin iştirakiyle encümenimiz 
de müzakere edildi, 

Hükümet esbabı mueibesinde gösterilen huşu-
sat encümenimizee de uygun görülerek kanun lâ
yihası aynen kabul olundu. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 

Ticaret En. Reisi. M. M, 
Bursa Ankara 

//. Saman N. İnanç 

Kâtip 
Konya 

M. Güzclkıhnc 

Bursa 
M. Erdene r 

Çoruh 
H. Oeltikçioğlu 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
• M. Yama 

Sivas 
İL Yüksel 

13 . VII . 195H 

Ankara 
H. Bulgurlu 

İmzada bulunamadı 

Bursa 
H. C. Zağra 

Erzurum 
C. Önder 

İmzada bulunamadı 

Seyhan 
N. İ. T ol on 

Van 
//. Kartal 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/343 

Karar No. 81 
Yüksek Reisliğt 

12.IV. 1957 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye Ta
viz Listesinde mündemiç sakız ve kolof anla, XXV 
sayılı Yunanistan Taviz Listesinde münderiç ta
ze ve tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde 
yapılan tadil ve geri çekmelere mütedair" Liste
nin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 15 . X I . 
1955 tarihli ve 71 - 209/4054 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Hariciye, Gümrük ve 
İnhisarlar ve Ticaret encümenleri mazbataları 
ile birlikte encümenimize havale edilmiş olmak
la alâkalı vekâletler mümessilleri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası. Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasına dâhil memleketler tavız 
listelerinin pozisyonları üzerinde bilmüzakere 
tadile ve geri çekmeler icrasına dair kabul olu
nan mezuniyete istinaden Hükümetimizle Yuna
nistan Hükümeti arasında gümrük tavizlerinde 
yapılan tadil ve geri çekmelere mütedair tan
zim olunan listenin tasdikini istihdaf etmek
tedir. 

Hariciye, Gümrük ve inhisarlar ve Ticaret 
encümenleri tarafından aynen kabul olunan lâ
yiha üzerinde encümenimizde cereyan eden mü
zakerelerden sonra her iki memleketin muva
fakatinin inzımamiyie yapılan vergi artırmala
rı muadelete uygun görüldüğünden maddelerin 
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_ 6 _ 
görüşülmesine geçilmiş ve kanun lâyihası Hü
kümetin teklifi veçhile encümenimizce de ay
nen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili 
Kırklareli 

Ş. Bakay 
Ankara 
M. Ete 
Bursa 

H. Köymen 

Mazbata M. 
Zonguldak 
8. Ataman 

Aydın 
Z. TJray 
Çankırı 

T, Uygur 

Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çorum 

F. Gürsel 

Elâzığ 
ö. F. Sancç 
Kastamonu 
H. Dura 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
/. Akçal-
Trabzon 

8. F. Kalaycoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Konya 
M. Bağnaçîk 

Ordu 
S. îşbakan 

Siird 
B. Erden 
Trabzon 
/. Şener 
Tozgad 

T, Alpay 

istanbul 
N. I. Sav 
Konya 

B. Birand 
Rize 

//. Agun 
Siird 

M. D. Süalp 
Van 

K. Yörükoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına, 
(GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye Taviz 
Listesinde münderiç sakız ve kolofanla, XXV 
sayılı Yunanistan Taviz Listesinde münderiç 
taze ve tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde 
yapılan tadil ve g&ri çekmelere mütedair Listenin 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVH sa
yılı Türkiye Taviz Listesinde münderiç sakız ve 
kolofanla, XXV sayılı Yunanistan Taviz Liste
sinde münderiç taze ve tuzlu balıklara ait güm
rük tavizlerinde yapılan tadil ve geri çekmelere 
mütedair ilişik Liste tasdik edilmiştir. 

MADDE 2, 
diyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29. X I . 1955 
Başvekil 

A, Menderes 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V.V, 
F, B. ZvrU 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 

.M. Müdafaa V.V. 
F. Köprülü 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Adlîye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K, Zeytinoğlu 

İktisat ve Ticaret Vekili Sili. ve İş. Mv. Vekili 
S. Yırcalı Dr. B. Ve 

TJtim. ve înb. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M, ÇavuşoğH 

İşletmeler Vekili 
'8. Ajfaoğkı 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H, Erkmen 
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Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli 
XXXVII sayılı Türkiye Taviz Listesinde münderiç sakız ve KOIO-
fanla, XXV sayılı Yunanistan Taviz Listesinde münderiç taze ve 
tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde yapılan tadil ve geri çek

melere mütedair Liste 
* 

XXXVII sayılı Listede tadü edilen bidayette Yunanistan'la muza* 
here edılmi§ olan tavizler 

Türk Tarife 
Pozisyonu 

13.02-b 
38.08 - a 

Eşyanın cinsi 

Sakız 
Kolof an 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 10 
% ıo 

XXV sayılı Listede tadil edilen tavizler 

Yunan Tarife 
Pozisyonu 

4 
a 

o 1 

y e l 

y o l 

Eşyanın cinsi 

Balıklar 
Taze balıklar 

Lâkerde, palamut, uskumru (tuzlu 
veya salamura halinde), çiroz. 
100 Kg. dan 
Salamura halinde lakerda, palamut, 
uskumru. 100 Kg. dan 

Çiroz. 100 Kg. dan 

Not i İ madenî Drahmi « 73,49 kuruş. 

Tavizli vergi 
haddi 

% 5 ad valo-
rem 

19 madenî 
Drahmi 
20 madenî 
Drahmi 

* • • • • < » * M 
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