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I - GECEN TUTANAK ÖZETİ 

30,5 milyon dolarlık Türk Amerikan Kredi 
Anlaşması Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonlarının görev süresinin iki ay da
ha uzatılmasına dair tezkeresi kabul olundu. 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak maddeleri kabul olundu, 
tümü açık oya sunuldu; oyların ayırımı sonu
cuna göre kabul olunduğu ve kanunlaştığı bil
dirildi. 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Sav
cılar Kanununun adı ile bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve üç ek, üç geçici madde eklenmesi 
ve, 

Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarılarının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmeleri onaylandı, madde
leri ve tümleri kabul olunarak kanunlaştıkları 
bildirildi. 

Dernekler kanunu tasarısı üzsrindeki görüş
meler de tamamlanarak maddeleri ve tümü ka
bul olundu. 

Devlet Bakanı ilhan Öz İrak'ın, toprak ve 
tarım reformu öntedbirîer kanunu tasarısının ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
3'er üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi kabul edildi. 

Osmanoğlu, 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkın
da af kanunu tasarısının, gelen kâğıtlara ek
ten gündeme alınarak öncelikle görüşülmesi 
onaylandı, tasarının reddine mütedair Anayasa 
vo Adalet Komisyonu raj>orunun, üzerinde söz 
alan üye olmadığından, açık oya sunulacağı bil
dirildi. 

Efrada karşı suimuameîeden hükümlü Ömer 
An ve Mehmet Gökmenin özel affına dair ka
nun teklifinin de, gelen kâğıtlara ekten günde
me alınarak öncelikle görüşülmesi onaylandı; 
redde mütedair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu reddolunarak, teklifin maddeleri ve tü
mü kabul olundu, kanunlaştığı bildirildi. 

Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayılı Kanu
na aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 
416,60 TL. para cezasına hükümlü Bekiroğlu, 
1941 doğumlu, Ayşe'den olma, Taşova'nın Şehli 
köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel hakkında 
özel af kanım tasarısının gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylandı, maddeleri ve tümü kabul olunarak 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

ömeroğlu, 1942 doğumlu öner Sarman hak
kında af kanunu tasarısının da gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi onaylandı; maddeleri ve tümü ka
bul olunarak kanunlaştığı bildirildi. 

346 — 
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Gümrük kanunu tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi onaylanarak 31 nci mad
desine kadar kabul olundu, 

18 . 7 . 1972 Sah günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 22;25'te son ve
rildi. 

Başkar. 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürl: 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Eniyorlar 

1. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi Ein Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesi»'nin yürürlüğe konuulrnasına dair olan 
Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve iktisadî işler, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/96; Cumhuriyet Senatosu : 

1/91) (S. Sayısı : 125) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 .1972) 

2. — 4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 
7332 sayılı Kanunun yürüdükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
Olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
işler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 2/403; Cumhuriyet Senatosu : 
2/23) (S. Sayısı : 124) (Dağitma tarihi 
18.7.1972) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayrı Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Yüce 
melere başhlyoruz. 

Senatonun 78 nci Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüş-

gun-

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S Ü.) — Getireceğim konular yeni ko
nulardır, tekrardan ibaret 'değildir. Gelişmeler 
yenidir. Sayın Bakanların dedikleri istikamette 
de değildir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
dem dışı söz talepleri var. 

Sayın Babüroğlu, müracaatınızda «imar 
planlarında en son uygulamada Ankara ve bazı 
illerimizde yapılanlar hakkında 18 . 7 . 1972 
Perşembe günü gündem dışı....» demişsiniz. 
Bu defa tekrarlıyorsunuz. Israr ediyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Balkana cevap vere-
cekseniz.., 

— 347 -, 
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SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Hayır, Bakana cevap vermeye
ceğini. 

BAŞKAN — Diğer üç arkadaşımızın; Sayın 
Lûtfi Bilgen, Sayın Nejat Sarîıcalı, Sayın M. 
Nuri Âdemoğlu beyefendilerin de talepleri var. 
Gündemimiz yüklüdür. 

Beşer dakikayı geçmemek kaydıyle buyu
run Sayın Baibüroğlu, sizden başlayalım. 

SELÂHATTİN BABtîROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Beş dakikaya sığması müm
kün değil, başka bir zamana bırakalım. Yani, 
konu son derece önemli bir konu; hakkım baki 
kalsın, başka bir zaman müracaat ederim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Lûıtfd Bilgen?... Yok. 

1. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, Ay
valık ilçesinin imar planının uzun bir süreden 
beri sürüncemede bırakılmam nedeniyle bu tür 
gecikmelerin sakıncalarına dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Sarîıcalı, Buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bundan bir müddet önce vermiş olduğum 
bir yazık soruya, İmar ve iskân Bakanlığı; Ser-
bülent Bingöl imzasıyle, 5 Nisan 1972 tarihin
de vermiş olduğu cevapta; «Ayvalık şehri imar 
planımın çalışmalarına 1965 yılında başlanmış
tır» dendikten ve 1965 ̂ den bu yana geçirdiği 
safhalar sıralandıktan sonra, «Haziran 1972'de 
plan tamamlanacaktır» denmiştir. 

Arkadaşlar, ben 1964 yılında Cumhuriyet 
Senatosuna üye olarak geldim. Normal müddeti
mizi doldurduk; ek süre devam ediyor. Am'a 
bir şehrin imar planına 1965'de başlanıyor, 1972' 
ye kadar aradan 7 yıl geçiyor ve bu müddet 
zarfında da hâlâ bitirilemiyor. 

Şehirlerin imar planları ve değişiklikleri 
konusunun ne kadar önemli olduğunu hepiniz 
biliyorsunuz ve belki de bütün senatörler hepsi 
ayn ayrı muhtelif illerin, ilçelerin şehir planları 
ile ilgili olarak, imar ve iskân Bakanlığı ile te
mas kurmuşlardır. Ben, 1965 - 1966'dan itiba
ren bu ihtiyacı adım adım Bakanlık nezdinde 

takibeden bir arkadaşınızım. Nihayet, yazılı 
olarak 1972 senesi Haziran ayında bitirileceği 
bildirildiği halde, bu da yerine getirilmediği 
için, huzurunuza çıkıp, bu yanlışlığı ve bu lâu
baliliği teşhir etmek ve Hükümete duyurmak 
ihtiyacını duydum. Acaba, «imar ve iskân Ba
kanlığı Haziran 1972 yılında tamamlanacak
tır» demesine rağmen, bugüne kadar bu imza
lan ciddîye mi almamaktadır? Bir bakanın de
ğişmiş olması, verilmiş olan taahhütlerin ye
rine getirilmemesi için bir sebep teşkil etmez, 
hükümetlerin devamlılığı vardır; müsteşarlar 
vardır, muavinleri vardır ve devam eden işler 
vardır. Her şeyden evvel imar ve iskân Bakanlı
ğına, Bakanlığın vermiş olduğu taahhüte gerek
li ciddî önemi vermesini bir defa hatırlatırım, 
bu bir. 

ikincisi; turistik bölgelerde bilhassa yapı
lan bu türlü gecikmeler, birçok arsaların spe
külatörlerin ellerine geçmesi sonucunu doğur
maktadır. Bu çeşit gecikmelerle acaba bölgeler
deki kalan arazi ve arsaların daha geniş ölçüde 
spekülatörlerin eline geçmesi mi beklenilmek
tedir? Bunlar kendi bölgeleri ölçüsünde ehem
miyetli konulardır. Şimdi, «Haziran 1972'de bi
tirilecektir» denilen bu iş, hâlâ kurullardan ge
çirilecek ve ondan sonra kararlara varılmış ola
caktır. imar ve İskân Bakanının, o da ciddiye 
almazsa, Saym Başbakanın dikkat nazarını cel-
bederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Adana Üyesi 3Iehmet Nuri Âdemoğlu'-
nun, tahıl ve pamuk taban fiyatlarının düşük 
ilân edilmesinin re Ticaret Bakanlığının bu hu
sustaki ısrarlı tutumunun sakıncaları hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, buyurun. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Gündem dışı konuşacağım mevzu, Millet 
Meclisi ve Senatoda birkaç kere konuşulmuş bir 
mevzudur; fakat memleketin büyük bir köylü 
kitlesini alâkadar ettiği ve Hükümet de hiç 
umursamaz bir tutum içerisinde bulunduğu 
için, bendeniz bir kere daha bu hususa işaret 
etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş oluyorum. 
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Sayın senatörler, 
Hükümet, taban fiyatları konusunda muh

telif çiftçi teşekküllerinin, millet temsilcileri
nin kendilerine yaptığı temaslara, senatör ve 
milletvekillerinin Millet Meclisi ve Senatodaki 
gündem dışı konuşmalarına büyük bir inatla 
karşı koymakta ve hele Ticaret Bakanı ne köy
lünün, ne de onların temsilcileri olan senatör 
ve milletvekillerinin uyarma ve ikazlarına 
olumlu bir eğilim göstermemekte âdeta inat et
mektedir. 

Ticaret Bakanlığının, geçen sene ilân ettiği 
100 kuruşluk buğday fiyatına, bu sene hiç zam 
yapmamış olması; buğday müstahsili ile, onun 
istihsalde kullandığı tohum, pas ilâcı, gübre, 
ot imha ilâcı, traktör parça fiyatları, tamir üc
reti, amele yevmiyelerinin artması ile hiç alâ
kalanmadığını bize ima etmektedir. 

Bu alâkasızlık, memleket köylü ve çiftçisi
nin perişanlığına; aynı zamanda, çok yakın bir 
gelecekte, buğday ihraceden Türkiye'mizin, 
buğday ekim sahasının bu hatalı taban fiyat 
politikası yüzünden dağılması neticesinde dış 
buğday pazarlarına avuç açmamıza sebebola-
caktır. 

Sayın Ticaret Bakanı benim bu tenkidime 
karşı olarak şu savunmada bulunacaktır : 

1. — Buğdaya zam yapsaydık, piyasaya faz
la para sürüleceğinden; hayatın, ekmeğin paha
lanmasına sebebolacaktık. 

2. Biz, taban fiyatı veriyoruz; çiftçi, buğ
dayını bize getirmeye mecbur değildir, tüccara 
götürüp 150 kuruşa satabilir. 

Şimdi, bu iki mütalâaya karşılık vermek is
tiyorum. 

Birinci mütalâa, buğdayın istihsal masrafı
nın arttığını kabul ettiklerini, fakat ekmek fi
yatlarını artırmamak ve hayatı pahahlandır-
mamak için buğdaya zam yapmadıklarını orta
ya koyuyor. Biz de, böyle bir tedbiri mahdut 
bir köylü kitlesine aldırmaya hakları olup ol
madığını soruyoruz? Ve Hükümetin, başka ted
birleri alması daha âdilâne bir tutum olur dü
şüncesindeyiz. 

İkinci mütalâası buğdayın, tüccara daiha 
yüksek fiyatla satılması hususu. 

İhracına müsaade edilmeyen ve un fabrika
larının ihtiyaçları daima Toprak Ofisten temin 
edilebilen buğdayın tüccar tarafından yüksek 

fiyatla alınması ve bu yüksek fiyatın çiftçiye 
intikal etmesini tavsiye etmek ciddiyetle alâ
kalı bir husus değildir. 

Konuşmamın ikinci kısmı pamuk taban fi
yatları üzerinedir. 

Sayın senatörler; 
Buğday taban fiyatlarında yapılan büyük 

hata ve yanlışlık pamuk taban fiyatının tespi
tinde de gösterilmiştir. Masa başında oturup, 
pamuk tohumunun tarlaya ekilmesinden idra
kine kadar kullanılan ve adetleri pek çok olan 
vasıta, elemanlar üzerinde hiç bir bilgi ve gör
güsü olmayan, ancak; sağdan soldan aldıkları 
rakamla taban fiyatını tespit eden Ticaret Ba
kanlığının ne büyük bir hata içine girmiş oldu
ğunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Buna; 
ihtisas teşekküllerinin, tarım bölgelerinin sena
tör ve milletvekillerinin uyarmalarına karşı ala
kasızlığı ve önyargıyla hareket edip, vurdum
duymazlık içine girmelerini ilâve ederseniz, 
bugünkü hatalı neticeyi elde etmiş olursunuz. 

Geçen sene, Çukurova'da pamuk taban fi
yatı 360 kuruş iken bu sene 335 kuruşa dü
şürülmüştür. Yukarda arz ettiğim muhtelif ele
manların fiyat artışına mukabil, pamuğun ta
ban fiyatında 25 kuruş eksilme olmuştur. Bu
rada da mücadele ilâçları, gübre, tohum, trak
tör ve yedek parçalar fiyatlarıyle, amele yev
miyesinin artmasına; Devletin tarlaya verdiği 
suyun fiyatının artmasına mukabil, taban fiya
tının kiloda 25 kuruş aşağı olmasını anlamak 
bir türlü mümkün değildir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, efendim. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Ticaret Bakanı, büyük hatalar yap
makta olduuğnu kabul etmelidir. 

Geçen sene, sezon sonuna doğru pamuk 
ihracını lisansa bağladığında, bunun hatalı ol
duğunu ifade ettik, kararlarında ısrar ettiler. 
Sonunda, ısrarlarından dönmek mecburiyetin
de kaldılar, ama bu arada memleket ihracatın
dan elde edilecek dövizin bir kısmını da elden 
kaçırmış oldular. 

BAŞKAN — Lütfen, bağlayınız Sayın Âdem
oğlu. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Devamla) 
— Bir dakika efendim bitiyor. 

Buğdayın taban fiyatında yapılan hata, önü
müzdeki mahsul idrak mevsiminde kendisini 
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belli edecektir. Pamuğun taban fiyatındaki dü
şüklük, çok yakın bir zamanda büyük hata ola
rak önümüze çıkacaktır. Zira, maliyeti 390 ku
ruş olan pamuğun, 400 kuruştan aşağı satmalm-
ması köylüyü perişan edecektir. 

İSayın Bakan, «Bu fiyatlar taban fiyatlarıdır, 
fiyatın yükselmesine bir engel teşkil etmez» 
derler. 

Bu sözler de, Sayın Bakanın, bu memleket 
tüccarlarının karakterlerini bilmediğini göster
mektedir. Benim tüccarım, bu memleket tüccarı 
fazla kâr etmek arzu ve hırsı içindedir, bundan 
dolayı da Hükümetin verdiği taban fiyatlarını 
ideal bir fiyat olarak alır ve bunun üzerine çık
maya bir türlü yanaşmaz. Bu da köylünün ve 
çiftçinin zararını mucibolur. 

Meclisler tatile girmeden evvel bu hususta 
Hükümeti belki son defa uyarmış olacağız. Bu 
itibarla, fiyatların tekrar gözden geçirilmesi 
lâzım olduğunu ve şart olduğunu ifade etmek 
isteriz. Kıymetli bir maliyeci olan sayın Hükü
met Başkanının da, taban fiyatlarının yeniden 
gözden geçirilmesi hususunda alâka gösterme
sini ve Ticaret Bakanlığının da tek parti Hükü
meti, vatandaş ve köylüyle alâkası olmayan Hü
kümetin tutum ve davranışı içerisinden biran 
evvel sıyrılmasını tavsiye eder, Yüce Senatoya 
saygılarımı sunarım. 

3. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, İmar ve İs
kân Bakanlığı ile ilgili olarak birçok yerde or
taya çıkan, bu arada Gülnar ilçesinde tespit edil
miş bulunan yolsuzluk olayının raporunun bir 
an evvel yazılmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, beş daki
kayla mukayyet olmak üzere, buyurun efen
dim. 

LÜTFi BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bundan bir sene evvel Cumhuriyet Senato
sunda bir Araştırma Komisyonu kurulmuştu; 
bünyesinde her partiden arkadaşlar vardı. 
imar ve iskân Bakanlığında yaptığımız bir 
araştırma sonunda, Türkiye'nin birçok yerle
rinde kök budak salmış, fakat Gülnar'da açık
ça ortaya çıkmış bir suiistimal tespit etmiştik. 

Heyetimizden beş kişi Gülnar'da yerinde 
tetkikler yaparak büyük bir suiistimali de 
tespit etmişlerdi. Mesele buraya kadar geldi, 

[ Büyük Millet Meclisine intikal etti ve orada 
yürüyor. 

Bir de, işin, Devletçe takibi gerekiyor idi. 
I Müfettişler gittiler, tahkikatlarını yaptılar, ra-
I porlarmı hazırladılar, öğrendiğime göre, 500 

sayfaya yakın bir rapor tutmuş. Raporda tıpkı, 
I «Edirne'den Ardahan'a» der gibi, İzmir'den Af-
I şin'e kadar Türkiye'nin pek çok yerinde bu 

imar-iskân Bakanlığındaki merkez şebeke, 
suiistimalle doldurmuş her tarafı; bunu da tes-

I pit etmişler. 
I Bana ilkin, Mayısın haftasında raporun tak-
I dim edileceğini söylediler, «içişleri Bakanlığına 
I verilecek, oradan da Gülnar Belediye Reisliğin

de ve diğer memurlar hakkında gerekli işlem 
I yapılacak» dediler. Sonra 15 Mayıs oldu, 30 
I Mayıs oldu, 5 Haziran oldu, 15 Haziran oldu ve 
I o da bitti.. Şimdi öğreniyorum ki, Teftiş Heye

ti Reisini gördüm; efendim, her şey bitmiş de 
daktilo olmadığından işi yürütemiyorlarmış. 

I Onu daktilo edecek sekreter bulamamışlar. 
I Bütün Bakanlıklarda bu seviyede memurlar 
I dolu. Pek çoklarının boş olduklarını da görü

yoruz. 
Şimdi, bu olay, başka bir çağrışımı yaptırı

yor insana. 

I Geçen, gün Millet Meclisinde bir arkadaşı-
I mız, Gülnar Savcısı hakkında bazı iddialarda 
I bulundu; «Gülnar savcısı bir adamın yerine 
I bir başka adamı ücretli olarak hapiste yatır

mış» dediler. 
Arkadaşlarım, dıştan bununla ilgisi yok, 

ama bu iş bununla ilgili. Gülnar Belediye Reisi 
I suçlu : Bir milyondan fazla bir işin 800 bin 1İ-
I rasmı yemişler, 300 bin liralık iş yapılmış ve-
I ya yapılmamış. Belediye Reisi, kamuoyu karşı-
I sında müşkül durumda. Onu silebilmek İçin 

kendi emrindeki bir kısım insanlarla ve adı ge-
I çen bu savcıyla işbirliği yaparak, bir kısım na

muslu insanlara çamur atarak, kamuoyunda 
onu hedef göstermek için gayretlerde bulunmuş-

I tur. Savcı bununla beraberdir, Belediye Reisi 
bu tertibin içine girmiştir; bir avukatı iki gün 
nezarette ayak üstünde tutmayı temin etmiş-

I lerdir ki, bu avukat şimdi hakkını aramakta
dır. 

I Ne oluyor bunun neticesinde? Belediye Re
isi şimdi diyor ki; «Artık ben kurtardım yaka-

I yi, Bakan bizden oldu, beni himaye edecek» 
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Bundan Bakanın haberi yok. Ben, Bakanı arı
yorum. Bugünlerde de, AUâh beterinden esirge
sin diyeceğim, mütemadiyen âfetler oluyor; 
koşuyor memleketin bir yanından bir yanma; 
benim de Bakanlığa gidip, «Şu Teftiş Kuruluna 
biraz daktilo, makine, adam temin edin de ra
por çıksın» diyecek halim yok. Bakana da arz 
edemiyorum. Ancak, Bakana intikal ettirmek 
için bu kürsüyü uygun buldum, başka da çarem 
kalmadı. 

Şimdi bunu tekrar ediyorum : Müfettişler 
raporlarını hazırlamışlar, 500 sayfaya varan bir 
rapor; belki 100 milyondan fazla bir suiistimal 
ki, Türkiye çapında. İki tane memurun temin 
edilememesi çok kabul edilir bir gerekçe değil. 
Bir bakanlığın içerisinde, Teftiş Heyetinin em
rine her halde birkaç tane makine ve onu kul
lanan insan verilebilir. 

Bu bakımdan, sayın imar - iskân Bakanlığı
nın ve Bakanın dikkatini çekmek İçin söz al
dım. Beni dinlediniz, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — Ticaret Bakanı Naim TahVnun gündem 
dm demeçte bulunan Adana Üyesi Mehmet Nu
ri Âdemoğhı'ııa cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, Naim Ta-
lû, buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Sayın Senatör Nuri Âdemoğlu, taban fiyat-
larıyle ilgili bir konuşma yaptılar. Bu konuş
malar bundan evvel de yapılmıştı, ama, nedense 
Sayın Senatör bu defa gayet ağır bir dille bu 
tenkidini yapmış bulunuyor. 

Ayrıca, bazı tabirler de kullandılar bu arada. 
Bunlar arasında, meselâ, Hükümetin veya Ti
caret Bakanlığının umursamaz olduğunu ifade 
ettiler. 

Böyle bir tabiri kabul etmeye imkân göremi
yorum. Çünkü, Hükümetler muayyen kararlar 
alırlar; bu kararların doğru olup olmadığı husu
sunda münakaşa her zaman olabilir. Hükümet
ler de, aldıkları kararları tekrar gözden geçirir
ler. Eğer aldıkları kararların doğru olduğu 
neticesine varırlarsa, gayet tabiî kararlarını 
değiştirmek için bir sebep görmezler. Bunu, 
«umursamazlık» şeklinde nitelendirmelerini ka
bul etmeye imkân göremiyorum. 
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Ayrıca, şahsım için «inat ediyor» dediler. 
Aynı şekilde buna da temas etmek isterim. 

Zannediyorum buradaki «inat» kelimesi ye
rinde kullanılmış bir tabir olarak karşımıza çık
mıyor. Çünkü, arz etiğim gibi, biz memleketin 
tüm menfaatlerini düşünerek muayyen kararlar 
alıyoruz. Bu kararları tasvip etmeyen senatör
ler, milletvekilleri, halk efkârı olabilir. Ama, 
«Beğenmeyenler var» diye biz kararımızı değiş
tirecek değiliz gayet tabiî; eğer kararımızın 
doğru olduğuna inanıyorsak. Ve bu kararımızı 
değiştirmediğimiz takdirde, bunun «inat» şek
linde tavsif edilmesine de zanediyorum imkân 
yoktur. Aksi takdirde alacağımız kararların 
efkârı umumiyeden veyahut herhangi bir se
natör veya milletvekili tarafından tenkit edil
mesi halinde, derhal değiştirmek gibi bir hadise 
ile karşı karşıya kalırız ki, zannediyorum şaya
nı kabul olamaz. 

Aynı şekilde, «müdafaa ediyor» tabirini de 
kullandılar. 

Biz burada müdafaa edecek bir şey görmü
yoruz. Sadece, fikirlerimizi ve görüşlerimizi 
izah ediyoruz ve bunların doğru olduğunu söy
lüyoruz. Burada «müdafaa» tabirinin yeri ola
cağını hiç zannetmemekteyim. 

Ayrıca, «ciddiyetle kabili telif değildir» de
diler. 

Bu tabir üzerinde durmuyorum, bunun tak
dirini kendilerine bırakırım. 

Bu arada Toprak Mahsulleri Ofisinin alım
larından bahsettiler ve Toprak Mahsulleri Ofi
si bulunduğu müddetçe ürünlerimizi tüccarımı
zın almayacağını söylediler. 

Bundan 3 - 4 sene öncesine lütfen dönsünler; 
kendilerine hatırlatmak isterim; baksınlar, o za
manki fiyatlar muvacehesinde Toprak Mahsul
leri Ofisi acaba mubayaa yapmak imkânına sa
hip miydi? Ben, o zamanlar Merkez Bankasının 
başında olan bir kimse olarak gayet iyi bilirim 
ki, münhasıran Toprak Mahsulleri Ofisi mu
bayaa edemediği için fiyatlar yükseltilmiştir. 
Aksi takdirde, kimse malını Toprak Mahsulleri 
Ofisine getirmiyordu. 

Ayrıca bir hataya daha düştüler; bu durum, 
Ticaret Bakanlığı tarafından alınmış bir karar 
olarak gösteriliyor. Evet, bunun gayet tabiî 
ki asgarî ölçüde manevî sorumlusu Ticaret Ba
kanlığı ve dolayısıyle benim ve bunun müda-
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faasuu her zaman yaparım. Ama, bilindiği gibi | 
karar, Hükümet karandır. Binaenaleyh, «Tî  
caret Bakanlığı karan» şeklinde gösterilmesine 
de imkân yoktur. 

Yine son olarak bir husuisa temas etmek za
ruretini duyuyorum. Buna şu bakımdan zaru
ret duyuyorum. Memleketimizde birçok şey
ler söyleniyor. Ama, o söylenenlerin bir kıs
ım zaman zaman yanlış oluyor ve halk efkân 
üzerinde bunlar tesir icra ©diyorlar. 

Bu münasebetle meseleye dokundular, «li
sansa bağlanması dolayısfyle bazı zararlar mey
dana gelmiştir ve yanlış olduğu anlaşıldığı için 
geri alınmıştır» buyurdular. 

Eğer burada vaktinizi almış olmayacağımı 
bilmiş olsam, veyahut da bundan bazı spekü
latif maksatlar meydana çıkacağından endişe 
etmesem, bunun mahiyetini uzun boylu anlatır
dım, ama buna şimdilik lüzum görmüyorum; 
zamanı gelince izah öderim. Ancak şu kadan-
nı söylüyeyim ki, yeni mevsime biz hemen he
men elianizde pamuk kalimamuş sekilide girece- I 
ğiz. Binaenaleyh, bütün pamuklarımız hemen 
hemen satılmış halde olacağına göre, nasıl bir 
döviz kaybı oluyor, bunu anlamak fevkalâde I 
güçtür. 

Teşekkürlerimi arz eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

5. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/131 - 135) 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi var, okutu
yorum. I 

IV — GÖRÜŞ 
1. —; Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayılı . 

Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 
416,60 TL. para cezasına hükümlü Bekir oğlu, 
1941 doğumlu, Ayşe'den olma Taşova'nın Şehli 
köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksek hakkında 
Özel af kanun tasarısının Millet Meclisince red-
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/669; Cumhuriyet Senatosu : 1/96) {Dağıtma 
tarihi : 17 . 7 . 1972) (S. Sayuı : 127) (Açık 
oy) (i) 

(1) 127 S. Sayılı basmayazı 17 . 7 . 1972 ta
rihli 77 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

I Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 17 . 7 . 1972 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Anburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sait 
Naci Ergin, hastalığına binaen 10 . 7 . 1972 ta
rihinden itibaren (20 gün). 

Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Nazif Ça
ğatay Hastalığına binaen, 5 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren (20 gün) 

BAŞKAN — İzin taleplerini teker teker 
okuyup oylarınıza sunacağını. 

«Kontenjan Üyesi Sayın Sait Naci Ergin, 
hastalığına binaen, 10 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle» 

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

| «Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Sayın 
Nazif Çağatay, hastalığına binaen, 5 . 7 . 1972 
tarihinden itübaren, 20 gün müddetle» 

Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 19 Temmuz 1972 
Çarşamba günü (yarın) saat 15,00'te sizlere su
nulan gündem dahilinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı olduğunu saygıla-

I rımla arz ederim. 

IÜLEN İŞLER 
2. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 

hakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/523; Cumhuriyet Senatosu : 1/99) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972) (S. Sayısı : 130) 
(Açık oy) (Ret) (2) 

(2) 130 S. Sayılı basmayazı 17 . 7 . 1972 ta
rihli 77 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 352 — 



Ö. Senatosu B : 78 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, geçen 
Birleşimde müzakeresi sona eren ve açık oy
laması bugüne kalan iki tasan açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

127 S. Sayılı özel af kanunu tasarısı Senato-
muzca da benimsenmiş olduğundan beyaz oy 
pusulası kabul, kırmızı oy pusulası ret, yeşil 
renk oy pusulası ise çekimser oyu ifade ede
cektir. 

130 S. Sayılı Ahmet Şen hakkındaki tasarı
da ise, Millet Meclisince kabul edilen metin 

6. — Grup yetkililerinin, Genel Kurulun 
19 . 7 . 1972 Çarşamba günü saat 10,00'da top
lanmasına dair önergesi (4/38) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Saat 15,00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplantısı olduğundan, 19 . 7 . 1972 günü saat 

3. — Gümrük kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Millî Savunma, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan 2'şer. üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/155; Cumhu
riyet Senatosu 1/84) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma 
tarihi; 14 .7 .1972) (1) 

BAŞKAN — Raporun müzakeresine devam 
ediyoruz efendim. 

Sayın Bakan, Bakanlık erkânı ve Komisyon 
yerlerindeler. 

Bu tasarı ile ilgili bir önerge var, takdim 
ediyorum. 

(1) 121 S. Sayılı basmayazı 17 . 7 . 1972 ta
rihli 77 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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reddedilmiş olduğundan, beyaz oy pusulası ta
sarının reddini, kırmızı oy pusulası kabulü, ye
şil renk oy pusulası ise çekimseri ifade edecek
tir. 

Oy pusulası olmayan arkadaşlar vazifeliler 
tarafından mühürlü olarak dağıtılan beyaz oy 
pusulalarında adlarını, seçim çevrelerini ve im
zalarını atmak suretiyle iradelerini izhar ede
bilirler. 

İtiraz vuku bulmaldığı için oy kutuları sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

10,00'dan itibaren mesai yapılmasına karar ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup Başkanı C. H. P. Grup Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna Nejat Sarlıcalı 
M. B. G. Başkanı C. H. P. Grupu adına 

Fahri özdilek Salim Hazerdağh 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum, yarın 
saat 10,00'dan itibraen çalışma yapmamız husu
sunu kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan gümrükler Kanununun 

maddelerimden önerge verilmemiş olanların mü-
zakeresiz oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Sakaıjya 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Üçüncü bölüm 
Deniz taşıtları 

Takibedilecek yol 
Madde 32. — Yabancı limanlardan gelen 

gemiler, gümrük bölgesine girdiklerinde zorla
yıcı sebepler olmadıkça, gidecekler)! limana 
göre mûtadolan rotayı değiştiremez. Yolda du
ramaz, başka gemilerle temas edemez ve güm
rük bulunmayan yerlere yanaşamazlar. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

IV . GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme 
Madde 33. — Türk limanları ile yabancı li

manlar arasında sefer yapan gemiler, gümrük 
bölgesinde gümrük denetlemesine tabidir. Güm
rük memurları gemiyi, yükünü ve bunlara ait 
defter ve kayıtlarını incelemeye, gemide araş
tırma yapmaya ve gerekirse ambarları, eşya 
bulunan sair yerleri mühür altına almaya yet
kilidir. 

Muntazam seferli gemiler, kara surarımıza 
ulaştıkları andan, girecekleri limana ve liman
larımızdan ayrılan bu gemiler açık denize va
rıncaya kadar sadece göz altında tutulurlar. 
Bakanlık gerektiğinde bu gemileri de birinci 
fıkrada yazılı olduğu şekilde denetlemeye 
tabi tutar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetlemeye ıait mükellefiyetler 
Madde 34. — Yaibancı limanlardan gelip 

Türk limanlarına veya tehirlerine girecek ge
miler, gümrük denetlemesi yapılmak üzere 
belirli yerlerde durur veya yol keserler. 

Yabancı limanlardan gelen, Türkiye'den ya
bancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidiş
lerinden en az 6 saat evvel sahip veya acentası 
tarafından gümrük idaresine bilgi verilir. 

Gemi kaptanı gümrük memurlarına gemi
nin tasdikli jurnalini, orijinal manifestosunu, 
kumanya ve yakıtlar ile gemi adamlarına ait 
eşya listesini gösterirler. Kaptanlar manifesto 
harici olarak alınmış veya manifestoya dâhil 
edilmeksizin taşmması âdet olmuş eşyayı da 
araştırmadan önce, memurlara beyan eder
ler. 

Kaptanlar geminin envanter defteriyle pla
nını da, lüzumu halinde gümrük memurlarına 
gösterMeır. 

Türk limanları ile yaibancı limanları ara
sında sefer yapan gemiler Türk limanlarında 
gümrük denetlemesi altındadır. 

Gr&mi adamları ile yolcuları ve gemilere gi
rip çıkacak görevli ve görevsiz kimseler gi
diş ve gelişlerinde ancak gümrük yolcu salon-
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larından veya gümrük denetlemes'i altındaki 
iskelelerden geçebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler.., Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Manifesto 
Madde 35. — Yabancı limanlardan gelen 

gemilerin kaptanları veya acentaları, geminin 
Türk limanında yukardaki maddeye göre ya
pılacak gümrük denetlemesinden itiîbaren en 
geç 24 saat içinde, o limana çıkarılacak eşya
nın asıl manifestosu ile Türkçe iki örneğini 
gümrük idaresine verirler. Asıl menifesto ve
rilmediği takdirde, bu asıl manifesto göste
rilir ve taraflarından tasdikli bir örneği ve
rilir. Sürenin başlangıcı veya sonucu tatil 
günlerine rastlarsa bu günler sürenin hesa
bına katılmaz. Zorlayıcı sebeplerden ileri ge
len gecikmeler gümrükçe itibara alınır. 

Gemi limana boş gelmiş veya o limana bo
şaltacak yükü yoksa, kaptan veya acentala-
rın, bu limana uğrama sebeplerini yukarda gös
terilen sürölfer içerisinde yazılı olarak gümrü
ğe bildirimesi !«.âzımdır. 

Limanda acentası olmayan yabancı gemi 
kaptanları beyanlarını Türkçe yazamadıkları 
takdirde, kendi dili ile birlikte milletlerarası 
kullanılan Garb dillerinden biri ile de yazabi
lirler. 

Yolcu ve turistlere aidolup manifestolarda 
gösterilmesi mûtat olmayan bagajların mani
festolara kaydı mecburi değildir. 

Ancak, bu kabil eşya hakkında tanzimi 
mûtat olan yolcu ve bagaj listeleri, geminin li
mana varışından sonra ve yolcuların çıkışla
rından önce gümrüğe verilir. 

Turist ve tenezzüh gemileri için özel usul 
ve hükümler koymaya ve uygulamaya Bakan
lık yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Asıil manifesto 
Madde 36. — Asıl manifesto; konişmentola-

ra göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç 
limanlardaki yetkili resmî mercilerce tasdik 
edilmiş olan yük beyannameleridir. 

Bu belgeler mahallindeki Türkiye konsolos
luklarından ilgililerce tasdik ettirilir. 
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Denizcilik Bankası ve başka işletmelerin 
muntazam seferli veya turist gemilerine ait 
asil manifestolar, karşılıklı olarak, Bakanlık
ça konsolosluk tasdikinden istisna edilebilir, 

Türk konsolosluğu bulunmayan yerlerdeki 
tasdik mercileri Bakanlıkça tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Harb gemileri ile getirilen ve götürülen eşya 
Madde 37. — Türk ve yabancı donanmasına 

mensup harb gemileri gümrük denetlemesine 
tabi değildir. 

Ancak, bunlarla getirilen ve Türk limanla
rına çıkarılacak veya Türkiye ̂ en yabancı 
memleketlere götürülecek eşya gümrüğe bildi
rilir. 

Türk donanmasına mensup harb gemileri 
ile getirilen komutan ve diğer mürettebata ait 
eşyanın bir listesi bu gemilerin komutanları 
taraıfmdan tanzim ve tasdik edilerek geminin 
varış limanına en yakın gümrük idaresine; ge
lişinden sonra en geç 24 saat içinde verilir ve 
bu eşyanın gümrük muayene ve işlemine tabi 
tutulması temin edilir. 

Gemi komutanları çıkışta da aynı şekilde 
hareket ederler. 

Yukarda konuşulmuş olan giriş ve çıkışa 
ait hükümlere riayetsizlik halinde ilgililer 
hakkında kanunî kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yük alma ve boşaltma 
Madde 38. — Yabancı limanlardan yük ge

tiren Türk ve yabancı gemiler manifestolarını 
gümrük idaresine vermedikçe yüklerini boşal-
tamaz ve limandan yük alamazlar. 

Ancak, muntazam sefer yapan gemiler ile ha
va ve liman durumu bakımından zaruret görü
len hallerde muntazam sefer yapm'ayan gemi
lere, gümrük idaresinde, manifesto verilme
den önce de yük boşaltmak ve almak için izin 
verillebilir. Zorlayıcı sebepler dolayılsiyle ka
raya çıkarılan eşya için manifesto verilmezse 
bunlar liste ile tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Çıkış manifestosu 

Madde 39. — Türk limanlarından yabancı 
limanlara hareket edecek Türk ve yabancı ge
milerin kaptandan, hareketlerinden önce o li
mandan yükledikleri eşyanın asıl manifesto
sunu gümrüğe ibraz ile bir örneğini verirler, 
eğer gemi o limandan yük almamış ise keyfi
yeti yazılı olarak bildirMer. 

Gümrük idareleri de her iki halde geminin 
hareketi için, gecikmeksizin, kaptana izin kâ
ğıdı verirler. 

Muntazam sefer yapan veya Türkiye'de 
acentası bulunan gemilerin manifestoları ve be
yan kâğıtları hareketlerinden itibaren 48 saat 
içerisinde aoentailarmca verilebilir. Bunların 
izin kâğıtları gümrükçe ona göre hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabotaj 
Madde 40. — Türkiye limanları arasında 

öefer yapan Denizcilik Bankası gemileri ile 
acentası bulunan ve muntazam sefer yapan sair 
gemilerin taşıdıkları memleket eşyası için güm
rüklerce manifesto veya başka bir belge aran
maz. 

Ancak, bu gemiler gümrük işlemi gideceği 
limanda yapılacak ve vergisi ödenecek yaban
cı eşyayı alırlar veya yolda yabancı limana uğ
rarlarsa, yabancı limanlara sefer yapan ge
miler hakkındaki hükümlere tabi olurlar. Bu 
gemiler ile yolcu yüklerinin denetleme ve güm
rük işlemlerinde kolaylık sağlayacak elveriş
li usuller koymaya Bakanlık yetkilidir. 

Bu usullere riayetsizlik halinde bu kanun 
veya kaçakçılık mevzuatı hükümlerine göre 
kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kısıntılar 
Madde 41. — 40 ncı madde dışında kalan 

gemilerin Türkiye limanları arasındaki (Mar
mara Denizi dâhil) sefer ve nakliyatı gümrük
çe denetlenir. Bunlar Bakanlığın tayin edece
ği şartlar ve vereceği izin ile Türk limanları 
arasında yabancı eşyayı aktarma suretiyle ta
şıyabilirler. 
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Yukardaki fıkrada yazılı nakliyat ile ya
bancı gemilere açık Türkiye limanlan içinde, 
yabancı kıyılara yakın Türk liman ve iskele
leri arasında ve Marmara ve Boğazlarda çalı
şan 20 rüsum toptan küçük taşıtlarla, balıkçı 
kayıkları üzerinde gümrükçe yapılacak de
netleme mahallî durum ve şartlar ve bu taşıt
ların çalışma imkânları gözönünde tutularak 
Bakanlıkça düzenlenir. 

Bu hususta Bakanlıkça konulmuş usullere 
aykırı hareketlerde bu kanun veya kaçakçı
lık mevzuatı hükümlerine güre kovuşturma 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Hava gemileri 

Denetleme 

Madde 42. — 1. — Yabancı memleketlerden 
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den yabancı mem
leketlere gidecek olan hava gemileri yetkili 
Gümrük İdaresi bulunan hava limanında (mey
dan) gümrük denetlemesine tabidir. 

2. Gelişte denetlemeden önce, gidişte de
netlemeden sonra Türkiye'de mecburi iniş ya
pan hava gemilerinin kaptan pilotları Bakan
lığın emir ve talimatına uyarlar. 

3. özel bir izin ile gelen ve giden hava ge
milerinin kaptan pilotları verilen talimata gö
re 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 ye
re atılma şekli Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma 
bakanlıklarınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasaklık 
Madde 43. — Pilot marifetiyle sevk ve idare 

edilmeyen hava gemileri ile, Hükümetin özel 
izni olmadıkça Türkiye'ye yabancı memleket
lerden eşya getirilemez ve Türkiye'den yaban
cı memleketlere eşya götürülemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Manifesto 
Madde 44. — Yabancı memlekettaiden ge

len 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 
İdaresine verirler. 

Eğer hava gemisinin aoentası varsa mani
festonun, ayrıca bir Türkçe örneği de 24 saat 
içinde gümrüğe verilir. 

Hava gemisinde başka bir hava meydanına 
çikarılaoak yük varsa, kaptan pilotu veya acen-
tası bunlara ait manifestoyu Gümrük İdaresi
ne gösterir. 

Hava gemisi boş gelmiş veya Türkiye'ye çı
karılacak yük ve yolcusu yoksa, kaptan pilotu 
gelişinin sebeplerini yazılı olarak Gümrük İda
resine bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çıkış manifesosu 
Madde 45. — Yabancı memleketlere gidecek 

hava gemilerinin kaptan pilotları hareketlerin
den önce, o hava limanından alman yük için 
gümrüğe manifesto verirler. 

Muntazam seferli hava gemilerinin manifes
toları hareketlerinden itibaren 24 saat içeri
sinde acentaları tarafından verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Transit 
Madde 46. — Yere inmeksizin transit geçe

cek hava gemileri andlaşmalar uyarınca ve 
karşılıklı olarak hava gemilerine ait yukarda
ki maddelerde yazılı mükellefiyetlerden müs
tesnadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemile

riyle getirilen ve götürülen eşya 
Madde 47. — Türk Hava Kuvvetlerine men

sup hava harp gemileriyle, Hükümetin izni üze-
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rine gelen yabancı devletlerin hava harp gemi
leri gümrük denetlemesine tabi değildir, 

Ancak bu harp gemileriyle yabancı memle
ketlerden eşya getirildiği veya Türkiye'den 
yalbancı memleketlere eşya götürüldüğü tak
dirde, bunlar gümrüğe bildirilir. 

Türk Hava Kuvvetlerine mensup harp ge
mileriyle getirilen komutan ve diğer mürette
bata ait eşyanın bir listesi bunların komutan
ları tarafından tanzim VG tasdik edilerek gemi
nin iniş limanına en yakın Gümrük idaresine, 
gelişi müteakip en geç 24 saat içerisinde veri
lir ve bu eşyanın gümrük' muayene ve işlemine 
tabi tutulması temin edilir. 

Hava harp gemileri komutanları çıkışta da 
aynı şekilde hareket ederler. 

Yukarda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait 
hükümlere riayetsizlik halinde ilgililer hakkın
da kanunî kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Müşterek hükümler 

Görevli memurların yolculuğu 

Madde 48. — Kara, deniz ve hava işletme
leri, bu kanuna göre denetleme icabı birlikte 
seyahatle görevli gümrük ve gümrük muhafaza 
memurlarını gidişte ve dönüşte ücretsiz taşı
maya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Manifesto şekli 
Madde 49. — Manifestolarda eşyanın cinsi, 

kablarmın adedi, nevi, mlarkası, numarası ve 
gaıyrisâfi ağırlığı ile konismentso veya yük senet
lerinim numaraları ve milletlerarası andlaşmalar 
ve gelenekler de göz önünde tutulmak suretiy
le Balkanlığm tespit edeceği diğer bilgiler gös
terilir. 

Manifesto örnekleri, yukardaki esaslar da
hilinde ve gerektiğinde daha basitleştirilerek 
Bakanlıkça hazırlanır ve gümrük işlemlerinde 
bunlar kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletmelere ait mükellefiyetler 
Madde 50. — Türkiye ile yalbancı memleket

ler arasında muntazaman yük ve yolcu sefer
leri yapan kara, (demiryolu dâhil) deniz ve ha
va işletmeleri; bu kanun hükümlerine göre ge
rekli gümrük denetlemeleri ve işlemlerini yap
mak ve kolaylaştırmak üzere yolcu salonları, 
depo, sundurma ve antrepolar, ile, görevli güm
rük muhafaza memurlarının çalışmalarına el
verişli bürolar ve gözetleme kulübelerini, bu
raların aydınlatma ısıtma ve temizlik gibi ih
tiyaçlarını, döşemelerini, telefon, teknik cihaz 
ve aletlerini parasız olarak temin etmeye ve 
gümrük kapılarında gümrük denetlemesine 
tabi kimselerle diğerlerinin ihtilâtmı önleme
ye matuf her türlü tesislerin temini hususla
rında Bakanlık tarafından yapılan istekleri 
aynı şekilde yerine getirmeye mecburdurlar. 

Bu yerleri özel kanunlarına göre işletmek
te bulunan kara, deniz ve hava yolları işletme
lerinin yukardaki hükümlere göre gümrük 
denetleme ve işlemılermin şekil ve usulleri ve 
sair mükellefiyetleri Gümrük ve Tekel ve Ulaş
tırma Bakanlıklarının müştereken hazırlaya
cakları tüzükle tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kitap 
Gümrük rejimleri 

Birinci Ayırım 
Sundurma rejimi 

Sundurma 

Madde 51. — Yabancı memleketlerden ka
ra (Demiryolları dâhil), deniz ve hava taşıtla
rı ile Türkiye'ye getirilen eşya, eğer orada sun-
durrria ve antrepoculuk hizmetleri kanunen te
keline verilmiş bir işletme varsa, bu işletme
lerin sorumluluğu altındaki «sundurma» lara, 
gümrüğün denetimi altında konulur. 

Kırık veya tamire muhtaç kablar ile dağı
nık eşya sundurmalarda, gümrük ve işletme 
idarelerinin müşterek kilidi altında ayrı bir yer
de ımuihafaza altına alınır ve durum tutanakla 
tespit olunur. 

İşletme idareleri, en çök üç gün içinde, sun
durmalarına alınan eşyanın manifestolarındaki 
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bilgilere uygun olacak tanzim edecekleri sun
durma giriş listesinin iki nüshasını ilgili güm
rüğe vermeye mecburdurlar. 

Sundurmaların şekil ve nitelikleri Bakan
lıkça tâyin ve tespit edilir. 

İşletene idaresi bulunmayan yerlere gelen 
eşya, anöak gümrük sundurmalarına veya güm
rükçe müsaade edilen yerlere çıkarılabilir. 

Yukardaki fıkralar gereğince gümrük de-
netleınesi altına konmuş eşyanın aşağıdaki mad
delerde yazılı rejimlerden birisine göre işle
me tabi tutulmasını, bunların sahipleri veya 
temsilcileri veya nakilleri usulüne uygun bir be
yanname ile gümrükten isteyebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Süre 
Madde 52. — Yukardaki maddede gösteri

len yerlere konulan eşya bir gümrük rejimi be
yanında bulunulmak üzere buralarda, ancak iki 
ay ve rejim beyanından itibaren de iki ay ka-
laibilir. Bu süreler içinde çekilmeyen eşya tas
fiye odunur. 

Ancak, bir defada getirilemeyen komple te
sislerin sahipleri, mümessilleri veya nâkilleri 
tarafından gümrüğe müracaatla ve tevsik edil
mek şartiyle, sundurmada bekleme süresi son 
partinin getirilişinden itibaren, işlemeye baş
lar. İlk partinin gelişi tarihinden itbaren eş
yanın sundurma süresi bir yılı aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vagon ve deniz üstü işlemler ve antrepolara 
alınıacak eşya 

Madde 53. — 1. Hacımüarı ve ağırlıkları 
veya cinsleri itibariyle, Bakanlıkça tâyin ve 
tespit edilecek, bazı eşya sundurmaya alınmak
sızın ve sahibinin sorumluluğu altında «deniz 
üstü» veya «vagon üstü» veya «kamyon üstü» 
işleme tabi tutulabilir ve bu işlemlerde 52 nci 
maddedeki sundurma süresi tatbik olunur. 

2. Türkiye'ye gelen eşyanın, sahipleri veya 
mümessilleri veya nakilleri; usulüne uygun bir 
beyanname ile ve kendi sorumlulukları altında, 
bunların doğruca antrepoya alınmasını gümrük
ten isteyebilirler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci ayırım 
Giriş rejimi 

Birinci bölüm 
Beyan ve şekilleri ve bilgi alma 

yazılı beyan 
Madde 54. — Türkiye'ye kesin olarak gire

cek eşyanın, cinsi, nevi, niteliği, tatbikatı ko
laylaştıracak surette Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin tertip ve tavsiyelerine uygun olarak gös
terilen giriş beyannamesi ile yetkili gümrüğe 
beyanı mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edece
ği bilgiler ile beyanın tevsikine yarayan bel
gelerin mahiyet ve adedleri ve hangilerinin 
beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Ba
kanlıkça tayin ve tespit olunur. 

Beyannamenin, eşyanın Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelindeki numarası gösterilerek ve bu
na göre vergi tahakkukiHarı da yapılmış olarak 
verilmesini ve muayeneden önce bu tahakku
ka göre vergilerin ödenmesini istemeye Bakan
lık yetkilidir. Bu halde 59 ncu maddenin son 
fıkrası işlemez. 

65 nci maddedeki esaslar dairesinde, satıcı 
ile hiçbir münasebeti bulunmayan müstakil 
alıcılarla, satıcı ile münasebetleri dolayısıyle 
bu kanuna göre müstakil bir alıcı durumunda 
olmayan mükelleflerin ayrı tablolarda beyan
da bulunmaları mecburidir. Bu beyanın şekli 
ve istenilecek bilgi ve belgeler Bakanlıkça ta
yin ve tespit edilir. 

Bu kanunun tatbikatında müstakil bir alı
cı addedilmeyen ihtiyaçların durumları ve hak
larında uygulanacak işlemler, zaman zaman 
Bakanlıktan gümrüklere ve ilgililere tebliğ 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sözle beyan 
Madde 55. — Aşağıda yazılı olan hallerde 

beyan sözle yapılır ve buna konu olan eşyanın 
gümrük işlemlerinde tahakkuk varakası kulla
nılır. 

1. Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetli
lerinin vergiden muaf olan veya vergiye tabi 
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olup da ticarî mahiyet ve miktarda bulunma
dığına ve bu maksatla getirilmediğine gümrük
çe kanaat getirilen eşyası ile sınır bölgesi aha
lisinin elde ve sırtta taşınabilecek miktarda ve 
kendi ihtiyaçlarına mahsus olan eşyası, 

2. Bu kanunun 7 nci maddesinin 4, 5 ve 6 
ncı fıkralarında, 8 nci maddesinin 8, 9, 10, 11 
ve 12 nci fıkralarında ve 12 nci maddesinin 2 
ve 3 ncü fıkralarında sözü edilen eşya, 

3. Hava gemisi iie getirilen • Gümrük Vergi
sinden muaf eşya ile ticarî olmayan veya zatî 
mahiyette bulunan eşya, 

Bu maddenin uygulanmasında gümrük me
murları, beyanlarını kanun hükümlerine uy
gun olarak yapabilmelerini kolaylaştırmak ga
yesiyle, mükelleflere önceden bilgi verilir. 

Açık olarak beyanda bulunmayan veya bu
lunamayan veya kafalarının açılıp bakılmasını 
isteyenlerin eşyası muayene edilir. Lüzumu ha
linde yolcuların gümrüklerde yazılı olarak be
yanda bulunmalarını istemeye ve buna ait usul
leri koymaya bakanlık yetkilidir. 

Yolcuların gümrük işlemleri hakkında ön
ceden bilgi edinmeleri Bakanlıkça yapılan ya
yınlarla temin olunur. 

Tahakkuk varakalarının şekli, adedi ve ih
tiva edeceği bilgiler ile kuıll'anma tarzı ve sair 
hususlar Bakanlıkça tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

'Muhterem arkadaşlarım, kanun metni uzun
dur, Siayın Divan üyesi arkadaşımızın otura
rak okumasına izninizi istirham ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Özel beyan 
Madde 56. — Aşağıda yazılı hallerde yetki

li makamlardan yazılacak mektuplar beyanna
me addolunur ve eşyanın gümrük işlemleri bun
larla yürütülür. 

1. Cumhurbaşkanına ait, 10 ncu maddenin 
1 nci fıkrasındaki eşya için umumî kâtiplikten 
yazılacak mektuplar. 

2. Diplomatik muaflık ve imtiyazlardan 
faydalananların ancak kendi adlarına veya el
çilik adına gelecek eşya için, karşılıklı olmak 
şartıyle, misyon şeflerinden veya muaflık hak
kı tanınmış heyet başkanlarından yazılan mek
tuplar ile kurye çantalarına ait kurye mektup-

j darı, (bu mektupların şekli, ihtiva edeceği ve 
göreceği işlemler Dışişleri ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tescil 
ıMadde 57. — Giriş beyannameleri incelene

rek 54 ncü maddede belirtilen bilgileri ihtiva 
ettiği takdirde kaibul ve tescil edilir. Ancak şek
li noksanlıkları tamamlanmak üzere geriveri-
lir. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üze
rine sıra numarası, tarih ve resmî mühür ko
nulması suretiyle tamam olur. 

135 nci mladdenin 1 nci fıkrasında sözü ge
çen giriş beyannameleri de bu madde hükmü
ne göre tesciıl olunur. 

55, 56 ve 136 ncı maddelerde sözü edilen 
ve beyanname hükmünde olan tahakkuk vara-
(kası ve mektuplar da maddelerinde gösterilen 
şartlara uyduğu Dakdirde ve gerektiğinde nok
sanları tamamlattırılacak derhal özel defter
lerine kayıt ve üzerlerine sıra numarası, tarih 
ve resmî mühür konularak tescil edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

Beyannamede kalem 
Madde 58. — Giriş beyannamelerinde, be

yana terettübedecek vergi ve ceza bakımın
dan her kalem ayrı bir beyan sayılır. Bir kale
min eksik veya diğer kalemin fazla veya eksi
ğiyle mlafasufae dilemez. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ve andlaş-
malara dahil ahdî tarife cetvellerinde ayrı ta
rife pozisyonu veya tâli pozisyon altında top
lanan ve bir vergi haddine tabi olan eşya bir 
kalem sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

Beyannamelerde düzeltme 
(Madde 59. — Kazıntı ve silintim beyanname

ler gümrükçe kabul edilmez. 
Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizi

lerek doğrusu yazılır. Düzeltmeler ve ilâvele
rin yanma beyanname sahibi tarafından imza 
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konulur ve tescil esnasında bunlar resmî mü
hürle mühürlenir. 

BeyannJameler tescillerinden sonra düzel
tilemezler. Ancak, muayeneye havalesinden ön
ce olmak şartıyle, mükellefler bu beyanlarını 
eşyanın cins, nev'i ve niteliği, kab adediyle mar
ka ve numaralan aynen kalmak üzere, yalnız 
ağırlık, adet, ölçü veyahut kıymet yönlerinden 
düzeltebilirler ve bu düzeltmeler, idare amirinin 
izni ile yapılır ve beyan sahibi ile müştereken 
imzalanarak resmî mühürle mühürlenir.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beyanın bağlayıcı olduğu 
Madde 60. — Gümrük İdaresince tescil edil

miş olan beyanname taallûk ettiği eşyanın ver
gi, resim ve para cezalarından dolayı taah
hüt mlaihiye'tmde olarak mükellefi bağlar ve 
vergilerin tahakkukuna esas tutulur. 

Gümrük İdaresi, (beyanın doğruluğunu de
nemek üzere eşyayı kısmen veya tamamen mu
ayene edebilir. Bu takdirde beyanname muh
tevası eşyanın vergilerinin tahakkuku muaye
ne neticesine göre yapılır. (65 nci maddedeki 
kıymete ilişkin hükümler saklıdır.) 

Ancak, kısmî muayenelerde idarenin ve mü
kellefin bütün kabları muayene ettirmek hak
kı saklıdır. 

Eşyaya ait vergilerin tahakkuku ve diğer 
gümrük işlemlerinin, muayene edilmeden be
yana göre yapılmasına idare amirlerince müsaa
de edilebilmesi hususunda usuller koymaya Ba
kanlık yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kaJbul edilmiştir. 

Beyannamenin takibi 

Madde 61. — Giriş beyannameleri tescil ta
rihinden itibaren, ihtilâf olmadığı halde sebep
siz yere iki ay içinde takip ve gümrük işlemle
ri bitirilmediği takdirde, muhtevası eşyanın 
muayenesi cihetine gidilir. Muayenede mal sa
hipleri veya gümrük komisyoncularının da bu
lunmaları kendilerine yazı ile bildirilir ve tâyin 
edilen günde gelmedikleri takdirde muayene 
r'es'en yapılır, 

I Muayene neticesinde gümrüklerce alman 
para cezasını veya diğer ceza takiplerini ge
rektirir hallere rastlanmadığında, keyfiyet tu
tanakla tespit, eşyaya tasfiyeye ait hükümler 
tatbik ve beyannameler iptal edilir. 

Yukardaki fıkralara göre yapılacak muaye
ne sonunda, gümrüklerce alınan para cezasını 
veya diğer ceza takiplerini gerektiren haller
de usulüne g'öre kovuşturma (yapılır. 

İhtilaflı olan işlerde, yetkili mercilerce ihti
lâfın halline değin, bu madde hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kaJbul edilmiştir. 

Giriş beyannamesi verilmiş eşyada rejim 
değişikliği 

Madde 62. — Gümrükçe giriş beyannamesi 
tescil edildikten sonra yabancı bir memlekete 
çıkarılması veya yetkili başka bir gümrüğe gön
derilmesi istenilen eşyanın muayenesi netice
sinde cezayı gerektirir bir hal görülmediği tak
dirde bu istek kabul olunur. Şu kadar ki, yet
kili bir başka gümrüğe gönderilmesi istenilen 
eşyanın yurda ithaline mani bir hali bulunma
ması şarttır. 

Bunlardan yurt dışına gönderilmek isteni
lenlerin vergileri peşin olarak tahsil edilmiş
se bunlar iade edilir. Muayene neticesi para 
cezasını gerektirdiği takdirde isteğin kabulü 
cezanın ödenmesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eşyanın beyandan önce muayenesi 

Madde 63. — Beyanlarını yukarıki mad
deler hükümlerine göote yapabilmek üzere mü
kelleflerin, gümrüğün denetlemesi altındaki eş
yasını tartmalarına, muayene etmelerine ve ti
carî mahiyet taşıimayacak değerde numune al
malarına izin verilir. 

Bu hususta kullanılacak belgeler ve uygula
nacak işlemler bakanlıkça tâyin ve tespit edi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-

j 1er... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Tarife ve fiyat hakkında bilgi isteme 
Madde 64. — Elindeki belgelere ve numune -

ye göre beyanlarını tarifeye uygun olarak yapa
mayacak durumda olan mükellefler bu hususta 
ve normal fiyat unsurları hakkında Gümrükler 
Genel Müdürlüğünden bilgi isteyebilirler. 

Gümrükler G-enel Müdürlüğü bu fiyat unsur
ları ve tarife hususundaki mütalâasını, müra
caatın mesnedi olan numune ve belgelerin in
celenmesi suretiyle hem 'bilgi isteyene ve hem de 
ilgili gümrüğe en kısa zamanda bildirir, Bu 
şekildeki bildirişler, kanun ve tarife cetveli ile 
izahname hükümleri göz önünde tutularak işle
me tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Beyanın tevsiki ve muayene 

Eşyanın kıymeti 
Madde 65. — 1. İthal eşyasının Gümrük 

Vergisine esas olan kıymeti Gümrük Vergisi 
ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki nor
mal fiyatıdır. 

2. Normal fiyat, birbirinden müstakil bir 
alıcı ile bir satıcının tam ve serbest rekabet şart
ları içinde uyuştuğu farz olunan fiyattır. 

Bu fiyat tespit olunurken. 
a) Eşyanın alıcıya Türkiye'de giriş liman 

veya mahallinde teslim edildiği; 
b) Eşyanın satışına ve Türkiye'de giriş li

man veya mahallinde teslimine mütaallik bütün 
masrafların satıcıya ait bulunduğu, dolayısıyla 
normal fiyata dahil olduğu; 
. c) Türkiyede ödenmesi gereken vergi ve 

resimlerin alıcıya aidolduğu, dolayısıyle eşya
nın normal fiyatına dahil bulunmadığı; 

Farz olunur. 
3. 2 No.lu fıkranın (b) bendinde bahsi ge

çen masraflar şunlardır : 
Nakliye ve sigorta; komisyonlar; tellaliye; 

eşyanın Türkiye'ye ithali için yurt dışında tan
zimi gereken belgelere ait masraflar (Konsolos
luk harcıları dahil); yurt dışında ödenmesi ica-
beden vergi ve resimler (Muafiyet sebebiyle 
alınmayan vergilerle, geri verilmiş ya da veri
lecek vergiler hariç); ambalaj bedelleri (Ver
gilendirme yönünden ayrı sayılanlar hariç); 
ambalaj masrafları (İşçilik, malzeme veya di
ğer masraflar); yükleme masrafları; 

4. Birbirinden müstakil bir alıcı ile bir sa
tıcı arasında tam ve serbest rekabet şartları al
tında yapılan satış anlaşmasında; 

a) Eşya fiyatının ödenmesi alıcının yegâne 
fiilî edasını teşkil eder. 

b) Uyuşulan fiyat, satıcı veya satıcı ile iş 
ortağı gerçek veya tüzel bir kişi ile alıcı veya 
alıcı ile iş ortağı gerçek veya tüzel bir kişi ara
sında, bizatihi satıştan doğan ilişkiler dışında 
akte müstenit bulunsun veya bulunmasın ticarî, 
malî veya sair bir ilginin tesiri altında olmaya
caktır. 

c) Eşyanın ilerde satışından, temlikinden 
veya kullanılmasından doğacak nemanın her 
hangi bir kısmından satıcı veya satıcının ortağı 
gerçek ve tüzel bir kişi doğrudan doğruya veya 
dolayısıyle faydalanamaz. 

d) İki şahıstan her biri diğerinin ticaretin
de her hangi bir menfaat rabıtasına sahiıbolursa 
veya her ikisinin her hangi bir ticarette müşte
rek bir menfaat rabıtası bulunursa veya üçüncü 
bir şahsın bunlardan her birinin ticaretinde bir 
menfaat rabıtası mevcudolursa, bu menfaat ra
bıtaları doğrudan doğruya veya dolayısıyle de 
olsa, bu şahıslar iş ortağı addolunur. 

e) Kıymeti tespit edilecek eşya : 
— Bir ihtira beratına veya tescil edilmiş bir 

resim yahut bir modele göre imal edildiği; 
— Yabancı bir imalât veya ticaret markası 

altında ithal edildiği; 

— Yabancı bir imalât veya ticaret markası 
altında satışa arz edilmek, temlik edilmek veya 
kullanılmak üzere ithal edildiği veya ithalden 
sonra tamamlayıcı bir işçiliğe tabi tutularak 
böyle bir alâmeti farika ile satışa arz edilmek, 
temlik edilmek veya kullanılmak üzere ithal 
edildiği; 

Takdirde, 
Bu eşyanın normal fiyatına, patentin, tescil 

edilmiş resim veya modelin veya fabrika veya 
ticarethanenin alâmeti farikasını kullanma hak
kı dahil edilir. 

5. Katî satış akdine müsteniden yurda it
hal edilecek eşyanın G-ümrük Vergisi, bu akde 
uygun olarak beyan olunan ve Gümrükçe ilk 
nazarda şüpheli görünmeyerek kabul edilen fi
yat üzerinden tahakkuk ettirilir. 

Şu kadar ki, satış akdinin yukarıdaki fıkra
larda yazılı şartlara uygun olarak yapılmamış 
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bulunması halinde Giimrük Vergisi, mezkûr fık
ralara göre tespit olunacak kıymet üzerinden 
hesaplanır. 

6. Eşyanın Gümrük Vergisine esas olacak 
kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburi
dir. Fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı 
paralar vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı 
tarihte mer'i kurlara göre Türk parasına çevri
lir. Bu kurlar, cari resmî kamibiyo kurları esas 
alınarak Bakanlıkça tespit edilir ve yayınla
nır. 

7. 'Gümrük Vergisinin tahakkukuna esas 
olan eşya kıymetinin tespitinde bir liradan aşa
ğı olan kesirler liraya tamamlanır. 

8. Vergiden muaf olan veya ağırlık esası 
üzerinden vergiye tabi tutulan eşya da dahil ol
mak üzere bilûmum eşya kıymetlerinin yukar-
daki esaslara göre Gümrüğe beyanı mecburidir. 

9. Gümrük Vergisi eşyanın kıymeti üzerin
den alınan hallerde eşyanın fatura ve benzeri 
diğer beljgelerle yapılan denetlemesi neticesinde 
fatura ve diğer belgelerinde gösterilmemiş olan 
kıymetler de normal fiyata eklenir. 

Fatura ve diğer benzeri belgelerine nazaran 
gümrük muayenesinde > noksan çıkan eşya kıy
metleri, eşyanın telef veya ziyamdan veya nok
san gönderildiğinin sabit olmasından veya çalın
masından ileri geldiği anlaşılmak şartıyle ver
giye esas kıymetten düşülür. 

10. Kanunun 140 ncı maddesine göre, satışa 
çıkarılacak eşyanın Gümrük Vergisine esas ola
cak kıymeti, zaman, yer ve miktar itibariyle uy
gun olduğu takdirde mevcut belgelerine göre tes
pit edilir. Her hangi bir belge bulunmadığı ve
ya mevcut belgeleri eşyamn halihazır kıymetini 
ifade etmediği takdirde, aynı veya benzeri eşya
nın bulunduğu hal ve durumu dikkate alınarak 
ve gerekirse yetkililerin mütalâasına da başvu
rularak gümrükçe tespit olunacak; CİF değeri
ne göre hesaplanır. 

11. Mükellef, mümessil ve komisyoncu gibi 
ilgililerin 179 ncu maddeye göre, gerekli defter
leri ve belgeleri göstermekten ve vermekten çe
kinmeleri halinde eşyanın Gümrük Vergisine esas 
olan kıymeti, benzeri eşya fiyatları gözönünde 
tutularak gümrük idarelerince re'sen tâyin ve 
tespit olunur ve tahakkuk buna göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eşyanın ağırlığı ve kabları 
MaJdde 66. — 1. Gümrük Giriş Tarife Cet

velinde Gümrük Vergisinin eşyamn saf veya 
gayrisâf ağırlığı üzerinden alınacağı yazılı olan 
hallerde : 

a) Gayrisâf ağırlık tâbiri, eşyamn bütün 
ambalaj larıyle birlikte olan ağırlığını ifade eder. 

Gayrisâf ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya 
ambalajsız geldiği takdirde bulunduğu haldeki 
ağırlığı üzerinden verigye tabi tutulur. 

Başka başka vergi hadlerine ve aynı zaman
da gayrisâf ağırlıkları üzerinden Gümrük Vergi
sine tabi eşya bir ambalaj içinde geldiği takdir
de, eşya, sâf ağırlıkları üzerinden tartılır ve am
balaj ağırhğı sâf ağırlıklarına mütenasiben tak
sim edilmek suretiyle ilâve olunur. 

Gayrisâf ağırlıkları üzerinden vergiye tabi 
olan ile diğer ölçüler üzerinden vergiye tabi bu
lunan veya vergiden muaf olan eşya bir amba
laj içinde geldiği takdirde, gayrisâf ağırlık üze
rinden vergiye tabi eşyamn Gümrük Vergisi sâf 
ağırhğı üzerinden hesaplanır ve tahakkuk eden 
vergi miktarına % 20 ilâve edilir. 

b) Sâf ağırlık tabiri, eşyanın bütün amba
lajlan çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığını ifa
de eder. 

c) Ağaç ve kerestelerin ağırlıkları üzerin
den vergiye tabi tutulmaları halinde ve döküm 
halinde ithal edilen mavilerin makbul sebepler
den dolayı ağırlıkları tayin edilemediği takdir
de Gümrük İdaresi mezkûr eşyanın metreküp ve 
hektolitre miktarlarını aşağıda yazılı esaslara gö
re kiloya çevirmeye ve Gümrük Vergisini buna 
göre tahakkuk ettirmeye yetkilidir. 

Meşe ve ceviz ağaç ve kerestelerinin her met-
rekübü 700 Kg. bunun dışında kalan ağaç ve ke
restelerin her metrekübü 500 Kg. mavilerin be
her hektolitresi 90 Kg. 

2. Aşağıda yazılı hallerde eşyanın ambalajı 
ayrı olarak beyan edilir ve maliyetlerine göre 
tarifede yer aldıkları pozisyonları üzerinden ver
giye tabi tutulur. 

a) Eşyanın mûtat ve alelade maddelerden 
olmayan veya lüzumundan başka bir şekilde ya
pılan ambalajlar, 

b) Taallûk ettikleri eşyanın faturasında kıy
meti ayrı gösterilen ve aynı zamanda müstakil 
bir ticaret eşyası mahiyetini arz eden ambalaj-
la?, 
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c) Gümrük Vergisinden kaçınma maksadı y-
le ambalaj olarak getirilen eşya, 

Şu kadar ki, yukardaki 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 ambalaj madde
lerinin Gümrük Vergisi eşyanın tabi olduğu ver
gi hadleri üzerinden ve eşya ile birlikte tahakkuk 
ettirilir. 

d) Ağırlık üzerinden Gümrük Vergisine ta
bi eşyanın mûtat ambalajları mahiyetinde olma
yan kutu, kılıf ve mahfazalarının Gümrük ver
gileri, içindeki eşyanın vergisinden daha yüksek 
bulunduğu takdirde, bunlar aidolduğu tarife nu
marasına göre vergiye tabi tutulur. 

Kıymet üzerinden vergiye tabı eşyanın kılıf, 
kutu ve mahfazaları başlibaşma bir ticaret eşya
sı mahiyetini arz etmemek ve ayrıca kıymetleri 
eşyanın kıymetine dahil bulunmak şartıyle baş
kaca Gümrük Vergisine tabi tutulmaz. 

3. Ağırlıkları üzerinden Gümrük Vergisine 
tabi eşyadan muayene edilenlere ait Gümrük yer
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 kablarına bu fazla
lığın ortalamasına göre mütenasiben ilâveler ya
pılır, beyanname sahibi bu suretle zam yapılma
sını kabul etmez veya gümrükçe lüzum görülürse 
diğer kablar da tartılır. 

b) Tartılan kablar da beyana göre eksiklik 
görülürse ve bu eksiklik eşyanın tabiatından ve
ya telef ve ziyamdan veya noksan gönderildiği
nin sabit olmasından veya çalmma^ndan ileri 
geldiği anlaşılırsa bulunan miktar üzerinden 
Gümrük Vergisi almır. Ancak, bu ahvalde ida
renin ve mükellefin bütün kabları muayene ettir
mek hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve sos 
isteyen sayın üye? Yok, Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., Kabul edil-
tir efendim. 

Eşya menşeinin tayin ve tespiti 
Madde 67. — Andlaşmalardan faydalanacak 

eşyanın âkıd memleket menşeli olduğunu veya 
o memlekette gördüğü tahavvül ve ameliyeler 
dolayısıyle öyle sayılmak lâzınıgeldiğini bildirir 

yetkili makamlardan verilmiş menşe şehadetna-
mesinin gümrüğe verilmesi şarttır. Bu şehadetna-
rnelerin tayin olunacak mercilerce tasdik edilme
sini şart koşmaya Bakanlık yetkilidir. 

Eşyanın üçüncü bir memlekette gördüğü ta
havvül ve ameliye dolayısıyle o memleket menşe
li sayıl abilmesi için bu tahavvül ve ameliyeler 
neticesinde kıymetinin % 50 nispetinde artmış 
olması lâzımdır. 

Ancak : 
1. CİF kıymeti Bakanlıkça tayin edilen ve 

taşıdıkları marka ve alâmetler itibariyle menşei 
gümrüklerce tespit edilebilen eşya, 

2. üzerlerinde imal edildikleri fabrika mar
ka ve alâmetleri bulunan ve ticarî mahiyette ol
mayan eşya, 

Menşe şahadetnamesinden müstesnadır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 

isteyen sayın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
tir efendim. 

Eşyanın fizikî muayenesi ve kimyevi tahlili 
Madde 63. — Gümrükçe muayeneye tabi tu

tulan eşyanın Gümrük Vergisinin tahakkuk etti
rilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulan
masında fimkî muayeneye veya kimyevi tahlile 
lüzum görülen hallerde, alınacak numuneleri ve 
numune alınması mümkün olmadığı takdirde 
esas eşya üzerinde gümrük lâboratuvarlarında ve 
buralarda yapılmayan hallerde Bakanlıkça resmî 
lâboratııvarlarda yaptırılacak tetkik ve tahlil 
neticeleri tahakkukta esas tutulur. Hariçle yap
tırılacak tahlil ücretleri mükellefince peşinen 
ödenir. 

Tahlilden arta kalan numuneler tahlil netice
lerinin tebliğinden itibaren bir ay içinde sahiple
ri tarafından müracaat edilerek almmadığı tak
dirde; gümrüğe terk edilmiş sayılır. 

Kimyevi tahlillerde kullanılacak tahlil metot
ları Bakanlıkça tespit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve sez 
isteyen sayın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
tir efendim. 

Muayenede bulunacaklar 
Madde 69. — Giriş işlemlerine konu teşkil 

eden eşyanın muayenesi, beyan sahiplerinin veya 
temsilcilerinin veya gümrük komisyoncusunun 
huzuru ile yapılır. 

— 363 
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Posta ile gelen ve gümrük işlemi tahakkuk 
varakası ile yapılan eşyanın muayenesinde, bu 
idareden bir memurun bulunması kâfidir. 

Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin 
berabelerinde getirip bıraktıkları veya kendile
rinden evvel veya sonra gelen eşyanın muayene
si, sahibinin veya yazılı olarak bildireceği bir 
kimsenin huzuru ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen sayın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Denetleme ve ikinci muayene 
Madde 70. — Kontrol maksadıyle Bakanlık 

müfettişleri, müfettiş muavinleri, kontrolörler ve 
gümrük idare amirleri muayenesi yapılmış ve iş
lemleri tamamlanmış giriş,, çıkış, transit ve ak
tarma eşyasının «ikinci muayenesini» her zaman 
yapabilirler. Keza, sözü edilenler gümrük işlem
lerinin her safhasında gözetim ve denetlemeye 
yetkilidirler. 

Bu muayenelerde ilgili memurlarla birlikte 
gümrük komisyoncusunun bulunması şarttır. Lü
zum görüldüğü takdirde mal sahibi veya temsil
cisinin de hazır bulunmaları istenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muayene mahalli ve muayene edilmeyecek eşya 
Madde 71. — Eşyanın muayenesi gümrüğün 

daimî denetimi altında bulunan sundurma, ant
repo veya gümrükçe müsaade edilen ve sundur
ma kabul olunan yerlerde yapılır. 

Ancak bunlar dışındaki yerlerde de Bakanlı
ğın müsaadesi ile muayene yapılabilir. 

8 nci maddenin 4 ncü fırkasına giren eşyadan 
Millî Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildirilecek eşya 
ile 9 ncu maddenin 1, 2, 3 ve 10 ncu maddenin 
1 nci fıkralarında yazılı eşya muayene edilmez. 

Kurye çantalarının Gümrük işlemleri Millî 
Savunma, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakan
lıklarınca tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen sayın üye yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Vergilerin tahakkuk, ödenmesi, ertelenmesi ve 

eşyanın teslimi 
Eşyanın karşılık ve teminat hükmünde olduğu 

Madde 72. — Gümrüğün denetlenmesi altın
daki yerlerde bulunan eşya, birinci derecede bu 
eşyaya mütaallik Gümrük Vergisi ve gümrük
lerce alınan başka vergilerle para cezalarından 
dolayı, karşılık ve teminat hükmündedir. 

Bu malların bedeli Gümrük Vergisi ve diğer 
vergileri karşılamazsa, kalan vergiler aranmaz. 
Ancak malın bedeli ile karşılanmayan para ce
zalan için gümrüklerce mükellefin başka mal
larına başvurularak kovuşturma yapılır. 

Üçüncü şahısların alacakları ve aldıracakları 
haciz tedbirleriyle sair tedbirler, ancak eşyanın 
yurda gelmiş olması ve sahipleri ile cins ve mik
tarlarının açıklanması şartlariyle sundurma ve 
antrepoculuğu yapan ilgili idare ve müesseselere 
tebliğ edilir ve bu idare ve müesseselerce güm
rüğe de bilgi verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen sayın üye yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vergilerin ödenmesi 

Madde 73. — 1. Gümrükten alınan vergi
ler : 

a) Gümrük veznesine «alındı» karşılığında 
Türk parası ile peşin olarak ödenir. 

b) Bakanlığın tespit edeceği esaslar daire
sinde banka çekleri de bu ödemede kabul olu
nur. (bu takdirde mükellefler ancak çek muh
teviyatının gümrükçe tahsiliyle vergiler borcun
dan kurtulmuş olurlar) 

c) Cinsleri, özellikleri Maliye ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklarınca tâyin ve tespit olunan 
teminatlı borç senetlerini ve banka mektuplarını 
da üç ay vâde ile ve bu ödemelerin 20 000 lira
dan yukarı olanlarını da kabul etmeye Bakan
lık yetkilidir. 

d) Mükelleflerin veya gümrük komisyon
cularının gümrük nezdinde açtıracakları cari he
saplardan mahsuben ödemeler yapılmasını kabu
le ve işlemlerde uyulacak usulleri bir yönetme
likle tâyin ve tespite Bakanlık yetkilidir. 

2. Türkiye'ye geçici olarak sokulacak veya 
Türkiye'den transit edilecek olan eşyanın vergi 
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ve resimlerinin teminata bağlanması gerektiği 
hallerde, bunu Türk parası ile temin edemeyen
lerin Bakanlıkça tespit edilecek yabancı para
larla karşılamaları kabul olunur. Bu takdirde 
resmî alış kuru üzerinden hesaplanarak «ema
neti ayniye makbuzu» mukabilinde alınacak bu 
paralar, her türlü kambiyo kısıntıları dışında, 
aynî emanet olarak gümrükte saklanır ve eşya
nın süresi zarfında yurt dışı edilmesinde sahi
bine geriverilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Erteleme 
Madde 74. — Memleketin iktisadî faaliyeti

ne veya fevkalâde ihtiyaçlarına yarıyan eşya
nın vergilerini, teminata bağlamak şartiyle, en 
çok altı ay süre ile ertelemeye Gümrük ve Te
kel Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Muayene ve tahakkuktan sorumluluk 

Madde 75. — Muayene memurları, yaptıkla
rı muayene, tahakuku ve muaflık işlemlerinden, 
duruma göre tek başına veya müteselsilen so
rumludurlar. 

Muayene şefleri imza ettikleri beyanamele-
rin muayene hariç, her türlü işlemlerinden so
rumludurlar. Denetleme veya her ne suretle 
olursa olsun muayeneye iştirak ettikleri takdir
de şeflerin bu sorumluluğu muayeneyi de kap
sar. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi 
kontrol edenler de aynı şekilde sorumludurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Muayene hizmeti ve masraflar 
Madde 76. — Gümrük idaresince muayene

sine lüzum görülecek eşyanın muayene yerleri
ne getirilmesi ve buralardan tekrar kaldırılma
sı, kab ve ambalajlarının açılıp kapanması eş
yadan numune alınması, numune kablarının te
mini ve bunların gümrük lâboratuvarlarına sıh-

I hî muayene ve sair denetleme kurul mercilerine 
şevkleri gibi işlerin gerektireceği hizmetlerin 
yapılması ve bunlardan doğan masraflar mal 
sahibine aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Eşyanın teslimi 

Madde 77. — Gümrük Vergisi ve diğer ver
gileri tahakkuk ettirip 73 ncü 'madde gereğince 
ödemeden veya teminata bağlanmadan ve güm
rüğün izni olmadan, eşya gümrük denetlemesin
den serbest bırakılamaz ve sahibine teslim edi
lemez. 

Mahiyet ve hususiyetleri icabı derhal sahip
lerine veya iş ve konu ile ilgili müesseselere tev
dii lâzımgelen eşyanın, muayeneden sonra ve 
vergi ve resimleri temin ve garanti edilerek kati 
vergi tahakkukları yapılmadan teslimine Bakan
lıkça tespit olunacak esaslar dairesinde izin ve
rilebilir. 

İhtilaflı hallerde vergi tahakkuklarının ke
sinleşmesinden önce farklarını da teminata bağ
layarak eşyanın teslimini isteyen mükellefle
rin bu istekleri kabul olunur. Şu kadar ki, ver
giler tahakkukunun kesinleşmesinden önce eş
yanın teslimi mahzurlu görülen hallerde bu hü
küm uygulanmaz. 

Para cezasını gerektiren hallerde, cezaya ait 
para da teminata bağlanır. 

Mükelleflerin eşyasına 53 ncü maddenin 1 
numaralı fıkrası hükümlerinin uygulanması is
tekleri, gümrük vergileri beyanına nazaran 
% 10 fazlasıyle ve depozito suretiyle yatırılmak 
şartiyle kabul olunur. Ancak, bu işlem, ge
rektiğinde yukarıki fıkralar hükümlerinin uy
gulanmasını önlemez. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İtiraz sebepleri ve mercileri 

itiraz sebepleri 

I Madde 78. — Mükellefler Gümrük Vergisi 
tahakkuklarına karşı aşağıda yazılı sebeplerle 

1 itiraz edebilirler : 

365 — 



0. Senatosu B : 78 

1. Eşyanın vergi tahakkukuna esas tutu- i 
lan teknik mahiyet ve niteliklerinin tâyin ve 
tespitinde, isabetsizlik bulunması (Eanımun s 
83 ncü maddesi gereğince ikinci tahlili yapılmış- | 
sa bu fıkra hükmü uygulanmaz.), | 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde ha
ta edilmesi, 

3. Kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıy
metinin yanlış tâyin vs tespit olunması, 

4. Milletlerarası andlaşmaların yanlış tat
bik edilmiş veya hiç itibara alınmamış bulun
ması, 

5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilme- I 
miş veya yanlış tatbik edilmiş olması, I 

6. Ağırlık esaslarının uygulanmasında hata I 
edilmesi, 

7. Eşyanın menşeinin yanlış tespit olun
ması, ! 

Şu kadar ki : I 

Muayene sonucuna göre vargı tahakkukun- i 
da ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul 
olunduğu hallerde, mükellefin bu maddenin 3 
ve 7 nci fıkralarında gösterilen sebeplerle itiraz 
haklan yoktur. 

Keza, verginin tahakkukuna bayan esas tu
tulduğu ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi 
kabul edildiği ve ancak, 80 ncı maddenin son | 
fıkrasına göre muayene edilmeden gümrük iş
lemlerinin yapılmış olduğu hallerde, mükellef
lerin bu maddenin 1, 3, 8 vo 7 nci fıkralarında 
gösterilen sebeplerle de itiras haklan yoktur. | 

Bu gibi hallerde, beyannamenin 54 ncü mad- | 
desinin birinci ve üçüncü fıkrasına göre tanzim | 
edilmiş olmasındaki fark nazarı dikkate alın- | 
maz ve mükelleflerin bu sayılan sebeplerle ya- j 
pacakları itirazlar mercilerince kabul olunmaz. I 

BAŞKAN — Madde üzer'md-e önerge ve söz j 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. » 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş- | 
tir. * j 

Muhterem arkadaşlarını, bir hususu belirt- | 
inek istiyorum. Tasarmın müzakeresine başla- j 
dığımız zaman kabul buyurduğunuz bir önerge I 
ile ancak değişikik önergesi verilen maddeler } 
üzerinde söz istemenin, müzakere açmanın | 
mümkün olduğu karar'gir olmuştur. Bu itibar- | 
la, bu karar dahilinde, yalnız, «Madde üzerin- i 
de söz istiyorum» demenin yeterli olmadığını i 
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ve maddelerin müzakere sırası gelene değin de
ğişiklik önergesi verilebileceğinin bir emri tabiî 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Tahakkukun tebliği ve itiraz süresi 
Madde 79. — Muayene memurları yaptık

ları tahakkukları mükellefe veya temsilcisine 
veya gümrük komisyoncusuna bildirerek beyan
name ve sair tahakkuk kâğıtları üzerinde imza 
alırlar. Bu suretle tahakkuka bilgi edinmek
ten, beyanname ve tahakkuk kâğıdını imzala
maktan çekinenlere yazık tebligat yapılır, iti
raz, ancak bu fıkrada yazık imza veya yazılı 
tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ya
pılabilir. 

Bu süre içinde itiraza uğramayan vergiler 
ile itirazları olmadığını beyanname ve sair ta
hakkuk kâğıdı üzerinde yazı ile beyan edenle
rin vergileri Kanunun 87 nci maddesi hükmü 
saklı kalmak üzere itiraz yollarına gitmek ba
kımından kesinleşmiş olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve 
söz isteyen Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

itiraz mercileri 
Madde 80. — 78 nci maddenin 1, 2, 3 ve 

6 ncı fıkralarında yazık sebeplerle yapılacak 
itirazlar, 81 nci maddeye göre sırasiyle güm
rük müdürlükleri, gümrükler başmüdürlükle
ri, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve hakem ku
rulunca karara bağlanır. 

Hakem kurulu, ticaret, tarım ve sanayi işle
rinde ve gümrük tarifesinde ihtisasları olan 
kimseler arasında Gümrük ve Tekel ve Ticaret 
Bakanlıklarınca iki sene için seçilen ve müş
terek kararname ile yeminli olarak tayin edilen 
üç komiser hakemden kurulur. (Komiser ha
kemler bu hizmetleri süresince gümrükle ilgili 
başka bir görev ve işle meşgul olamazlar.) 

Bunlara, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâ
ası alınarak Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakan
lıklarınca tanzim edilecek listeye dahil bulunan 
ve ihtisas 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. 
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Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları ko
miser hakem ve eksper hakem olamazlar. 

Hakemlere verilecek ücret Gümrük ve Tekel 
ve Ticaret Bakanlıklarınca tespit olunur. 

İhtilaf, idare aleyhine karara bağlandığı ve 
kesinleştiği takdirde, itiraz edenden alman 
ücret, itiraz sahibine Bakanlık Bütçesinden 
iade olunur. 

Alınan bu ücretin hakemlere dağıtımı ile 
hakem kurulunum, büro ve personel masrafları
nın payı ve çalışma usulleri Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve'Ticaret Borsaları 
Biriliğinden mütalâa alınmak suretiyle Gümrük 
ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca hazırlana
cak bir yönetmelikle tespit ve tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

itirazın incelenmesi 

Madde 81. — 1. itirazlar bir dilekçe ile 
tahakikuku yapan idare kanalı ile bağlı bulun
duğu gümrük müdürlüğüne yapılır ve müdür
lükçe bir ay içinde incelenerek karara bağlanır. 

Müdürlükçe itiraz yerinde görülmezse müta
lâası ile birlikte belge ve numuneler, beyan olu
nan normal fiyat ile vergi miktarı Bakanlıkça 
tespit edilecek değere kadar olan anlaşmazlık
lar için, bağlı bulundukları gümrükler başmü
dürlüklerine, bu miktarda fazla olan kıymet ve 
vergiler için de Gümrükler Genel Müdürlüğüne 
gönderilir. Bu itirazlar başmüdürlıüklerce iki 
ay, Genel Müdürlükçe üç ay içimde incelenir 
ve bir karara bağlanır. 

Başmüdürlüklerce veya Genel Müdürlükçe 
itiraz yerinde görülürse tahakkukun ibuna gö
re yapılması gümrüğe tebliğ olunur. Ayrı bir 
uygulama karanına varılmış ise bu karar da il
gili gümrük vasıtasiyle itiraz sahibine tebliğ 
edilir. İtiraz sahibi bu karar karşısında bildi
riş tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili 
gümrüğe müracaat ederek itirazında ısrar eder
se veya itiraz yerinde görülmezse seçilen hake
min adı ve adresi itiraz dilekçesinde gösterilir 
ve hakem ücretinin ve kararlara yapıştırılacak 
pul bedellerinin yatırıldığına ait «alımdı» ile an
laşmazlık konusu olan eşyaya ailt belgeler ek
lenir. 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 
takdirde tescil olunur. 

Eksper hakemlerin oybirliğiyle verdikleri 
kararlara komiser hakemlerce iştirak edilmediği 
veya eksper hakemlerin oybirliğiyle karara var
madığı veya her hangi bir sebeple onbeş gün 
içinde karar ittihaz edilmediği hallerde, ihtilâf
lar, komiser ve eksper hakemlerin müştereken 
teşkil edeceği hakem kurulu tarafından incele
nir ve çoğunlukla en geç bir ay içerisinde kara
ra bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden>-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yetki ve kararın şümulü 

MADDE 82. — Eksper hakemler ve hakem 
kurulu tarife tatbikatından doğan ihtilâflarda, 
eşyanın yalnız teknik niteliği ile bu niteliğe gö
re tarifedeki yerini helirtımeye yetkili olup, iç
tihadı mahiyette karar ve yorum yoluna gide
mezler. 

Hakem kurulu incelemeleri sırasında, ihtilâf 
konusu eşya veya numunelerin her hangi bir 
şekilde tahlilini yaptıramazlar. 

Gerek eksper hakemlerin, gerek hakem ku
rulunun kararlarında mucip sebepler gösterilir 
ve bu kararlar verildikleri hâdiselere maksur-
dur. 

Bu kararlara karşı taraflar Danıştaya müra
caat edebilirler. 

Ancak, bu kanunun 19 ncu maddesine daya
nılarak yürürlüğe konulmuş kararlara konu teş
kil eden eşya hakkındaki hakem kurulu kara
rı üzerine açılan davada, eşya; Danıştayın ni
hai kararına değin yeddiemine teslim edilebi
lir. 

Ancak, açılacak bu kabü dâvalar, diğer 
davalara tercihan ve takdimen rüyet edilerek 
en geç altı ay içinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahlile itiraz 
MADDE 83. — Mükellefler 68 nci madde 

gereğince yapılan tahlile onbeş gün içinde ve 
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eşya veya numunesi henüz gümrük elinde iken : 
itiraz ile ikinci tahlil isteyebilirler. j 

Birinci tahlil sonuçlan beyan sahip veya j 
temsilcisine veya gümrük komisyoncularına 79 j 
ncu maddede yazılı usule göre bildirilir. Bu i 
bildiriş tarihi itiraz için başlangıç sayılır. 

ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı güm- I 
rük laboratuvarlarında başka bir kimyager ta- | 
rafından ve birinci tahlili yapan kimyagerlerle i 
itiraz edenin müşahidolarak bulundurulabile
ceği bir kimyager huzuru ile yapılır. Birinci 
tahlilin yapıldığı laboratuvarda üç veya daha 
fazla gümrük kimyageri yok ise ikinci tahlil 
üç veya daha fazla kimyager bulunmak şarkyie 
en yakın gümrükte, aksi takdirde istanbul 
Gümrük laboratuvarında yapılır. Bu takdirde 
ikinci tahlilde birinci tahlili yapan kimyagerin 
huzuru aranmaz. 

İkinci tahlil isteyenlerden, haklı çıktıkları 
takdirde geri verilmek üzere Bakanlıkça tespit 
edilecek miktarda tahlil masrafı alınır. 

İkinci tahlil sonucu eşyanın teknik mahiyet 
ve niteliklerinin tayin ve tespiti bakımından 
kesindir. Şu kadar ki, bu ikinci tahlile karşı 
Devlet veya üniversitelere ait yetkili bir lâbora-
tuvardan da istifade edilmek şartıyle idarenin 
tahkikat yapabilme hakkı saklıdır. ) 

ikinci tahlil sonucu beklenmeden eşyasını 
gümrükten çekmek isteyenlerin dilekleri birinci 
tahlile göre tespit edilecek vergilerin ve varsa 
cezanın depozito suretiyle yatırılması veya temi
nata bağlanması suretiyle kabul olunur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan istirham 
edeceğim; burada bir tabı hatası görülüyor. 
Maddenin üçüncü fıkrasının ikinci satırında, 
«...itiraz edenin müşahidolarak bulundurabile
ceği» olmak lâzımdır. «...bulundurulaiMleceği..» 
denmiş ki, bir baskı hatası zannediyorum, (u) 
yerine (a) olması gerekir değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NEJAT 
SARLICALI (Balıkesir) — «Bulundurabilece- I 
ği» olacak efendim. I 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

idari itiraz yolu 
MADDE 84. — Mükellefler, 78 nci madde

nin 4, 5 ve 7 nci fıkralarında yazılı sebeplerden 
biriyle onbeş gün içinde tahakkuku yapan ida- I 

renin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne iti
razda bulunabilirler. 

Bu merciin bir ay zarfında vereceği ka
rarlara karşı onbeş gün içinde Bakanlıkça tes
pit edilecek normal fiyata kadar olan miktar
lar için bağlı bulundukları gümrükler başmü
dürlüklerine ve bu miktardan yukarı değerde 
olanlar için Gümrükler Genel Müdürlüğüne iti
raz olunabilir. 

Bu itirazlar başmüdürlüklerde iki ay, Güm
rükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde kara
ra bağlanır. Bu karara karşı mükellefler Da-
nıştaya müracaat edebilirler. 

Mükelleflere 79 ncu madde gereğince yapı
lacak tebligat yukarda yazılı itiraz süreleri 
için başlangıç sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

j BEŞİNCİ BÖLÜM 

ı Verginin geriverilmasi ve istenmesi 
Geriverme 

Madde 85. — 1. Kanuna göre Gümrük Ver
gisinden muaf olduğu hade yanlışlıkla alındığı 
anlaşılan vergiler, eşyanın fiilî ithalini ta-
kibeden malî yıldan itibaren bir yıl içinde ge-
riverilir. 

2. Vergileri ödenerek gümrük denetimin
den çıkmış olan eşya sonradan yurt dışına çı
karılsa bile alınmış vergileri geriverilmez. 

Ancak : 
a) Eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı 

çıkmasından dolayı iade veya imha edilmek is
tenmesi halinde, keyfiyet giriş işlemini yap
mış olan gümrüğe önceden yazı ile bildirilmek 
ve yapılacak muayenede yurda sokulan eşya ol
duğu bu gümrükçe anlaşılmak ve memleketten 
tekrar çıkarılmasından itibaren en geç 6 ay 
içinde yabancı bir memleket gümrük hattından 

I geçtiği tevsik edilmek veya Gümrük idaresinin 
izin ve gözetimi altında imha edilmek şartıyle 
alınmış vergiler geriverilir. 

j Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilme
sinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması 
ve bu süre içinde gümrüğe teslim edilmesi ve 
varsa para cezasının ödenmiş olması lâzımdır. 

I b) Vergi nispetlerinin arttığı mahalline 
I geç tebliğ edilmesi sebebiyle eski tarife üzerin-
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den vergi ödemiş olan mükellefler gümrükçe 
farkın ödenmesi hakkında yapılan tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde eşyayı olduğu gi
bi tekrar memleketteaı çıkarmak veya gümrü
ğün denetimindeki bir yere koymak şartıyle 
ödenmiş vergileri geri isteyebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hiç alınmamış veya noksan alınmış vergilerin 

istenmesi 
Madde 86. — 1. Kanuna göre alınması ge

reken Gümrük Vergisi ödenmeden veya eksik 
ödenerek yurda sokulan eşyadan, bu suretle 
hiç alınmamış veya noksan alınmış olan vergi
ler eşyanın fiilî ithal tarihinden itibaren bir yıl 
içinde ilgili gümrüğünce yazı ile bildirilerek 
mükelleflerinden istenir. 

Yukardaki fıkra hükmü, Gümrük Vergisi 
ile birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte olan 
bütün vergileri de kapsar. 

Mükellefler bu isteklere karşı onbeş gün için
de 80 ve 84 ncü maddeler gereğince itiraz hak
larını kullanabilirler. 

Bu vergiler, tahakkukun kesinleştiği tarihi 
takibeden günden itibaren bir ay içinde öde
nir. 

2. Yukardaki fıkrada yazılı haller ceza uy
gulamasını gerektirdiği takdirde, ayrıca, ceza 
da hükmolunur. 

3. Bir beyannameye veya bir tahakkuk va
rakasına aidolup da 10 lirayı geçmeyen Güm
rük Vergisi noksanları ile sahibinin şahsî istih
lâkine mahsus olduğu anlaşılan eşyaya ait 100 
lirayı geçmeyen Gümrük Vergisi noksanları 
istenmez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta 
terettübedebilecek ceza ve tazmin takipleri, 10 
lirayı geçmeyen haller haricolmak üzere bu hük
mün dışındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Fazla alınmış vergilerin geriverilmesi 

Madde 87. — 1. Kanuna göre fazla alındığı 
anlaşılan Gümrük Vergisi eşyanın fiilî ithal 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde geriverüir. 

Mükellefler ancak maddî hesap hatası sebebiy
le fazla alınmış verginin geriverilmesini aynı 
süre içinde isteyebilirler. 

Bu fıkra hükmü Gümrük Vergisi ie birlikte 
gümrüklerce tahsil edilmekte olan bütün ver
gileri kapsar. 

Şu kadar ki, 60 ncı maddenin son fıkrası 
ile 05 nci maddenin 6 ncı fıkrası hükümlerine 
göre işlem yapıldığı hallerde yukardaki fıkrala
ra istinaden vergiler geriverilıemsz. 

2. Bir beyannameye veya tahakkuk varaka-
sıa aidolup tutarı 10 liryı geçmeyen Gümrük 
Vergisi fazlalıkları geriverihnez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Zamanaşımı 

Vergilerin ve para cezalarının kovalanması ve 
zamanaşımı 

Madde 88. — ödenmeyen Gümrük Vergisi 
ve diğer vergilerle gerek bunlara müteallik, 
gerekse bu kanuna göre karara bağlanmış pa
ra cezalan, Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü 
hakkındaki Kanun hükümlerine göre Gümrük 
idaresince kovuşturulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ceza takipleri halinde zamamıaşumı 
Madde 89. — Gümrük vergileri alacakları 

ceza uygulanmasını gerektiren bir fiille ilişkin 
olduğu ve suçun zamanaşımı daha uzun bulun
duğu takdirde, bu alacaklarda Türk Ceza Ka
nununun dava ve ceza zamanaşımları hakkın
daki süreler içerisinde kovuşturulup tahsil edi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
özel gümrük rejimleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Transit rejimi 

Tarif 
Madde 90. — Yabancı bir memleketten baş

ka bir yabancı memlekete gitmek üzere Türkı-
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ye'den geçen yolcular ile eşya ve taşıtlar Tür- j 
kiye'de transit halinde sayılır. j 

Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, kara
ya çıkarılması ve bir süre kalması transit hali
ni değiştirmez. 

Transit olarak geçen eşya, taşıt ve yolcular
dan, bu geçişler dolayısıyle yapılan denetle
menin icabettirdiği masraflarla ifa edilen hiz
metlerin karşılığı ücretler hariç olmak üzere, 
hiç bir vergi ve resim alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Beyan ve işlemleri 
Madde 91. — Demir veya Hava Yolları ile 

gelen ve taşıtlardan çıkanlmaksızın transit ge
çirilecek olan eşya, şüphe hali müstesna olmak 
üzere sınırdaki çıkış gümrüğüne kadar muaye
ne edilmeksizin ve manifesto ile kurşun mühür 
altında sevk edilir. 

Sundurma ve antrepoya konulmaksızın yal
nız taşıt değiştirilerek yine demir veya hava 
yolu ile yapılacak sevkiyatta da yukardaki fıkra 
hükmü uygulanır. 

Sundurma veya antrepoya konulduktan 
sonra transit edilmek istenilen eşya Gümrüğe 
107 nci madde hükümlerine uygun iki nüsha 
transit beyannamesi ile beyan olunur. Eşya 
lüzumu halinde muayene edilerek bu beyanna
melerin bir nüshası ile birlikte çıkış gümrü
ğüne gönderilir. 

Transit geçirilecek eşyanın sınırdan girişin
den veya sundurma veya antrepodan çıkışın
dan itibaren katedeceği mesafeye göre, güm
rükçe tespit edilecek süre içinde sınır dışı edil
mesi lâzımdır. Zorlayıcı sebepler işletmelerce, 
geciktirilmeksizin gümrüğe yazılı olarak bildi
rilir. 

Transit geçecek yolcuların beraberlerinde 
bulunan gümrük vergilerine tabi eşya hakkında 
yapılacak işlem Bakanlıkça tâyin ve tespit olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muayene ve teminat 
Madde 92. — Demiryolları ile yapılacak 

milletlerarası transit ile 28 nci maddenin son 

i fıkrası hükmü gereğince aynı mahiyette telakki 
j ve işleme tabi tutulacak transit işlemleri hariç, 

başka kara taşıtları ile yapılacak adi transit 
işlemlerinde eşyanın vergileri teminata bağla
nır. 

Yolculara ait eşya ve taşıtların diğer bir 
gümrüğe naklinde teminat alınmamasına Ba
kanlık yetkilidir. 

Adi transitte, beyannamesi verilmiş eşya
nın muayene ve tespiti giriş eşyasındaki esas
lara göre yapılır. Gümrük muayenesinde mal 
sahibi veya gümrük komisyoncusu yerine nak
liyeci bulunabilir, ilgililerce eşya nev'inin en 
yüksek tarifesi üzerinden vergileri teminata 
bağlanmak istendiği takdirde, bu istek kaibul 
olunur ve gümrükçe yalnız eşya nev'inin beyana 
uygunluğunun tetkikiyle yetindlir. 

Ayrıca, teminattan başka memur tefriM 
veya teminat yerine memur ikamesi usulü Ba
kanlıkça tâyin ve tespit olunur. 

Çıkış gümrüğünce yapılacak denetlemeyi 
kolaylaştırmak üzere kablara veya taşıtlara 
kurşun mühür veya damga vurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer gümrüğe eşya şevki 
Madde 93, — Bir gümrükten diğer bir güm

rüğe, işlemi gideceği gümrükte yapılmak üze
re, kara ve hava nakil vasıtalarıyle sevk olu
nan eşyaya 91 ve 92 nci maddeler hükümleri dai
resinde milletlerarası veya adi transit usulleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Telef olan eşya 
Madde 94. — Türkiye sınırları içinde zorla-

yıcı sebeplerden dolayı telef olan transit eşyası 
için vergi aranmaz. 

Zorlayıcı sebepler yüzünden ileri gelen telef 
ve ziyalar mahkeme ilâmı ile ispat edilir. Suç
üstü şeklindeki hırsızlıklar halinde hazırlık 
tahkikatı üzerine Cumhuriyet savcılığınca; te
lef ve ziya herkesçe bilinen ve duyulan başka 
türlü hadiseler yüzünden olmuşsa, o yerin en 
büyük idare amiri tarafından verilecek belgeler 
kabul olunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Aktarma rejimi 

Tarif 

Madde 95. — Yabancı bir ülkeden, deniz, 
hava, demir veya karayolları ile bir Türk lima
nına çıkarılan eşyanın, o limanda giriş vergileri 
ödenmeksizin veya muaflık işlemi yapılmaksı-
zm denizden yabancı veya bir Türk limanına 
şevki aktarma sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyan ve işlemler 
Madde 96. — Türk limanlarında vasıta de

ğiştirerek deniz yolu ile yabancı bir limana doğ
ruca aktarma edilecek eşyanın, gümrüğe mani
festosu verilir. Eğer bu eşya sahipleri tarafın
dan gönderiliyorsa veya sundurma veyahut an
trepodan çıkarılarak sevk ediliyorsa 107 nci 
madde hükmüne uygun iki nüsha aktarma be
yannamesi ile beyan olunur. Bu eşya, lüzum gö
rüldüğü takdirde, 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 ver
giye tabi eşyanın, 60 rüsum tondan küçük gemi
lerle yapılacak aktarmalarında eşya behemahal 
muayene edileceği gibi bir Umana çıkarıldığı 
ispat edildiği takdirde geriverilmek üzere kap
tan veya sahibinden vergiler karşılığı teminat 
da istenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme 
Madde 97. — içinde aktarma eşyası bulunan 

gayrimuntazam seferli yabancı ve Türk gemi
lerinin ambar kapaklan ve bu kabîl eşya kon
muş sair yerleri, şüphe halinde, Türkiye kara
sularında gümrükçe mühür altına alınabilir, 
icabı hale göre memur da eşlik ettirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk limanına aktarma 
Madde 98. — Bir Türk limanına aktarma an

cak, oradaki gümrük idaresinin eşyanın gümrük 
işlemlerini yapmaya yetkisi bulunmak şartıyle 
96 ncı maddedeki usul ve hükümlere göre yapı
labilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yolcu eşyasının şevki 
Madde 99. — Yolcunun beraberinde bulun

mayan eşyanın, 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 bölümleri hükümleri uygulanır. 

Ancak, sundurma ve antrepolardan çıkan-
larak gönderilecek yolcu eşyası şekli, adedi ve 
ihtiva edeceği bilgiler Bakanlıkça tâyin ve tes
pit edilecek gönderme belgesi (irsaliye) ile sevk 
olunur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Antrepo rejimi 

Antrepoya konulabilecek eşya 

Madde 100. — Türkiye'ye girmesi ve Türki
ye'den transit geçirilmesi yasak olmayan ya
bancı memleket eşyası, antrepoya alınır ve bu 
rejimden faydalanır. 

ihracedilecek millî mahsul ve mamuller da
hilî vergilerden muafiyet bakımından antrepo
ya alınabilir ve bu rejimden istifade ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel aptrepo 
Madde 101. — Özel kanunlarına göre antre

po tekelini elinde tutan işletmeler, kendi bölge
lerinde ve Türk Hava Yolları işletmesi güm
rüklü hava liman ve meydanlarında, lüzumlu 
genel antrepolan açarlar ve işletirler. 

Başka yerlerde ve Türk Hava Yolları işlet
mesinin açamadığı hava liman ve maydanlann-
da, genel ve aşağıdaki maddede gösterilen özel 
antrepolar, Bakanlıkça veya izin vereceği ger
çek ve tüzel kişiler tarafından açılır ve işletilir. 
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Genel antrepolar içinde, özel kabineler açıl
masına, yıkama, temizleme ve teşhir yerleri te
sisine izin vermeye Bakanlık yetkilidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon idaresinin sorum
luluğu ve gümrüğün denetlemesi altındaki ya
bancı kolilere mahsus kapalı yerler de, genel 
antrepo sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel antrepolar 
Madde 102. — Her türlü gümrük işlemini 

yapmaya yetkili gümrük idarelerinin bulundu
ğu yerlerde özel antrepolar açılabilir. 

Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulun
dukları e?ya için tehlikeli olan veya muhafaza
ları hususî tertip ve tesislere lüzum gösteren 
maddeler, ancak, kendi tabiatlarına uygun ola
rak tesis olunan bu yerlere konulabilir. Aynı 
zamanda, buralara konu ile ilgili sair eşyanın 
almmasına, Bakanlık için verebilir. 

Bu nevi eşya Bakanlıkça tespit edilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 

isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.., Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Fiktif antrepo 
Madde 103. — Gümrüğün denetlemesi altın

da bulunmak şartıyle, mal sahipleri veya tem
silcileri tarafından temin ve tesis edilmiş olan 
mahal ve depolara yükte ağır ve hacimli eşya 
veya uygun görülecek sair maddelerin konul
masına ithal bakımından her hangi bir sakınca 
bulunmadığı takdirde isin vermeye Bakanlık 
yetkili olup, bu yerler fiktif antrepo telâkki edi
lir. 

Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve 
sergiler de fiktif antrepo sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teminat 
Madde 104. — Bakanlık genel ve özel an

trepo açma ve işletme izni vereceği gerçek ve 
tüzel kişilerden, bu kanuna göre aranacak ver
gi ve ceza haklarını korumak üzere münasip 
göreceği miktarda teminat isteyebilir. 

Ancak, fuar ve sergiler hariç, fiktif antrepo 
açılmasında ve buraya eşya konulmasında te
minat aranması mecburidir. Şu kadar ki, eşya

ya ait teminat alınmış olsa bile, gümrük giriş 
işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitiril
meden ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve 
gümrüğün yazılı izni olmadan, eşya buralardan 
kısmen veya tamamen çıkarılamaz. Aksine hare
kette idarî takipler ve kaçakçılık mevzuatına 
göre kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Antrepo yapıları 
Madde 105. — Antrepo olarak kullanılacak 

yerlerde, gümrükçe, aşağıdaki nitelikler ve şart
lar aranır : 

1. Eşyanın iyi muhafazasına elverişli ol
mak, 

2. Özel antrepo yapılarında, tahsis edilecek
leri maddelerin özelliklerine göre, ayrıca lü
zumlu teknik tesisler bulunmak, 

3. Lüzumu gümrükçe kabul edilen giriş ve 
çıkış kapılarından başka, insan girip çıkmasına 
ve eşya çıkarılmasına elverişli menfezleri kapa
tılmış olmak, 

4. Umumî 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 ci
hazları bulunmak. 

Antrepo işletmeleri buralardaki eşyanın em
niyeti ve hizmetlerin çabuk görülmesi bakımla
rından, Bakanlıkça zamanla lüzum görülecek 
tesis ve tadilleri yapmaya ve ileri tekniğin ge
rektirdiği cihazları temine mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Antrepolarda görevli gümrük memurlarının 
ücretleri 

Madde 106. — Her nevi antrepo sahip ve iş
letmeleri, bu yerlerde görevlendirilecek güm-

| rük ve gümrük muhafaza memurlarına, Devlet-
! çe ödenecek maaş, ücret, tahsisat ve sairenin 
; gayrisâfi tutarlarını ilgili gümrük veznesine ay-
j dan aya peşin olarak öderler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Beyan ve eşyanın antrepoya alınması 
Madde 107. — Antrepolara konacak eşya, 

sahip veya temsilcileri veya nakilleri tarafından, 
52 nci maddede yazılı süre içinde veya 53 ncü 
maddenin 2 No. lu fıkrasına göre, Bakanlıkça 
tespit olunacak esaslar dairesinde gümrüğe be
yan olunur. 

Eşya, antrepolara gümrüğün denetlemesi al
tında alınır. Şüphe edilen veya ilgililer tara
fından lüzum gösterilen kablar muayene memu
ru huzuru ile açılıp yoklanır. 

Kırık veya tamire muhtaç kablar ile, dağı
nık eşya antrepolarda gümrük ve antrepo işlet
mesinin müşterek kilidi altmda ayrı bir yerde 
muhafaza altına alınır ve durum tutanakla tes
pit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Antrepolarda yapılabilecek işler 
Madde 108. — Genel ve özel antrepolarda, 

gümrük denetlemesi altında, kab tamiri ve ye
nilenmesi, eşyanın havalandırılması, kalburlan
ması gibi iyi muhafazası bakımından lüzumlu 
veya yeni çeşitler yapılması, karıştırılması, bü
yük kablardan küçük kablara boşaltılması ve 
numune çıkarılması gibi ticarî icaplara uygun 
ameliyelere gümrükçe izin verilebilir. 

Transit geçirilecek eşyanın menşelerine ba
kılmaksızın birbirleriyle veya millî eşya ile ka
rıştırılmasına Bakanlıkça müsaade olunabilir. 

Ancak, birinci fıkrada yazılı işlemler giriş 
eşyasında, eşyanın tarife cetvelindeki tatbik ye
rini değiştirecek mahiyette olmaksızın ve muh
telif resme tabi eşya bir kab içine konulmaksı-
zm yapılabilir. 

Bu hususlara aykırı hareketlerde, duruma 
göre, bu kanun veya kaçakçılık mevzuatı hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sorumluluk 
Madde 109. — işletmeler, sundurma ve an

trepolara konulan eşyanın, buraya almışlarında 
gümrükçe miktarları tespit edilmiş ise bu mik
tarlarından, tespit edilmemiş ise belgelerinde 
yazılı miktarları üzerinden gümrüğe karşı so
rumludur. 

Şu kadar ki, eşyanın tabiatından ileri gelen 
kayıplarla fireler ve gümrüğün denetlemesi al
tında yapılan ameliyelerden ileri gelen eksik
likler ile sundurma ve antrepo işletmelerinin 
kusur ve hatalarından ileri gelmediği, gümrüğe 
ispat edilen telef, kayıplar ve çalınmalar için 
yergiler aranmaz. Eşya gümrüklenmiş kıymeti 
üzerinden sigorta ettirilmiş ise, noksan çıkan 
eşyanm vergileri sigorta ettirenden veya lehine 
ettirilenlerden alınır, 

Yukarıki fıkralarda yazılı sebepler dışında 
kalan eksiklikler kabul edilmez. Bunların vergi 
ve cezaları tutarı bir meblâğ, antrepo ve sun
durma isletmesinden tazminat olarak alınır. 

Tabiatları icabı, antrepolarda ve antrepolar 
arası nakliyatta veya antrepodan diğer bir 
gümrüğe şevkte, fire veren eşya ile antrepolar
da yapılmasına isin verilen manipülâsyonlardan 
dolayı noksanlaşan maddeler için bir fire tespi
tine Bakanlık yetkilidir. Ancak, fiktif antrepo
lara konulan eşyada, her ne suretle olursa olsun 
vukubulan kayıplar ve fireler kabul olunmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrüğün denetleme hakkı 
Madde 110. — Sundurma ve antrepoların gi

riş ve çıkış kapıları ve eşyanın girip çıkmasına 
mahsus boru ve tertipleri gümrük idaresince de 
kilit ve mühür altında bulundurulur, Bakanlık, 
Devlet isletmelerine ait sundurma ve antrepo
larda bu tedbirlerden vazgeçebilir. 

Bakanlığın müfettiş ve müfettiş muavinleri 
il s ilgili gümrük âmirleri veya yetkili kılacak
ları memurları sundurma ve antrepolarda güm
rük haklarını koruma ve suiistimalleri önleye
cek tedbirleri almaya ve bu işletmelerin kayıt
larını ve belgelerini tetkik ve teftiş etmeye ve 
her zaman sundurma ve antrepolardaki eşyayı 
yoklamaya yetkilidirler. Sundurma ve antrepo 
işletmeleri de bu kanatları ve belgeleri ve eşya
yı bunlara göstermeye, sundurma ve antrepo
ları açmaya ve yapılacak yoklamaları kolaylaş
tırmaya mecburdurlar. 

Sundurma ve antrepo işletmelerince tutula
cak giriş çıkış kayıt ve muhasebeleri, gümrük 
denetlemesini temin edecek şekil ve usullere 
uygun olması lâzımdır. 

Gümrüklerce yukarıki fıkralara göre alman 
tedbirler ve yapılan denetlemeler, sundurma 
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ve antrepo işletmelerinin bu kanuna göre olan 
sorumluluğuna iştirak sayılmaz ve bu sorumlu
luğu azaltmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme neticeleri 
Madde 111. — Sundurma ve antrepo mev

cutları her yıl gümrüğün denetlemesi altında 
sayılarak kayıtlarla karşılaştırılır. Eşyası sayı
lamayacak kadar çok olan büyük sundurma ve 
antrepolarda yoklamalar, gümrükçe belirtilecek 
usule göre, en çok beş yıl içerisinde tamam ol
mak üzere kısım kısım yapılabilir. 

Yapılan denetleme ve yoklama sonunda 
noksan çıkan eşya hakkında kaçakçılık takibatı 
yapılmasını gerektirir haller müstesna, kanu
nun 109 ncu maddesi hükümleri uygulanır. 

Ancak, fiktif antrepoda çıkan noksanlıklar
da, duruma göre 104 ncü maddenin 2 nci fıkrası 
da uygulanır. 

Fazla çıkan eşya hakkında, kaçakçılık taki
batı yapılmasını gerektirir haller müstesna, 
kayda alınarak, 140 ncı madde hükümleri uy
gulanır. 

Şu kadar ki, fiktif antrepolardaki fazlalık 
orijinal ambalajlı eşyadan ise ve giriş sırasında 
kasden beyan edilmemiş olduğu anlaşılırsa, ka
çakçılık takibatı da yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Süre 
Madde 112. — 1. Genel ve özel antrepolar

da eşya, en çok beş yıl kalabilir. Bakanlık mak
bul sebepler dolayısıyle, eşyanın iyi bir halde 
bulunması şartivle bu süreyi bir yıl daha uzata
bileceği gibi, bu sürelerle antrepoda kalması 
mahzurlu olan eşya için bu süreyi kısaltabilir. 

Genel antrepo sayılan posta,, telgraf ve tele
fon idaresinin sorumluluğu altındaki mahaller
de eşvanm bekleme süresi bağlı bulunduğumuz 
milletlerarası andlaşmalar hükümlerine tabidir. 

Bu süreler sonunda eşya yabancı memleket
lere çıkarılmazsa vergilerinin ödenerek yurda 
sokulması lâzımdır. Süresi dolduğu halde kal
dırılmayan eşyanın çekilmesi sahiplerinin adres
lerine yazı ile ve adresleri bilinmiyorsa ilân su
retiyle tebliğ edilir. 

Bu tebliğden itibaren bir ay içinde kaldırıl
mayan eşya hakkında 140 ncı madde hükümleri 
uygulanır. 

2. Fiktif antrepolarda eşyanın kalabileceği 
süre, iki yılı geçmemek üzere Bakanlıkça tespit 
olunur. Bu süre içinde kaldırılmayan eşyanın 
vergileri teminatlarından mahsubedilir. Bu ka
bil olmazsa Amme Alacaklanmn Tahsili Usulü 
hakkındaki Kanun hükümlerine göre işlem ya
pılır. 

3. Yolcu beraberinde gelen eşyanın güm
rük salonları ile anrtepolarda kalabileceği süre 
üç aydır. Bu süre içinde kaldırılmayan eşya 
hakkında 140 ncı madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Antrepolararası nakil 
Madde 113. — Eşyanın bir antrepodan baş

ka antrepoya kaldırılması ve genel antrepoda 
açılmış özel kabineler arasında yer değiştiril
mesi gümrükçe tespit olunacak usul dairesinde 
yapılır. 

Ancak,antrepo değiştiren eşyanın kanunun 
112 nci maddesinde yazılı süreleri, bunların ilk 
antrepoya girdiği tarihten hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Antrepodaki eşyanın devri 
Madde 114. — Antrepolarda sahipleri adına 

kaydı yürütülen eşyanın başkasına devri, dev
reden ve devralan tarafından, antrepo işletme
sine ve gümrüğe yazılı olarak bildirilir. 

Eşyaya ait vergiler ve cezalar hakkındaki 
teminat şartlarına uygunluk gösterildiği takdir
de gümrükçe, bu devre müsaade edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

işletmeler ve eşya sahibi münasebeti 
Madde 115. — İşletmeler ile eşya sahipleri 

arasında ardiyecilik münasebetlerinde genel hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gümrüğün sundurma ve antrepolarından 
alınacak ücret 

Madde 116. — Gümrükçe isletilen sundur
malarla antrepolara konacak eşyadan alınacak 
ardiye, hamallık ve açıcılık gibi hizmetler kar
şılığı ücretler, mahallî rayice uygun olarak Ba
kanlıkça tespit edilir ve yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Antrepolarda özellik gösteren faaliyet 
Madde 117. — Serbest liman ve bölge ka

nunu hükümleri saklı kalmak üzere sınaî faali
yetlerle rafineri tesisleri, kimya ve montaj sa
nayii gibi özellik taşıyan faaliyetlerin cereyan 
ettiği özel antrepolar ve benzeri yerlerde yapı
lacak işler ve gümrükçe uygulanacak usuller, 
Bakanlıkça tayin ve tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici kabul ve geçici muaflık rejimi 
Geçici olarak giren eşya 

Madde 118. — Ham veya yan mamul mad
deleri dışardan getirilerek memleket içinde baş
kaca maddeler katılmış olsun olmasın tamamla
yıcı veya değerlendirici az veya çok bir işçilik 
gördükten ve yarı mamul veya mamul hale ge
tirildikten sonra en geç iki yıl içinde tekrar çı
karılacak eşyanın vergileri, Bakanlıkça kabul 
ve tespit edilecek esas ve şartlar dairesinde, te
minata bağlanır. 

Bu hükümden faydalanabilecek eşya ile bun
ların görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti ve 
fire nispetleri Maliye, Sanayi ve Teknoloji, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıklarınca 
müştereken tespit olunur. 

Ayrıca yurda katî olarak sokulan ham, yarı 
mamul ve mamul maddelerin yurtta başkaca 
maddeler katılsın katılmasın, tamamlayıcı veya 
değerlendirici bir işçilik görerek yarı mamul 
veya mamul halde ihraçlarında bu eşyanın ma
liyetine giren Gümrük Vergisi ile gümrüklerce 
alınan sair vergi, resim ve harçların toplamına 
karşılık vasatî bir verginin reddine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi vardır. Sayın Çelikbaş, buyurunuz. 

[ FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) Sayın Başkan; 

I Müzakere etmekte olduğumuz Gümrük Ka
nunu, Türkiye'nin dış ticaret politikasında, bil
hassa ithalât yönünden ciddî, ileri adımları ih
tiva etmektedir. Bu, kalkınması için geniş öl
çüde yatırım yapmak durumunda olan ve yatı
rım maddelerini geniş ölçüde ithal etmek zaru
retinde bulunan memleketimiz için fevkalâde 
faydalıdır. 

Fakat Türkiye'nin, artık içinde bulunduğu
muz bu devrinde mühim olan derdi, sanayileş
me politikasından daha çok ve mühim olanı, 
Türkiye'yi milletlerarası münasebetlerde çok 
daha dinamik bir ihracat politikasına kavuş
turmaktır. Çünkü, sanayi politikası artık bir 
ileri atılım safhasına girmiştir ve bu durum hız
la devam edecektir. Biz hata etmediğimiz tak
dirde bu hızı durdurmak mümkün değildir ve 
düğüm çözülmüştür. 

Halbuki, bütün müzakerelerde veya birçok 
konuşmalarda dikkatinizden kaçmamıştır, mem
leketimizde sanayi kollarının kullandığı ham
maddelerin dünya piyasa fiyatlarına nazaran 
pahalı olduğu umumî bir şikâyet konusudur. 

Şu halde, şu suali sormak lâzımgelir: Sana
yileşmiş, oldukça yeni sanayi tesisleri kurmuş 
olan bir memleket, sanayinin muhtacolduğu 
hammaddeleri, yan mamul maddeleri dünya fi
yatları üzerinden nasıl sanayiine mal edebilme
lidir? 

Türkiye'nin bugünkü ekonomik şartları içe
risinde, ithalâtını bu ölçüde libere etmek imkâ
nı yoktur. İthalât, geniş ölçüde kotalarla yü
rümektedir. Her ne kadar 1 milyar dolara ya
kın rezervimiz varsa da, bu, daha çok yabancı 
memleketlerde çalışan işçilerin gönderdiği dö
vizlerden terekkübettiği için memlekette döviz 
vardır. Şu halde bu durum, «liberasyona gide
lim» diye bir politika takibetmek imkânını bize 
vermemektedir. 

Demek ki, bir başka yolla sanayiimizin muh
tacolduğu hammaddeleri dünya fiyatları ile sağ
lamanın imkânını bulabilmek mecburiyetinde
yiz. Türkiye, sanayiinin bu safhasında muhta
colduğu hammaddeleri dünya fiyatları ile elde 
edebildiği takdirde, yabancı memleketlere bu-

I günkünden çok daha ileri ölçüde mamul mad-
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de satmak imkânına sahibolacaktır. Bütün tet
kikler bunu göstermektedir. 

işte, Batı âleminde bizim şartlarımız içeri
sinde yaşanıliığı devirlerde veya fiskal mak
satlarla Gümrük Vergisinin alındığı veya alın
ma devrinin zihinlerde hâkim olduğu hallerde 
bir usul tatbik edilmiştir: ithalâttan muvakkat 
kabul yolu ile istifade etmek. Sanayiin muhta-
eolduğu hammaddeleri, yarı mamul maddeleri 
muvakkat kabul yolu ile ithal eder, dünya fi
yatları ile sanayiimize mal edebilir ve bu meka
nizmayı objektif esaslar içerisinde bir istikrar 
içerisinde uygulama imkânına kavuşabilirsek, 
o takdirde, sanayicilerimiz de hesaplarını, ki
taplarını iyi yaparlar, malı nereden, ne zaman 
tedarik edecekler, bunun hesabını yaparlar ve 
ona göre de sanayi mamullerini ihracetmekte 
büyük bir kolaylığa kavuşmuş olurlar. Ve bu
nun yolu, ilimde, muvakkat kabul yolu ile it
halât yapmaktır: Admission temporaise. Bir 
başka yolu yok. Türkiye'de şaşılacak şeydir, 
muvakkat kabul yolu ile ithalât yapabilme mü
essesesi, gümrük politikamızın tarihi tetkik edil
diğinde görülecektir ki, ilerlememiş, bilâkis bir 
gerileme kaydetmiştir. Daha 1499 sayılı Kanu
nun kabul edildiği 1929 yılında muvakkat kabul 
ile ilgili kanun maddesini okumak isterim. Kal
dı ki, o zaman ihracata müteveccih bir sanayie 
de sahip değiliz, daha çok ithalâtı durdurmak 
politikası güden ve gümrük tarifelerini Lozan' 
dan sonra dilediği gibi tâyin etmek hakkına sa
hip, hükümran bir devlet gibi hareket etmek 
durumunda olan bir devirde çıkmış olan bir ka
nundur. O tarihte kanunları tedvin edenler, ha
zırlayanlar, doğru bir görüşle bugüne nazaran 
ileri bir hükmün kanun metnine girmesine im
kân vermişler. Balanız 1929 yılında çıkmış olan 
1499 sayılı Gümrük Kanununun muvakkat ka
bul ile ilgili 14 ncü maddesi nasıl kaydedilmiş: 

«Madde 14. — Âz veya çok bir ameliye gör
dükten sonra en çok bir sene zarımda tekrar 
ihracolunacak eşyanın muvakkat kabul usulüne 
tevfikan ithaline icra Vekilleri Heyeti karariy-
le müsaade edilebilir.» 

Bu, bugün de var muayyen esasları değişmiş 
olarak, fakat şimdi okuyacağım fıkra, 1949 yı
lında çıkan kanundan itibaren neden kaldırıl
mıştır bilmiyorum? O da şudur : 

«.... Bu usulden istifade edecek eşyanın bir 
cetveli her sene bütçesine raptedilir.» 

Muhterem arkadaşlar, bir senenin bütçesine 
hangi maddeler muvakkat kabul usulünden fay
dalanılarak ithal edilecek? Bu, bir yıl evvelin
den belli edilirse, o maddeye muhtaeolan sana
yicilerin dünya piyasasına çıkması için hesap 
yapmaları imkânı kolaylaşır. Gayet basit. Şu fi
yattan ithal edebileceğim; gümrük kanunun
da çıkmıştır; diyecek ve işini kolaylıkla göre
cek. 

Bugün bu basitlik ortadan kalkmıştır. 
1949 senesinde çıkan kanun ithalât yönün

den ilerlemeler kaydetmiştir. Şunu da arz ede
yim; gümrük kanunlarımız ithalât yönünden 
devamlı bir gelişme kaydetmiştir. Çünkü, itha
lâtın Türkiye'de sahibi çoktur, ithalâtçıların 
dilekleri devamlı olarak gelir. Memleket kalkın
mak için sanayie muhtaçtır, yatırım yapacak, 
vesaire edecek; buna rağmen, şimdi öyle diyor
lar, «içe dönük» sanayi kurmuşuzdıır. Hakika
ten öyledir. Dışa çıkmak için bir politika taM-
betmenıişiz. Türkiye'nin İhracatını milletlerara
sı pazara sevk etmek için. Peyderpey, münferit 
olarak alınmış tedbirlerin dışında, mütecanis, 
dört başı mamur bir politikamız yoktur. 

Bu bakımdan, 1949 yılında çıkan kanun, 
1929 yılı kanununa nazaran ithalâtta ciddî iler
lemeler kaydettiği halde, tıpkı bizim bugün 
müzakere ettiğimiz kanun tasarısında da oldu
ğu gibi ihracata gelince, geri bir adım atmıştır 
ve o kanunda 23 ncü madde olarak yer alan 
muvakkat kabul usul ile ithalât» sadece şu hü
kümden ibaret kalmıştır. 

«Madde 23. — Türkiye ̂ de tamamlayıcı ve 
değerlendirici az veya çok bir işçilik gördükten 
sonra en geç bir yıl içinde tekrar çıkarılacak 
yabancı eşyanın vergileri teminata bağlanır. 

«Bu hükümden faydalanabilecek eşya ile 
bunların görebilecekleri işçilik derecesi ve fire 
nispetleri Ekonomi ve Ticaret ve Gümrük ve 
Tekel bakanlıklarınca tespit olunur.» 

Bütçe kanun tasarısına bir cetvelle bağla
mak keyfiyeti vardır 1929 yılında, o kalkmış, 
burada yok. Sadece vâzıı kanun, malî yönden, 
«Geçici usulle girecek malların vergileri bir te
minata bağlanır» diyor. 

E, canım, bunun maksadı içeride istihlâk 
edilmek değil; bilâkis dünya fiyatlarıyle mal 
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ederek, mamulünü ihraeetrnektir. Asıl politi
ka o. Ama gelin görünüz İd, 23 ncü maddesiyle 
1949 da çıkan kanun bunu tamamen fiskal bir 
görüşle ele almış, «Geçici kabul yolundan isti
fade edecek anallar içeriye Gümrük Vergisi 
ödemeden giriyor, ne yapalım; yarın bunun ver
gileri kaçırılmasın, onu teminata bağlayalım.» 
görüşü ile hareket edilmişin'. 

Geçici kabul usulüyle yapılacak ithalâtın 
anahedefi, içeride istihlâk ettirmek değildir; 
ihraca sevk etmektir. İhraca müteveccih ileri 
adım 1929 da yer almış, 1949 da bu yer almamış, 
sadece, «Vergisi teminata bağlanır» denmek su
retiyle nasıl bir malî zihniyet gözetildiği aşi
kâr olaırak belli edilmiştir. Bugünkü tasarıda 
da aynı durum huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye son yıllarda, 
en modem makinelerle sınaî tesislerini kurduğu 
için, daha evvel sınaî tesislerini kurmuş olan 
meraılskstlere nazaran sınaî teknoloji olanında 
hiç loimazsa 0 - 4 yıl devam edebilecek, bir tek
nik üstünlüğe sahiptir, ama '.sanayiin muhtacol-
duğu maddelerin büyük bir kısmı dünya fiyat
larının çok üstündedir. Biz bunu 1961 - 1962 yı
lında 281 sayılı Kanunla kabul buyurulan bir 
vergi iadesiyle muayyen ölçüde telâfi etmeye 
kalkmış isek de, onunla muvakkat kabulün ko
laylığı aynı değildir, Muvakkat kabul usulün
de maliyetlerin çok düşük olması imkânı vardır. 
Çünkü, vergi ödemeden girecek, bir 'teminat 
mektubuna bağlanacak, teminat mektubu için 
cüzi bir faiz ödenecek ve binnetice dünya fi
yatlarını, gerçekten libere ithalât yapan bir 
memleketin seviyesine yakın bir maliyetle kul
lanmak imkânı hâsıl olacak. Bugünkü tatbikat
ta bu, bir ayda bir kere toplanan bir komis
yonun yönetimiyle idare edilir. Bu komisyon ayda 
bir kere toplanır, tespit eder. Bir ayda toplanacak 
komisyonları çakşmalariyle; bir telefonla, bir 
teleksle mal sipariş eden dünya pazarına sürek
li mal satmak imkânı yoktur arkadaşlar. Yani, 
beynelmilel pazarın şartlarına uyarak girerse
niz mal satmak şansınız vardır ve bu şartlara 
seyirci kalacak şekilde bir politika takibederse-
niz, beynelmilel pazara girmeniz mümkün de
ğildir. 

Muhabere alabildiğine gelişmiş, ulaştırma 
alabildiğine gelişmiş, Türkiye bu gelişmelerden 

enayimi istifade ettirecek müesseselere sahi-
:olmadan, sanayimizin arzu edilen seviyede ve 

mümkün olan seviyede ihracat yapma imkânı 
maalesef olamamaktadır. Bu balomdan, bende
niz, bu muvakkat kabul yoluyle ithalât yapa-
'-ilmenin, Türk sanayi mamullerinin geniş öl
üde yabancı ülkelere çıkabilme şansını artıra

cağı düşüncesiyle, bu müesseseye gerçekten Ba
tı âleminin anladığı manada, (ekonomi ilminin 
arıladığı manada, işletmenin anladığı manada 
"ir seyyaliyet vererek, korkmadan, cesaretle 
u politikanın yürütülmesi yolunda kanuna hü

kümler ilâve edilmesinde fayda görmekteyim. 

Türkiye'de bazı yanlış tatbikat, o müessese-
:3rin iyi taraflarını da yok etmek yolunu aç
maktadır. Tarih olmuştur, bu yolla memlekete 

' '-.haî?.t yapılmış, mamul konfeksiyon gidecek di-
T3 İngiliz kumaşı ithal edilmiş arkadaşlar. Bu-
u gören idare, «Bu 'suiistimali mucibolııyor; 

•;TL halde bunu zorlaş tır alım» demiştir. Bir Ihoca-
•an dinlemiştim, «Memleketinizde birçok rmese-

%ler kötü tarafı mübalâğa edilerek, müessesenin 
'iyi tarafı görülmeden müessese yıkılmak Güre
liyle cemiyet faydalı noktalarından istifade et
tirilmiyor.» diyordu. Gerçekten doğrudur. 
Türkiye'de mamul konfeksiyon ihracedeceğiz, 

"••unun için de ingiliz kumaşı ithal edeceğiz» 
düşüncesinin altında bazı kötü maksatların ya
tacağı kolaylıkla anlaşılabilir. Ama böyle de
ğil de, meselâ; sınaî hammaddesi ithal edeceğim, 
sentetik maddelerden birisini ithal edeceğim, 
da'kron ithal edeceğim, bilmem naylon ithal ede
ceğim ve Türkiye'de 100, dışarıda 25 - 30 ise, e 
Yanun hammaddesini ucuza sağlamak suretiy
le, mamulünü beynelmilel pazara sokmanın yo
lunu arayacağım. Bu yollar Türkiye'de açıl
malıdır ve biraz bu konularda cesaretli davran
mak 'zarureti vardır 'arkadaşlar. 

İthalâtta çok iyi hükümler getirilmiş, ihra
cata baskın... 132 nci maddenin 1 nci fıkrası 
muvakkat kabul yoluyle ithalâttır. 2 nci fıkra
sı reddi rüsumdur, drav/back usulüdür; onu da 
öğrenmek istiyorum, 261 sayılı Kanunun uy
gulanmasından sonra, acaba 118 nci maddenin 
2 nci fıkrası ne getirecek. Çünkü, 261 sayılı 
Kanuna göre, 118 nci maddenin 2 nci fıkrasın
da getirilen son derece muğlâk, ortalama bir 
vergi iadesine nazaran daha sıhhatli olarak ver
giler hesabedilmek suretiyle, ihracatta reddedil-
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me yolu 1963'ten itibaren açılmıştır ve bugün 
Türkiye'de sanayi mamulâtının gelişmesinde bir 
canlılık varsa, bu kanunun geniş ölçüde uygu
lanmasından ileri gelmiştir. 

IBu işin Senatoda müzakeresinin ne kadar 
nazik olduğunu da biliyorum; burada herhangi 
bir tadilât olursa yeniden Meclise gidecek. Fa
kat bütün mahzuruna rağmen, ihracat yönün
den, memleketin ihracatının geliştirilmesinde 
ölü doğmuş bir tasarı karakteri arzu edilmi
yorsa; muvakkat kabul yoluyle ithalâtın ger
çekten uygulanması gerekli olan şekliyle ka
nunda yer almasında zaruret vardır. Bunun 
için huzurunuzu işgal ettim ve bu maksatla bir 
takrir verdim. 

Takririmi kendim okuyacağım, çünkü tadil 
ettim. Esasen tüzüğe dayanan zarurî bir hal 
değilse, önce takririn okunması uygun olur. 
Takrir okunmadan, madde üzerinde takrirle il
gili kişinin konuşmasının da manası kalmıyor; 
çünkü takrirde ne söylendiği bilinmiyor. Tak
rir sahibinin o maddeyle alâkalı konuşmasından 
evvel, hiç olmazsa madde okunduktan sonra, 
«Bir takrir var, takriri okutuyorum» dedikten 
sonra söz verilirse; dinleyen arkadaşlarım da 
takririn ne getirmek istediğini önceden bilmesi 
mümkün olur ve hatip kürsüye çıktığında, ko
nuştukları hakkında daha kolay fikir sahibi ol
ması kabdl olur. 

BAŞKAN — Takririnizi, gerekçesiz olması 
nedeniyle iade etmem icabederdi, zatıâlinize 
takririnizin izahını mümkün kılmak için söz 
verdim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bilmiyor
dum, özür dilerim. Şimdi şifahî gerekçe arz et
tim, eğer kabul ediyorsanız. 

BAŞKAN — Rica ederim, evet efendim, şi
fahî gerekçe böyledir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şifahî ge
rekçe arz ettim. 

Şimdi, ilâvesini istediğim fıkrayı okuyaca
ğım, fakat önce maddeyi okuyorum, ilâve edi
lecek yerini tekrar ederek arz edeceğim. 

«Geçici olarak giren eşya. 
«Ham veya yarı mamul maddeleri dışardan 

getirilerek memleket içinde başkaca maddeler 
katılmış olsun olmasın tamamlayıcı veya değer
lendirici az veya çok bir işçilik gördükten ve 
yarı mamul veya mamul hale getirildikten son

ra en geç iki yıl içinde tekrar çıkarılacak eş
yanın vergileri, Bakanlıkça kabul ve tespit edi
lecek esas ve şartlar dairesinde teminata bağ
lanır.» 

Bu yine arz ettiğim gibi malî cephesi. 
«Bu hükümden faydalanabilecek eşya ile 

bunların görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti 
ve fire nispetleri Maliye, Sanayi ve Teknoloji, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca 
müştereken tespit olunur.» dedikten sonra, şu 
hükmün dercini, araya konmasını rica ediyorum: 

«Bu usulden istifade edecek eşyanın bir cet
veli her sene bütçesine bağlanır. Ancak, Maliye, 
Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Gümrük ve Tekel 
Bakanlıklarınca bütçe yılı içinde, müştereken 
tepit olunacak eşyalar da bu listeye ilâve edi
lir.» 

Şimdi, bu durum; sanayicilere, önceden, 
açık olarak, herhangi bir indî tatbikatla dur
durulması mümkün olmayan bir açıklıkla, o 
maddeleri tedarik etmek yolunu açacaktır; tıp
kı 1929 yılında çıkarılan kanunun derpiş ettiği 
gibi. 

ikinci; yıl içerisinde o listede yer almamış; 
fakat senesi içerisinde bir sanayici tetkik etmiş, 
herhangi bir hammaddeyi dünya fiyatları ile 
tedarik ettiği andan itibaren mamulüne dış pa
zarlarda rekabet edebilecek fiyat bulacak ve 
ihracat yapabilecek. Şimdi, onun müracaatı, o 
hammadde, bütçe tasarısındaki eşya listesinde 
yer almadığı diye ret mi edilsin? Hayır.. Tet
kik edilsin, ilgili bakanlıklar haklı görürlerse 
yılı içerisinde o maddeyi listeye ilâve etsinler 
ve ertesi senenin bütçe lâyihası geldiğinde ilâ
ve edilmiş liste halinde gelsin. Bu suretle de
vamlı her yıl, Türkiye'de bütün hammadde it
halâtı (Hangi yılda olabilir, bilmem ve müm
kün de görmem, uzak gelecekte) dünya fiyat
ları ile hammaddelerimizi tedarik etmek imkânı 
hâsıl oluncaya kadar bu mekanizmayı yürütmek 
imkânı hâsıl olabilsin. 

Misaller vermiyorum, Türkiye sanayimden 
pek çok grup vardır ki, hammaddeyi umumî 
iktisat politikamızın zarureti icabı yüksek mali
yetle tedarik etmek zorunluğu karşısında yaban
cı memlekete ihracat yapılamamakta ve esa
sen mahdut olan iç piyasaya hitabettiği için 
maliyetler yüksek, fiyatlar yüksek ve alım kabi
liyetine göre vatandaşın istihsali de sınırlı kal-
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maktadır. Bu bakımdan, güçlüğünü arz ettim; 
fakat ihracatımızın gelişmesinde son derece 
müspet rolü olacağına inandığım bu müessese
nin normal işler hale gelebilmesini sağlamak 
bakımından takririm kabul edilirse, tasarının 
kanuniyet kazanması 3 - 4 ay gecikir ama, bu 
ilâve ile birlikte Türk ekonomisi, bilhsassa Türk 
sanayii beynelmilel pazarlara girme bakımından 
hiç olmazsa, takibedilen politika yönünden iş 
sahasına karşı hiç bir mahzur bırakmamış olur. 
«Haydi bakalım, dünya piyasalarına koşun, mal
larımızı. ihraç ebelim»seferberliği ile iş âlemine 
katmak kab:l olabilir kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, yeni önergeyi 
alalım ve gerekçesiz önergeyi size iade edelim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu da 
gerekçesiz. 

BAŞKAN — izahını yaptınız efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
118 nci maddeye 3 ncü fıkra olarak aşağıda

ki hükmün ithalini arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fethi Çelikbaş 
«Bu usulden istifade edecek eşyanın bir cet

veli her sene bütçesine bağlanır. Ancak, Ma
liye, Sanavi ve Teknoloji, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel bakanlıklarınca bütçe yılı içinde, müştere
ken tespit olunacak eşyalar da bu listeye ilâve 
edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Bakan mütalâanızı rica 
edeyim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Savın Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; şimdi 118 nci 
maddede getirdiğimiz hüküm gayet açık. «Bu 
hükümden faydalanabilecek eşya ile bunların 
görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti ve fire 
nispetleri Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Güm
rük ve Tekel, Ticaret bakanlıklarınca müşte
rek tespit olunur» der. Halbuki her sene Büt
çe Kanununa liste eklemek, bu rejimden fayda
lanacak eşTrayı en as 1 y i için dondurur. Oysa 
tasanda bu h^sus 4 bakanlığa verilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 

KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Senatonun takdirine bırakıyoruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbakanmca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, söz alabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, 
önergeye katılmıyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, anlaşıldı. 
Sayın Çelikbaş, kısa olması istirhamı ile. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan; Sayın Bakan, arz ettiğim 
hükmün tatbikatı donduracağını ifade ettiler. 
Bilâkis buna mâni olmak için ikinci fıkrayı ek
ledim; «Ancak yılı içerisinde herhangi bir ihti
yaç hâsıl olduğunda ilgili bakanlıklar bütçe lâ
yihasına eklenen eşya listesine İlâve yapabilir» 
diye bir fıkra ilâve ettim, ikinci önergemde bi
rinci fıkraya ek olarak vardır. 

Bidayette arz ettim, bütün mesele aleniyet 
sağlamaktır. Ekonomik hayatta işletmeler he
saba dayanacağı için; «Ben şu maddeyi dünya 
fiyatlarından tedarik etmek imkânına sahibim. 
Bütçe Kanunundaki listeye dahildir» demesi 
anından itibaren bir hesap kitap yapacak, 6 ay 
geçecek, yeni bir madde.. Eğer yalnız eklenen 
listede yer alan eşyalardan ibaret kalsa idi, 
gerçekten sayın Bakanın buyurdukları doğru 
idi, donmuş olacaktı. O donmayı önlemek için, 
yılı içerisinde de İhtiyaç hâsıl olduğunda, ek
lemeler yapılabileceğine dair sarahat verdim. 
Bu kabul edildiği takdirde hiçbir mahzur kal
mayacaktır zannediyorum. 

Takdir muhterem heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş'in sundukları 
önergeye Sayın Bakan katılmadıklarını ifade 
ettiler. Sayın komisyon sözcüsü de Yüce Sena
tonun takdirine bıraktı. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde Millet Meclisinden geldiği şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Geçici muaflık 
Madde 119. — Aşağıda yazılı maksatlarla 

memlekete geçici olarak girecek yabancı eşya-

— 379 — 



O, Senatosu B : 73 18 . 7 . 1972 O : 1 

mıı vergileri, Bakanlıkça kabul ve tespit edile- [ kullanıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıkarı-
cek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağla
nır. 

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 müsabaka
lar, konferanslar ve törenler için getirilen eşya 
'ile tiyatro ve sirk heyetlerinin getirdikleri sah
ne ve temsil eşyası, takımları ve hayvanları, 

3. Bir yıl içinde yurt d ısın a çıkartmak 
şartıyle yabancı filim ve televizyon müessese
lerinin yurdumuzdaki faaliyetleri için getlre-
cekleri filim çekme malrinaları ib al~t ve '"ial-
zemeleri, dekor ve aksesuvarian ve boş fillm-
leri, 

4. a) Memleket eşyasının ihracında am
balaj maddesi olarak kullanılmak üzere ge'hn 
eşya, (Bu hükümden faydalanacak ambalaj mad
delerinin çeşitleri ve hangi eşyanın cilasında 
kullanılacağı ve ne kadar süre içerisinde çıka
rılacağı, görebileceği işçilik vs fireleri Sanayi 
ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Ba
kanlıklarınca müştereken tespit edilir.) 

b) Ticarî olan veya olmayan eşya naklinde 
kullanılmak üzere dolu veya boş olarak gelen 
liftler, tüpler, masura, bobin ve sair zarflar ile 
makaralar, (Bunlardan gerek dolu ve gerekse 
bos gelenlerin ne kadar süre yurt idilde kala
bileceği Bakanlıkça tespit olunur.) 

c) Sanayide kullanılacak olup memleket 
dahilinde yapılmamağından dolayı imalâtçıya 
bir külfet tahmil edeceği Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımca kabul ve tespit edilecek kalıplar, 
(En geç altı ay zarfında yurt dışına çıkarılmak 
kaydıyle.) 

5. Milletlerarası andlaşmalarla kabul etti
ğimiz hükümler saklı kalmak şartıyla, siparişe 
mahsus olmak üsere getirilen her çeşit numune
lik ve modellik eşya, (Altı ay içinde çıkarıl
mak ve yabancı fabrika ve sanat sahipleriyle 
bunların gezici ticaret memurları tarafından 
getirilmek ve karşılıklı olmak şartıyle.) 

6. Tecrübe ve muayene edilmek için gelen 
ve en geç altı ay içerisinde çıkarılan eşya, (Ba
kanlığın izni ile.) 

7. a) Büyük inşaat, tesisat ve fennî araş
tırmalarla batık gemilerin çıkarılması işlerinde 

lacak olan ve memlekette bulunmayan veya te
mini büyük külfeti gerektiren fennî vasıta ve 
taşıtlar ile bunların takımları, (Bu eşyanın çe
şitleri ve yurt içinde kalabileceği süreler Bayın
dırlık ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca 
tespit olunur.) 

b) Balık avcılığında kullanılmak üzere ha
riçten getirilecek balıkçı gemileri ile bunların 
içinde bulunan balık avına mahsus lüzumlu teç
hizat ve malzeme, (Bunların mahiyetleri ve yurt 
içinde kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel, Sa
nayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Ticaret Bakan
lıklarında tespit olunur.) 

c) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanma
sı, tsznLslenmesi ve tamiri için milletlerarası 
usullere göre getirilen ve patent icabı satılma
yan tulumbalar ve sair fennî vasıtalar, (Bun
ların mahiyetleri vs yurt içinde kalabileceği 
süreler Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakan
lıklarınca tespit olunur.) 

8. Hükümetin izni ile memleketimizde ka
zılar ve araştırmalar yapan şahıs veya heyetle
rin bu maksatlar için getirecekleri eşya, (Bun
ların çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri Millî 
Eğitim ve Gümrük Tekel bakanlıklarınca tespit 
olunur.) 

9. İdarî veya adlî kaza için delil olarak ge
tirilen ve tahkikat veya muhakeme sonunda çı
karılacak olan eşya, 

10. Türkiye'de geçici bir zaman oturmak 
üzere gelenlerin kendilerine mahsus olan kamp-
lama eşyası, (Bunların çeşitleri ve miktar1 arı 
seyahatin maksadına göre ve devam süresine 
uygun olmak ve bir yıl içinde iade edilmek 
şartıyle.) 

11. Yabancı memleketlerde oturan f-y ve 
sanat sahipleriyle işçilerin sanatlarını icra İçin 
Türkiye'ye gelişlerinde beraberlerinde getirdik
leri veya kendilerinden en çok bir ay önce ve
ya bir ay sonra kendi adlarına veya Türkiye'de 
ilgili olduğa müessesese adına gönderilen ve 
bir yıl içerisinde çıkarılan, kendilerine mahsus 
cihaz ve aletleriyle takımları, 

12. Yapılan andlaşmalara göre geçici ola
rak Türkiye'ye giren muharrik ve müteharrik 
demiryolu vasıtaları ile sınır nakliyatında kulla
nılan taşıtlar, (Gümrük ve Tskel ve Ulaştırma 
Bakanlıklarınca tespit edilecek esaslar dâhilin
de ve teminat aranılmaksızın.) 
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13. Türkiye'ye geçici v3 belirli bir süre 
için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak 
için galan yabancıların beraberlerinde veya 
kendilerinden en çok iki ay önce vaya altı ay 
sonra getlrdiklari vaya gelirseeklari, 

a) Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ila 
kabiiir. Bu şiire sonunda ikametin umması 
halinde bu kanunun İO nen maddasinin 4 ncü 
fıkrası hükmü uygulanır. 

b) Ocomabil ve motosikletler Türkiye'de 
iki yd kalabilir. 

liu sûra Bakanlıkça en çok üç yıl daha 
uzatılabilir. (Kanunun 12 nci maddesi hük
münden faj'dalanamayacak olan bu tanıtla
rın özel bir trafik plâkası tanımak ve mem
leket ta kaldığı sûra içerisinde İçişleri va 
Gümrük ve Tskel Bakanlıklarınca müştereken 
tespit edilecek esaslar dairesinde kullanılmak 
şar tiyle,) 

BAŞKAN — Madde üzerinde önarge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Bayan 
Madde 120, — Türk'ye'ye geçici olarak so

kulacak eşya 54 'ncü maddenin birinci fıkra
sındaki eau.dar dâhilimi: gaçici kabul giriş 
beyannamesi, yla gümrüğe beyan olunur. Bu 
beyanzammm çeldi, adedi ve ihtiva edeceği 
bilgiler ile bayanın teşvikin* yarayacak bel
gelerin mahiyet va adetleri va hangilerinin 
beyannameye eklenaoeği va sair hususlar Ba
kanlıkça tsyin va tespit olunur. 

Bu kanunun. 12 nci maddesinde geçen trip
tik ve gümrük giriş karneleri veya banzerl 
belgeler da g"2Q*ci kabul giriş beyannamemi sa
ydır. 

Sınırı nk sık gaşaaak ta utlar için mı-ay-
yan bir devreye mahsus pasavanlar kulla
nılır. 

BALKAN — Madde üzerinda önarge yok. 
Haddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiş ur, 

Huay:na va tamlnat 
Madde 121, — Girim Gümrük idaresi ta

rafımla:.!, bayanlar lacelenarak teminata bağ
lanması gereken vergilerle edanın ayniyet
lerini dsnetlemrye yarayacak nitelikleri tes
pit olunur, ilgililer eşya nevinin er. yüksek 
tarifesi iiaerinden teminat vermeyi isterse o 

yolda idem yapılır. Kullanılmış çuvaı ve ka-
îiaTİÇclar Bakanlıkça ayniyet ve nitelik tespi
tinden istisna edilebilir. Bu takdirde Bakan
lıkla bunlar için ayrı esaslar konulur. 

BA3KÂİN — Madde üsarinde önarge yok. 
Haddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekrar çıkarma 
Madde 122, — Eşyanın tekrar çıkarılma

sından vazgeçilerek sümsi içinde antrepoya 
vaya gümrükçe min verilen yerlere konulması 
caiz ve tekrar çıkış hükmündedir. 

Kaçakçılık kovuşturmasın gerektirir haller 
saklı olmak üzere süresi içinde zorlayıcı se
bepler dışında yurt dışı edilmeyen eşyaya ait 
teminat irat kaydedilir. Miktar itibariyle çı
kan noksanlıkların da vargileri teminatından 
mahsub edilir. 

Çıkış gümrüğünce yapılan muayenesinde 
cinsi ve nev'i itibariyle beyannamesine aykırı 
bulunan eşya hakkında kaçakçılık kovuştur
ması yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Haddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler. ,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Dürdüncü Ayırım 
Çıkış rejimi 

Birinci Bölüm 
Oıkış işi analar! 

Beyanname va tescil 

Malda 123, — Tüudya'dan kesin olarak çı-
kaudacak aryanın yetkili gümrüğa beyanna
me i" a bildirilir esi mecburidir. 

Beyannamemin çekil, adadı va ihtiva ede
ceği bilgiler ila bayanın teşvikine yarayan bel
gelerin mahiyet ve adetleri ve hangilarifiiıı 
beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Ba
kanlıkça tayin va tespit olunur. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üze-
rinu sıra numarası, tarih ve resmî mülıir kon
ması ile tamam. olur. 

1-35 nci nıadden-n 2 nci fıkrasında sözü ge
cen çıkış beyannameleri da bu madde hük
müne göre tescil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önsrge yok. 
Kaideyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sözle beyan ve özel beyan 
Madde 124. — Aşağıdaki eşya gümrüğe ağız

dan veya Bakanlıkça tayin ve tespit edilecek 
şekilde beyan olunur : 

1. — Yolcu ve turistlerin beraberlerindeki 
zat eşyası, devamlı görevle veya yerleşmek üze
re yabancı memleketlere giden Türk memur ve 
vatandaşlarının ve Türkiye'deki devamlı görev
leri ve işleri sona eren yabancıların beraberle
rinde götürecekleri veya gidişlerinden iki ay ev
vel veya altı ay sonra gönderilecek zat ve ev eş
yası, fen ve sanat sahiplerinin ve işçilerin sanat
larını icra için beraberlerinde götürdükleri alet
leri ile takımları ve ticarî kıymeti olmayan nu
muneler, 

2. — Nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraber
lerinde götürecekleri zat eşyası, 

3. — Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına 
verilecek kumanya ve yakıtlar, 

4. — Kara sının bölgesinde köy ve kasaba
lar ile pazarlardan sınırın diğer tarafındaki hal
kın kendi ihtiyaçları için alıp götürecekleri eş
ya ve hayvanlar ve Türkiye sınır bölgesi ahali
sinin sınırın diğer taraf bölgesindeki köy, ka
saba ve pazarlara satmak üzere birlikte götür
dükleri kendi eşya ve hayvanları, (Bunların 
cins, nev'i ve miktarları Bakanlıkça tayin ve 
tespit edilir.) 

5. — içinde ölü veya ölünün kül veya kemik
leri bulunan tabut, vazo ve sair kablar ile çe
lenk ve çiçekler, 

6. — Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki 
yabancı devletlerin misyon şefleri ile diploma
tik muaflıklardan faydalanan ve meslekten olan 
elçilik ve konsolosluk mensuplarına, delege ve 
heyetlere ait zat ve ev eşyası ve taşıtları, (Bun
lar için kurye mektupları ve misyon şeflerine 
verilmiş mektuplar aranır.) 

7. — Ticarî mahiyet arz etmeyen yerli ma
mul ve mahsullerden hediyelik eşya, 

8. — Ticarî reklâm maksadiyle gönderilecek 
ve gönderildikleri yerlerde parasız olarak dağı
tılacak matbu ilân, katalog, broşür, takvimler 
ve emsali matbua, 

9. — Türkiye'de vefat eden yabancıların 
memleketlerindeki kanunî mirasçılarnıa intikal 
eden zat ve ev eşyası, 

10. — Turistlerin beraberlerinde götürecek
leri veya gidişlerinden önce veya sonra göndere
cekleri eşya, 

Yukardaki fıkralar dışında kalan gayri tica
rî eşyanın ihracına ait usuller giriş hükümleri
ne uygun olarak Bakanlıkça tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çıkış eşyasının kıymeti 
Madde 125. — Eşyanın çıkışı anında beyan 

edilecek kıymeti, müstakil bir alıcı ile müsta
kil bir satıcı arasında tam ve serbest rekabet 
şartları altında takarrür etmiş olan, çıkış ma
hallindeki ihraç fiyatıdır. 

Eşyanın beyannamesi Türkiye'den son çıkış 
mahallinde verilmemiş ise, buraya kadar olan 
nakliye masrafları da, fiyata dahil edilir. 

Ancak ihracata ait her türlü vergi, resim ve 
harçlar ile ihracatçıya geriverilecek dahilî vergi 
ve resimler ve ihracata mütaallik her türlü yar
dımlar bu fiyata dahil değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerir-de önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

127 ve 130 sıra sayılı kanunların açık oyla
malarına oylarını kullanmayan sayın üyeler var 
mı? («var» sesleri) Lütfen oylarınızı kullanın 
efendim. 

Beyannamenin tescili şartları 
Madde 126. — Ticarî mahiyette olup beyan

name ile çıkış işlemi yapılması gereken eşyaya 
ait beyannamelerin, gümrükçe kabul ve tescili 
için, müteakip maddelerde yazılı olduğu üzere, 
eşyanın tamamının muayeneye hazır bulundu
rulması ve deniz, kara ve hava nakil vasıtaları
nın Bakanlıkça tayin edilecek süre içinde gele
ceğinin tevsik edilmesi şarttır. Ancak, standar-
dizasyon kontrolleri hariç olarak gümrükçe 
yaptırılacak tahlil ve ekspertizi icabettiren hal
lerde nakil vasıtalarının gelişinden evvel beyan
name tesciline gümrük idare amirince izin veri
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muayeneye arz ve muayene yeri 

Madde 127. — Çıkış eşyasının tamamının, 
çıkış işlemini yapmaya yetkili gümrüğe veya 
gümrükçe gösterilen bir mahalle, sundurma ve 
antrepoculuğu tekeli altında bulunduran yer
lerde de bu müesseselerin ihtiyaç nisbetinde te-
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min ve gerekli vasıtalarla teçhiz edecekleri sun
durmalara mal sahipleri veya komisyoncuları 
tarafından getirilmesi ve burada gümrüğün mu
ayenesine arz edilmesi mecburidir. 

Ancak, döküm halindeki eşyanın deniz üs
tünde vapura veya vagon ve diğer taşıtlara 
yükletilirken muayenesinin yapılmasına güm
rükçe izin verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sundurma süresi 
Madde 128. — Çıkış eşyası, sundurmalarda 

bir ay kalabilir. Zorlayıcı veya gümrükçe kabul 
edilebilecek makbul sebepler tahtında, gümrük 
idare amirlerince bu süre bir defaya mahsus ol
mak üzere en çok üç aya kadar uzatılabilir. 

Bu sürenin sonunda ihraç edilmeyen veya 
kaldırılmayan çıkış eşyası kanunun 140 ncı 
maddesi hükmüne göre tasfiye olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Noksan ihraç ve beyannamede düzeltme 
Madde 129. — Beyan edilen eşyanın tama

mının ihracı şarttır. Zorlayıcı sebepler altında 
fiilî ihracatta bir noksanlık olduğu takdirde 
vasıtanın hareketini takibeden ilk iş günü için 
de keyfiyetin yazılı olarak gümrük idare ami
rine bildirilmesi mecburidir. Beyanname fiilen 
ihracedilen miktar üzerinden kapatılır. Geri 
kalan partinin ihracında ise kanunun 123 ncü 
maddesi gereğince yeniden bir beyanname ve
rilmesi mecburidir. 

Cins, nev'i ve birim fiyatı hariç beyanna
melerde düzeltme yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Muayene 
Madde 130. — Çıkış eşyası 69 ncu maddede 

sözü edilenler huzurunda, gümrükçe muayene 
edilerek beyanların sıhhati denetlenir. 

Bu denetleme sırasında eşyanın cins, nevi 
ve niteliğinin tayininde gümrük laboratuvar-
larmdan istifade edilebileceği gibi, ekspertiz 
ücretinin ihracatçı tarafından ödenmesi suretiy
le mahallî ticaret ve sanayi odalarının mütehas
sıs elemanlarından da faydalanabiliniz 

Ancak, muayeneye başlanılabilmesi için eş
yanın tamamının muayeneye arz edilmiş olması 
lâzımdır. Döküm halinde yapılacak ihracatla, 
başka başka yerlerden veya kısım kısım gel
mekte olduğu tevsik edilen eşyanın ihracında 
muayenenin bunlara göre yapılmasına gümrük 
idare amiri izin verebilir. 

Girişte muayeneden istisna edilen eşya, bu 
hükümlere muvazi olarak çıkışta da muayeneye 
tabi değildir. 

İcabında, çıkış eşyasının cins ve mahiyetine 
ve ihracatın özelliğime göre, Bakanlık yukarıM 
maddeler hükümlerine bağlı kalmaksızın ihra
catın daha kolay yapılmasını sağlayacak hü
kümler koyar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici çıkış ve geri gelen eşya 

Geçici çıkış 

MADDE 131. — Geri getirilmek üzere ihraç 
edilecek eşya, ihracın maksadı, gideceği mem
lekette göreceği işçiliğin mahiyeti, ayniyetini 
tespite yarıyacak alâmetleri ve kanunun 125 nci 
maddesi gereğince kıymeti de gösterilmek şar-
tiyle geçici çıkış beyannamesi ile gümrüğe be
yan olunur. 

Bu beyanamenin şekli, adedi, ihtiva edece
ği bilgiler ile, beyanm tevsikine yarıyacak bel
gelerin mahiyet ve adetleri ve hangilerinsin be
yannameye ekleneceği ve yönetmelikte göste
rilecek sair hususlar Bakanlıkça tayin ve tespit 
olunur. 

Yabancı memleketlere seyahat eden ve ika
metgâhı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancı
ların kendilerine ait taşıtlar ile sınıra yakın 
bölgelerde komşu memleketlere eşya ve yolcu 
naklinde kullanılan diğer taşıtlar için, gümrük 
idaresince tespit veya bu hususlarda milletler
arası mahiyette olarak kabul edilmiş triptik, 
gümrük geçiş karnesi ve benzeri belgeler ve
ya pasavanlar beyanname olarak kullanılır. 

Gümrüklerce lüzum görülürse eşyanın üzeri
ne sabit damgalar vurulur veya kurşun mühür 
takılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
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127 ve 130 S. Sayılı tasarılara oylarını kul
lanmayan sayın üyeler var mı? Yok. 

Oy kupaları kaldırılsın. 

Geri gelen eşya 
MADDE 132. — 1. Yabancı memleketle

re çıkarıldıktan sonra asli nitelikleri değiş-
meksizin geri getirilen, aşağıda yazılı memle
ket eşyası ve millîleşmiş eşya ayniyetleri güm
rüğe ispat ve tevsik edilmek şartıyle vergiye 
tabi değildir. 

a) Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Tür
kiye'nin bir yerinden başka bir yerine sevk için 
yabancı topraktan transit geçirilerek üç ay için
de geri getirilen eşya, 

b) Gittiği memleketin gümrük sınırından 
dışarı çıkarılmayan veya bu memlekette geçici 
kabul veya muaflık usulüne tabi tutularak çıkı
şından itibaren iki yıl içinde geri getirilen eşya. 

c) Gittiği memleketin gümrük sınırından 
geçtikten sonra satılmamak veya alıcısı tarafın
dan iade edilmek yüzünden iki yıl içinde geri 
getirilen eşya, 

d) Yerli mahsul ve mamullerin çıkışında 
ambalaj maddesi olarak kullanılıp, bir yıl için
de 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 Türkiye'den 
çıkışlarından itibaren en geç ild yıl içinde geri 
gelen her türlü taşıtları ve bunların yedek ve 
yenileme parçaları ile hayvanları ve bunların 
binek ve koşum takımları, römork ve ruloilar, 
seyahat esnasında kullanılmaya mahsus mutfak 
ve yatak eşyası ve kamping, av, kayak ve sair 
spor alet ve takımları ve taşıtlara takılmış rad
yo, televizyon ve ses kayıt cihazları vs pikap
ları (Motorlu taşıtların mûtat depolarında 
bulunan akaryakıt ve yağlardan vergi alınmaz). 

f) Türkiye Cumhuriyeti Elçilik ve Konso
losluklarından geri getirilen her türlü eşya, 

g) Altı ay içinde geri getirilen yük ve yol
cu taşıtları ve hayvanları, 

h) Sürekli veya geçici olarak yabancı mem
leketlere gidenlerin götürdükleri ve eşyası üç 
sene sarfında geri getirilmek ve çıkışında ay
niyeti tespit edilmiş olmak kaydıyle, 

2. Temizlenmek, boyanmak, tamir, tadil, 
izabe, tasfiye ve elektrolize edilmek veya baş

kaca bir ameliye görmek veya asli bir kısım 
veya cihaz ilâve edilmek gibi maksatlarla çıka
rıldıktan sonra ihracatçısı tarafından tekrar 
ithal edilmek üzere bir yıl içinde geri getiri
len eşya hakkında aşağıdaki hükümler uygu
lanır : 

a) Yukarda yazılı ameliyeler dolayısıyle 
eşyanın bünyesinde ve niteliğinde bir değişiklik 
yapılmadan geri gelen eşyadan, işçiliğin yapıl
dığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücret
ler ile dönüş için ödenen navlun ve sigorta be
delleri tutarı esas alınarak geri getirilen eşya
nın intibak ettiği giriş tarife cetvelindeki po
zisyonundaki nispet üzerinden vergi alınır. 

b) Gördüğü ameliye dolayısıyle eşyanın 
bünyesi ve niteliği değiştiği takdirde giriş tari
fe cetvelinde intibak ettiği tarife pozisyonu 
üzerinden vergiye tabidir. Eu eşyanın kıymeti 
kanunun 65 nci maddesine göre tayin ve "tespit 
edilir. 

e) Eşyaya asli bir kısım veya cihaz ilâve 
edilirse bunlar da ayrıca intibak ettiği giriş ta
rife cetvelinin pozisyonu üzerinden vergiye ta
bidir. 

d) izabe suretiyle yabancı maddelerden te
mizlenmek veya elektrolize edilmek gibi mak
satlarla geçici olarak yabancı memleketlere gön
derilen maden cevherlerinden elde edilen ve 
milletlerarası teamüllere göre mamul sayılma
yan ve imalâtta ilk madde olarak kullanılan 
külçe ve kütük .halindeki saf gümüş, kurşun, de
mir, bakır ve sair madenlerden vergi alınmaz. 
(Memleket dahilinde bu gibi ameliyelerin ya
pılmasının mümkün olmadığının Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığınca kabulü şartıyle.) 

Satış suretiyle kesin olarak ihracedilen ma
den cevherlerinin satış anlaşmasına göre ter
kibinde bulunan ve izaıba sonunda iade edile
ceği kabul edilen külçe ve kütük halindeki saf 
altın, platin ve gümüşten de vergi alınmaz. 

Bu ihracatın kontrolü hususunda Sanayi ve 
Teknoloji, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca ortaklaşa dü
zenlenecek Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
KABAYELİOĞLU (Tabiî Üye) — Söz rica edi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
KAEAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Muhterem 
Başkanım, sayın arkadaşlarım; 

132 nci maddenin Komisyondaki müzakere
sinde müşahhas bir mevzu tartışma konusu ol
du ve Komisyonca bu konunun zabıtlara geçi
rilmesi ve tespiti, konunun halli için Bakanlık
tan yardım istenmesi karar aitma alındı. Bu
nu intikal ettirmek için huzurunuzdayım. 

Konu şudur : 
Bir Devlet görevlisi Yugoslavya'da bir tra

fik kazası geçirir. Eşi yaralanır ve arabası ha
sar görür. Yugoslav mahkemelerinden aynî taz
minat alır. Yugovlav Mahkemesi bir ilâmla 
arabasını öder. Bu araba gümrükten girerken 
Gümrük Bakanlığı, «Arabanın cinsi değişti» 
diye, haklı olarak belki, gümrük ister; fakat 
mahkeme ilâmına bağlı olduğu için konu Hükü
met yetkililerine, Sayın Bakan dahil, Başbakan 
dahil, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği da
hil, Siyasî Gruplar Başkanlığı dahil birçok yet
kili mercie intikal etmiş ve tartışma konusu 
olmuştur. Mahkeme ilâmına bağlı olmasından 
dolayı da, elinde olmayan bir sebeple eşyanın 
ayniyetinin değişmiş olmasından dolayı Komis
yon görevliyi haklı bulmuş, konu âdeta bilim
sel tartışma konusu haline gelmiştir. Fakat 
Bakanlık, maalesef, daha evvel bir «hayır» 
esvabı vermiştir. Bakanlık kendi tezini savunur 
görünmektedir. Ben Komisyon adına, Komis
yon Başkanı olarak, meselenin tekrar tetkikini 
îSayın Bakandan istirham ediyorum. Üzerinde 
duracaklarından eminim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekli ile 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ AYIRIM 
Posta rejimi 

Denetleme hakkı 

Madde 133. — Posta yolu ile Türkiye'ye ge
len veya Türkiye'den gönderilen veyahut mah
recine veya Türkiye'ye iade edilen eşya ve kü
çük koliler gümrüğün denetlemesine ve mu
ayenesine tabidir. 

İçinde eşya bulunmayan mektuplar bu hük
mün dışındadır. 

Yabancı memleketlerden gelen bilûmum 
posta çantaları ve koliler ilk giriş kapısından 

itibaren gümrük denetlemesi altında posta, 
telgraf ve telefon idarelerine sevk edilir ve bu
rada 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 tutul
duğunu gösteren gümrüğe ait mühürlerin ve 
sair işaretlerin bulunup bulunmadığı ve sağ
lamlığı çıkış kapısındaki gümrükçe tespit 
edildikten sonra çıkışma müsaade edilir. 

Bu denetlemenin şekli ve şümulü Gümrük 
ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tâyin 
tespit olunur. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bu madde 
üzerinde söz rica ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz verme
miz mümkün değil. Değiştirme önergesi olma
dığı için mümkün değil. 

Madde üzerinde önerge yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kanım, bana söz vermediniz söz rica etmiştim. 
BAŞKAN — Beyefendi, zatıâlinis Senatoya 

tasrifinizden evvel Genel Kurul bir karar ka
bul etti. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 

Esnanın konulacağı yerler 
Madde 134. — Posta yolu ile Türkiye'ye 

gelen eşya 101 nci maddenin son fıkrası hük
müne göre genel antrepo sayılan yerlere güm
rüğün denetiminde Posta, Telgraf ve Telefon 
idaresinin sorumluluğuna bırakılır. 

Posta yolu ile Türkiye'den yabancı memle
ketlere gönderilecek eşya da, yine gümrüğün 
denetlemesi ve Posta, Telgraf ve Telefon idare
sinin sorumluluğu altındaki sundurmalara ko
nulur ve eşya burada ancak bir ay bekletilebi
lir. Bu sürenin geçmesi üzerine eşya 140 nci 
madde hükümleri dairesinde tasfiye edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinds önerge yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Ticari mahiyetteki eşyanın beyanı 
Madde 135. — Posta yolu ile Türkiye'ye ge

len ve Türkiye'den yabancı memleketlere gön
derilecek ve genel hükümlere göre işleme tabi 
tutulacak olan ticarî mahiyetteki eşya : 

85 — — 3 



O. Senatosu B : 78 18 . 7 . 1972 O : 1 

1. Girişte, 54 ncü madde hükümlerine uyu- I 
larak düzenlenmiş giriş beyannamesiyle, 

2. Çıkışta, 123 ncü madde hükümlerine uyu
larak 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 uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticarî mahiyette olmayan eşyanın beyanı 

Madde 136. — Posta yolu ile Türkiye'ye 
gelen veya Türkiye'den dış ülkelere giden ticarî 
mahiyeti olmayan hediyelik, numunelik ve ben
zeri eşya için deklârasyon anduanlar beyan
name hükmündedir. Gelen eşyanın deklârasyon 
anduanlarında yazılı kıymetleri gümrükçe uy
gun görüldüğü takdirde aynen kabul olunur. 
Uygun görülmeyenler ile deklârasyon andu
anlarında kıymeti yazılı olmayanlar için güm
rükçe, 65 nci madde hükümleri dairesinde, em
sallerine göre tespit edilecek kıymetleri vergi 
tahakkukuna esas tutulur. 

Giriş ve geçici çıkış işlemlerinde tahakkuk ı 
varakaları kullanılır. 

Ticarî maksatlar dışında gelen ve giden ga
zete, kitap, risale ve mevkut mecmualar bu hük
mün dışındadır. 

Bu suretle gelen eşyanın muayene edilme
den vergileri tahkkuklarının ve diğer güm
rük işlemlerinin deklârasyon anduanlara müs
teniden yapılabilmesi hususunda usuller koy- ı 
maya Bakanlık yetkilidir. 

Vergilerin tahsil şekli Bakanlıkça tespit olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin mükellefiyeti 

Madde 137. — Postanelerde gümrük işlem
leri için lüzumlu ölçü aletleri ve tahlil ve tek
nik cihaz ve maddeleri, buralarda görevli güm
rük memurlarının çalışmalarına elverişli güm
rük büroları ve bunların mefruşatı, telefonu, 
aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçları, Posta, Telg
raf ve Telefon idaresince parasız temin edilir. | 

I Posta idarelerindeki gümrük denetleme ve 
muayene işleri dolayısıyle gümrük memurları
nın kanunun 163 ncü maddesine göre tespit 
edilen satler dışında yaptıkları mesainin ücre
ti 164 ncü madde hükümleri gereğince Posta, 
Telgraf ve Telefon idaresince ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI AYIRIM 
Sınır rejimi 

I Sınır ticareti 

Madde 138. — Simi' ticaretine ve münase
betlerine ait gümrük denetleme ve işlemleri, 
coğrafî durum ve bölge ihtiyaçları gözönünde 
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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I YEDİNCİ AYIRIM 

Denizden kurtarılan eşya rejimi 
Kazaya uğrayan gemiler ve eşya 

Madde 139. — Zorlayıcı sebeplerle Türkiye 
karasularında yabancı eşyasını atan, karaya 
çıkaran veya başka bir taşıta aktarma eden 
ve bu eşyayı toplayan gemi kaptanları ile sair 

I kimseler keyfiyeti hâdisenin vukubulduğu ma
halle en yakın gümrük veya mülki idare amir
lerine veya varacakları ilk gümrük idaresine bil
dirmeye mecburdurlar. 

Sahip veya nakilleri tarafından muhafaza 
altına alınmayan veya sahip ve nakilleri mey
danda olmayan ve açıkta nezaret altında tutul
ması mahzurlu görülen bu gibi eşyayı gümrük 
idaresi, bütün masrafları sahip ve nâkillerine 
aidolmak üzere, sundurmaya kaldırabilir. Bu eş
yanın sundurmada bekleme süresi üç aydır. 
Nakil masraflarını kurtarmayacak veya mahallî 
vasıtalarla nakli mümkün olmayacak eşya hak
kında kanunun 140 ncı maddesi hükmü uygu-

I lanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ AYIRIM 

Eşyanın satış ve tasfiyesi rejimi 

Tasfiye edilecek eşya 

Madde 140. — Aşağıda yazılı eşya Bakan
lığın tayin ve tespit edeceği esaslar dairesin
de, Gümrük idareleri tarafından cins, nev'i, 
miktar, nitelik ve kıymetleri tespit edilerek 
ilân olunduktan sonra açık artırma yoluyle sa
tılır : 

1. Giriş ve çıkış eşyasından, antrepo ve 
sundurmalarda ve gümrük denetlemesi altında 
bulunan yerlerde, bu kanunda yazılı süreler
den fazla kalmış olan eşya, 

2. 111 nci maddeye göre yapılacak yokla
ma neticesinde sundurma ve antrepolarda faz
la çıkan eşya, 

3. 139 ncu maddenin ikinci fıkrasına göre 
sahip veya nakilleri tarafından kaldırılmayan 
eşya, 

4. Sahip veya nakilleri veya namına gelen
ler tarafından gümrüğe terkedilen veya 68 nci 
maddeye göre terk edilmiş sayılan eşya, 

5. 61 nci maddedeki süre içinde giriş işle
mi takip ve intacettirilmediğinden dolayı tas
fiye edilecek eşya, 

Ancak, çabuk bozulmak, akmak ve sızmak 
tehlikesine mâruz bulunan veya saklanması kül
fet veya tehlikeli veya masraflı olan eşya, süre
lerini doldurmadan önce satılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Satış işlemleri 
Madde 141. — Satışı yapılacak eşyanın kıy

meti, cinsi, nevi, miktar ve nitelikleri 65 nci 
maddenin 10 ncu fıkrası ve 68 nci madde hü
kümleri de gözönünde bulundurularak gümrük
çe tespit edilir ve vergi tahakkuku kanunî ver
gi haddi ve nispetleri üzerinden yapılır. 

Buna göre hazırlanan satış kâğıtları özel 
bir deftere tarih ve sıra numarası altında ka
yıt ve tescil olunur. 

Satışa çıkarılacak eşyanın sahip veya nakil
leri, ilân olunan ilk satış gününden evvel, ya-
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zili alarak satışın durdurulmasını isteyebilirler. 
Bu istek ancak, eşyanın gümrük işlemlerini 
bir ay içinde yaptırıp kaldırmak şartıyle ve bir 
defaya mahsus olmak üzere kabul olunabilir. 
Verilen süre içinde de kaldırılmayan eşyanın 
satışına devam olunur. Satışa çıkarılan eşyanın 
satış bedeli, bu eşyaya ait vergileri karşılaması 
lâzımdır. 

Gümrük Giriş Tarife Cetveline göre vergi
den muaf eşyanın satış bedelinin, 65 nci mad
denin 10 ncu fıkrası gereğince tespit edilecek 
kıymeti, çıkış eşyasında da 125 nci maddedeki 
kıymetin en az yarısını karşılaması icabeder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sair tasfiye şekilleri 

Madde 142. — Sundurma ve antrepo süre
sini dolduran eşyadan; 

1. Yürürlükte bulunan malî, ticarî, iktisadî 
ve sair takyit ve tahdit rejimlerine göre, ithal 
imkânı olmayanlar. 

2. Giriş müsaadesi olmaksızın memlekete 
getirilenler, 

3. Satış bedelleri, eşyanın mahiyet ve du
rumuna göre, terettübetiği vergileri veya 65 nci 
maddenin 10 ncu fıkrası gereğince tespit edilen 
kıymeti karşılamayanlar, 

Satış bedelleri CİF kıymetlerini bulmak ve 
tayin edilen süre içinde ihracedilmek şartlany-
le satılır. 

Bu suretle alıcısı çıkmayan veya ihraç kay
dı ile satıldığı halde süresi içerisinde memle
ketten çıkarılmayan eşya, ihtiyaçlarında kul
lanılmak üzere resmî dairelere (iktisadî Devlet 
Tcgekkülleri dâhil) veya satılmamak ve her ne 
ad altında olursa olsun menfaat karşılığında 
başkalarına devredilmemek şartları ile kamu
ya yararlı derneklerin genel merkezlerine pa
rasız verilir ve bu eşya için her ne nam ve su
retle olursa olsun ardiye ücreti aranmaz. 

Üzerlerinde sahte menşe alâmetleri bulu
nan eşyanın bu alâmetleri tasfiyeden önce yok 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tekele tabi ve yasak eşya 
Madde 143. — Yukarıki maddeler hükmüne 

tabi eşyadan memlekete girmesi veya memle
kette yapılması veya satışı tekel altında bulu
nanları tekel idarelerince takdir edilecek bedel 
karşılığında, bu idarelere verilir. Tekel idarele
rince alınmayan bu türlü maddeler ile girmesi, 
kullanılması ve satışı yasak eşya Türkiye'den 
çıkarılmak şartıyle satılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasfiye edilemeyen eşya 
Madde 144. — Bu kanunun 140, 141, 142 ve 

143 ne d maddelerine göre elden çıkarılamayan 
eşya Bakanlıkça tespit olunacak usuller daire
sinde yok edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Satış bedelinin dağıtılma şeMİ 
Madde 145. — Bu kanunun 140, 141, 142 ve 

143 ncü maddeleri gereğince satılan eşyanın 
bedelleri alacaklılar arasında aşağıdaki sıraya 
göre dağıtılır : 

1. Kanunda belirli bekleme süreleri için
deki devreye isabet eden hamallık, yükleme, am
barlama, ardiye ve sair hizmet karşılığı alacak
lar veya yapılmış masraflar, 

2. Gümrük Vergisi, 
S. Kanunda belirli bekleme sürelerini aşmış 

devredeki hamallık, yükleme, ambarlama, ardi
ye ve sair hizmet karşılığı alacaklar ve yapıl
mış masraflar, 

4. Belediye hissesi ve Rıhtım Resmî, 
5. istihsal Yergisi, iskele Resmî ve sair 

vergi ve resimler, 
6. Satış için yapılmış ilân ve sair masraf

lar, 
7. Para cezaları, 
ıSatış bedeli aynı sıra içindeki alacakların ta

mamını karşılamazsa garame suretiyle dağıtı
lır. 

Yukardaki sıraya göre karşılanmayan para 
cezaları ayrıca kovuşturulur. 

Satış be dilinin alacaklılara dağıtıldıktan son
ra kalan miktarı, gümrüğe terk edilen veya 
terk hükmünde sayılan eşyaya ait bedel ile bu 
bakiye para, 100 lira ve bundan aşağı ise, irat 
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kaydolunur. Diğerleri ise emanete alınır. Bu 
paralar emanet hesabına alındığı malî yılı taki-
beden beş yıl içinde sahiplerince alınmazsa ira
da geçirilir. 

Ancak, satıştan arta kalıp da sahipleri adı
na emanete alman ve reddedilecek olan para, 
eşyanın transfer edilmiş veya edilecek olan 
Gümrük Vergisine esas tutulan kıymetini teca
vüz edemez. Aksi halde, aradaki fark da irat 
kaydolunur. Bu fıkra hükmü bedelsiz giriş mü
saadesi olan ile her hangi bir giriş müsaadesi 
olmayarak getirilen eşyaya da uygulanır. 

Ancak müsaadesiz eşya getirenler için 156 
ncı maddedeki ceza hükümleri ayrıca tatbik 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇ-SNCtt KİTAP 
öezaî hükümler ve işlemler 

BİRİNDİ AYIRIM 
öezaî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çiriş ve çıkış işlemlerine ilişki cezalar 

Girişte beyan ve muayene arasındaki fark 
Madde 148. <•— Kesin veya geçici olarak yur

da sokulacak veya fiktif antrepolara konula
cak eşya, iğin yapılan beyan ile muayene ve de
netleme neticesinde : 

1. Eryarı'̂ T. tarife tatbikatına müessir cins, 
nevi veya niteliğinde veya vergiye esas olan 
sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık gö
rüldüğü ve (beyana göre hesaplanan vergi île 
muayene neticesine göre alınması gereken vergi 
arasındaki 'fark % 5'i aştığı tekdirde 'vergilen 
ayrı olarak bu farkm üç katma kadar para ce
zası alınır. 

2, Kıymeti üzerimden Gümrük Verdisine ta
bi eşyanın beyan olunan kıymeti yapılan muaye
ne ve denetleme neticesinde »tespit edilen kıy
mete nazaran noksan bulunduğu takdirde bu 
noksanlığa ait Gümrük Vergisinden başka bu 
vergi farkının üç misli para cezası alınır. 

Ancak, satış birimine göre miktar itibariyle 
% !5'i geçmeyen bir fark ile maddî hesap Iıata
sından ıdoğan noksan kıymet beyanlarında, bu 
farklara ait Gümrük Vergisinden başka bu ver
ginin Dİr ka ı da para cezası alınır. 
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YukardaM (fıkralara göre hükmolunaeak pa
ra cezssı, ancak vergi taihakkukunun kesinleş
mesinden sonra karara bağlanır, [bu para ceza
larımın zamanaşımı vergi tahakkukunun kesin
leşmesini müteakip başlar. Şu kadar ki, tespit 
edilecek vergi farkları 50 lirayı (geçmediği tak
dirde cezaya Ihükmolunımaz. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde önerge yak. 
•Maddeyi oylarınıza iarz ed.'yorum, Kalbul eden
ler... 'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çrkrşta beyan ve muayene arasındaki fark 
X/X?jide 147. — Çilaş beyannamesinde eşya

nın beyanı ile muayene neticesinde cins, nevi. 
miktar veya kıymet bakımından mübayenet bu
lunduğu ve bu fazlalık % 10'u aştığı takdirde 
kaçakçılık fiilleri haricindeki hallerde 156 ncı 
madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler,.. Ka.bul iedilmiştir. 
Eesmî daireler, öz<el idareler ve belediyelerin 

durumu 
Madde 148. — Genel ve katma bütçeli res

mî Devlet daireleri ile özel idareler ve beledi
yeler iğin kanunun 148 ncı maddesi hükmü uy
gulanmaz, 156 ncı maddeye göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza iarz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Geçici kabul ve geçici muaflık hükümlerinin 
ihlâli 

Madde 149. — Kanunun 118 ve 119 ncu {mad
delerinin hükümlerine aykırı hareket edenler
den eşyaya terettübeden vergiler alınmakla (be
raber bu vergilerin iki katı ayrıca para cezası 
ve eşyanın ithali yasak veya tahdit ve takyide 
tabi iı.38 iGûmrük vergilerinden başka gümrük-
lenmiş değeri kadar para cezası alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza iarz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ceza koyan çeşitli kanunlara ilişkin hükümler 

Madde 150. — 146 ile 149 ncu maddelerde 
ceza tâyin edilen filler hakkında kaçakçılık ve 
sair ceza koyan kanunlara göre tatbikat yapı
lıp bu kanunda tayin edilen cezalardan daha 
ağır bir ceza ile kesin olarak mahkûm edilenler 
hakkında, aynı zamanda bu bölümdeki cezalar 
verilmez. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kanunun ihlâlinden doğan cezalar 
Hindi eşyanın .gümrük işlemi yaptırılmaksızın 

yurda sokulması 

Madde 151. — Gümrük Vergisinden muaf 
3şyayı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince tayin 
olunan kapı ve yollardan başka yerlerden izin
siz ithal veya ibuna teşebbüs edenlerden CİF de
vrinin tonda biri ve eşyanın cins miktarı tayin 
sınılmayan hallerde (100) liradan aşağı ve 
(1 000) liradan yukarı olmamak üzere para ce-
z&n alınır. 

Gümrük Vergisinden muaf olarak ithali lâ-
3imgelen eşyayı gümrük işleklerini yaptırmak-
:»3nı yurda 'sokan veya buna teşebbüs edenler 
hakkında da yukarıki fıkra hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza iarz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul iedilmiştir. 

Sahte menşeli eşyaya ait bükümlerin ihlâli 
Madde 152. — Kanunun 23 ncü maddesiyle, 

konulmuş kısıntı veya yasaklara aykırı hare
ket edenlerden, hususî cezaî hükümlere göre ta
kibat yapılma 'hakkı saklı kalmak üzere, (500) 
liradan (5 000) liraya kadar para cezası alı
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Deniz nakliyatına ait hükümlerin ihlâli 
Madde 153. — Kanunun 32, 35, 38 ve 40 ncı 

maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden 
(100) rüsum tonilâtodan yukarı gemilerin kap
tan veya acentalarmdan2 hareketleri kaçakçılık 
mahiyetini tazammun etmediği hallerde, (500) 
liradan (1 000) liraya kadar para cezası alı
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza iarz ediyorum. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul ^edilmiştir. 

Girişte manifesto hükümlerinin ihlâli 
Madde 154. — ıGiriş manifestosunda yazılı 

miktardan eksik çıkan kabların mahrecinden 
yüklenmemiş veya yanlışlıkla başka bir yere çı-
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karılmış veya kaza ve avarya neticesinde zayi 
olmuş veya çalınmış bulunduğu gümrükçe tâ
yin edilecek süre içinde ispat olunmadığı tak
dirde, bu noksan kablara ait eşyadan girdiği 
tarife numarasına veya bu tarife numarası tes
pit edilemiyorsa, cins ve nevine göre tarifede 
dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi po
zisyonuna göre hesaplanacak Gümrük Vergisi 
kadar para cezası alınır. 

Yukarıki fıkraya göre ceza tespiti mümkün 
olmazsa her kab için (200) liradan (2 000) li
raya kadar para cezası alınır. 

Döküm halinde nakledilen eşyanın giriş ma
nifestosuna yazık miktarına göre % 2'yi aşan 
eksik ve fazlalıkların birinci fıkrada gösterilen 
sebeplerden ileri geldiği, gümrükçe tâyin edilen 
sürede ispat olunmazsa, bu eksik ve fazlalık
lar için gümrükçe alınacak vergi kadar para ce
zası alınır. 

Giriş manifestosunda eşyanın cinsi yanlış 
beyan edilmiş olur ve kablarm nevileri ve dış 
alâmetleri de manifestoya uygun bulunmazsa 
kab başına (200) liraya kadar para cezası alı
nır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya taşıt 
sahip veya acenta veya kaptanlardan alınır. 
Bunlar hükmolunan cezadan müteselsilen so
rumludurlar. 

Yolcuların beraberlerinde getirdikleri tica
rî mahiyetteki eşya manifestoya kaydettirilme
miş bulunduğu takdirde, sahiplerinden (100) li
radan (5 000) liraya kadar para cezası alı
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çıkış manifesto hükümlerinin ihlâli 
Madde 155. — Çıkış manifestosu vermeden 

Türkiye'den eşya çıkaran veya çıkarmaya teşeb
büs edenler veya verdikleri manifestoda eşya
nın açık bir surette belli olan cins veya kab ade
dini ve miktarını yanlış ve eksik veya fazla bil
diren veya Gümrük idaresinden müsaade alma
dan boş olarak ayrılan kara, deniz ve hava na
kil vasıtaları kaptan veya sahip veya acentala-
rrnın (200) liradan (5 000) liraya kadar para 
cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya ta
şıt sahip veya acenta veya kaptanlarından alı

nır. Bunlar hükmolunan cezalardan müteselsi
len sorumludurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun ve emirlere aykırı hareket 
Madde 156. — Bu kanunla konmuş hüküm

lere (Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş hal
ler saklı kalmak üzere) ve bu kanuna uygun 
olarak veya bu kanunla tanınmış yetkilere müs
teniden çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere veya 
ilân edilen emirlere veya yapılan tebliğlere ay
kırı hareket edenlerden, fiilin mahiyetine göre 
(100) liradan (5 000) liraya kadar para cezası 
alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muaf olan posta maddeleriyle gelen eşya 
Madde 157. — Gümrük Vergisinden muaf 

olan muhabere evrakı, gazete, mecmua ve sair 
paketler arasında gelen vergiye tabi eşya için 
namına gelenlerden verginin üç misli para ce
zası alınır. 

Ancak, gümrüğe terk edilen eşya için ceza 
aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden^ 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Ceza kararları, itiraz mercileri, cezanın tahsili 

ve dağıtımı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ceza kararları 

Ceza kararları ve itiraz 
Madde 158. — Bu kanunda yazılı para ce

zalarına ilgili gümrük idaresi amirince karar 
verilir. Bu kararlar, aleyhine karar verilmiş 
olanlara yazı ile tebliğ olunur. 

Kararlar mucip sebepli olarak yazılır. Bun
lardan ilgililer aleyhine olanlara tebliğ tarihin
den itibaren onbeş gün içerisinde itiraz oluna
bilir. 

Bu itirazlar hükmolunan ceza miktarı Ba
kanlıkça tespit edilecek değere kadar olanlar 
için bağlı bulundukları gümrükler başmüdür-
lüklerince iki ay, bu miktardan fazla değerler 
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için de Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay 
içinde karara bağlanır. 

Mükellef lehine verilen kararlar ise re'sen 
Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde 
karara bağlanıp tebliğe verilir. Aksi takdirde 
karar kesinleşmiş olur. 

Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrükler Ge
nel Müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, 
tebliğleri tarihinden itibaren onbeş gün içerisin
de, yetkili mahkemeye müracaatla itiraz oluna
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kasıt aranmayacağı 
Madde 159. — Bu kanuna göre Gümrük İda

re Amirlerince para cezalarının verilmesinde ve 
bu cezaların idarî itiraz mercilerince hükme 
bağlanmasında para cezasını gerektiren eylem
de bulunanların kasıtlı olup olmadıkları aran
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cezada indirim 

Madde 160. — Bu kanuna göre Gümrük ida
re Amirlerince verilmiş para cezalarına karşı 
yetkili mahkemeye itiraz yoluna gidilmeden 
kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün 
içerisinde ilgili tarafından ödendiği veya öde
neceği yazılı olarak gümrüğe bildirildiği ve ce
za takdir edildiği tarihten itibaren üç ay içinde 
ödendiği hallerde ilgililerin itirazı düşer, fakat 
hükmolunmuş para cezası üçte bir noksanı ile 
tahsil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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 şartları ve şahsî gay
retleri itibariyle külfet ve zahmete katlanan 
âmir ve memurlara, 

2. Muayene ve tahlilden önce cezayı gerek
tiren durumun mevdana çıkarılmasına hizmet 
eden muhbirlere, 

3. Cezayı gerektiren durumu muayene, tah
lil, denetleme veya inceleme ile meydana çıka
ranlara, 

4. Bakanlık merkez ve taşra mensuplarının 
ve ailelerinin genel menfaatlerine sarf edilmek 
üzere, 

Bakanlıkça bir talimatla tespit ve tâyin edi
lecek usul ve esaslar dairesinde dağıtılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Gümrüklerin ısrnıfları, gümrük komisyoncuları, 

son hükümler 

BİRİNCİ AYIRIM 
Gümrüklerin 'sınıfları ve çalışma zamanları 

Gümrüklerin sınıfları 

Madde 162. — Gümrükler yetkililerine göre 
üç tsınıfa ayrılır. 

1. Birinci sınıf gümrükler; her türlü giriş, 
çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemleri

ni, 
2. İkinci sınıf gümrükler; lâboratuvar tah

liline ihtiyaç göstermeyen eşyanın giriş, çıkış, 
transit ve aktarma işlemlerini, 

3. Üçüncü sınıf gümrükler; yalnız yolcu ve 
yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça tes
pit edilen eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktar
ma işlemlerini, 

Görmeye yetkilidir. 
Bakanlıkça gümrüklerin sınıflarının tespitin

de mahallin iktisadî ve ticarî durumu ve ihti
yaçları gözönünde tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma zamanları ve kiyafet 
Madde 163. — Her gümrükte günlük kanu

nî çalışma saatleri, iklim, mevsimi ve mahallin 
iktisadî, ticarî durum ve ihtiyaçları nazara alı
narak, Bakanlıkça düzenlenir. 

Gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük 
alıp verme işleri yapılan veya taşıtların geliş ve 
gidişleri normal çalışma saatine uymayan kara
yolları kapılarında ve demiryolu istasyonların-
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da, deniş ve (har/a limanlarında gümrük idare
leri, 17 nci madde hükmü saklı olmak üzere, de
vamlı surette açık bulundurulur. Buralarda 'gö
revli memurların muayyen çalışma saatleri nö
betleşe aralarında düzenlenir. 

Gümrüklerde muayene ve denetleme ile gö
revli memurlarla kolcular, resmî sıfatlarını be
lirtmek 'üzere, Bakanlıkça tespit ve temin edile
cek alâmetleri veya üniformayı görev sırasında 
taşımaya mecburdurlar. 

Gümrük 'binalarına, kanunî çalışma saatle
rinde, 'Gümrük Bayrağı çekilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma 
Madde 164. — Yolcuların ve nakil vasıtala

rının giriş ve çıkışlarına ait işlem müstesna, 
yük alıp vermek ile her türlü gümrük işlemle
rinin lîoıımal çalışma saati içinde yapılması lâ
zımdır. 

Ancak bu saatler dışında veya tatil zaman
larında iş yapılması yazılı lolarak istenildiği tak
dirde bu istek işin yapılacağı gümrük amirince 
yerinde görülürse, gerekli tedbirler alınarak ve 
ücret verilmek şartiyle kabul edilir. 

Bu şekilde kanunî çalışma saatleri ıdışında 
iş görecek memurların çalışma ücretleri iş sa
hiplerince ödenir. Bu memurlar ayrıca kanunî 
yolluğa müstahak iseler bu dahi iş sahiplerin
ce verilir. 

Memurlar (Gümrüklerdeki sorumlu sayman
lar dâhil) bu suretle kendilerine verilecek işleri 
yapmakla görevidirler. 

Başmüdür, müdür veya vekilleri normal me
sai dışı çalışmaları tanzim ve kontrol ederler. 
Bunlar ve devamlı vazife görenler 165 nci mad
denin, son fıkrası hükmünden yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge- yak. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma ücreti dağıtımı 
Madde 165. — Yukardaki maddeye göre ça

lışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı 
ve bunun tahsil ve dağıtım şekli Bakanlıkça 
tespit 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, mer
kezde toplanmış olan paralar Bakanlıkça tes
pit edilecek usullere .göre, yukardaki madde ile 
kanunî çalîşma saatleri dışındaki mesaiyi tan
zim ve kontrol ile mükellef tutulan âmirlerle da
imî surette vazife gören ve çalışmalarmida üs
tün gayretleri görülen gümrük ve gümrük mu
hafaza memurlarına dağıtılır. 

BALKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Gümrük komisyoncuları, yardımcıları ve 

mükellefiyetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları 

Gümrük işlemlerini takibedöbilecsk şahıslar 
Madde 166. — Eşyanın gkılş, çıkış, transit 

ve aktarma gümrük işlemleri sahipleri veya 
bı-nların tayin edecekleri ve kanunun tatbika
tında vekilleri sayılan gümrük komisyoncuları 
tarafından takip ve intacolunur. Ancak : 

1. Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer 
kamu tüzel kişilerinin memurları, özel hukuk 
tüzel kimilerinin kendilerini temsile yetkili mü
dürleri ve temsil yetkisi olanlar, idare ve mües
seselerine ait eşyamın gümrük işlemlerini, 

2. Kara, Deniz ve Hava Yolları işletmeleri 
V3 nakilleri taşıdıkları eşyanın transit ve ak
tarma işlemlerini, 

3. Sahipleri veya tayin edecekleri kimse-
lec, zat ve ev eşyasına ait gümrük işlemlerini 
takip ve mtacedebilMer. 

Su kadar ki, bulunduğu mahalde en az üç 
gümrük komisyoncusu olmayan gümrüklerde 
iş takibi serbesttir. 

En az yirmi gümrük komisyoncusu bulu
nan mahallerde tüzükleri Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca tasdik edilmek suretiyle, bütün ko
misyoncuların üye olacakları bir (Gümrük Ko
misyoncuları Derneği) kurulur. Bu derneklere 
komisyoncu yardımcıları da kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza ara ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 167. — Gümrük komisyonculuğu ya
pabilecek şahısların aşağıdaki şartlan haiz ol-

j malan lâzımdır. 
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1. Türk olmak, 
2. Yirmi bir yasını bitirmiş olmak ve as

kerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulun
mamak, 

3. Lise mezunu veya o derecede tahsil gör
müş olmak, 

4. Hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırı
cılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin cü
rüm tasnii, iftira, irtikâp, irtişa, ihtilas ve ka
çakçılık cürümlerinden birinden dolayı hapis 
cezası veya o derece cezayı gerektiren bir suç
tan mahkûm veya memurluktan cezaen çıka
rılmış olmamak, 

5. — Bulaşık hastalıklardan salim olmak, 
6. Gümrük mevzuatı üzerinde ve gümrü

ğe ilişkin iktisadî, ticarî ve malî konulanda ye
ter bilgisi olduğu imtihanla sabit olmak. 

Gümrükte en az onlbeş yıl çalışıp da bunun 
üç yılını başmemurTuk veya aynı dereceye mua
dil memurlukta veya muayene memurluğunda 
geçirenlerden gümrük tatbikat kursundan me
zun olanlarla, keza gümrükte on yıl çalışmış ve 
daha yüksek görevlerde bulunmuş olanlar tah
sil ve imtihan kaydına tabi değildir. 

Gümrüklerde vazifeli memur ve amirlerden, 
yaş haddiyle emekli olanlar hariç gümrük ko
misyonculuğuna geçmek isteyenler, son memu
riyet mahallî ile vazife ifa etmiş oldukları di
ğer gümrük başmüdürlüğü ya da müstakil mü-
dürlüklerdeki hizmetlerinden aynllmalarınm 
üzerinden iki yıl süre geçmedikçe bu yerlerde 
gümrük komisyonculuğu yapamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz Ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gümrük komisyoncuları yardımcıları 
Madde 168. —Gümrük komisyoncuları al

dıkları işlerin kendileri veya müvekkillerini il
zam edecek mahiyette hukukî tasarruflar nev'-
inden olmayan safhalarını takibettirtmek üze
re bir veya birkaç yardımcı kullanabilirler 
Bu yardımcıların yapacakları işler Bakanlıkça 
tespit edilir. 

Yardımcıların da en az ortaokul veya mua
dili okullardan mezun olmaları ve komisyon
cular hakkındaki diğer şartları haiz bulunma
ları ve imtihan geçirmeleri lâzımdır. Ancak 
bunların tabi tutulacakları imtihanın konuları
nın seçilmesinde görecekleri işler gözönünde 
tutulur. 

Gümrükte en az onbeş sene hizmet ederek 
cezaen ayrılmamış bulunan gümrük memurları 
ve kolcularla yaş haddi ile emekliye ayrılmış 
olan gümrük memurları ve kolcular imtihan ve 
tahsil kaydına tabi olmadan gümrük komisyon
cuları yardımcısı olabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz Ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

imtihan 
Madde 169. — 167 ve 168 nci maddelere gö

re ve yılda bir defa yapılacak olan imtihanların 
konuları Bakanlıkça tespit ve zamanı bir ay ev
velinden ilân edilir. 

imtihan kurulu Bakanlıkça seçilir. 
% BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyoncu ve yardımcılarına verilecek 
belgeler 

Madde 170. — Gümrük komisyoncularıyle 
yardımcılara; Gümrükler Genel Müdürlüğünce 
tescil edilin' ve kendilerine fotoğraflı özel bir 
kimlik belgesi verilir. 

Bu belgelerin, istenildikçe, ilgili ve görevli 
amir ve memurlara gösterilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Çalışma yeri 
Madde 171. — Gümrük komisyoncuları ça

lışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, oranın en 
büyük gümrük amirine yazı ile bildirirler. Bir
den fazla komisyoncu müştereken çalıştıMam 
takdirde de, bu durumları hakkında aynı şekil
de bilgi verirler. 

Çalışma merkezileri gümrük işlerinden dola
yı kendilerine yapılacak tebliğler için kanunî 
ikâmetgâh ve bu merkezin bulunduğu gümrü
ğün bağlı olduğu başmüdürlük ve başmüdürlük 
bulunmayan yerlerde müdürlük bölgesi daimî 
iş çevresi sayılır. 

Müştereken çaflışan gümrük komisyoncula
rından, ancak, beyanname üzerine imzasını 
koymuş olanlar, buna ait işlemi takibedebiİM*-
ler ve gümrüğe karşı sorumlu olurlar. 

Gümrük komisyoncuları maiyetlerine gi
ren ve yanlarından ayrılan yardımcılarım Güm-

— 393 — 



C Senatosu B : 78 18 . 7 . 1972 O : 1 

rük İdaresine, en geç bir hafta içinde yazı ile 
•bildirirler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet ve cezalar 
Mükellefiyet 

Madde 172. — Gümrük komisyoncuları, ka
nunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticarî 
veya kanunî defterlerini, işlerine dair yazdık
ları ve aldıkları mektup ve telgraflarla tanzim 
ettikleri fatura ve makbuzları ve masraflarına 
müteallik belgelerin asıl veya örneklerini beş 
yıl saklamaya, bunları Bakanlık müfettişlerine, 
müfettiş muavinlerine, kontrolörlere ve yetkili 
gümrük amir ve memurlara göstermeye ve 
bunların tetkik ve teftişlerine müsaade ve ge
rektiğinde yazılı istek üzerine bunları tevdi et
meye mecburdurlar. 

Defterlerinde ödenen ve alınan masraf ve 
ücretlerle taalûk ettikleri gümrük beyanname
lerinin numara ve tarihlerini de gösterirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Cezalar 

Madde 173. — Bu kanuna ve gümrüklerde 
tatbik edilen mevzuata aykırı hareketleri gö
rülen komisyoncu veya yardımcıları lüzumlu 
hallerde Bakanlık müfettişi, müfettiş muavini, 
kontrolör, başmüdür ve başmüdürlük teşkilâtı 
olmayan yerlerde müdürlerce muvakkaten iş
ten menedilip, karneleri alınarak gümrükler
de iş taMfoetmıelerine müsaade olunmaz. Ve key
fiyet derhal Bakanlığa bildirilir. 

Bunlar hakkında yapılacak tahkikat netice
sine göre inzibatî ceza mahiyetinde karneleri
nin en çok bir seneye kadar muvakkat olarak 
veya daimî geri alınmasına Bakanlık Disiplin 
Kurullarınca karar verilir. 

Komiser veya eksper hakemlikle meşgul ol
dukları anlaşılan gümrük komisyoncusu veya 
yardımcılarının karneleri Bakanlık Disiplin 
Kurullarınca geri alınır. Ve 156 ncı maddeye 
göre cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza ara ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Son hükümler kaldırılan hükümler 

Yürürlük 

BİRİNCİ 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 dahil) de muaftır. 

Eşyadan Gümrük Vergisi ile birlikte ,güm-
rüklerce alınan diğer vergi ve resimlerin tahak
kuk ve tahsil tarzları ve itiraz yolları, noksan
lıkların istenmesi ve fazla alman vergilerin ge-
riverilmesi hakkında bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler., Kabul edilmiştir. 

Süre değişimi 
Madde 175. — Aksine sarahat bulunmadık

ça bu kanunla tayin edilmiş sürelere ilişkin hü
kümlerin uygulanmasında sürelerinin bitimin
den evvel başvurulmak şartıyle zorlayıcı se
bepler ve beklenmeyen haller nazara alınarak 
duruma göre burada Bakanlıkça süre değişimi 
yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Faizler 

Madde 176. — Bu kanuna göre : 
1. Eşyanın, yurda ithali sırasında tahak

kuk ettirilip tahsili gereken vergileri için, na-
kitten gayri şekilde temtnat, taahhütname ve
ya teminatlı borç semedi verildiği takdirde bun
ların kabulü tarihinden itibaren, 

2. Yurda muvakkat ve muayyen bir süre 
kalmak üzere vergileri nakitten gayrı şekilde 
teminat veya taahhüde bağlanarak giren eşya, 
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süresi içinde zorlayıcı sebepler olmamasına I 
ırağmen yurt dışı edilmediği veya antrepo veya 
gümrükçe müsaade olunan mahallere konulma
dığı takdirde, buna terettübeden vergilere ilâ
veten teminat veya taahhüdün verildiği tarih
ten itibaren, 

3. Eşlyanın vergileri ve resimleri ertelendi
ğinde erteleme tarihinden itibaren, 

Başlamak üzere, gecen süreye aift, kanunî fa
iz de tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kabul edilecek teminat ve değerlenmesi 
Madde 177. — Gümrük işlemleri dolayısıyle 

idarece kabul edilebilecek teminat ve bunların I 
değerlendirilmesi hakkın'da Âmme Alacakları- I 
nm Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümleri 
uygulanır. 

Ancak, resmî daire ve belediyelerle, Türki
ye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri 
garanti mektuplarını teminat olarak kabule 
Bakanlık yetkilidir. 

Bu kanuna göre memur tefriki icabetitiği 
hallerde bu memurun Harcırah Kanununa göre 
yolluk ve yevmiyeleri ile Bakanlıkça tespit edi
lecek miktar üzerinden yapılacak kaza ve ölüm 
sigorta masrafları eşya sahibi veya nakliyecisi 
tarafından ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Belgelerin bastırılması ve dağıtılması 
Madde 178. — Bu kanunda sözü edilen her 

türlü beyanname ile manifestolar ve tahakkuk 
varakaları Bakanlıkça tespit edilecek usul ve 
esaslar dairesinde temin edilerek karşılığı mu
kabilinde alâkalılara dağıtılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Defter ve belgelerin ibrazı mecburiyeti 
Madde 179. — İlgililer gerek bu kanuna, ge

rekse sair kanunlardaki hükümlere göre yapı
lacak her türlü gümrük denetlemesinin her I 
safhasındaki icrası ve ifası sırasında Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı müfettiş ve müfettiş mua
vinleri ile kontrolör ve gümrük amir ve me
murlarının talebedecekleri bilûmum ticarî ve 

kanunî defter ve belgeleri göstermeye ve tevdi 
etimeye mecburdurlar. Vergi tahakkukuna ve 
ceza takiplerine ait hükümler saklı kalmak 
kaydıyle bu mecburiyetlere uymayanlar hak
kında ayrıca 156 ncı madde hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bakanlık görevleri 
Madde 180. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 

bu kanuna müsteniden Bakanlar Kurulu kara
rı alınması lüzumlu olan hal ve icapları tayin, 
tespit, takiple ve gereğine tevessül etmekle, mü
kellef ve vazifelidir. 

Taraf olduğumuz milletlerarası anlaşmala
ra istinaden bu teşekküllerin yetkili organla
rından çıkmış tavsiye kararlarından malî yü
kümlülük doğurmayan ve mevzuat değişikliğini 
icabettiremeyenleri kabul ve uygulamaya Ba
kanlık, malî yükümlülük doğunmamakla bera
ber mevzuat değişikliğini icabetirenler kabul 
ve uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ 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. 

1. 2 . 5 . 1949 tarihli 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun, (Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanu
nunun 113, 117 ve 118 nci maddeleri ile aynı ka
nunun 7 . 6 . 1926 tarihli 906 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 112 ve 116 ncı maddeleri ve 30.11.1960 
tarihli 146 sayılı ve 14 . 5 . 1964 tarihli 474 
sayılı kanunlar yürürlükte kalmak üzere), 

2. 26 . 2 . 1954 tarihli 6290 sayılı Kanun, 
3. 18 . 6 . 1952 tarihli 5964 sayılı, Gümrük 

Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük 
Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan te
kel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden de muafiyetine dair Kanu
nun 1 nci maddesinin 1 nci bendi, 
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4. 20 . 5 . 1955 tarihli 6593 sayılı, Ecnebi 
devletlere Ankara'da sefarethane ve konsolos
hane inşa etmek üzere meccanen arsa tahsisi 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi, 

5. 16 . 5 . 1960 tarihli 7479 sayılı Muay
yen maksatlarla bağış yolu ile gelecek eşyanın 
vergi ve resimlerinden ve belediye hissesinden 
muaf en ithali hakkında Kanun, 

6. 12 . 10 . 1960 tarihli 100 sayılı Hazine
ye yardım maksadı ile ve bağış yolu ile gelmiş 
ve gelecek olan eşya ve kıymetlerinin vergiden 
muaf en ithali hakkındaki Kanun, 

7. 25 . 7 . 1953 tarihli 6180 sayılı, Devlet 
daireleri tarafından Gümrük Vergi ve resimle
rinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerlerin
de kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Güm
rük Vergi ve Resmine tabi tutulmayacağına dair 
Kanun, 

8. 9 . 3 . 1971 tarihli 1379 sayılı Kanun. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 

isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici maddeler 

Geçici madde 1. — 50 nci maddenin son fık
rasında bahsi geçen tüzüğün hazırlanmasına ka
dar 3/3953 sayılı 25 . 3 . 1946 günlü Kararname 
ile yürürlüğe konulmuş tüzük hükümlerinin 
tatbikine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 2. — Halen yürürlükte bulu
nan kanunların, 1499 sayılı Tarife Kanunu ile 
ek ve tadillerine ve 6290 sayılı Kanunla değişik 
5383 sayılı Kanun ve tadillerine vaki atıf hü
kümleri bu kanuna yapılmış sayılır ve bu hü
kümlerde bir eşya tarife numaraları gösterilmek 
suretiyle zikredilmişse atıf hükmü, o eşyanın 
yeni tarifedeki yeri tespit olunarak eskisi gibi 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerg'e ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici 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 ettirilmiş olup da vergileri erte
lenen eşyanın vergileri alınmaz ve bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten üç ay öncesine,kadar, 
ilgililerince, herhangi bir sebeple, tahakkuk 
ve tahsil zamanaşımına uğratılmış bulunan ver
gi ve resimler, bulundukları safha ne olursa ol
sun, bir defaya mahsus olmak üzere bunlara se
bebiyet veren memurlardan istenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 4. — 6290 sayılı Kanunla de
ğişik 5383 sayılı Gümrük Kanununun yürürlü
ğü zamanında başlayıp da bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte henüz sonuçlandırılmamış 
olan işlemler hakkında, süreye mütaallik hü
kümler hariç, mükellefin lehine olan hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 5. — Gümrük komisyoncusu 
ve komisyoncu yardımcısı olabilmek için bu ka
nun ile konmuş olan kayıt ve şartlar bu kanun
dan önce komisyoncu ve komisyoncu yardımcısı 
imtihanını kazanmış bulunanlar için uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 
isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük 
Madde 182. — Bu kanun yayımı tarihinden 

altı ay sonra yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 

isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yürütme yetkisi 
Madde 183. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge ve söz 

isteyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Kanunun tümü üzerinde lehte aleyhte söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Kanun, niteliği itibariyle açık oylarınıza su
nulacaktır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, 
teşekkür etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

5383 sayılı Kanunu değiştiren bu tasan, aşa
ğı - yukarı 12 sene Meclislerimizin muhtelif ko
misyonlarım ve gündemini işgal etmiş ve bu
güne kadar gelmiştir. 

Hakikaten, gümrük mevzuatımızda birtakım 
tıkanıklıklar son ekonomik gelişmeleri etkile
yecek kadar ağırlaşmış ve dar boğazlarla karşı-
karşıyayız. 

Bugün Yüce Senatonun göstermiş olduğu bu 
olağanüstü gayretle bu tasarıya kavuşmuş bu
lunuyoruz; kanunlaşmış bulunuyor. 

Yüce Divana ve bilhassa gayret gösteren 
grup başkanvekillerine, değerli üyelere huzu
runuzda teşekkürü bir borç bilirim. 

Kanun; memleketimize, milletimize hayırlı 
olsun. 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, açık 

oylamaların sonucunu arz ediyorum. 
127 sıra sayılı, ruhsatsız tabanca taşıyıp, 

6136 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten, 10 
ay hapis ve 416 lira 60 kuruş para cezasına hü
kümlü Bekiroğlu, 1941 doğumlu, Ayşe'den ol
ma; Taşovanın Şeihli köyü nüfusunda kayıtlı 
Osman Yüksel hakkındaki özel af kanunu tasa-
nsınra oylamasına 125 sayın üye katılmış, 120 
sayın üye «kabul», bir sayın üye «ret», 4 sayın 
üye «çekinser» kalmıştır. 

Bu suretle, bu tasan, Millet Meclisine iade 
edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Osmanoğlu, 1936 doğumlu Ahmet Şen hak

kındaki af kanunu tasarısı ile ilgili komisyon 
raporumuzun açık oylamasında ise 129 sayın 
üye oy kullanmış; 21 kabul oyuna mukabil, 108 
«ret» oyu ile komisyon raporu benimsenmemiş
tir. 

Bu itibarla, maddelere geçilmesi kabul edil
miştir, maddelere geçilmesi gerekmektedir. 

Muhterem ankadaşlanm, Gümrük Kanunu 
tasarısının açık oylaması da önümüzdeki birle
şimde yapılacaktır. 

19 Temmuz 1972 Çarşamba günü saat 10,00' 
da toplanmak üzere, 78 nci Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,55 
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Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayıHı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 416, 60 
TL. para cezasına hükümlü Bekiroğlu, 1941 doğumlu, Ayşe'den olma Taşova'nın Şeihli köyü 
nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel hakkında özel af kanun tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin öızgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurda'kuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turban Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 125 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 1 

Çekinse rler : 4 
Oya katılmıyanlar : 5G 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECÎK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
A.zmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

edenler] 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Güııdoğan 
Rifat Öztürkçine 

IZMIR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

' KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fafeih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NIÖDE 
Hüseyin Avui Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 
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RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlıı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'kan (t.) 
Mehmet öagikıeş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı (Bsk.\r.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 

BALIKESİR 
Mehmet Gtiler 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Saffet Ura) 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

[Oya Ka\ 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GİRESUN 
İhsan Topal oğlu 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

lay anlar] 

KOCAELİ 
Hikmet İşraen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük (B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(B§k. V.) 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Y'üce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feri d Melen (Başbakan) 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç (İ.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmıen (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç, 
Bahriye Üç ok 

[Reddeden] 

AMASYA 
Macit Zeren 

HATAY 
Mustafa Del iveli 

[Çekinserler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

I* [âzım İnebevli 
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[Açık Üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

»m<t 
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Osmanoglu 1936 doğumlu Albmet Şen h&Idanda, Af Kanunu tasarısının reddine mütedair Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporuna verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Mufkadder öztekin 

ANKARA 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHTSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 21 
Reddedenler : 108 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 52 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KIRKLARELİ 
Ali Alfean 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

[Reddedenler] 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkum 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

— 4( 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Aıâeddin Yıknaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

)1 — 

(Reddedilmiştir.) 

-

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somuııoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 
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İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. &eki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 

BALIKESİR 
Möhmet Güler 
<Jemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıealı 

BURSA 
Saffet Ural 

Sami Turan 
KONYA 

Osman Nuri öanpöl&t 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç \ ; 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karatosmanıoğlu 
A. Orhan Süersam 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahraan Kavak 

SİVAS 
Nurettin Erfcürk 
Hüseyin öztürk 

[Oya katılmayanlar] 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
İhsan T opal oğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 Â.) 

KARS 
Sırrı At alay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğiu 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
( 1 Â.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğht 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Nihat Erim 
Vahap Güvenç 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç (İ.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (İ.) 
Mehmet İzmen (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 
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[Açık üyeUkier] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

»>-w« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

78 XC1 BİRLEŞİM 

18.7.1972 Sah 

Saat : 15,00 

I 
Â - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa

vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - İs
kân komisyonlarında açık bulunan birer bağım
sız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu içel üyesi Lûtfi 
Bilgenin, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sanai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
içişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/580) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/2) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Çocuk 
Bakımevinin kapatılmasına dair, Sağhk ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu, (6/5) 

8. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışında mahkûm olan Türklere 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Selâhattin Babüroğlu'nun, inşaat mevsiminin 
uzatılmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/12) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Osmanoğlu, 1936 doğumlu, Ahmet 
Şen hakkında af kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 99) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 7 . 1972) (S. Sayısı : 130) (Açık 
oy) (Ret). 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay ha
pis ve 416,60 TL. para cezasına hükümlü BeMr-
oğlu, 1941 doğumlu, Ayşe'den olma, Taşova'nın 
Şehli köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel 
hakkında özel af kanun tasarısının Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/669; C. Senatosu : 1/96) (Dağıtma 

(Devamı arkada) 



tarihli : 17 . 7 . 1972) (S. Sayısı : 127) (Açık 
oy). 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve iktisadî işler, Millî Savunma, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan 2'şer üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/155; C. Senato
su 1/84) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 7 .1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan 
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kat
kı ve etkilerine dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 

sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili.) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili.) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — «XXXVII Sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Mil
let Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasına dair 
olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
ka,bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadî İşler, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/96; C. Senatosu : 1/91) (Dağıt
ma tarihi : 17 . 7 . 1972) (S. Sayısı : 125) 


