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1. — GKEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Tür,keş Alparslan'ın, 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 
numaralı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
haklkmdaki kanun teklifine dair İktisat Komis
yonu raporu görüşüldü. Teklifin reddini isti-
yen İktisat Komisyonu raporu kabul olundu. 

Gümrük Kanununun 68 nci maddesinin yo-

1. — Türke§ Alparslan'ın, 5434 sayılı Tür- J 
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kananıma ek I 
42 numaralı Kanuna geçici bir madde eklenmesi I 
hakkında kanun teklifi ve İktisat Komisyonu 
raporu (2/55) (1) 

BAŞKAN — Bu teklifin tümü hakkında Söz
cüden izahat rica ediyorum. 

SOYÜYÜCE ŞEFİK — Gerekçesinde etra-
fiyle arz ve izah ettiğimiz gibi, teklif, orduda 
bilfiil 15 yıldan fazla hizmet edip ordudan istifa 
suretiyle ayrılanlardan1 bilâhara ordu kadroların
da maaşlı memuriyetlere tâyin edilenlerin 42 nu
maralı kanundan istifadesini derpiş etmektedir. 

Binaenaleyh, istifaları dolayısiyle sivil me
mullardan hiçbir farkı kalmamış bulunan bu 
gibi kimselerin 42 sayılı Kanundan istifadeleri 
mümkün olmadığından kanunun reddini teklif 
etmiş bulunuyoruz. 

rumuna mahal, olmadığına dair İktisat Komis
yonu raporu kabul edildi. 

• 

Birleşimle son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Er Ahmet Karaveilioğht, Kâmü 

Divan Kâtibi 
Esin Numan 

KARAN MUZAFFER — Aynen iştirak edi
yorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Aynen iştirak ediyorum. 
ERSÜ VEHBİ — Aynen iştirak ediyorum. 
İRFAN SOLMAZER — Ben de iştirak edi

yorum. 
BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyenL. 

Yok.. 
Sözcü konuştu ve dörjt arkadaşımız da iştirak 

ettiklerini ifade ettiler. Komisyon raporu teklifin 
reddini istemektedir. 

Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyorum, 
kabul edenler... İttifakla kabul edilmiştir. Yani 
teklif reddedilmiştir. 

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

2. —• Gümrük Kanununun 68 nci maddesinin 
yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
İktisat Komisyonu raporu (3/41) (1) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,20 

BAŞKAN — Er Ahmet 
KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, Esin Numan 

• 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesi üzerinden müzakereye başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

(1) 91 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so- I (1) 93 Sıra sayılı basmayazı tutanağın sonun-
nundadır. dadır. 
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BAŞKAN — Bu yorum isteği hakkında •Söz

cü arkadaşımızdan izahat rica edelim. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, söz

cü benim. Ancak mevzu çok teknik olduğundan 
sizleri kâfi derecede aydmlatamıyacağım endişe
sindeyim. Arzu ederseniz, İnceleme Kurulu âzası 
dışarıda beklemektedir, çağıralım meseleyi etraf iy-
le kah etsin. Kabul edilmezse ben izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sözcü bir defa izah etsin, kanaat 
hâsıl \olmazsa çağırırız. 

Şimdi, sözcünün bayan wıa itibar edelim. Bu
yurun Karayeli oğlu Kâımil. 

KARAVELİOĞLi: KÂMÎL — Müsaade eder
seniz ben anlaltayıtm, sizi ikna edemezsem o zannam 
davet edıersinıiz. 

Efendimi, Ağustos 1958 deki döviz kuru 280 
kuruş idi. 4 Ağustostan sonra 280 kuruşluk resmi 
kur devam eflnıiş, primle birilikte bir- doların 
fiyatı 9 lira 15 kuruş, Gümrük kuru olarak da 
940 kuruş alımmıştır. Gelen eşyalardan Gümrük 
Resmi olarak 940 kuruş alınmış, bunun üzerine 
tüccar çiikmış Hülkümieti dâva etmiştir; resmi kur 
280 kuruş olduğu halde gümrük bedeli olarak 
9.15 - 940 kuruş üzeninden *aÜın]yor_ diye. 280 ku
ruş üzerinden alınmasını. Danıştay da muvafık 
görmüş, kararını bu şekilde vermiştir. Bunun üze
rine Güımnüik ve İnhisarlar Vekâleti Gümrük Ka
nununun tefsirini bizden talebet'mektedlir. Güm-
rük ve İnhisarlar Vekâleti bu işte haklıdır, ka
nundaki maddelere göre de tatlbilkat doğrudur. 
Gümrük Resmi 940 kuruş üzerinden alınmalıdır. 
Gümrük Resminin 940 kuruş üzerinden alınması 
dolayıtsiyle 280 kuruş üzerinden alramaısı icabet-
tiği yolundaki Danıştay kararım duyan bütün 
tüccar gümrük farklarını istdyeeekleninden bun-
ların yekûm/u da bir hayli tutacaktır. Haklı iseler 
alsınlar. Fakat haklı değildirler. (Gerekçenin nu
marası kaejtır sesleri) 93 numaralı tasarıdır efen
dim. 5383 sayılı Kanunu değiştiren 6290* sayılı 
Kanunun 68 nöi maddesinin 7 nei fıkrası ne di
yor; (Eşyanın Güımrük Vergisine esas olacak kıy-
ımetiınıin Türk parası olarak beyanı mecburidir..) 
Beyanname Türk parası üzerindendir. İthal 
edilen mal karşılığı tahsis edilen döviz, Hükü
metçe bir döviz satışı olduğundan, HüMimeit di
yor ki; bendim sattığımı dövizin bedeli 940 kuruş
tur. Bıinaenaileyh Gümrük de ben 940 kuruş üze
rinden Gümrük Restimi alınım diyor ve alıyor. Bu 
salâlhiiyettte Türk Parasını Korum/a Kanununa 
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dayanılarak veni'Jjmiştir. Türk parasının korun
ması yetkisi kanunen İcra VefciMeıri Heyetine ve
rilmiştir. Yıani Türk parasının kıymetli Hükümet
çe tâyin odilecekitdT. Bu kanuna göre de İcra Ve
killeri Türk parasının kıymeti 940 kuruştur de-
misıtıir. Binaenaleyh bu karardan sonra tüccarlar 
aldıkları bir dolar döviz için 940 kuruş ödemek 
.mecbuıriyetindedirler. Danuştayın kararı tüccar 
lehinedir fakait haltalıdır. B'iziım vardığımız netlice 
ise şudur; Gümrük Kanununun 68 neii maddasii-
nin yorutnılanıması.na mahal yoktur. Tatbikat doğ
rudur. Türk Parasının kıymetindin korunması 
hakkmdaiki 1567 sayılı Kanunun 6268 sayılı Ka
nunla değiştirilen birinci ınalddösin'in Hükümete 
verdiği salâhiyete ist'inaden ıstar olunan 15 sayılı 
Kararın ikinci maddesinde derpiş edilen katmbiyo 
primi de tabiaitiıylie buna dâhil olduğundan, güım-
rükçe vâki taıtlbikat doğrudur, maddemin t e fol nine 
mahal yoktur, diyoruz. 

YURDAtKULER MUZAFFER — Peki Da
nıştay nasıl hata etmiş... 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Danıştaym 
kararı 93 numaralı tasarıda vardır. Danıştaym 
karan salâhiyetle ilgilidir. Bu durum karşısında 
Danıştay, Türk Parasını Koruma Kanonunun 
Balkanlar Kuruluna tanıdığı salahiyetli madara al
madan Gümrük Vergisine esas alan dolârm, resmî 
kambiyo rayicine esas olan pri'imsiz kur üzıeilin
den, Türk parasıına oevrilmesıi lâzımdır diyor, ve 
dolârm fiyatı 280 kuruştur deyip çıkıyor... 

YURDAKULER MUZAFFER — 280 kuruş 
kur üzerinden kıymeti teslbit eden eski Hükümet
tir. O halde dünün Hıükülm'et.inıin vergi kıymeti 
esas almak yerindedir.... 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Dâva da düne 
aittir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Dünün 
Hükümeti 280 kuruş demıiş'bir. Hiç arada fark 
yoktur. Danıştaym kararı haltalıdır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL (Devamla) — 
Danıştay kararında Hükümettin diğer yetkilerini 
nazan'i dikkate almamıştır. Türk parasının kıy
metini konuma kararı Hükümette tanınan bir yet
kidir. Bu yetkiyi tanımadığı için hatalıdır, Ha
zine aleyhinedir. Fsasen Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti Danıştaym böyle bir kararına ihtimal 
vermediği için bir tedbir almamış, buna lüzıım 
görmemiştir. Binaenaleyh bu hususta bir tefsir 
kararı ataak ieaibedüyor. 

file:///olmazsa
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SOYÜYÜCE ŞEFİK — Bu teklif edilen ka

rarla Danı^bayıın .kararı da yürürlükten kaldırılı
yor mm? 

KAKAViELİOĞLU KÂMİL — Evet efendim. 
'BAŞKAN — Evıvctee 280 kuruş imi idi? Bu 

hangi taılhte değişikliğe uğradı? 
KAK A VELİ OĞLU KÂMİL — Evselce 280 

kuruRİkıen, 4 Ağustos Kararllaııiyle evvelâ 902, 
sonra 940 kuruşa yükseltilmıiştir. H'angi tarilhıte 
değişikliğe uğram ısisa o tarihten itibaren itibar 
görimıetei taibiîdir. 

BAŞKAN — Başka söz tetdyen?... ' 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — İktisat Komisyo

nunun görüşüne iştirak ediyorum. Müzakerenin 
kifayetini teklif ediyoruım. 

BAŞKAN — Baiştoa söz isliyen. yok, kifayeti 
reylerinize arz ediyorum... Kalbul ödemler... Eltimi -
yenler... Kalbul eddllmişftir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Sıon olarak 
arkadaşlarımdan rica ediyarom, tekMüiımıiz, Güm
rük Kanununun 68 nefi maddeninim yorulmlamtma-
sına mahal yektur, şdklmdedir. Bu suretle reye 
komılmaısım istiyoruz. 

> l 

. 1960 O : 1 
SOYUYÜGE ŞEFİK — Eısasen usul, tefsiri 

i-ıteniten husus müzakere edilir ve tefsir olunur 
ve -netice tatbikat yerdnlde ise tefsire mahal yok-
tıır diye rapor kaleme ailınır. Burada da 280 'ku
ruş iken primtaıie bu miktar, İera Vekilleri Her 
yetince, 940 kuruşa İblâğ 'Oİunınıuş ve Gümrük 
Ivosurnl de bu miktar üzerinde talisi I edilmiştir. 
Tatbikat doğrudur, bu mıiikitar üzerinde muamele 
yapılması uygundur, bu sebeple tatbikat vazıı ka
nunun maksadına uygun mütalâa edildiğinden 
tefsire mahal yoktur, demintektedir. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar yapılanı tatbikat 
uygun olduğundan tefsire maibal yoktur. Bu su
retle komisyon raporunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... EUtmlyeınler... İttifakla kalbul edil-
ımdşitir. 

Gündemim ilkine! maddeci de bu suretle bitmiş
tir. 

Arkadaşlar arasımda bazı husuislarda umumi 
bir görüşmie yapmak üzere 19 neu Birleşime son 
veriyornim. 

Kapanma saati : 16,00 

>< 
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Türkeş Alparlan'm, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek 42 »umaralı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu 

(2 /55 ) 

Türkiye Millî Birlik Komitesi Sekreterliğine 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 numaralı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki tasarı ekte sunulmuştur. 

Komitece görüşülerek kanunlaşmasını arz ve teklif ederim. 
Kur. Alb. 

Alparslan Türkeş 

GERKÇE 

Orduda bilfiil 15 sene ve daha fazla hizmet ederek, binbaşı ve daha yukarı rütbelere yükseldik
ten sonra istifa ederek ordudan ayrılan ve bilâhara yine ordu saflarında ve fakat sivil kadrolarda hiz
met görüp 25 yıl hizmetini dolduran ve askerî şahıslardan madudolan memurların 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun geçici maddesine tevfikan, 25 yıl 
ve daha fazla hizmet etmelerine rağmen, gerek istekleri üzerine ve gerekse re'sen emekliye çıkarıl
maları hâlinde kendilerine almakta oldukları maaşın yarısı ve 30 yıldan eksik seneler de nazarı iti
bara alınarak ve bu ölçüde tenkise tâbi tutularak çok düşük ikramiye ödenmesi, Devlet kapısından 
alacakları son ve bütün hayatlarının muhassalası olan bu paranın hiçbir ihtiyaçlarını ve bilhassa 
mesken ihtiyacını temin mevzuunda bir fayda hâsıl etmemektedir. 

Son defa kabul edilen 42 sayılı Kanunun da ruh ve maksadına mugayir bulunarak miktarları pek 
cüzi olan bu gibi askerî şahısların mağduriyetini mucip bulunan bu halin bertaraf edilmesi için 
işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır, 

TÜRKEŞ ALPARSLAN'IN TEKLIFÎ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek 42 numaralı Kanuna geçici bir 

madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE — Orduda bilfiil 15 yıl
dan fazla hizmet ifa edip askerlikten istifa 
eden ve bilâhara ordu kadrolarında maaşlı 
olarak memuriyete tâyin edilenlerden hizmet 
müddetlerini 25 yıl ve daha fazlaya tamamlı-

yanlar 7242 sayılı Kanunun geçici maddesi ge
reğince istekleri üzerine veya re'sen emekliye 
çıkarıldıkları takdirde ikramiyeleri 30 yıl hiz
met etmiş gibi ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun 29 . 7 . 1960 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 
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İktisat Komisyonu raporu 

" T. C. İ .w v.. 
M. B. K. 4 . 10 . 1960 

İktisat Komisyonu 
No : 2/55 
Karar No: 64 î 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 numaralı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında, Türkeş Alparslan tarafından tefclif edilip, komisyonumuza havale edilen 
kanun teklifi, tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif, orduda bilfiil 15 yıldan fazla hizmet ifa edip askerlikten istifa eden bilâhara ordu kadro
larında maaşlı olarak memuriyete tâyin edilenlerden hizmet müddetleri 25 yıl ve daha fazlayı ta
mam lıy anlar 7242 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince istekleri üzerine veya re'sen emekliye çıka
rıldıkları takdirde 30 yıl hizmet etmiş gibi emekli ve ikramiyeye müstahak olmalarını temin maksa-
diyle hazırlanmıştır. 

Orduda 15 sene ve daha fazla hizmet ederek binbaşı veya daha yüksek rütbelere yükseldikten 
sonra istifa edip ordudan ayrılan ve bilâhara tekrar ordu saflarında fakat bu kere sivil olarak yeni
den vazifeye tâyin edilen kimselerin esas ordudan ayrıldıkları maaşla sivil vazifeye alındıkları tabiî-
dir. 

Sivil bir memurun memuriyetten ayrılıp, tekrar vazife talebinde bulunduğu takdirde, ayrılışta
ki maaşiyle tekrar vazifeye alınacağı da bedihi olup, bu iki memuriyet arasında hizmet ve mahiyet ba
kımından hiçbir fark yoktur. Kaldı ki, her iki katagoriye dâhil memurların hizmete devam eden me
murlardan tâyin ve terfileri bakımından da bir fark yoktur. Kanun kabul edildiği takdirde, istifa 
etmeyip memuriyete aralıksız devam edenler aleyhine, büyük bir adaletsizlik ele tevlidedilmiş olacak
tır. Diğer taraftan istifa edip tekrar memuriyete girenler bir gadre de uğramış değillerdir. Kaldı 
ki memuriyete aralıksız devam eden bir kimse umumi hükümlere tâbi olacak ve bilfarz 28 sene hiz
metten sonra emekliye ayrılırlarsa 28 sene üzerinden emekli muamelesi cereyan edecektir. Halbuki 
istifa edip tekrar sivil bir memuriyete tâyin edilen kimse 25 seneyi doldurmuş olursa 30 sene üz.e-
rinden ikramiye ve maaşa müstahak olacaktır. 

Yukarda arz edilen sebepler muvacehesinde Memurin ve Emekli Sandığı kanunlarını da esastan 
rahnedar eden kanun teklifinin reddine komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü Üye Üye 
Kuytak Fikret Soyuyüce Şeefik Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat 

Üye Üye Üye Üye 
Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özka/ya M. Şükran 

Üye 
Tasar Dündar 

....>..—-^o»>»e-<^»—i—«*... 

(S. Sayısı : 91) 
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Gümrük Kanununun 68 nd maddesinin yorumlanması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve İktisat fryomisyonu raporu (3 /41) 

T. C. ;y : 

Başbakanlık ;^ ' - 3 . 10 . 1960 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 72 - 72/2400 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Gümrük Vergisi matrahının ilk unsuru olarak kaibul edilecek meblâğın teshit'inde, yabancı pa
raların, resmî kaımibiyo rayici üzerinden mi, yoksa Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 15 
sayılı Karar nazarı itibara alınarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca neşir ve ilân edilen rayiç üze
rinden mi Türk Parasına çevrilmesi icalbedeceği 'hususunda, Gümrük Kanununun 68 nci maddesim 
tefsiri hakkında adı geçen Bakanlıktan alman 20 . 9 . 1960 tarihli ve 21 - A/73762 -19894 sayılı 
yaziyle ilişiğinin suretleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı*ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

T. C. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 20. 9 .1960 tarihli ve 21 -A - 73762/19894 
sayılı yazısı 'suretidir. 

Gümrük Vergisine esas olan eşya kıymetlerinin her memlekette aynı prensiplere göre takdir 
ve teshilinin lüzumlu bulunduğuna inanılarak bunun muayyen esaslara bağlanması ve bu esasların 
her memlekette aynı şekilde tatbiki niıaksadiyle Brüksel'de yapılan toplantılara iştirak edilmiş ve 
hazırlanan 19'50 tarihli Gümrük kıymetine mütedair mukavelenamelere iltihak edilerek bu muka
velelerde yazılı kıymet tarifi ve bu kıymetin tatbikine ait esaslar aynen Gümrük Kanunumuza 
alınmış bulunmaktadır. 

Filhakika 6 .6 .1954 tarihinde yürürlüğe giren 6290 sayılı Kanunun kaibulü ile sipesifik tarife 
sistemi terk edilerek advolerem sisteme geçilmiş ve kıymet tarifinin esasları Gümrük Kanununun 
68 nci maddesinde tâyin ve teslbit edilmiştir. 

Bu maddenin 1 nci fıkrasında : 
Gümrük Vergisinin uygulanmasında, ithal edilen eşyanın kıymetini (Birbirinden müstakil bir

alım ile bir satıcı arasında tam ve serbest rekabet şartları altında taayyün eden normal fiyat teşkil 
ettiği), 

7 nci fıkrasında : 
(Eşyanın Gümrük Vergisine esas olacak kıymetinin Türk parası olarak beyanının mecburi oldu

ğu, fatura ve diğer vesikalarda yazılı yabancı paraların vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı 
tarihte Bakanlığımızca o ay içinde tatbik edilme]-: üzere neşir ve ilân edilen kurlara göre Türk pa
rasına çevrilir.) hükmü bulunmaktadır. 

Bu fıkrada neşir ve ilân edilecek kurların tahdidi bir tarifi yapılmadığı gibi Bakanlığımızın 
bu mevzuda her hangi bir makama müracaat mecburiyeti de vaz'oluramaımıttır. 
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_ Bu Hükümle bakanlığımız yabancı para kurlarını kendi tatbikatı için re'sen tâyine yetkili kı

lınmıştır. 
Bakanlığımıza bu türlü bir istiklâl ve muhtariyet tanıyan kanun hükmüne bizzat Maliye Ba 

kanlığı da taraftar olmuş veya itiraz etmemiştir ki, kanuıf vâzıı başkanlığımıza bu salâhiyeti tanı
mıştır. 

Eşyanın kıymetini bâzı şartlarla serbestice takdire yetkili olan Gümrük İdaresi bu kıymetin ifa
desi demek olan yabancı paranın Türk parasına çevrilmesinde kanunumuzun verdiği salâhiyeit dı
şında her hangi bir kayıt ve şarta bağlı kalamazdı. 

Zira, mezkûr 68 nci maddenin 1 - 3 ncü fıkrasında aynen : 
«Birbirinden .müstakil bir alıcı ile bir satıcı arasında tam ve serbest rekabet şartları altında 

yapılan bir satışta eşyanın fiyatının alıcı tarafından fiilen ödenecek yegâne fiyat olduğu» katı 
ve kesin olarak tesbit edilmiştir. Şu halde Gümrük Vergisi matrahının ilk unsurunu mükellefin 
itthal olunan malı satmalabilmesi için fiilen ödediği meblâğ teşkil etmektedir. Bu meblâğ ithalâtın 
yapıldığı memlekette satmalman veya alındığı farz olunan dövizin maliyet fiyatı bulunmakta
dır. 

4 . 8 . 1958 tarihine kadar ithalâtta mükelleflerin eşya bedeli olarak fiilen ödedikleri meblâğ 
A. B. D. Doları itibariyle 2,80 Türk lirası olduğa için Gümrük Vergisi matrahını teşkil eden ve 
kanunumuzun verdiği salâhiyete İstinaden gümrüklerde tatbik edilecek kuran Türk parasına çev
rilişinde bu döviz alış fiyatı nazara alınarak ilân ve tatbik edilegelriıekte idi. 

Esasen Beynelmilel Kıymet İzahnamesinde, y i bancı paraların millî paraya yani ithal memleke
tinin parasına tahvilinde : 

1. Beynelmilel para fonu paritelerinin, 
2. Bu.belli değilse yabancı paranın ticari muamelâttaki cari kıymetinin, 

nazarı itibara alınacağı esası tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Yüksek Ittılalarma yukarda arz ettiğimiz hususların ışığı altında Grümrük Kanununun sözü 

gecen 68.nci maddesinin 7 nci fıkrasının bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden neşir ve ilân 
edilen, kurlara göre yabancı paralar Türk parasına çevrilmek suretiyle tatbikat yapılmakta iken 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla muaddel 1 nei 
maddesinin Hükümete verdiği salâhiyete müsteniden 15 sayılı 4 . 8 . 1958 tarihli karar ısdar olun
muştur. (R. G. S. 9972, T. 4 . 8 . 1958) 

Bu kararın 2 ve muvakkat 3 ncü maddesinde, 
Her türlü döviz satış fiyatlarına ilâveten beher A. B. D. Doları itibariyle 620 kuruş kambiyo 

' satış primi tahsis olunacağı ve ma'bsup suretiyle yapılan muamelelere mütaallik döviz satışlarının 
da bu ahkâma tâbi tutulacağı kaydolunduktan sonra bu kararın neşri tarihinden önce dÖvfcleri sa
tılmış veya Türk lirası karşılıkları yetkili banka' ıra yatırılmış ve fakat memlekete henüz ithal edil
memiş bulunan malların ithalinde alâkalıların kambiyo satış primi ödemek mecburiyetinde bulun
dukları tasrih olunmuş ve bu primler tediye olunmadan gümrüklerce malların ithaline müsaade 
olunmıyacağı derpiş olunmuştur. 

15 sayılı Kararın yayınlanmasından sonra Gümrük Kanunumuzun 68 - 7 nci maddesinin bakanlı
ğımıza verdiği mâruz salâhiyete müsteniden Gümrük Vergisine matrah tuu'tlacak kıymetin tâyinine 
esas olan kurlar bakanlığımızca ilân ve Resmî Gazetede neşrolunmuştur. 

Yukarda tafsil en arz «edildiği veçhile gümrüklerle tatbik edilecek bu kurların tâyin ve tesbitin-
de ithalâtçının fiilen ödediği fiyat nazara alınmıştır. Şöyleki : 

Adı geçen kararnameye göre Merkez Bankasından döviz satmalan bir kimse beher A. B. D. Dolarına 
mukabil 2,80 + 6,20 Türk lirası vermeye mecbur tutulmuştur. Yeni 1 doların kıymeti dolayısiyle 9 lira 
tesbit edilmiştir. Gümrük Vergisi matrahının ilk unsuru mükellefin ithal olunan malı satmalabilme 
si için fiilen ödediği meblâğ olduğuna ve bu da s:ıtınalınan veya satmalmması farz olunan dövizin 
maliyet fiyatı bulunduğuna göre bakanlığımız Gümrük Kanununun 68 - 7 nci maddesindeki salâhi-

( S. Sayısı : 93 ) 
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yete istinaden eşyanın Gümrük Vergisi matrahının tesbitinde fatura ve diğer vesikalarda yazılı 
yabancı paraların Türk parasına tahvilinde tatbik olunacak kurları beher A. B. D. dolaârı için 
9,40 Türk lirası olarak ilân etmiş ve tatbikata bu yolda veçhe vermiştir. 

Gümrük Vergisi matrahına esas tutulan eşya kıymetinin tâyininde bu kurlara göre işler yapıl
ması karşısında ithalâtçılar yabancı paraların Türk prasına tahvilinde ' 4 .8 .1958 tarihinden ev
vel yapılan muamelelerde olduğu gibi beher A. B. D. dolarının 2,80 Türk lirası üzerinden hesap
lanması lâzımgeldiğini iddia ederek Bakanlığımız aleyhine gerek idari mercilere ve gerekse 
ihtilâfı tetkike yetkili Hakem Heyetine itirazda bulunmuşlar, bu makamlardan taleplerinin red
dine dair karar sâdır olması üzerine Danıştaya dâva açmışlardır. 

Bu dâvalardan halen bir tanesi neticelenmiş olup ilişik olarak sunduğumuz 7 nci Dairenin 
960/1792 - 1175 sayılı ve 23 . 6 .1960 tarihli kararı ile (İhtilâf mevzuu eşyanın Gümrük Vergi
sine esas olan dolar kıymetinin câri resmî kambiyo rayici olan primsiz kur üzerinden, yani 2,80 
üzerinden Türk lirasına çevrilmesi) şeklinde aleyhimize sonuçlandırılmıştır. 

Söz konusu hararda Gümrük Kanununun değişik 68 nci maddesinin tesbit ettiği (Alıcının mal 
mükalbili sa'tm&ldığı döviz için fiilen ödedeği fiyat) nazarı itibara alınmamıştır. 

Halbuki 15 sayılı kararın neşri tarihinden sonra ithal edilen eşya kıymetinin fiyatı 
2,80+6,20 Türk lirası olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Kanunumuz kıymet esası üzerin
den vergi alınacağını tâyin ettiğine göre satma!man veya satmalmması farz olunan dövizin 
maliyet fiyatı Gümrük Vergisi matrahının ilk unsuru olmak lâzımgelir. 

Eğer Gümrük Vergisine esas olacak kıymet Danıştay kararında kabul edildiği şekilde câri 
resmî kambiyo rayici olsaydı kanun vâzıı bu maksadını kolaylıkla ifade edebilir, mercii aidesin-
ce (Merkez Bankasınca) böyle bir yabancı para fiyatı usulü dairesinde esasen ilân edilmiş 
bulunduğuna ve kanun vâzıı da bu durumu bildiğine göre Gümrük Kanununun 68/1 - 7 nci 
maddesine göre bu rayice itibar olunacağını yazar, ayrıca bakanlığımıza eşyanın belgelerinde 
yazılı yabancı paraların vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte o ay içinde tatbik olun
mak üzere neşir ve ilân edilmiş kuralara göre Türk parasına çevrileceği hakkında bir vazife 
tahmil etmezdi. 

Nitekim, B. M. M. Umumi Bütçeye dâhil dairelerle mülhak bütçeli daireler tarafından ya
pılan ithalâtta, muafiyetler hakkında hususi kanunlarında sarahat olmıyan ahvalde bu daire 
ve dairelerce tediyesi muktazi Gümrük Vergisini Bakanlıkça ilân edilmiş kur'dan hesabedilerek 
ödenmesini teminen 7249 sayılı Umumi MuvazencKanununım ilgili fasıl ve maddelerine gereken 
tahsisati koymuştur. 

Mezkûr karara karşı tashihi karar talebinde bulunulmuşsa da bu mevzuda Bakanlığımızla 
Maliye Bakanlığı aleyhine açılmış pek çok dâvalar mevcuttur. 

Şayet açılmış olan tbu dâvalar sözü geçen 68/1 - 7 nci maddesinin yanlış anlaşılması yüzün
den aleyhimize karara bağlanacak olursa, kararlar mııhtevasınca işlem yapılması icabedeceğin-
den bütçeden bir milyarı mütecaviz bir paranın mükelleflere ödenmesi gerekecek bu vaziyet ise 
Hükümetin çalışma programını mühim bir surette aksatacaktır. 

,Bu vaziyete binaen, Gümrük Vergisi matrahının ilk unsuru olarak kabul edilecek meblâğın 
sözü geçen Danıştay kararında yazılı olduğu üzere Resmi Kambiyo rayici üzerinden mi yoksa 
Türk parası kıymetini koruma mevzuatına göre ısdar olunan- 15 sayılı Karar nazarı itibara alı
narak bakanlığımızın Gümrük Kanununun 68/1-7 nci maddesinin verdiği salâhiyete müsteniden 
neşir ve ilân ettiği rayiç üzerinden mi Türk parasına çevrilmesi ieabedeceği hususunun yorum 
yoliyle açıklanması için keyfiyetin Millî Birlik Komitesine sunulmasına emir ve müsaadelerini en 
derin saygılarımla arz ve rica ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

(&SayT*^â33J 

* 
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T. O. 
Danıştay X ^-, 

Yedinci Daire 
Esas No : 960/1792 ' '• 
Karar No. : 960/1175 

Davacı : Mehmet Hilmi Alta.y - Yeni Cami \ rakıf tş Hanı No. : 3/13-14 İstanbul. 
Vekili : Avukat Suphi Naflıit Okay - istiklâl caddesi Santa Maria Ihan No. : 431 - 7 İstanbul. 
Dâvah : Gümrük ve Tekel Bakanlığı. 
Dâvanın özeti : İstanbul Giriş Gümrüğünde 8. 11. 1958 tarih ve 17146 sayılı ve 4 .12 .1958 

tarih ve 18974 sayılı (beyannamelerle muamelesi yapılan ve vergileri primsiz 'kur üzerinden alın
mak suretiyle Ecnebi sermayeyi teşvik Kanununa göre yurda ithal edilen malzemenin Gümrük 
Vergisinin primli kura göre hesabedilmesi gerektiği düşüncesiyle müvekkili adına ikmalen salman 
Gümrük Vergisinin terkini dileği ile yaptığı müracaatin reddi yolunda Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının 30. 3 .1958 tarih ve 27527 sayılı yazılariyle müesses muamelenin arzuhalde yazılı 
sebeplere binaen iptali talebinden ibarettir. 

Davalının savunması özeti : 5383 sayılı Kanunun 76-3 ncü fıkrasına temas eden ihtilâfta Ha
kem Heyetine müracaat edilmeden açılan dâvanın evvelemirde merci tecavüzü noktasından esas
tan da bakanlıklarının Gümrük Kanununun 68/1-7 nci maddesine göre yabancı paraların Türk pa
rasına tahvilinde esas alınacak kurları tesbit ve ilân salâhiyetini haiz bulunduğu; hususi bir it
hal rejimi i le 'yurda gelen eşyanın da Gümrük Kanunundaki usule tâbi olması icabettiği ve bu 
kanunun Gümrük Vergisi bakımından bir imtiyaz bahşetmediği ve Türk parası kıymetini koru
ma hakkındaki 15 sayılı Kararın 2 nci maddesine istinaden yalbancı para ile ifade olunan değerle
rin sabit bir kambiyo satış primi miktarınca ar t ın] m asının icalbe'ttiği ve maddelerin Misnasi ol
madığı ileri sürülerek reddi istenmiştir. 

Kanun Sözcüsünün düşüncesi : Davacının Türkiye'de bir akümülâtör fabrikası kurmak için ec
nebi sermaye ile kurduğu ortaklıkta yabancı firmanın aynı sermaye olarak iştirakinin temini 
zımnında Türkiye'ye getirdiği mamullerin dolar üzerinden kıymetinin Türk parasına tahvilinde 
Türk parasının hukuki kıymetinin tâyininden husule gelen ihtilâfın 5383 sayılı Kanunun 76 
ncı maddesinde yazılı fıkralardan hiçbirisine girmediği gibi ithal edilen eşyanın değer ve mali
yet unsurlarında bir ihtilâf bulunmamasına ve 81 nci madde gereğince Hakem Heyetinin içti-
hadi mahiyette karar ve yorumda bulunmaya yetkili olmamasına binaen dâvâlı idarenin merci 
tecavüzü bulunduğu yolundaki iddiası varit görülmemiştir. 

Türk parasının kıymetini koruma Kanununa göre ısdar edilmiş olan ve ithalât ve ihracatta 
prim sistemini tesis eden Kararname Türk parasımn hukuki kıymetinde bir değişiklik yapmamış 
olmasına ve hâdisede bir dolar alım ve satımda mevzuubahis bulunmamasına binaen yurda ser
maye karşılığı Yabancı sermayeyi teşvik Kanununa müsteniden getirilen mamullerin kıymetle
rinin Türk parasına tahvilinde Türk parasının hukuki kıymetini teşkil eden bir dolar karşılığı 
280 kuruşun esas alınması iktiza ettiği cihetle hilâfına tesis edilen muamelenin iptali gerekti
ği düşünülmektedir. 

Türk Milleti namına 

Hüküm veren Danıştay 7 nci Dairesince duruşma günü olan 11.4 .1960 Salı günü davacıyı 
temsilen gelen Avukat Suphi N. Okay ile dâvâlı Vekâlet temsilcisi avukat Azmi Silâhtaroğlıı dinlenip 
Kanun Sözcüsünün mütalâası alındıktan ve dosyadaki belgelerin karar vermeye yeter bulunduğu an
laşıldıktan sonra işin gereği düşünüldü: Gümrük Kanununun 76 ncı maddesinin 3 ncü bendindeki 
kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıymetinin yanlış takdir edilmesi sebebiyle yapılacak itirazların 
hakem heyetince karara bağlanacağı aynı kanunun 78 ne maddesi hükmü icabından ise de, hâdisede 
ihtilâf 68 nci maddede eşya kıymetinin nelerden terekkübedeceğini gösteren unsurlara taallûk etme
diğinden sadece menşe memleket parasının Türk lirasına çevrilişinde Türk parasına tahvilinde iti-

(S , Şayısv: 93) 
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bar olunacak kambiyo haddi, cari olan resmî kambiyo haddidir: Aynı şekilde 6224 sayılı Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanununun 4 ncü maddesinde de mal hizmet veya fikrî haklar şeklinde ithal edilen 
sermayenin Türk lirası kıymetinin câri resmi kambiyo rayicine göre takdir edileceği yazılı bulunmak
tadır. Bu dunun karşısında ihtilâf mevzuu eşyanın Gümrük Vergisine esas olan dolar kıymetinin zik
ri geçen hükümlerle cari resmî kambiyo rayici olan primsiz kur üzerinden Türk lirasına çevrilmesi 
zaruri bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle varit görülen dâvanın kabulü ile kanuna aykırı olan Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
30 . 3 . 1959 tarih ve 27527 sayılı yazısı ile müesses muamelenin iptaline ve peşin alınan 250 kuru
şun davacıya iadesiyle 10 lira ilâm harcının dâvâlıdan alınmasına ve işlem dosyasının ilgili bakanlı
ğa iadesine 3 . 6 . 1960 tarihinde oy birliği ile karar verildi. 

Reis Aza Âza Aza Âza 
T. Şenocak A. Pınar H. T üz K. B erkem S. Çolakoğlu 

iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
M. B. K. 7 . 10 . 1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No. : 3/41 

Karar No. : 67 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Gümrük Vergisi matrahının ilk unsuru olarak kabul edilen meblâğın teşbitinde, yabancı para
ların, resmî kambiyo rayüci üzerinden mi yoksa Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı 
Karar nazarı itibara alınarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca neşir ve ilân edilen rayiç üzerinden mi 
Türk parasına çevrilmesi icabedeceği hususunda, Gümrük Kanununun 68 nci maddesinin tefsiri hak
kında Başbakanlıktan gönderilen 3 . 10 . 1960 tarihli ve 72/72-2400 sayılı tezkere ve merbutu ko
misyonumuza havale edilmekle tetkik ve müzakere edildi. 

1. — Gümrük Kanununun 68 nci maddesinin 1-3 ncü fıkrası ile «Birbirinden müstakil bir alıcı 
ile satıcı arasında tam ve serbest rekabet şartları altında yapılan bir satışta eşyanın fiyatı* alıcı ta
rafından fiilen ödenecek yegâne fiyat olduğu» katî ve kesin olarak tesbit edildiğine göre Gümrük 
Vergisi matrahının ilk unsurunu mükellefin ithal olunan malı satınalabilmesi için fiilen ödediği 
meblâğ teşkil etmektedir. 

Türk parasfnm kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla muaddel 
1 nci maddesinin Hükümete verdiği salâhiyete müsteniden yayınlanan 15 sayılı Karar, her türlü satış 
fiyatlarına ilâveten beher Amerika Birleşik Devletleri doları itibariyle 620 kuruş kambiyo satış primi 
tahsil olunacağını derpiş ettiğinden, 4 . 8 . 1958 tarihinden sonra mükelleflerin bir dolarlık mal satın
alabilmesi için fiilen ödedikleri meblâğ (9) lira olmuştur. Nitekim bu kararın neşrinden sonra Güm
rük ve Tekel Bakanlığı, dövizin mükelleflere maliyet fiyatını, diğer bir ifade ile alıcmm mal 
mukabili satma'ldığı döviz için fiilen ödediği fiyatı nazarı itibara alarak, Gümrük Kanununun 
68-7 nci fıkrasındaki salâhiyete istinaden eşyanın Gümrük Vergisi matrahının tesbitinde fatura 
ve diğer vesikalarda yazılı yabancı paraların Türk parasına çevrilişinde tatbik edilecek kurları 
beher Amerika Birleşik Devletleri Doları için 9,40 Türk lirası olarak ilân etmiş ve tatbikata bu 
yoldan veçhe vermiştir. 

2. — Münfesih Türkiye Büyük Milfet Meclisi, umumi bütçeye dâhil dairelerle mülhak büt
çeli daireler tarafından yapılan ithalâtta, muafiyetler hakkında hususi kanunlarında sarahat ol-
mıyan ahvalde bu idare ve dairelerce tediyesi muktazi Gümrük Vergisinin ilgili bakanlıkça 
ilân edilmiş kurdan hesabedilerek ödenmesini teminen 7249 sayılı Umumi Muvazene Kanununun 

( a Say*»: 9$)] 
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ilgili fasıl ve maddelerine gereken tahsisatı koyarak, zımmen Gümrük Vergisi matrahına pirimli 
kurların dâhil olduğunu kabul etmiştir. 

8. — Keza 1959 ve 1960 bütçe tahminleri yapılırken Gümrük Vergisi ve İthalden alınan İstih
sal Vergisi matrahlarına pirimli kurların dâhil o!duğu kabul edilerek, mezkûr vergiler hasılatı 
tahmin edilmiş ve bu suretle Münfesih Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatbik edilecek kurun Hü
kümetçe tesbit' ve ilân olunmuş pirimli kurdan ibaret olduğunu zımmen ifade etmiştir. Binaen
aleyh, 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla muaddel 68 nci maddesinin tefsirine mahal 
olmadığına dair karar : 

Gümrük Kanununun 68 nci maddesinin 1 - 3 ncü fıkrası, «Birbirinden müstakil bir alıcı ile 
satıcı arasında tam ve serbest rekabet Şartları J t m d a yapılan bir satışta eşyanın fiyatının alıcı 
tarafından fiilen ödenecek yegâne fiyat olduğunu» katı ve kesin olarak tesbit ettiğine göre Güm
rük Vergisi matrahının ilk unsurunu, mükellefin ithal olunan malı satmalabilmesi için fiilen öde
diği Türk parası teşkil etmektedir. Bu itibarla mezkûr maddenin 7 nci fıkrası gerteğince Güm
rük ve Tekel Bakanlığı tarafından ilân ve neşredilen kurlara, Türk parası kıymetini koruma hak
kında 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin Hükümete verdiği salâ
hiyete müsteniden ısdar olunan 4 . 8 . 1958 tarih ve 15 sayılı Kararın 2 nci maddesinde derpiş 
olunan kambiyo primi de tabiatiyle dâhil olacağından maddenin tefsirine mahal görülmemiştir. 

Raporumuz Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Sözcü Üye Üye 

Kuytak Fikret Karavelioğlu Kâmil Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat, 

Üye Üye Üye Üye 
Ersü Vehbi Koksal Osman Özkaya M, Şükran Soyuyüce Şefik 

Üye 
Taşar Dündar 

( & SAVUSI : 93 )". 


