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1 : 11 0-124939 Ö : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İstanbul mebusu Ali Rana Tarhanın, yeni ders 
saatleri ve müzakere zamanlan, mekteb kitablarm-
daki yanlışlıklar ve ders programlarındaki istikrar 
üzerinde vaki tenkidler hakkındaki sualine Maarif ve
kili Hasan Âli Yücel tarafından verilen cevab dinlen
dikten sonra 

Büyük Millet Meclisinin 1939 yılı eylül ayı hesa
bı hakkındaki mazbata okundu. 

Türkiye -Estonya ticaret ve kliring anlaşmasına 

müzeyyel protokole ilişik (B) listesinde değişiklik 
yapılması hakkında teati olunan mektublarm tasdi
kimi dair kanun lâyihasmm birinci müzakeresi yapıldı 
ve cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Başkan Vekili Kâtib 
Dr. Mazhar Germen Gazi anteb 

Bekir Kaleli 

Kâtib 
Niğde 

Cavid üral 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Merkezî Pariste olmak üzere Beynelmilel 
Şarab ofisi teşkiline dair olan mukaveleye iltihakımız 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Gümrük ve in-
hisrlar İktısad ve Ziraat encümenleri mazbataları 

(1/119) (Ruznameye). 
2 — Türkiye - Macaristan arasmda akid ve imza 

edilen Konsolosluk mukavelesinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 
(1/242) (Ruznameye). 

— ü 

KÂTİBLER 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Befet Canrtez. 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Kemal Ünal (İsparta) 

*mm 

BAŞKAN —- else açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —-• Sanayide kullanılan İbtidaî maddelerin 
gümrük resimlerinin indirilmesine dair 1/70, ve 
saniyide kuUamlan makine alât ve edevat ve bun
ların yedek ve tecdid parçalarının gümrük resim
lerinin indirilmesi hakkında kanun lâyihaları, ve 
İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe, 
encümenleri mazbataları (1/70, 71) [1] 

BAŞKAN — Heyeti lunumiyesi hakkmda mü-
talea var mı?. Maddelere geçilmesini reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sanayide kullanılan iptidaî maddelerle makine, 
alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid par
çalarının gümrük resimleri hakkmda Hükü
metçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 

kanun 
MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 

maddesile verilen salâhiyete istinaden sanayide 
kullanılmak üzere hariçten idhal edilecek ipti
daî maddelerle makine, alât ve edevat ve bun-

[1] 7 sayılı basmayanı zabtın sonundadır. 

larm yedek ve tecdid parçalarının gümrük re
simleri hakkmda İcra Vekilleri Heyetince itti
haz edüen 2-VII-1938 tarih ve 2/9160 ve 
2 - VIII -1938 tarih ve 2/9406 ve 15 - XI -1938 
tarih ve 2/9871 sayılı bağlı üç kıta kararname 
tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve-
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizde başka bir şey yoktur, pazar* 

tesi günü saat 15 te toplanılmak üzere celseye 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15, 05 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı:7 
Sanayide kullanılan iptidaî maddelerin gümrük resimlerinin 
indirilmesine dair İ/70 ve sanayide kullanılan makine alât 
ve edevat ve bunların yedek ve tecdid parçalarının gümrük 
resimlerinin indirilmesi hakkında 1/71 sayılı kanun lâyihaları 

ve İktisad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

Sanayide kullanılan, iptidaî maddelerin gümrük resimlerinin indirilmesine dair kanun lâ
yihası (1/70) 

• T. €. 
Başvekâlet 29-VII-1938 

Kararlar-dairesi müdürlüğü 
Sayı :- 6/4090 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sanayide kullanılan iptidaî maddelerin gümrük resimlerinin tenzili hakkında îktısad vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 2 - VII -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. ..*.-, 

Başvekil 
G. Boyar 

Esbabı mucibeyi havi İktisad vekilliğinin 6 - VI -1938 tarih ve 6394/24093 sayılı teklifi sureti 

2261 sayılı kanunun 2 nci maddesinin C fıkrası mucibince vekâletim tarafından hazırlanıp 
19 - I I -1934 tarih ve 2/153 sayılı kararla İcra Vekilleri Heyeti tasvibine iktiran etmiş olan beş se
nelik iptidaî maddeler muafiyet cetvelinin 1937 malî senenin sonunda nihayete erdiği yüksek ma
lûmlarıdır. 

Beş senedir cari olan bu usulün tatbikatında aşağıdaki müşkülât ve mahzurlar tesbit edilmiştir: 
1 — Bu günkü şekle nazaran mevaddı iptidaiye muafiyetinden istifade eden smaî müessesele

rin muafiyet istihkakları ancak her malî senenin sonlarında tesbit edilebildiğinden müessese sa-
hibleri maliyet hesablannın tayininde müşkülâta duçar olmakta veyahud maliyet fiatlerini cüzî ve-
yahud hiç mevaddı iptidaiye muafiyeti almayacaklarım^ gibi hesab etmektedirler. 

2 — Malî sene içerisinde idhal ettikleri iptidaî maddelerin sene sonunda kendilerine tamamen 
veya kısmen iade edilecek bedellerini veya'bu mikdarda banka garantisini gümrüklere vermek mec
buriyetinde olduklarından sanayi erbabı nahak yere mütedavil sermaye ve kredisini muvakkaten 
bağlamaya mecbur olmaktadırlar. 

3 — Mevcud mevaddı iptidaiye muafiyetinin iktisab ve tevzii bir çok formaliteleri mucib oldu
ğundan gerek fabrika sahihlerini ve gerekse Hükümet devairini fuzulî yere işgal etmektedir. 

Hükümetin prensibi büyük sanayii olduğu kadar küçük sanayii de himaye etmek olduğundan 
ve yukarıda zikredilen mahzurlar göz önünde tutularak sanayie yapılacak iptidaî madde muafiyetle- -
rinin mezkûr maddelerin gümrük resimlerinde yapılacak azamî tenzilât ile temini daha faydalı ve 
külfetsiz görülmüştür. 
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Sanayi müesseselerini cüzî bir gümrük resmi tediyesine tâbi tutan bu usulün halen muafiyetten 

istifade eden müesseselere bir külfet teşmil ettiği mütaleası ileri sürülebilirse de nazariyeten doğru 
olan bu mütaleanın aşağıda serdedüen sebeblerden dolayı filiyatta geri olmadığı anlaşılır. 

1 — 2261 sayılı kanunun 4 ncü maddesi mucibince 3 milyon lira olarak tesbit edilen muafiyet 
mikdarı bütçe kanunlarile takriben % 50 nisbetin^e tahdide tâbi tutulduğundan bir çok sanayiin ik-
tisab ettikleri iptidaî maddeler muafiyeti yüzde yüze baliğ olmaktadır. 

2 — iptidaî madde muafiyeti malî sene sonunda tevzi edildiğinden sene İçinde getirtilen mad
delerin gümrük resimleri tutarı veya mukabili banka garantisi verilmek icab ettiğinden sanayi erbabı 
'bankalara bazı ağır faiz vermek iztıfannda kalmaktadırlar. Yeni şekle nazaran verecekleri güm
rük resmi bu külfetten çok fa^la olmayacaktır. 

3 — Ufak bir külfet teşmil edecek |>ile olsa sanayi erbabı halen meri karışık formalitelerden 
kurtulmak için bu külfeti taşımağa amade olduklarını mükerreren vekâletime bildirmişlerdir. 

iptidaî maddeler muafiyetinin gümrük resimlerinde yapılacak tenzilât suretile tatbikından mü-
tevellid gümrük resmi noksanlığı bütçede bu maddeler için karşılığı bulunan mikdardan Maliye ve-
kâletile mutabık kalındığı veçhile 850 bin lira kadarfazla olacaksa da bazı istisnalar hariç muharrik 
kuvvet kullanan bilûmum sanayie muamele vergisinin teşmilile elde edilecek varidat fazlalığı gerek 
bu noksanlığı ve (gerekse bazı maddelerin istihlâk vergisinden yapılacak tenzilâttan mütevellid vu
kuu muhtemel varidat eksikliğini karşılayabileceğini Maliye vekâletine de ayrıca bildirilmişti. 

Halen meri usule nazaran mevadı iptidaiye muafiyetinden istifade eden sanayi müesseseler bir 
malî sene içinde idhal edib ayni malî sene işleyemedikleri iptidaî maddeleri ertesi seneye devrede
rek o sene zarfındaki muafiyet istihkaklarına mahsub ettirdiklerinden 1937 malî senesi içinde idhal 
edib o sene içinde işleyemediklerinden muafiyet alamadıkları ve 1938 malî senesine usulü dairesinde 
devrettikleri iptidaî maddelerin de tenzil edilecek tarifelerden istifade etmeleri muafiyet prensible-
rine uygun görüldüğünden ilişik karar projesindeki ikinci madde bu haklan siyanen komuştur. 

1937 malî senesinin sonunda hitama ermiş olan mevaddı iptidaiye muafiyet cetvellerinin yerine 
kaim olacak bu usulün iptidaî maddeler muafiyetinden istifade eden sınaî müesseseler için 1 hazi

ran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmesi ayni sebeblerden ileri gelmektedir. 
2294 sayılı kanuna nazaran bilâhare meclise sevk edilmesi icab eden bu karar için hazırlanan ka

nun lâyihası da ilişik olarak sunulmuştur. 
Yukarıda birinci fıkrada arzedildiği gibi 1937 malî senesinin sonunda hitama eren iptidaî mad

deler mufiyet cetvelinin yerine kaim olmak üzere mezkûr maddelerin gümrük tarifelerinde yapılan 
tenzilâtm 2294 sayılı kanunun Hükümete verdiği salâhiyete müsteniden icra Vekilleri He
yetinde görüşülerek ilişik şekilde bir karara raptedilmesi ve bu hususta 2261 sayılı kanunda yapıl
ması icab eden tadilâtı muhtevi 6 - VI - 1938 tarihve 6393 sayılı tezkeremizle takdim edilen kanun 
lâyihasının da Büyük Millet Meclisine sevkedilmesi Yüksek tensiblerine saygılarımla arzolunur. 

( S. Sayısı : 7 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sanayide kullanılan ibtidaî maddelerin gümrük 
resimlerinin tenziline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ticaret mukavelesi veya Mo-
düs ve vivendi akdetmiyen Devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak idhalâta memnuiyetler veya 
tahdid veya takyidler tatbikma dair 2294 sayılı 
kanunun birinci maddesinin verdiği salâhiyete 
istinaden 2/9406 sayılı İcra Vekilleri Heyeti ka
rarı mucibince sanayide kullanılan ilişik listede 
tarife pazisyonu ve isimleri yazılı iptidaî mad
delerin gümrük resimlerinde yapılmış olan tenzi
lât tasdik kılınmıştır. 

MADDE 2 — 2261 sayılı kanunun birinci 
maddesinin B fıkrasile ikinci maddesi mucibince 
ibtidaî maddeler muafiyetinden istifade eden 
müesseselerin 2/153 sayılı ve buna ek kararna
melere tevfikan 1937 malî yılmda idhal *>dib ay
nı sene zarfında işleyemeyerek 1938 malî yılına 
usulü dairesinde devrettikleri ibtidaî maddeler 
birinci maddede zikredilen yeni resimlere tâbidir. 

Sanayide kullanılan makine alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid parçalarının. gümrük 
resimlerinin indiriJaniesi foakkmia kanun lâyihası (1/71) 

T. C. 
Başvekâlet U - VIII - 1938 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt; 6/4347 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sanayide kullanılan makine, alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid parçalarının gümrük re
simlerinin indirilmesi hakında İktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
5 - VIII - 1938 tarihinde Yüksek Mteclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Sanayide kullanılan makine, alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid parçalarının gümrük resim
lerinin indirilmesine dair kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

1055 sayılı Teşviki sanayi kanununun sanayi kuran ve işleten müesseselere bahşettiği muafiyet
lerin en mühimlerinden birini de «memleket dahilinde bulunmıyan veya kâfi mikdarda istihsal ve
ya imal edilmeyen her nevi makine ve alât ve bunlarm yedek ve tecdid parçaları» nm gümrük res
mi ile buna munzam resimlerden muaf olması teşkil etmektedir. Bu muafiyet, ancak teşviki sanayi 
kanunu ile tarif ve tavsif edilen ve mezkûr kanunun istediği vecibeleri yapan müesseselere şamil 
olub diğer sanayi, bihassa küçük sanayi bu muafiyetin şümulü dışmda kalmaktaydı. Fakat en bü-

îkinoi maddede yazılı sınaî müesseselerin 1 
haziran 1938 tarihinden sayılı karar
namenin neşri tarihine kadar getirdikleri ibtidaî 
maddeler de yeni resimlere tâbi tutulur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İktısad 
ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

2 - VII - 1938 
Bş V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S. Ankan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. î. V. , Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rama Tarhan F. Kurdoğlu 

( S. Sayısı : 7 ) 
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yük millî davalarımız arasında yer alan endüstrileşmek, memleketimizde çalışması ve yaşaması için 
ekonomik elemanları mevcud olan her çeşid sanayi kurmak ve işletmek ve memleket mahsullerini 
kıymetlendirerek en kısa yoldan en ileri ve en refâhlr Türkiye idealine ulaşmak olduğuna göre kü
çük sanayie de lâyik olduğu himaye ve teşviki esirgememek icab ederdi, işte bu düşünce ile küçük 
sanayie, el sanayiine ve turistik sanayie büyük endüstri hamlesine muvazi bir ehemmiyet vererek 

bu-sanayiin de himaye ve teşviki için hazırlanan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisine takdim edil
miştir. Bu kanun meriyete girdikten sonra küçük sanatlar da kendi muhtaç bulundukları, makine 
ve alât ve edevatı gümrük resmi ile buna munzam resimlerden muaf olarak getirecekler ve bu su-, 
retle bütün memleket endüstrisi, dahilde bulunmıyan veya imal ve istihsal edilmeyen makine, alât. 
ve edevatı ve bunların aksammı her türlü vergi ve resimlerden muaf en idhal edeceklerdir. 

Makina, alât ve edevat ve bunların parçalarının muaf en memlekete idhal edilmesi tatbikatta sa
nayie bir çok külfetler tahmil ve devlet makanizmasınm bir çok dairelerini fuzulî ve lüzumsuz for
malitelerle işgal etmektedir. 

1055 sayılı Teşviki sanayi ve Küçük sanatlar kanunlarile makine, alât ve edevat muafiyeti he
men bilâ istisna bütün memleket sanayiine teşmil edilmiş bulunduğundan bu günkü sistemin 
formalitelere müstenid bir çok icabatına lüzum kalmadığından bunun yerine yeni ve basit bir 
rejimin ikamesi faideli görülmüştür. îşte bu mülâhaza ile sanayide kullanılan makine alât ve ede
vatın muamele vergisi ve asgarî hadde indirilmiş bir gümrük resmi ile hiç bir formaliteye tâbi 
olmadan idhallerine müsaade edilmiştir. 

Bu usulün tatbikile Devlet varidatından mühim bir fedakârlık yapmayacağı gibi aşağıdaki fa-
ideler de temin edilmiş olacaktır. 

1) Teşviki sanayi kanunundan istifade eden sınaî müesseseler tarafından getirilecek makine, 
alât ve edevatın mezkûr kanunun 9 ncu maddesi mucibince gümrük resmi ile buna munzam 
resimlerden muaf olabilmesi için evvelâ makine, alât ve edevatın gümrükten depozito veya teminat 
mektubu mukabili geçirilmesi icab etmektedir. Bu suretle idhal edilen makine, alât ve edevatın 
gümrük resmi ile buna munzam resimler mecmuu tutarındaki bir para depozito olarak bazan bir 
buçuk seneye kadar tutulmaktadtrki bu bir taraftan sınaî müesseseye yapılan himayenin kıymet 
ve ehemmiyetini azaltmakta diğer taraftan gümrük idaresince fuzuli bir formalite tahmil etmek
tedir. Yeni rejimde ise böyle bir depozito yatırmağa ve teminat mektubu vermeğe lüzum kalma
yacak bu suretle sınaî müessese, depozitoya ayrılacak parayı daha müsmir ve faideli bir surette 
kullanmak imkânını elde edecek ve gümrük idaresi de depozito yatırılması için zarurî olan forma
liteden kurtulmuş olacaktır. 

2) Teşviki sanayi kanunu mucibince depozito yatırılarak idhal edilen makine alât ve edevatın 
muafiyetten istifade edebilmesi için idhal edilen eşyanın 1 orijinal fatura 2 kopya ve üç adet ter
cümesinin bir istida ile beraber merkezde îktısad vekâletine ve taşrada mahallin en büyük mülkiye 
âmirine verilmesi mecburidir. Bu faturalar mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından sanayi 
müdürlüğü veya sanayi müfettişliği bulunan yerlerde mezkûr müdürlük veya müfettişliklere, ma
den müdüriyetleri veya maden mühendislikleri bulunan yerlerde mezkûr müdürlük veya mühendis
liklere, bunların bulunmadıkları yerlerde ise Nafıa müdür veya mühendislikleri ile fen memurlukla
rına ve en nihayet belediye mühendis veya fen memurluklarına havale edilmekte ve bu makamlar ise 
faturalar muhteviyatının muafiyetten istifade etmek isteyen sınaî müessesesinin tesis veya tevsiine 
muktazi mevaddan olub olmadıklarını mahallinde, tedkik ederek faturaları tasdik ve evrakı îktısad 
vekâletine gönderilmektedir. . 

îktısad vekâletince faturalar tedkik ve muaf en idhal edilemeyenler çıkarıldıktan sonra tasdik 
edilerek bir kısmı, yani bir kopya ve bir tercümesi Gümrük ve inhisarlar vekâletine ve diğer bir ta-s 

kimi ise sınaî müessesenin aid bulunduğu mahallin en büyük mülkiye âmirine gönderilmekte ve bu 
suretle makine alât ve edevatın muafiyeti katiyet kesbederek yatırılan depozito veya teminat mek
tubu gümrük idaresinden geri alınmaktadır. 

Yeni rejimde ise böyle uzun ve külfetli formalitelere lüzum ve ihtiyaç kalmayacaktır. 
3) Zarurî sebepler yeya bilgisizlik yüzünden faturaların tasdik formalitesini bir senede ikmal 

(S . Sayısı: 7 ) 
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ettiremeyen sınaî müesseseler yatırmış oldukları depozitoyu geri alamamakta ve bu suretle gümrük 
resmi ile buna munzam resimleri ödemek mecburiyetinde kalmaiktadırlar. Bu ise sanayii koruma 
prensibine mugayir bulunmaktadır. Yeni rejimde bu külfetin de önüne geçilmiştir. 

4) Teşviki sanayi kanununa göre bir sınaî müessese tarafından muaf en idhal edilen makine, alât 
ve edevatı diğer sınaî müesseseye satıldığı takdirde Maliye ve Iktısad vekâletlerini alâkadar eden bir 
takım fuzulî formaliteye yol açmaktadır. Yeni usule nazaran memlekete idhal edilen bilûmum makine
ler tenzilâtlı tarifeden istifade edeceklerine göre makinelerin bir mahalden başka bir mahalle nakle
dilmesinden naşi takibata mahal kalmayacaktır. • 

Yukarıda arzedilen mahzurları bertaraf etmekve memlekete küçük ve büyük sınaî hareketleri teş
vik etmek maksadile sınaî müesseselerde kullanılan bilûmum makinelerin muamele vergisinden mua-
fen ve asgarî bir gümrük resmi ile idhal prensibi bu günkü muafiyet sistemine tercih edilmiştir. 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Sanayide kullanılan makine, alât ve edecal ve 
bunlunu ucdek ve tecdid parçalarının gümrük 

resimlerinin indirilmesi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Ticaret mukavelesi veya modüs 
vivendi akdetmeyen devletler ülkesinden Türki-
yeye yapılacak idhalâta cmemnuiyetler veya tah-
did veya takyidler tatbikine dair 2294 sayılı ka
nunun birinci maddesinin verdiği salâhiyete isti
naden 2/9160 sayılı icra Vekilleri Heyeti ka
rarı mucibince sanayide kullanılan ilişik listede 
tarife pozisyonu ve isimleri yazılı makine, alât 
ve edevat ve bunların yedek ve tecdid parçaları
nın gümrük resimleri hizalarında gösterilen had
lere indirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu

teberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma gümrük 

ve inhisarlar vekili memurdur. 
5 - V i n - 1938 

Bş. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arrkan 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk,V, 

Ş. Kesebir 
Zr.V, 

F. Kurdoğlu 

T. C. 
B'Oşvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4774 

28 XI - 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sanayide kullanılan ibtidaî maddelerle makine alât ve edevat ve bunların yedek ve teodid par
çalarının gümrük resimlerinin indirilmesi hakkında olub 1 - X - 1938, 21 - X - 193S tarih ve 6/4090, 

6/4377 sayılı tezkerelerle yüksek buy uruklarına sunulmuş olan kanun lâyihalarına bağlı listelerde 
bazı ta!shihat yapılması tcra Vekilleri Heyetince 12 - XI - 1938 tarihinde kabul edilmiş olduğun
dan taallûk ettikleri kanun lâyihalarına bağlı listelerde icabeden tashihatın yapılmasına yüksek mü
saadelerini rica ederim. 

Başvekil 
C. Bayar 
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2/9406 sayılı kararnamede yapılan tashihat sureti 

1 — 112 pozisyonunda meri resim sütunundaki 75. 50 rakamı 75. - ve yeni resim sütunundaki 
7. 55 rakamıda 7. 50 olacaktır. 

2 — 424 pozisyonunda meri resim sütunundaki 26. 5 rakamı 62. 50 olacaktır. 
3 —• 666/B pozisyonunda «tamamının sikleti 50 -100 kg. a kadar» kaydı «Tamamının sıkleti 

50-150 kg. a kadar olarak tashih edilecektir. 
4 — 658 pozisyonuna, asıl listede yazılı bulunub resmî gazetede unutulan «Çivi» teneke kutu 

makineleri» kaydı ilâve edilecektir. * 

2/9160 ve 2/9406 sayılı kararnamelerde yapılan tashihat sureti 

2/9160 sayılı kararnamede: 

1 — 519 A pozisyonu karşısında meri resim sütunundaki 5 - rakamı 6 - olacaktır. 
2 — 558 A pozisyonunun altındaki ihtarın son satırı hizasında ve meri resim sütunundaki 

26 rakamı zaittir. Tayedileeektir. 
3 — 569 B pozisyonu hizasında meri resim sütunundaki 23- rakamı 23.60 olacaktır. 
4 — 580 D pozisyonu karşısında meri resim sütunundaki 26- rakamı 36- olacaktır. 
5 — 583 A pozisyonu karşısında meri resim sütunundaki 3- rakamı 2- olacaktır. 
6 — 711 V 3 pozisyonuna giren Hidrosülfat, Hidrosülfit olacaktır. 
7 — 738 B pozisyonundan sonra C harfi ile bunun hizasında meri resim sütunundaki 1- ve 

yeni resim sütunundaki 0.10 zaittir. Tayyedilecektir. 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad encümeni 16 - V - 1939 

Esas No. 1/70, 1/71 
Karar No. 16 

Yüksek Reisliğe 

Sanayide kullanılan iıbtidaî maddeler ile ma
kine alât ve edeva't ve bunların yedek ve tecdid 
parçalarının gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında olub 1 - X - 1938 ve 21 - X - 1938 tarih 
ve 6/4090, 6/4377 sayılı Başvekâlet tezkerelerile 
Yüksek Meclise sunulan gümrük tarife tadilâtına 
aid kararnamelerin tasdiki hakkındaki lâyihalar 
ile bilâhare İcra Vekilleri Heyeti tarafından bu 
iki lâyihaya bağlı muaddel tarife pozisyonlarında 
yapılan ta'shihatın kabul ve tasdiki hakkında yi
ne Başvekâletten 28 - XI - 1938 tarih ve 6/4774 
sayı ile sunulan tezkereye bağlı listeler encüme 
nimize havale edilmiş ve mahiyetleri itibarile ay
ni olan bu lâyihalar birleştirilerek geçen devrede 
müzakere ve ıkabul edilmiş idi. 

İntihabın yenilenmesine karar verilmesi üze

rine hükümsüz kalan bu lâyihaların Dahilî ni
zamnamenin maddei mahsusası mucibince tekrar 
müzakere ve Umumî Heyetin tasvibine arzı Hü
kümet tarafından bu kerre taleb edilmesi üzeri
ne Sanayi umum müdürü hazır olduğu halde ye
niden tedkik ve müzakere olundu. 

Teşviki sanayi kanununda yapılan son tadilât 
ile memleketimizde müesses sanayie lüzumu olan 
ibtidaî madde ve makineler hakkında' tatbik edi
len gümrük muafiyetinin kaldırılarak bunun ye
rine bu sanayii müteessir- etmiyecek derecede as
garî bir gümrük resmi alınması esa(sı kabul edil
miş olduğundan Hükümetçe bu maksadla yuka
rıda arz ve izah edilen tadilât yapılmış ve Yük
sek Meclisin tasvibine aTzedilmiştir. 

Teşviki sanayi kanununda yapılan tadilât 
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münasebetilede arzedildiği veçhile muafiyet liste
lerinin tanzimi, muamelenin ikmali ve intacı ge
rek Hükümeti gerek alâkadarları bir çok müş-
kilâtla karşılaştırdığı gibi bu muafiyetlerden 
şimdiye kadar yalnız teşviki sanayiden istifade 
eden müessesat faydalanmakta olub bunlar h„ 
ricinde kalan küçük sanayi erbabı yüksek re

simli maddei iptidaiye ve makine kullanmak mec
buriyetinde kalıyor idi. Bu defa kabul ve tek
lif edilen tenzilâttan ise bütün erbabı sanayi 
seyyanen istifade edeceği gibi muamelenin ba
sitleştirilmesi noktasından da dairedeki büro 
muamelâtı azalacak ve bazı alakadarlarca in
tacı senelerce "süren takib mecburiyetleri orta
dan kalkmak gibi mühim faydalar husule ge
tirecektir. 

Şu kadar ki, mamulâtı muamele vergisinden 
muaf olan sanayiin ham maddelerinin de mua
mele vergisinden muafiyeti 2430 sayıüı muamele 
vergisi kanununun ikinci maddesinin (T) fık-
rasile temin edilmiş ise de eşhas tarafından is
timali memnu olan harp teçhizatına aid vesaitin 
yapıldığı sanayii harbiye fabrikalarının ham 
maddeleri muafiyet harici kalmıştır. 

Bu müesseselerin (T) fıkrasından istifade 
edememeleri yeni şekilde bir noksan telâkki 
edilmiştir. 

Sanayi umum müdürü tarafından verilen iza
hata nazaran nazarı dikkati celbeden bu noksa
nın bertaraf edilmesi için İktısad ve Maliye ve-
kâletlerince icab eden tedkikata başlanmış olub 

Sanayide kullanılan iptidaî (maddeler üe ma
kine alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid 
parçalarının gümrük resimlerinin indirilmesi hak 
kmda olub I - X -1938 ve 21 - X -1938 tarih ve 
6/4090, 6/4377 sayılı Başvekâlet tezkeerlerile 
Yüksek Meclise sunulan gümrük tarife tadilâtına 
aid kararnamelerin tasdiki hakkındaki lâyihalara 
bağlı muaddel tarife pozisyonlarında yapılan tas-

bu münasebetle Encümenimizde tedkikatm biran 
evvel ikmal edilerek icabeden tadilâtın süratle 
Meclise getirilmesini temenni etmeyi işin ica
bına muvafık görmüştür. 

Ancak yukarıda iza'h edildiği veçhile makine 
ve mevaddı ibtidaiyenin gümrük resimlerinde 
yapılan tenzilâtın Teşviki sanayi kanununda ya
pılan tadilâtla beraber tatbika konması zarureti
ne binaen tenzil tarihlerini makable irca mecbu
riyeti hâsıl olduğundan lâyihanın ikinci maddesi 
bu esasa göre yazılmış ve Başvekâletin 28 teşri
nisani 1938 tarihli tezkeresile iki kararnameye 
bağlı tarife tadil pozisyonlarında yapılması iste
men tashiha't yapılarak iki lâyiha birleştirilmiş 
ve mezkûr tashihatla kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince aid olduğu encümenlere 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktısad En. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Aydın İzmir 

t. Sabuncu M Aldemir 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

Berç Türkü.; İzzet Akotman M. Eriş 
Diyarbakır Edirne Erzurum 

N. Sünkitay Fuad Balkan S. Başotaç 
Gazianteb İçel İstanbul 

Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker A. Daver 
İzmir Konya Niğde 

Benal Anman H. Dikmen Dr. R. F. Talay 
Rize Siird 

Hasan Cavid N. B ekmen, 

hihatm kabul ve tasdiki hakkında yine Başvekâ
letten 28 - X I -1938 tarih ve 6/4774 sayı ile sunu
lan tezkeresi ve bağlı listeler Encümenimize havale 
edilmekle Gümrük ve inhisarlar vekâleti müste
şarı ve Sanayi umum müdürü hazır bulunduğu 
halde müzakere edildi : 

işbu lâyihalar hakkında İktısad encümeninin 
esbabı mucibe mazbatası ve yeniden tadil mahiye-

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 2S7 - V •• 1939 

Esas No. i/70, 71 
Karar üo. 8 

Yüksek Reisliğe 
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tinde olan kanun metni üzerinde yapılan müza
kere neticesinde 2294 numaralı kanunun verdiği 
salâhiyete müsteniden Vekiller Heyetince verilen 
ve tatbik edilmekte olan kararnamelerin tasdiki 
yoluna gidilmeyerek makabline şamil bir tadil şe
kil ve usulünü terciha bir sebebi kanunî gösteri-
lememesine ve mezkûr Encümence tarifenin yeni
den tadili mahiyetinde yazılan kanun metninde 
de kararnamelerin tatbikatını tasviben kanunu 
makabline teşmil etmek gibi zarureti katğiye ol
madıkça Yüksek Meclisçe kabulünden içtinab edi-
lenbir hüküm ilâvesile kanunlaştırılmak yoluna 
gidilmesine mebni mezkûr Encümenin kanaat ve 
müitaleasına Encümenimiz iştirak etmeyerek ka
rarnamelerin tasdiki cihetini muvafık bulmuş ve 
ancak mahiyetleri itibarile ayni olan dört karar
namenin tevhiden yazılmasına karar vermiş ka-

Sanayide kullanılan ibtida'î maddelerle ma
kine alât ve edevatı ve yedek tecdid parçalarının 
gümrük resimlerini indiren 2/9160', 2/9406 ve 
bunlarda tashihleri ihtiva eden 2/9871," 2/1Ö030 
sayılı kararnamelerin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihası encümenimizde Gümrük ve inhisarlar 
müsteşarı hazır bulunduğu halde gorüşülüb ko
nuşuldu. 

Yerli sanayii himaye maksadile İcra Vekiller; 
Heyetince 2294 sayılı ka'nunun verdiği salâhiye
te istinaden meriyete konmuş olan tarife tadilâ
tının tasdiki encümenimiz tarafından da muvafık 
görülmüş ve bahsi geçen kararnamelerin tasdiki

nim metni de o suretle yazılmıştır. 
Havalesi mucibince Maliye encümenine veril

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Gümrük ve İn. E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum İstanbul Diyarbakır 
/ . Eker S. Uraz C. Çubukçu 

Amasya Bolu 
Nafiz Aktın Dr. Emin Cemal Suda 
Çorum Çorum Denizli 

Ş. Köstekçioğlu Ş. Baran F. A. Akaç 
Eskişehir Kocaeli Konya 

î. Özdamar Ali Dikmen İ. Erdal 
Mardin Muğla • Niğde 

Ş. Düzgören Dr. Hüseyin Avni Ercan N. Erem 
Trabzon Tunceli Yozgad 

D. Ey ib oğlu M. Yenel Ekrem Pek el 

ne dair lâyiha Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin tadili veçhile kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Kn. ilcisi Na. Bu M. İYİ. Kâtib 
İstanbul Rize Rize 

A. Bayındır K. Kamu K. Kamu 

Bursa, Krzurum İzmir 
Dr. (lalib Kahraman M. Jl. (Hole K. Dursun 

Kayseri Kırklareli 'Kırşehir 
Ö. Tascıofflu //. Kuleli T. özlmn 

Zonguldak 
V. Zijja Özcnçi 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni' 2(i - VI - I9r>9 
Esas No. 1/70,71 

Karar No. 18 
Yüksek Reisliğe 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 25 —XI'1939 
Mazbata No. 7. 
Esas No. 1/70/71 

Yüksek Reisliğe 

Sanayide kullanılan iptidaî maddelerle ma
kine, alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdit 
parçalarının gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında olub Başvekâletin 29-VII-1938 tarih 
ve 6/4090 ve 19-VIII -1938 tarih ve 6/4347 
sayılı tezkerelerile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihaları ve bu lâyihalara bağlı listelerde 
bazı tashihat yapılması hakkındaki 28 - XI -1938 

tarih ve 6/4774 sayılı tezkeresi Iktısad, Güm
rük ve inhisarlar ve Maliye encümenleri maz-
batalarile birlikte Encümenimize tevdi edilmiş 
olmakla Iktisad vekili ve Gümrükler umum mü
dürü hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu: 

Hükümetin mucib sebeblerile Encümen maz
batalarının mütaleasından ve alınan izahattan 
anlaşıldığına göre: 1055 sayılı teşviki sanayi 
kanununundan istifade eden fabrikaların sana
yide kullandıkları makine, alât ve edevat ile 
bunlarm tecdit ve yedek parçalan ve iptidaî 
maddeler tamamen veya kısmen gümrük res
minden muaf olub 2261 sayılı kanun mucibince 
beş sene muteber olmak üzere bunlara aid mua
fiyet listeleri Iktısad vekilliğince hazırlanıb icra 
Vekilleri Heyeti kararile ilân ve tatbik olunmak
tadır. 

î lk beş senelik listenin müddeti 1937 malî 
yılı sonunda hitam bulmuş ve bu, müddet zarfın
daki tatbikat neticesinde bu sistemin bir takım 
güçlükleri istilzam ettiği müşahede edilmekle 
beraber Teşviki sanayi kanunundan istifade 
eden büyük müesseselerin bu muafiyete mazhar 
oldukları ve istifade etmiyenlerin ise bu me-
vaddm gümrük resimlerini ödemek mecburiye
tinde bulundukları nazarı itibare almarak bü
tün sanayi erbabının müsavi muamele görmesini 
temin için muafiyet usulü kaldırılmış ve mua
fiyet listesi neşredilmiyerek 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden bu mevadda aid güm
rük resimlerinde tenzilât icra edilmiş ve Ve
killer Heyetince bu babda ittihaz edilen iki 
karar ile bu kararlara bağlı cedvellerde sonra
dan lüzum görülen tashihata aid diğer bir ka
rar mezkûr kanun mucibince Yüksek Meclisin 

tasdikma arzedilmiş bulunmaktadır. 
Encümenimizde cereyan eden müzakere ne

ticesinde: Bu kararnamelerin tasdiki esas itiba-
rile kabul edilmiş ise de kararnamelerin ma
kable şamil hükümleri ihtiva etmekte bulun
duğu görülmüştür. 

Hernekadar bu hükümler maksada uygun 
ve sanayi erbabının menfaatlerini korur ma
hiyette ise de kanunda makable şamil kararna
me ıstan salâhiyeti bulunmadığından Vekiller 
Heyetince çıkarılacak kararnamelerde de bu 
kabil hükümlerin yer bulmamasını Encü
menimiz temenniye şayan görmüştür. 

Lâyiha metnine gelince: 2294 sayılı kanun 
Vekiller Heyetince ittihaz edilen kararların 
Büyük Meclisin tasdikine arzedilmesini muta-
zammın bulunub lâyihaya yeni hükümler ilâ
vesine lüzum görülmiyerek evvelce kabul edil
miş mümasillerine uygun bir şekilde ve her iki 
lâyiha ile tadili muhtevi kararname birleşti
rilmek suretiie yeniden Encümence tanzim 
edilen kanun lâyihası Umumî Heytin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Kırklareli 

B. Denker 
Kâtib 

istanbul 

Rs. V. 
Kastamonu 
T. Çoşkan 

Bolu 
F. öymen Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 

Hayri Ürgüplü 
Kütahya 

A. Tiritoğlu 
Mardin 
E. Erten 

Ordu 
E. Yalman 

Ürfa 
Sami İşbay 

Giresun 
M. Akkaya j 

Kayseri 
F. Baysal 
Kocaeli 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Targt 

Bursa 
Nevzad Ayaz 

İsparta 
Mükerrem tfunsal 

Kayseri 
S. Serim 

Konya 
A. Said Akbaytuğan R. Türel 

Malatya 
M. öker 

Muğla 
H. Kitabçı 
Seyhan 

Naci Eldeniz 
Yozgad 

A. Sungur 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Muş 
Ş. Ataman 
Trabzon 
Sim Bay 
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İKTISAD ENÜCMENtNİN DEĞÎff$8İ|0: 

1499ımt*m*tilı4Ş4knrük kanununa bağlı umumî 
idhalât tarifesindeki mevaddan isimleri bağlı 
listede yazılı pozisyonlarda yapılan tadilâta aid 

kanun lâyihası 

MADDE 1.—. ,Gamrü]j: umumî idbftlât tarife-
asisjıanlarj ve isimleri ilişik üstlerde 

yaalj mexaddı» gümcük resimleri hizalarında 
gösterilen mikdara indirilmiştir. 

MADDB 2 — $201 jarçrrk kanraman 
maddesi^ <B) ijkr*süe ütmca maddeni muci-
W»oe ipöldaî (maddeler ^ıuşfâfiftânden &rtifade 
»d»» JnU»B»»odortH 2/158 sftyak ve foona «k ka-
«lwmfcBa«i«wte tevfüıan 1937 «ma/K yötııda idhal 
«#b af«i <seae «trfmda içliyem«yerek 1̂ 938 malî 
ydn» «us«lü-daiı»effiude deyrtttâkleri iptidaî mad-
4&w ü r M maddade s&kr*dilen yeni resimlere 

Stt'«a4dejie yft«üı sın»C miiesseöel«îin 1 ha-
W»» İfi38 taribiadea işbu kanunun neşri i r i 
nine kadir getirdikleri iptidaî maddeler &e ma
kine, ^adek ve t«did ed«v*tı işbu yeni resim
l e ^ *İb4 *«Uılur. 

MADD^I3 — Hükûmjetm 4 ncü maddesi ajsuen. 

l £ y M H 4 — Hükft*e$in 4 ncü madAüi «fnen. 

İNHİSARLAR ENCÜMENİMİN 
DEGİŞTİRİŞÎ 

Sanayide kullanılan iptidaî maddeler He mâki-
na, alât ve edevat ve bunların yedek ve üecdid 
parçalarının gümrük resimlerinin indirilmesi 
ihalckmdaki kararnamelerle bunlarda tashihat 

yapan kararnamelerin iasdikma dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 2204 sayılı kanunun birinci 
maddesine istinaden Vekiller Heyetince karar 
altona alınan ve bazı -maddelerin gümrük ıresim-
leriude -tenzilâtı ihtiva eden 2/9ia0, 2/9406 ve 
bunlarda tashihat yapan 2/9871, 2/10030 sayıfc 
kararnameler tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına tktıaad 
ve ©ÜBirUk ve taiaarlar vekilleri memurdur. 

(S. Svym: 7 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRÎŞt 

Sanayide kullanılan iptidat maddelerle maki-
na, alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid 
parçalarının gümrük resimleri Titakkında Itükû-
metçe ittikm olunan kararîarm tasdikına dair 

kanun UyiJiaM 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesile verilen salâhiyete istinaden sanayide 
kullanılmak üzere hariçten idhal edilecek ipti
daî maddelerle makine, alât ve edevat ve bun
ların yedek ve tecdid parçalarının gümrük re
simleri hakkında İcra Vekilleri Heyetince itti
haz edilen 2 - VII - 1938 tarih ve 2/9160 ve 
2 - VIII -1938 tarih ve 2/9406 ve 15 - XI -1938 
tarih ve 2/9871 sayılı bağlı üç kıta kararname 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bü kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

(S. Sayısı 
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Kararname 

2261 sayılı kanunun 2 nci maddesinin C fıkrası mucibince hazırlanarak 19-11-1938 tarih 
ve 2/153 sayılı kararname ve eklerile kabul edilmiş olan iptidaî maddeler tenzilât cetvelinin yerine 
kaim olmak üzere îktısad vekilliğince hazırlanan ilişik karar ve merbutu cetvelin meriyete konul
ması; adı geçen vekilliğin 6 -VI-1938, 27-VI- 1938 tarih ve 6394/24993, 71S5/27092 sayılı tek
lifleri ve Maliye vekilliğinin 1 - VII -1938 tarih ve 23279/7/20811, 20813 sayılı mûtaleanameleri üze
rine 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden îcra Vekilleri Heyetince 2 - VII -1938 tarihin
de onanmıştır. 

2 - VII -1938 

Karar 

1, — İlişik listede tarife pozisyonları ve isimleri yazılı iptidai maddelerin gümrük resimleri 
hizalarında gösterilen hadlere indirilmiştir. 

2 — 2261 sayılı kanunun birinci maddesinin (B)fıkrasile ikinci maddesi mucibince iptidaî 
maddeler muafiyetinden istifade eden müesseselerin 2/153 sayılı ve buna ek kararnamelere tevfi
kan 1937 malî yılında idhal edib aynı sene zarfında işleyemiyerek 1938 malî yılına usulü daire
sinde devrettikleri iptidaî maddeler birinci fıkrada zikredilen yeni resimlere tâbidir. 

3 — İkinci fıkrada yazılı sınaî müesseselerin 1 haziran 1938 tarihinden bu kararın neşri tari
hine kadar getirdikleri iptidaî maddeler de yeni resimlere göre tarifelendirilir. 

4 — Bu karar neşri tarihinden başlar. 

Kararname 

2294 sayılı kanunla alınmış olan salâhiyete istinaden dışardan alınacak makine, alât ve bunia-
rm yedek ve tecdid parçalarının gümrük resimlerinin indirilmesi hakkındaki ilişik karar ve liste
lerin meriyete konulması; îktısad vekilliğinin 6 - VII - 1938 tarih ve 8/7693/28787/8741/32935 sa
yılı tezkereleri ve Maliye vekilliğinin 5 - VIII - 1938 tarih ve 23279/162/24252 sayılı mütaleanamesi 
üzerine îcra Vekilleri Heyetince 5 - VIII - 1938 tarihinde onanmıştır. 

5 - VHI -1938 

Karar 

Madde 1 — İlişik listede isim ve gümrük tarife pozisyonları yazılı makine, alât ve bunların 
yedek ve tecdid parçalarının gümrük resimleri hizalarında gösterilen hadlere indirilmiştir. 

Madde 2 — Teşviki sanayi muafiyet nizamnamesini haiz müesseselerin muafiyet ruhsatname
leri tarihinden ve 1055 sayılı teşviki sanayi kanunu ile bu kanuna müzeyyel 2261 sayılı kanunun 
bazı hükümlerini tadil eden 3537 sayılı kanunun meriyeti tarihinden sonra gümrükten geçirdik
leri makine, alât ve bunların yedek ve tecdid parçalan bu kararnameye merbut listedeki güm
rük resmi tenzilâtından istifade ederler. 

(S. Sayısı : 7) 
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Madde 3 — Bu karara bağlı listede îktısad vekâletinin müsaadesine tâbi olduğa gösterilen 

tenzilâtlı resimler yalnız 1055 sayılı teşviki sanayi kanununa ve zeyillerine göre smaî müessese 
addedilen müesseselerle Maden tedkik ve arama enstitüsü için tatbik edilir. 

Madde 4 — Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Karar sayısı 2/9871 

Kararname 
2 - VU -1938, 5 - VIII -1938 tarih ve. 2/9160,2/9406 sayılı kararnamelere bağlı listelerde, 

ilişik listede yazılı şekilde tashihat yapılması; îktısad vekilliğinin 26 - X -1938 tarih ve 11682 sayılı 
tezkeresile yapılan teklifi üzerine îcra Vekilleri Heyetince 15 - II -1938 tarihinde onanmıştır. 

15-XI-1938 

Reisicumhur 
îsmet înönü 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Dr. R. Saydam Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

S. î. M. V. G . t V . Zr. V. 
Dr. H. Alataş Rana Taıhan F. Kurdoğlu. 

Bş. V. 
C. Bayar 

Mf. V. 
S. Ankan 

Ad. V 
H. Uran 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
K. Özalp 

îk. V. 
Ş. Kesebir 

Tarife 
No. 

64 
B) 

68 
89 

98 

A) 
B) 

A) 

Maddenin adı 

Gışa, barsak, kursak ve mamulâtı: 
Kuru (gayrimamul her şekilde): 

1 - Kuru kursak parçalanmış olarak ' 
2 - Sairleri 

Fahmi hayvani 
Makine kayışı, hortum ve makinelerde müstamel sair deri ve kösele 
mamulâtı (Mevaddı saire ile müretteb veya gayrimüretteb) 
Makine kayışı ve makinelerde müstamel deri ve kösele mamulâtı 
Hortum 
Merinos, tiftik, alpaga, lama, vigoni, deve, kişmir, şevyot: 
Merinos ve şevyot: 

1 - Kirli 
ihtar — Kamkarn iplik fabrikası için getirilmek ve îktisad vekâ-

tinin müsaadesi almmak şartile, yalnız merinosun 100 ki
losundan 1 lira resim almır. 

B.g. 

111 

150 

5 

60 

3 '8 8 

1 
150 

1 

6 
60 
31 

31 

(S. Sayısı : 7) 
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Tarife 
No. 

112 

A') 
B) 

127/B 
133/C 
154 

A) 

B) 
211 

A) 
223/A 

227 
2W 

A) 
B) 

2m 

274 

282 

A) 
BJ 

A) ; 

B) 

2 » 
A) 
B) 

289 
A) 
B) 

Maddenin ada 

Yün veya kıldan mamul torba, çanta, h#ybe, kolan, hortum, makine 
kayışı ve bunların mümasilleri (Mevaddı saire mahlut veya mü-
retteb olsun olmasın): 
Yün veya kıldan tasir torbaları, makine kayışı ve kolanları 
Yün veya kıldan mamul torba, çanta, heybe, hortum ve makine ko
lanlarından gayri kolanlar ve bunların mümasilleri 
Kuru ipek kozası 
Eleklik ipek kumaş 
Bira imali için hazırlanmış arpa (malt): 
Renkli 

i le rumm mbatâl m a n t a r ÇSt&Ts sam^ıiUMe): 
Mm loajna* 
Biga* mayalar 
Kakao.; 
Tana (Kabuklu veya kabuksuz) 
Pamuk ve pancar tohumu 

1 - PaEfaır tahumu 
2 - P&aiîtıfe tohtanu 

Kakao y a # 
T^eban ta r yağr fnebatı! n«ftf> fesaffi* dahil) -. 
Çam yağı 
Diğerleri 
Ömitr etu (Bira çiçeği = Hublon) 
Korozofr ve tagva cevizleri, koko kabukları ve emsali işlenecek ne
festi sfflrt maddeler: 
ÜTorozo ve tagva cevizleri 
KToko kabukları ve emsali* işlenecek nebatî sert maddeler 

Fahmi nebatî, madenî ve nebatî sair karalar ve lujE.ems isler: 
Fahmi nebatî, karborafin 
Masfeftî ve nebatî sair karalar ve her cins isler 
Odun ve yonga 
İhtar — IktiflMl; vekâüatinaiü masadesüa kâğjd ve karton üabırikası 

için getirilen. <Mkmlmm> 1Û0 kilosundan bir kuru^, resiüv 
aknır. 

Ka^iamalıfe ağaç yaprak ve şeridler: 
Srhanı iki milimetreye, kadar 
İki milimet&eden yukarı altı milimetreye kadar (Altı milimetreden 
ziyade sıhaadakiler kerestedir). 

Hazırlanmış fr^ t ah ta» ve aği$$^ü f-ıçt çemberi: 
Hazırlanmış Jîıçı. taiıtagı, 
Ağaç fıçı çemberi 

•« .S 
%** 

75 

vm 
550 

20 

10 

7,50 

75 
60 
55 

1 
20 

1 
10 

45 
1 3 

70 

22,50 
1 22,50 

30 

22,50 

8 
V 

0,30 

1 

0,10 
3 
25 

1 
22,50 
1 

1 
22,50 

1 
8 
0,30 

12 

10 
2 

3 

2 

0,50 
2 

( S . Stagpa*: 7 ) 



m— 

m 
290 

A; 
B) 

294 

A) 

B) 
295 

•MU/A 

C) 

323 
C) 

34&/V 

362 

A) 
B) 

« / A / l 

424 

A) 
B) 

Maddenin adı 

Ağaç fıçı: 
25 îitreye kadar istiabında olanlar 
25 litreden fazla istiabda olanlar 
îktar — Bunların boyalı, cilâk, yabalı /W^janr«Rttİt müm&fm 

olanlara asülarıadaki rü^nuin üz&e yirmi fazlasına tâ
bidir. 

Her nevi ağartan ikasnak sse iıçj gembejrlfidııden.jnaada çember
ler (Mevaddı jaaisce ile miketteb v«pa ^ayümHrettfib): 
Makine Ve kalbur için: 

1 - Makine için kasnak 
2 - Kalbur için 

Saire için 
Her nevi ağaçtan dokumacı silindiri, tarafı, iği, masurası, me
kiği, tezgâhı, çıkrığı ve her nevi makara ve emsali (Mevaddı saire 
ile müretteb veya gayrimüretteb) 
Temizliğe mahsus fırça ve süpürgeler (Saplı, sapsas) : 

1 - Çakdaav .samandan ve sair nebatattan: 
1/1 - îpek kozası için kamçı dip&cgesi 
1/2 - û|ğ«r fırça ve süpürgeler 

Hayvanat kıllarından yahud hayvanat kıllarile nebatî elyaf ve me-
vaddan karacak veya madenî teklan v%yav mmmtMk&m «anayie 
mahsus fırça ve süpürgeler (Saplı, m$mx\ 
Kâğıd imalkıe salih mevaddı iptidaiye: 
Seüüloz 
Maşeden masura ve iplik veya mensucat tezgahlarına mahaa^ sa
ir levazım K Maşeden gayri mukavvadan mamul olanlar da da
hildir) 
Kâğıd ve mukavvadan mamul eşya (Mevaddı saire île müretteb ve- j 
ya gayrimüretteb) ezcümle : "Elbise, yakalık, kolluk, cüzdan, çan--
ta, dantelâ, mensucat, sicim, konfeti, serpantin, maske, abajur, 1 
yaprak, çiçek, yelpaze, mendil, bayrak, fener , makara şfelflinde 
zamklı kâğıd ve emsali: 
Contalar 
Sairleri 
Jütten ve manilâ kendirinden iplikler 
îhtür — ÎMısad vekâletinin müsaadesile dokuma fabrikaları için 

getirilen yalnız jüt ipliklerin 100 kilosundan elli kuruş 
rtsatmİHHar. 

Hortum, kova, dizgin, torba, heybe ve makine kolam ^e «ai 
lanlar ve emsali ••^ (BalataMar da dafeiMar) <Mwaâiı «aırc öe 
retteb ve gayrimüretteb) (Kard makme atasBira mmmaraerHda^r): 
Makine kolanı 
Hortum, kova, d i a ^ , tıs-ba, bejrbe ve nmkme iuaiaıratdîm garri 
kolanlar ve emsaii 

"•8 .S 

1İ ı M 

m 

112,50 

tf/50 

62,50 

H 13 &*> i** 

5 
2,50 

I 7J50 

W$d 

17^50 
| 36 

50 

t),50 

0,75 
7,50 

10/50 

1,75 

3,60 
36 

5 

0,01 

0,50 

î î £ 5 
412,50 

12,50 

2,65 

62,50 

(8. • *) 
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Tarife 
No. 

440 

A) 
B) 

444 

A) 

B) 

449 

A) 
B) 

459 

471 

A;) 

B) 

476/B 

481/H 

482 
A) 
B) 

515/D 

Maddenin adı 

517 

Ham veya temizlenmiş (Her şekilde) ve kırpıntılar ve köhne ma
mulât hurdaları: 
Ham veya temizlenmiş, her şekilde kauçuk 
Kauçuk kırpıntıları ve köhne mamulât hurdaları 

Vülkanize kauçuktan levha, yaprak, şerid, çubuk, boru ve bunla
rın âdi maadin veya mevaddı saire ile müretteb olanları: 
Kauçuk kayış veya kolan ile tazyikli hava çekiçleri için hususî 
hortumlar (Bez veya sair maddelerle tahkim veya tertib edilmiş 
olsun, olmasın) 
Sairleri 

Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair kauçuk mamulâtr 
(Mevaddı saire ile müretteb veya gayri müretteb) : 
Contalar 
Sair mamulât 
Değirmen taşı ve öğütmeğe mahsus sair taşlar (Mevaddı saire ile 
müretteb veya gayrimüretteb) 
Puçulana, tebeşir, kaolin, santorin, ispat veya tarifede gayri mezkûr 
sair taşlar ve topraklar ve bunlarm mükellesleri: 
Kuvarts, feldespat, flüspat ve kriyolit (tabiî veya sunî), tasfiye 
toprağı 
Puçulana, tebeşir, kaolin, santorin, ispat veya tarifede zikredilmiyen 
sair taşlar ve topraklar ve bunların mükellesleri 

Zımpara ve karborandom ve emsalinden çarh, bileği, eye ve sair 
mamulât (Mevaddı saire ile müretteb veya gayrimüretteb) : 

1 - Çarh, bileği ve eye 
2 - Sair mamulât 

Pişmiş kilden ve topraktan mamulât, toprak kaplar ve avanji bevliye, 
ezcümle: Küp, çanak, tencere, saksı, tabak ve emsali: 

1 - Sadeleri 
l / A r Toprak potalar 
l / B - Sairleri 

Grafit (plombajin): 
Toz veya hamur halinde 
Pota, inbik, kapsül ve sair mamulât: 

1 - Pqta ; 

2 - Sairleri 

Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen mamulâtı züecaciye, me
vaddı saire ile gayri müretteb: 

1 - Kazanlar için hususî emniyet ve tarassut camları, kadın
lardaki su seviyesini gösteren cam borular 

2 - Sair mamulât 
Her nevi demir (font, demir, çelik) külçe veya kütük ve hususî font
lar (fer?o fosfat, ferro magnezyum ve emsali gibi ferro alyajlar). 

M g 
""Ö L J bo 

lıı 
22.50 

(İ2,50 

90 

3 

0.75 

12 

7,20 

10 

-W .% • 

S 'S o 

2,50 
22,50 

6,25 
62,50 

9 
90 

0,80 

0,01 

0,75 

1,20 
.12 

0,72 
7,20 

0,10 

0,50 
5 

0,75 

1 
10 

0,01 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Tarife 
No. 

519 
A) 

B) 
520 

A) 

523 
A) 

B: 

C) 

524 

A) 

Maddenin adı 

Halis çelik ve hususî çelikler: 
Külçe, kütük, çubuk (her profilde) : 

1 - Çelik çubuk 
2 - Külçe, kütük 

Levha, saç, çemberlik veya şerid 
Her nevi (demir veya çelik dört köşe, yuvarlak, beyzî, köşeli, çu
buk veyahud köşebend E T V L Z I şekillerinde ve tarifenin başka 
yerlerinde zikrolunmavan sair şekillerde) delikli ve astar boyalı 
olanlar da dahildir: 
Adileri 
İhtar — Sanayide kullanılmak üzere Îktisad vekâletinin müsaade-

sile fabrikaların getireceği demirlerin beher yüz kilosundan 
0,01 lira resim alınır. 

Demir veya çelik saç levhalar (düz veya oluklu) çemberlik veya şerid: 
Adileri: 

1 - Kalınlığı üç milimetre ve ondan yukarı 
2 - Kalınlığı üç milimetreye kadar 

İhtar — Bu iki pozisyona girecek eşya îktisad vekâletinin müsaade-
sile ve sanayide kullanılmak üzere fabrikalar tarafından 
getirildiği takdirde yüz kilosundan on kuruş resim alınır. 

Bakır, kalay, çinko, nikel, kurşun, alüminyom, galvanizli veya 
oksitli: 

1 - Kalınlığı üç milimetre ve ondan yukarı: 
a - Çinko galvanizli olanlar 
b - Sairleri 

2 - Kalınlığı üç milimetreye kadar: 
a - Çinko galvanizli olanlar 
b - Sairleri 

Resimli, istampalı, boyalı ve lake (kalınlığı ne olursa olsun) : 
1 - Çinko galvaniz üzerine 
2 - Sairleri 

Demir veya çelik tel muayyen uzunlukta kesilmiş olanlar da da
hildir : 

ife
d İr

a 
re

si
 

10
0 

6 

12 

-W 

tıa
ca

 
A

kı
 

ir
a 

re
si

 
10

0 

0,10 
6 
1 

Adileri 
1 -
2 . 

İhtar — 

Kutru yarım milimetreye kadar olanlar 
Kutru yarım milimetreden fazla bir buçuk milimetreye kadar 
- 524 numaranın A / l ve 2 pozisyonlarında gösterilen evsaf

taki yalnız çelik tellerin îktisad vekâletinin müsadesile me-
vaddı harbiye fabrikaları tarafından getirilenlerin beher 
100 kilosundan 10 krus resim alınır. 

1,05 

1,50 
1,80 

3,75 

4,65 

2,75 
2,55 

1,05 

0,10 

3,75 
0,10 

4,65 
0,10 

2,75 
2,55 

(S . Sayısı : 7 ) 
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Tarife 
No. Maddenin adı 

529 Fonttan, demir veya çelikten künk, boru, her nevi raptiyeleri ve 
bunların kapakları (Sırlı veya katranlı bez ve saire ile teerid edil
miş olanlar da dahildir) : 

A) Dökme (font) : 
1 - Et kalınlığı altı milimetreden yukarı 

İhtar — Makine teferruatı olarak ve makinelere raptedilmek üzere 
îktisad vekâletinin müsaadesile getirilenlerden mevzu res
min onda biri alınır. 

2 - Et kalınlığı 6 milimetre ve daha aşağı olanlar 
B) Demir veya çelik: 

1 - îş kutru 1/4 den üç pusa kadar ve et kalınlığı iki milimetre
den fazla olan borular 

2 - Bu ebattakilerden gayrileri 
İhtar 1 — Makine teferruatı olarak veya makinelere raptedilmek 

üzere îktisad vekâletinin müsaadesile getirilen (B) pozisyo
nundaki borulardan mevzu resmin onda biri alınır. 

2 — îktisad vekâletinin müsaadesile mevaddı harbiye fabri
kalarının getirdiği çelik boruların 100 kilosundan 10 ku
ruş resim alınır. 

531 Fonttan, demirden kaba mamulât ezcümle: Çanak, pota, direk, de
linmiş ve delinmemiş levhalar, demiryol makasları, işaretleri, inşa
atta müstamel çatılmış veya çatılmamış aksam, betonlarda müsta
mel: kesilmiş, zımbalanmış saç levhaları, tekemmül etmiş alâtı mi
hanikiye aksamından maada gemi, demiryolu, ebniye ve saire için 

- zikredilmiyen sair kaba mamulât: 
'A') Cilâsız, boyasız: 

1 - Makine ve cihazlar için tekemmül etmemiş aksam 
2 - Sairleri 

B) Cilâlı, boyalı veyahud katranlı veya galvanizli: 
1 - Makine ve cihazlar için tekemmül etmemiş aksam 
2 - Sairleri 

535/B Sair soba ve ocaklar, vantilatörlü ocaklar, mangal ve aksamı: 
1 - Sadeleri: 

1/1 - Döküm ve tav ocakları 
1/2 - Sairleri 

538 Her nevi demirden el alâtı (saplı, • sapişjz*) :jı ! ' : ' • • 
A) Her nevi testeref,di|liy dişsiz1 («hızarlar-dahil) •> ; \\,< • ,,-ı , • 
B ) E ğ e l e r : ,.-,;;,,v „ •;, _».. . • u , .., . . .. • >, . .. T „ 

1 - Uzunluğu46 em. ye kadar » ^ j , , . . f» ,, < -. t 
2 - Uzunluğa 16 cm.(ye, ondan yukarı 
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Tarife -
No. 

538 

539 

Maddenin adı 

551 

552 

C) Kürek, kazma, balta, yaba, çapa, bel, örs, 250 gramdan fazla sıkleti 
olan çekiçler, tırmık, mala, küskü, taşçı makab ve kaşıkları: 

1 - örs, 250 gramdan fazla ağırlıktaki çekiç, ve balyozlar 
2 - Kürek, kazma, balta, yaba, çapa, bel, tırmık, mala, küskü, 

taşçı makab ve kaşıkları 
D) Her nevi ziraatte müstamel makas, bağ bıçağı, orak, tırpan, koyun 

kırpma ve tenekeci makasları, mengene, kıskaç, keser, rende ve baş
ka yerlerde zikredilmiyen dülger ve doğramacı alâtı: 

1 - Tenekeci makaslan, mengene, kıskaç, rende ve başka yer
lerde zikredilmiyen doğramacı alâtı 

2 - Her nevi ziraatte müstamel makas, bağ bıçağı, orak, tır
pan, koyun kırpma makası, keser 

H) Burgu, cedvel, pergel, çap ölçüsü, yiv açan âletler, tornavida, ker
peten, 250 grama kadar sıkleti olan çekiçler, hak ve oyma kalemle
ri, her nevi biz ve el makabları: 

1 - Burgu (el bıfrguları ve makinelere takılanlar) pergel, 
# cedvel, çap ölçüsü, diş ve yiv açan âletler, tornavida, ker
peten, el makabı 

2 - 250 grama kadar sıkleti .olan çekiçler, hak ve oyma kalemleri, 
her nevi biz 

V) Zikredilmiyen sair alât: 
1 - Beherinin ağırlığı 150 grama kadar 
2 - Beherinin ağırlığı 150 gramdan yukarı 

Bıçakçılık eşyası ezcümle: Bıçak, kâğıd bıçağı, kılıç, çakı, çatal 
kaşık, makas, makineli saç makası, ustura, makineli ustura, tırnak 
tuvaleti edevatı, fındık kıran, tirbişon ve emsali: 

H) Sair mevad ile müretteb veya gayrimüretteb: 
1 - Cam kesme makasları (cam fabrikaları tarafından idhal 

şartile) 
2 - Sairleri 

Demir bidon ve fıçı, üstüvane, gazometre, hazine, şamandıra ve em
sali (Mevaddı saire ile müretteb veya gayrimüretteb) : 

A) Adileri: 
1 - Oksijen ve sair tazyik edilmiş gaz tüpleri (dolu gelenler 

3544 numaralı kanun hükmüne tâbidir). 
2 - Sairleri 

Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen demirden hırdavatçılık eş
yası ezcümle: Mutbah takımı, sofra takımı, kahve ve çay takımları, 
lâmba ve aksamı, ütü, kahve değirmenleri, et makinesi, musluk, kova, 
banyo, aptesane levazımatı, dirhemler, ateş kürek ve maşaları, hay
van çanları, üzengi, şişe kapsülleri ve emsali mamulât (Mevaddı sa
ire ile müretteb veya gayrimüretteb). 
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Tarife 
No. 

A) 

B) 

C) 

555 
A) 

557/A 

B) 

558/A 

560 

A) 
B) 

564 

A) 

B) 

D) 

Maddenin adı 

Adileri: 
1 - Maden ocakları için maden lâmbaları ve madenci kovalan 

ve her nevi elevatör kovaları 
2 - Sairleri 

Boyalı, cilâlı, sırlı veyahud sair madenle galvanizli: 
1 • Maden ocakları için maden lâmbaları ve madenci kovaları 

ve her nevi elevatör kovaları 
2 - Sairleri 

Elektrik tertibatını havi olanlar: 
1 - Maden lâmbaları 
2 - Sairleri 

Bakır lama, çubuk (maktaı her şekilde) tahta veya yaprak halinde: 
Adileri: 

1 - Bakır veya pirinç çubuk, levha 
2 - Sairleri 

Bakır veya pirinç boru ve raptiyesi ve aksamı, âdi ve boyalı 
İhtar — Iktısad vekâletinin müsaadesile getirilen ve muamele ver
gisinden de muaf tutulan boruların 100 kilosu 3 lira' resme tâbidir. 
Cilâlı, nikel, alüminyom ve sair âdi maadin galvanizli veya ok
sitli 
îhtar — Iktısad vekâletinin müsaadesile getirilenlerden bu res

min onda biri alınır. 
Âdi bakır veya pirinç tel (Yuvarlak), âdileri veya boyalıları 
İhtar — Mevaddı harbiye ve kablo fabrikaları için Iktısad vekâ

letinin müsaadesile getirilenlerin yüz kilosundan bir lira 
resim alınır. 

Bakır veya pirinç telden örme veya dokuma mensucat ve bunla
rın mamulâtı (Mevaddı saire ile müretteb veya gayrimüretteb) : 
Yalnız pirinç telden örme veya dokuma mensucat 
Sairleri 
Bakır semaver, kahve değirmeni, çay ve kahve takımları, çatal 
ve kaşık, lâmbalar, edevatı beytiye, heykelcikler ve sair salon tez
yinat eşyası, ve aksamı (Sair âdi mevad ile müretteb veya gay-
rimüretteb) : 
Âdi veya cilâlı: 

1 - Maden ocakları lâmbaları 
2 - Sairleri 

Nikel veya saire yaldızlı veya oksitli: 
1 - Maden ocakları lâmbaları 
2 - Sairleri 

Elektrik tertibatını havi olanlar: 
1 - Maden ocakları lâmbaları 
2 - Sairleri 
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Tarife 
No. 

569/B 
C) 

574 
A) 
B) 
D) 

577 
A) 
B) 

580 
A) 
B) 
D) 

583 

584 

A) 
B) 

A) 

B) 

598 

Maddenin adı 

Alüminyom ve halitası külçe veya diğer şekilde 
Levha, boru ve aksamı, tel : 

1 - Boru ve aksamı ve süzgeç levhaları 
îhtar — Iktısad vekâletinin müsaadesile getirilenlerin 100 kilo

sundan mevzu resmin onda biri alınır. 
2 - Levha ve tel 

Tutya (çinko) ve halitası: 
Cevher (minere, filiz) 
Külçe 
Lama, tahta, çubuk boru (Sair âdi maadin galvanizli olanlar da) : 

1 - Levha veya tahta 
2 - Sairleri 

Kalay ve halitası: 
Cevheri (minere, filiz) 
Külçe, çubuk, tahta (lehim dahildir) köhne mamulatı (Halile gay-
rikabili istimal olmak şartile) kırıntı ve talaş 
Nikel: 
Cevheri (minere, filiz) 
Külçe 
Tahta, çubuk ve eşkâli mahsusada kesilmiş levhalar: 

1 - Bakır, nikel ve çinkodan mürekkeb nikel halitası, levha 
halinde 

2 - Sairleri yani diğer terkiblerde olanlar 
Antimuvan: 
Cevheri (minere, filiz) 
Külçe ve sair şekilde 
Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair âdi madenler: 
Cevher (minere, filiz) : 

1 - Volfram 
2 - Sairleri 

Külçe, kütük: 
1 - Volfram 
2 - Sairleri 

Barometre, taksimetre, manometre, paraket, voltmetre, podometre, 
gaz, elektrik ve su muadditleri ve tarifenin başka yerlerinde hassa
ten zikredilmiyen saat tertibatını havi sair alât ve bu aletleri teşkil 
eden aksam 
İhtar — Fabrikalarda kullanılmak üzere îktisad vekâletinin müsaa

desile getirilen manometre, voltmetre, gaz, elektrik ve su 
ölçmeğe mahsus saat tertibatını havi ölçü aletleri mevzu 
resmin onda birini öderler. 
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Tarife 
No. Maddenin adı 

613 Teleskop, mikroskop 
îhtar — İktisad vekâletinin müsaadesile getirilen mikroskoplar mev

zu resmin onda birini öderler. 
614 Her nevi tek ve çift dürbün, gözlük, pertavsız, iplik sayan, istereas-

kop (camlı camsız) : 

C) Sair maddelerden 
îhtar — İplik sayan aletlerinin bir kilosundan mevzu resmin onda 

biri alınır. 

616 Sinematograf ve projeksiyon cihazları ve inikas fenerleri ve bunların 
aksamı fenniyesi 
îhtar — Klişehanelerde ve metalografi laboratuarlarında kullanı

lan hususî fotoğraf reprodüksiyon cihazları ve filim stüd
yoları için sinema alıcı makinelerinin beher kilosundan 
mevzu resmin onda biri alınır. 

621 Her nevi otoklav, kimyahane ve bakteriyoloji etüvleri 
îhtar — İktisad vekâletinin müsaadesile getirilen her nevi otoklav

ların 100 kilosundan mevzu resmin onda biri alınır. 
624 Hararet, kesafet, rutubet ve ispirto derecelerini gösterir alât: 

A) Sadeleri 
B) Çerçevelileri 

İhtar — Bu numaraya giren aletlerin tktisad vekâletinin müsaa
desile getirilenlerinden mevzu resmin onda biri alınır. 

625 Tarifenin başka yerlerinde zikredümiyen fenne ve arazi mesahasına, 
riyaziyeye, hikmeti tabiiyeye, heyete, ahvali ceviyeye müteallik alât 
İhtar — îktisad vekâletinin müsaadesile getirilen fenne, arazi me

sahasına ve topografya işlerine müteallik aletlerden mevzu 
resmin onda biri alınır. 

632/A Hassas teraziler 
îhtar — îktisad vekâletinin müsaadesile getirilenlerden mevzu res

min onda biri alınır. 
H) Demiryolu mevkilerinde ve fabrikalarda müstamel sabit büyük 

veya otomatik basküller 
634 Tarifenin başka yerlerinde sarahaten veya temsil en zikredümiyen 

aletler 
îhtar — Sanayide kullanılmak üzere İktisad vekâletinin müsaade

sile getirilenlerden mevzu resmin onda biri alınır. 
648 Buhar kazanları: 

A) Borulu, nim borulu ve sair tertibatlı 
B) Sairleri 

îhtar — Kalorifer kazanları 0,35 lira resme tâbidir. 
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Tarife 
No. 

649 
B) 

D) 

651 

A) 

B) 
C) 
Ç) 
D) 
E) 

652 

A) 
B) 
C) 
Ç) 
D) 
E) 

654 
A) 
B) 

C) 

Maddenin adı 

656 

Her nevi kuvvetle müteharrik makineler (Kazanlarile birlikte) : 
Lokomobil veyahud lokomotiv ve aksamı: 

1 - Lokomobil ve aksamı 
2 - Lokomotiv ve aksamı 

Sabit, nim sabit buhar makineleri ve türbinleri: 
1 - Sıkleti 2 000 kiloya kadar 
2 - Sıkleti 2 000 kilo ve ondan yukarı 

Su, hava, petrol, benzin, petrol müştakkatı ve sair kuvvetlerle 
(Elektrik müstesnadır) müteharrik motörler (Kurulmuş veya ku
rulmamış) : 
Tamamının sıkleti 50 kiloya kadar (elli hariç): 

1 - Petrol ve benzin ve petrol müştakkatile işleyen motörler 
2 - Sair kuvvetlerle müteharrik motörler 

Tamamının sıkleti 50 - 100 kiloya kadar (100 hariç) 
Tamamının sıkleti 100 - 500 kiloya kadar (500 hariç) 
Tamamının sıkleti 500 - 1 500 kiloya kadar (1 500 hariç) 
Tamamının sıkleti 1 500 - 5 000 kiloya kadar (5 000 hariç) 
Tamamının sıkleti 5 000 kilo ve ondan yukarı 
Elektrik motörleri (elektro motor), dinamo (alternatif, kontinü), 
transformatör, komitatör, rezistans, bobin, manyeto, buji, konver-
tisör, distribütör, vantilatör, aspiratör, ve mümasilleri (Kurulmuş 
veya kurulmamış: 
Tamanının sıkleti 10 kiloya kadar (10 hariç) 
Tamanının sıkleti 10 - 50 kiloya kadar (50 hariç) 
Tamamının sıkleti 50 - 1 000 kiloya kadar (1 000 hariç) 
Tamamının sıkleti 1 000 - 2 000 kiloya kadar (2 000 hariç) 
Tamamının sıkleti 2 000 - 5 000 kiloya kadar (5 000 hariç) 
Tamamının sıkleti 5 000 kilo ve ondan yukarı 
İhtar 1 — Manyeto ve bujiden 1499 numaralı kanuna bağlı id-

halât umumî tarifesindeki resimler alınır. 
2 — Vantilatör ve aspiratörler îktısad vekâletinin müsaa-

desile getirildiği takdirde yukarıda gösterilen resmi 
öderler. Müsaadesiz getirilenler 1499 numaralı tarife 
kanununa bağlı idhalât umumî tarifesinin 652 numa
rasında gösterilen resimlere tâbi tutulur. 

Elektrot, bale: 
Adi elektrot (Tenviri elektrikide müstamel) 
Bakır veya sair maadin kaplı veya galvanizli veya madenî tellerle 
müretteb 
Elektrik kaynaklarında kullanılan elektrotlar 100 K. K. S. 
Kâğıd imalâtının her safhasına mahsus makineler (Kurulmuş, 
kurulmamış) 

i § 

Ta
ı 

re
si

 
10

0 

0,80 

0,80 
0,70 

M .ti . 

A
hi

 
re

si
 

10
0 

0,08 
0,80 

0,08 
0,07 

10 
30 
12,50 
10 
6 
4 
2,50 

1 
3 
1,25 
1 
0,60 
0,40 
0,25 

40 
12,50 
.7,50 
6,50 
5 
4 

4 
1,25 
0,75 
0,65 
0,50 
0,40 

35 

45 

10 

35 

45 
1 

( S. Sayısı : 7 ) 



- 2 4 -

Tarife, 
No. Maddenin adı 

657 Kabili nesç mevaddı işleyen makineler, ezcümle : Tarama, atımı 
veya didikleme, koza ve çekirdek ayıklama, iplik bükme, doku
ma, cilalama, kurutma, boyama ve saire makineleri (Kurulmuş, 
kurulmamış) 

658 Torna, testere, rende, zımba, hadde ve çekiç makineleri, çivi, te
neke kutu makineleri, cam imalinde ve camcılıkta müstamel ma
kineler, çimento makine ve kalıpları, taş kırma makineleri ve nıa-
adinden, topraktan ve ağaçtan eşya imalinde kullanılan sair ma
kineler (Kurulmuş, kurulmamış) : 

A) Sıkleti 250 kiloya kadar 
B) Sıkleti 250 - 2 000 kiloya kadar 
C) Sıkleti 2 000 kilo ve ondan yukarı 

İhtar — Beton karıştırma makinelerinden 1499 numaralı kanuna 
bağlı idhalât umumî tarifesindeki resimler alınır. 

659 Deri yarma, yıkama, kazıma, fırçalama makineleri ve kayış, sırım 
makineleri, taban, ökçe çivileme makineleri ve deri ve ayakkabı ima
linde kullanılan sair her nevi makineler (ayakkabı dikiş makineleri 
müstesnadır) (kurulmuş, kurulmamış). 

660 Dikiş makineleri, elbise, şapka, ayakkabı ve saireyi dikmeğe mahsus, 
örgü, işleme ve tül makineleri ve bunların makine aksamı ve yedek 
parçaları (iğneler müstesnadır) (elektrikli olanlar dahil) : 

A) Elbise, şapka, ayakkabı, çuval ve saireyi dikmeğe mahsus hususî dikiş 
makineleri ve bunların aksamı ve yedek parçaları 

B') örgü, işleme ve ütl makineleri ve bunların aksamı ve yedek parçalan 
İhtar — A fıkrasında yazdı makinelerden İktisad vekâletinin mü-

saadesile getirilenleri mevzu resmin onda birine tâbi tutulur. 
C) El veya motörle müteharrik adi ev dikiş makineleri ve bunların ak

samı ve yedek parçaları 
661 Tipografya, litografya, mücellid, hurufat dizme ve dökme makineleri 

ve matbaacılığa mahsus sair makineler 
665 Her nevi tulumbalar, mayiat, gaz, hava ve saire için: 

A) . E l ile müteharrik olanlardan maadası 
Bl El ile müteharrik olanları 

666 Değirmen makineleri ve hamur, makarna, şeker, sucuk ve sair me-
kûlâtın imal ve ihzarına mahsus makineler, buz makineleri, taktir 
ve tasir ve tebrit makineleri, şişeleri yıkayan ve dolduran makineler, 
vinçler, kavurucu ve öğütücü makineler, ütü makineleri, çamaşır yı
kama makineleri ve tarifede zikredilmiyen sair bilcümle 'makineler, 
kurulmuş, kurulmamış: 
İhtar — Buz dolablan, dondurma makineleri, asansörler ve tebrit 

cihazları 1499 ve 2255 numaralı kanunlara bağlı idhalât 
umumî tarifesinde yazdı resimlere tâbi tutulur. 
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Tarife 
No. 

A) 
B) 
C) 
D) 
H) 
V) 

666/1 

A) 
B) 
O) 

666/2 

A) 
B) 
C) 
D) 
E') 
F) 

694/B 

697 

702 

A) 

B) 

A) 

B) 

Tamamının sıkleti deti 
» 
» 
» 
» 

Maddenin adı 

50 kiloya kadar 
50 — 150 

150 _ 500 
500 — 2 000 

2 000 — 10 000 

» » 
» » 
» » 
» » 

D) 

» » 10 000 kilo ve ondan yukarı 
Bilyalı yataklar )rulman), bilyalı. ve makaralı veya masuralı, her 
nevi: 
Beherinin sıkleti 300 grama kadar 
Beherinin sıkleti 301 — 1 000 grama kadar 
Beherinin sıkleti 1 000 gramdan fazla 
Makinelerin veya cihazların mihaniki aksamı, demirden, çelikten ve 
sair âdi madenlerden (sair maddelerle müretteb olsun olmasın) tari
fenin başka yerlerinde isimlerile zikredilmemiş olanlar, beher par
çasının ağırlığı: 
1 000 kilo veya daha ziyade olanlar 
300 kilodan itibaren 1 000 kiloya kadar (1 000 hariç) 
100 kilodan itibaren 300 kiloya kadar (300 hariç) 
15 kilodan itibaren 100 kiloya kadar (100 hariç) 
1 kilodan itibaren 15 kiloya kadar (15 hariç) 
1 kilodan az ağırlıkta olanlar 
Kok kömürü 
İhtar — Bu pozisyona giren izabe kok kömürlerinin Iktisad vekâ

letinin müsaadesile izabe ocakları ve dökümhaneler için 
getirilmek şartile beher tonundan bir lira resim almır. 

Türk kırmızısı yağı, sülfo oleatlar, sülfo rezinatlar, madenî yağlarla 
müstahzar olsun olmasın. 
Türk kırmızısı yağı veya sülforisinatlar (Avirol Mp. Brillantavirol 
B. S, Calsolene Oil Hs gibi müstahzarlar) 
Sairleri 
Madenî boyalar: 
Kibriti tutya (sülfür dö zenk), kibritiyeti hadid (zaçı kıbrıs) : 

1 - Kibritiyeti hadid (zaçı kıbrıs) 
2 - Kibritiyeti tutya (sülfür dö zenk) 

Üstübeç, baryom üstübeci (tabiî veya sunî sülfat dö baryom), lito-
pon, sülyen, masiko, humzu tutya, karboniyeti tutya (tutya üstü
beci), mürdesenk: 

1 - Üstübeç (karbonat dö plomb), humzu tutya, mürdesenk 
2 - Sairleri 

Prusya mavisi ve emsali ferro siyanik boyalar ve utrmer her nevi: 
1 - Utrmer veya ultramarhı 
2 - Diğerleri 
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Tarife 
No. 

H) 

706 

A) 
B) 

709 
A) 
B) 

710/H 

V) 
711/D 

H) 
V/l 
V/2 
V/3 

Maddenin adı 

Z) 

712/D 

Sunî lâk boyalar ve tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen diğer 
madenî boyalar: 

1 - Muhtelif renkte madenî boyalar 
2 - Sunî lâk boyalar 

Uzvî ve sunî boyalar (kömür katranı yağmdan müstahsal) ani
linler, , alizarinler, sunî çividler, tasfiye edilmiş tabiî çividler 
(her şekilde) ve zikredilmeyen sairleri: 
Uzvî ve sunî boyalar 
Tasfiye edilmiş tabiî çivid (her şekilde) 
Vernik (her nevi): 
Bronzlu, alüminyomlu ve boyalı 
Diğerleri 
Karbonat, bikarbonat, klorür, klorat, kostik (hidrik) bilkimya saf, 
permanganat, sülfat, silikat ve başka yerlerde zikrolunmayan sair 
potasyom emlâhi: 

1 - Karbonat, bikarbonat, nitrat, klorat, ksantat, amil ksan-
tat ve etil ksantat dö potas 

2 - Sairleri 
Adi potas kostik 
Arseniyat, okzalat, banzoat, bromür, bromat, laktat, tartrat, bi-
tartrat, hipofosfit, peroksit, bifosfit, salisilat, siyanür, sitrat: 

1 - Kiyanos sodyom ve okzalat dö sut 
2 - Sairleri 

Adi sut kostik 
Karbonat dö sut 
Nitrat dö sut 
Asetat, borat, biborat (boraks), bikarbonat, klorat, klorür, kos
tik saf, sülfür, sülfat, bisülfat (sel dö glober), sülfit, bisülfit, 
hidro sülfit, hipo sülfit, nitrit, saf klorür dö sodyom ve tarifenin 
başka yerlerinde zikredilmeyen sair sodyom emlâhi: 

1 - Sülfat dö sut, boraks, hidro sülfat, blankit 
2 - Sairleri 

Fosfat, silikat: 
1 - Silikat 
2 - Fosfat 

Karbonat, okzalat, nitrat, sülfat, sülfit, persülfat, sülfür, sülfid-
rat ve tarifenin başka yerlerinde zikrolunmayan sair amonyom 
emlâhı 

1 - Nitrat damonyak 
2 - Sairleri 
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Tarife 
No. 

714 
D) 

715/D 

716/A 
717/H 

718/D 

719/D 

720/D 

722/A 
723/B 
724/B 

725/H 

Maddenin adı 

Stronsiyom ve emlâhı: 
Okzalat, oksit, idrate, kostik, klorür, karbonat, nitrat ve tarifenin 
başka yerlerinde zikrolunmayan sair stronsiyom emlâhı: 

1 - Okzalat 
2 - Sairleri 

Okzalat, biokzalat, oksit anidr, peroksit anidr, peroksalat, kromat, 
bikromat, siyanür, alüminat, klorat, karbonat, nitrat, sülfit, sülfür, 
fosfat ve tarifenin başka yerlerinde zikrolunmayan sair baryom 
emlâhı: 

1 - Klorat, nitrat, karbonat 
2 - Sairleri 

Magnezyum fmetal) tel, şerid, toz, külçe, levha, çubuk, yonga 
Asetat, okzalat, borat, karbonat, klorat, klorür, oksit, peroksit, 
sülfat ve tarifenin başka yerlerinde zikrolunmryan sair mangenez 
emlâhı: 

1 - Bioksit dö manganez 
2- Sairleri 

Arseniyat, asetat, okzalat, kromat, bikromat, formiyat, flüorür, lak-
tat, bilâktat, nitrat, oksit, oksi sülfür, karbür (karpit), karbonat 
(kreprepare), krepresipite, bikarbonat, klorat, klorür, korur dö şo, 
sülfür, sülfat, sülfit, bisülfit ve tarifenin başka yerlerinde zikro-
lunmıyan sair kalsiyum emlâhı: 

1 - Klorür dö kalsiyum 
2 - Karbür dö kalsiyum (karpit) 
3 - Diğerleri 

Oksalat, bromür, perbromür, bromat, kromat, fosfat, pirofosfat, 
oksit, oksiklorür, klorür, perklorür, klorat, karbonat, bisülfat, sül-
fü, nitrat, nitrat oksit ve işbu tarifenin başka yerlerinde zikredil-
miyen sair hadit emlâhı: 

1 - Oksit dö fer 
2 - Sairleri 

Klorür, sülfat, sülfit, bisülfit ve işbu tarifenin başka yerlerinde zik
rolunmayan sair tutya emlâhı: 

1 - Kibritiyeti tutya 
2 - Sairleri 

Kobalt (metal) her şeküde 
Krom (metal), (müzap, tane) 
Sair alüminyom emlâhı: 

1 - Sülfat dalümin 
2 - Sair emlâhı 

Sülfat (gayrisaf) ve sair bakır emlâhı: 
1 - Göz taşı 
2 - Sair emlâhı 
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Tarife 
No. 

737/C 

738/B 

745/C 
754/Y 

754/L 

756/Ç 

Maddenin adı 

Arsenik (sarı, kırmızı ve beyaz arsenik) asit arseniyö, asit arsenik, 
sülfür arsenik, arsenikiyeti potas ve sut (âdi.): 

1 - Arsenik 
2 - Sairleri 

Sair antimuvan emlâhı: 
1 - Laykonun (meta antimonyat dö sut), sülfür dantimuvan 
2 - Sairleri 

Sülfür dö karbon 
Asit okzalik, oleik, borik, formik, nitrik (azotik): 

1 - Asit azotik, asit oleik (olein) 
2 - Sairleri 

Asetik, fosforik, fenik, (fenol) kloridrik (müryatik), sülfürik, sül-
fürö (tütücü mayi veya adi gayri saf olanları): 

1 - Hamızı klorma, hamızı kibrit 
2 - Sairleri 

Klor, asit sülfürö ve sair gazlar 

1 - Klor 
2 - Sairleri 

757/B Amonyak, potas, sut ve sair şaplar 
768 Aseton, kolodyon, antifebrin (asetanilit): 

A) Aseton 
B) Sairleri 

773 Krezilol, naftalin (her şekilde) (benzol, benzen, tolüeıı ve huy
dan çıkarılan ve tarifenin başka yerlerinde zikredilmemiş hafif 
veya ağır yağlar ve müştakları): 

A) Tolüol 
B) Sairleri 

782 Lânolin, gliserin, kazein: 
A) Gliserin 
B) Sairleri 

853/A Tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen ecsamı kimyeviye ve ec
zayı tıbbiye: 

1 - Phoso kresol «B» glikol, difenilâmin, santralit, tiokarbo-
nalit 

2 - Sairleri 
853 Tarifede gayri mezkûr müstahzaratı kimyeviye! sınaiye: 

C/2 Triklor etilen 
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