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Birinci Oturum 
Ticaret eski Bakanı Atıf înan hakkında 

Meclis soruşturması yapmak üzere kurulan 
Karma Komisyonun çalışma süresinin bir buçuk 
ay daha uzatılması kabul olundu. 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, 
Hilâfetin ilgâsına ve Hanedanı Osmaninin Tür
kiye memaliki dışına çıkarılmasına dair olan 431 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yorumlanması 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresini kabullendi
ğine ve gündeme alınmasına dair olan önergesi 
okundu. Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra 
önerge kabul edildi. 
. Yozgad Milletvekili İhsan Olgun'un; ekim 

noksanlığı ve hayvan zayiatı hakkında ne gibi 
-tedbirler düşünüldüğüne dair olan sözlü sorusu
na, Tarım Bakanı cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nuıı, 
bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri 
hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne dair olan 
1609 sayılı Kanunun mer'i olup olmadığı hak
kında sözlü sorusuna, Adalet Bakanı cevap verdi. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'in, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının birleştirilme
si sebebi ile bu Bakanlığa ait Teşkilât Kanunu
nun Meclise ne zaman gönderileceğine dair olan 
sözlü sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
verdi. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'in, 
müstehcen neşriyatın takibine dair olan sözlü so
rusuna, Adalt Bakanı cevap verdi. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'm, 
Seçim Kanunu hakkındaki sözlü sorusuna, Baş
bakan Yardımcısı Nihat Erim cevap verdi. 

Büyük Millet Meclisi ve bağlanıklarmdaki eş
ya hakkındaki Meclis Hesaplarını tnceleme Ko
misyonu raporu, okundu. 

Hatay îli içindeki belediye ve köy idareleri
nin Hazineye geçen borçlarının affı hakkındaki 
kanun tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'm, 
Cumhurbaşkanlığına yapılan heyet halindeki zi
yaretlere dair olan sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-

•ANAK ÖZBTÎ 

Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan Kanun tasarısmm bi
rinci görüşülmesi bitirildi. 

Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlik
leri hakkındaki Kanun tasarısı görüşüldükten 
sonra 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlik

leri hakkındaki Kanun, kabul olundu. 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 

sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesine dört 
fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısının bi
rinci görüşülmesi bitirildi. 

Millî Savunma Bakanlığına bağlı döner ser
mayeli Hasırcı Çiftliği ve Tay Deposunun bina, 
arazi, tesis ve diğer malzemesiyle birlikte Tarım 
Bakanlığına devri hakkındaki Kanun kabul 
olundu. 

Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve Aş ev
leri hakkındaki 'Kanun, kabul edildi. 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununda deği
şiklik yapümasma dair olan Kanun tasarısının 
maddelerinin görüşülmesi tamamlandı. 

Yüz yirmi milyon liralık iç istikraz akdi hak
kındaki Kanun tasarısının birinci görüşülmesi bi
tirildi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hak
kındaki Kanuna ek Kanun tasarısının da birinci 
görüşülmesi tamamlandıktan sonra 

27 . IV . 1949 Çarşamba günü saat 14,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

ü. K. tncedayt C. Aksu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
İV. Atalay 

kant'in, süt mamullerinin ihraç rejimine ve bu 
maddelerin dış ve iç fiyatlarına dair olan sözlü 
soru önergesi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinç-

S o r u l a r 
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er'in (Y. M. C, A.) lisan ve| sanat dersamesinin 
Alemdar'daki şubesinde yapıldığı bildirilen dans
lı çay toplantılarına dair olar. neşriyat hakkında
ki sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. 

Manisa Milletvekili Yu^ıus Muammer Ala-
kant'ın, canlı hayvan, ihracırja ve hayvan kaçak-

Tezkere 
1. — Mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici 

İşletme İdaresi 1944 yılı Bijlânçosu ile denetçi
ler raporunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/365) (Sayıştay Komisyonuna); 

önerge 
2. — Giresun Milletvekili, Eşref Dizdar'm, 

Orman Kanununun geçici birinci maddesi (B) 
bendinin son fıkrası hükmümün yorumlanmasına 
dair önergesi (4/153) (Tarim, İçişleri, Adalet, 
Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına); 

Raporlar 
3. — Ankara Milletvekili Emin Halim Er-

gun ve îzmir Milletvekili Ekrem Oran'm, Bele
diye Gelirleri Kanununun i 22 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kankm teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/156) j (Gündeme); 

4. — Basın ve Yayın Gçnel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri ve meniurlan hakkındaki 

BAŞKAN — Arkadşlar; yoklama yapaca
ğız. Bu yoklama, sonuna kadar devam edeceği 
için, hazır bulunan arkadaşların yüksek sesle 
hazır bulunduklarını rica edeceğim. 

Sonradan gelen arkadaşlar lütfen isimlerini 
işaret ettirsinler. Yoklama neticesinde hazır bu • 
lunmıyan arkadaşların isimlerini okuyacağım. 
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çılığına dair olan sözlü soru önergesi, Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 

Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'in, askerî 
fabrika ve müesseselerde çalışan işçilerin siyasi 
cemiyetlere girmelerinin yasak edilip edilmediği 
hakkındaki sözlü soru önergesi, Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmitir. 

4475 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına, 
Basın ve Yayın, Genel Müdürlüğü • Kuruluş ve 
Görevlerine ve Millî Turizm İdaresi Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerine dair Kanun tasarılariyle Es
kişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik'in, Ba
sın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revlerine dair olan 4475 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun, teklifi ve İçişleri Komisyonu ile Geçici Ko
misyon raporları (1/435, 464, 466 ve 2/ 54) 
(Gündeme); 

5. — Danıştay Birinci Başkanlığı için seçim 
yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/358) (Gündeme); 

6. — İstanbul Milletvekilleri Cihad Baban 
ve Dr. Adnan Adıvar'm, İstiklâl Mahkemeleri 
Kanunu ile tadil ve eklerinin yürürlükten kal
dırılması hakkında Kanun teklifi ve İçişleri ve 
Adalet Komisyonları raporları (2/109) (Gün
deme) . 

Bu suretle, gelmiyen arkadaşların adları zapta 
geçecektir. 

(Yoklama bitti) 

BAŞKAN — Yoklamada cevap alamadığımız 
arkadaşların adını okuyorum, hazır bulunanlar 
lütfen cevap versinler. 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,80 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) 
KATİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Cenap Aksu (Kocaeli) 

3. — YOKLAMA 

— 661 — 
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Yoklamada bulunmıyan Milletvekilleri 
Afyon Karahisar 

Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Kemal özçoban 
î)r. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AğTl 
Halid Bayrak (1 Ü.) 

Ankara 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Fakihe Öymen 

Antalya 
Dv. Galip Kahraman 
a.) 
Nurullah Esat Sümer 
(Bakan) 

Aydın 
Milat Aydın (I.) 
Dr. Mazhar Germen 

Balıkesir 
Eminittin Çeliköz 
ismail Hakkı Uzun çar 
sı lı 

Bingöl 
Tahsin Banguoğlu (Ba
kan) 

Bitlis 
Muhtar Ertan 

Bolu 
ITıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren (t.) 

Bursa 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçek-
er 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

Çanakkale 
Hüseyin Bingöl 
Niyazi Çıtakoğlu (I.) 
Behçet Gökçen (I.) 
ihsan Karaşioğlu 
Nurettin Ünen 

Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
(î.) 

* Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t.) 
Münir Çağıl 
ismet Eker (t.) 
Hasene İlgaz 

Denizli 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal Öncel 

Diyarbakır 
Vedat Dieleli 
Cavit Ekin (I.) 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

Edirne 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

Elâzığ 
Fuad Ağralı 
Dr. İbrahim T. Öngören 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Eyüp Sabri Akgöl (t.) 
Rifat Dinç (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 

Eskişehir 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Celâl Esad Arseven 
Tevfik Ekmen (I.) 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus (t.) 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

Oümüşane 
Şevket Erdoğan 

Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

Hakkâri 
Selim Seven 

Hatay 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç (I.) 
Rasim Yurdman (I.) 

İçel 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İstanbul 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Riza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bay ar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) ' 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıö-
ver (I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

izmir 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşıj 
(î.) 
Sami Gülcüoğlu 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

Kars 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Abdürrahman Sürmen 
Hüsamettin Tngaç 

Kastamonu 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 

Kayseri 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (I.) 

Kırklareli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Şevket Torgut 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yİğit 

Konya 
Sedad Çumralı (I.) 
Şevki Ergim 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 

Kütahya 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç 

Malatya 
Di*. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit (Ba
kan) 
Emin Soysal (I.) 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(t) 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsü 
Nuri özsan 

Muş 
Halil Onaran 

Niğde 
Rifat Gürsoy (I.) 
Şükrü Süer 

Ordu 
Mehmet Furtun 
Hamdi Şarlan 
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fciae 

Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Fahri Kurtuluş (t.) 

Samsun 
Cemil Bilsel (I.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (t.) 

Seyhan 
Kasım Ener 
Cavid Oral (Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

Siird 
Eteni izzet Benice 

Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen (î.) 

Sinob 
Suphi Batur 
Yusuf K. Tengirşenk 
(î.) 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Muttalip öker (1 Ü.) 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
ismail Mehmed Uğur 
(t) 

T*k&la£ 
Fayık öztrak 

Tokad 
Reşit Önder 
Refik Ahmet Sevengil 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
(I.) 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (t.) 
Muammer Yarımbıyık 

Tunceli 
Necmeddin SaMr Sılan 

Ürf* 
Osman Ağam 
Atatey Akan 

Eaat Tekeli 
Van 

Ibmhim Ama 
Yo«fftd 

J>r. Kemal C. 
(t) 

ZAnfloldak 
Şinasi Devrin 
Ali E. ,taee#lej»daroğlu 
Orhan Beyü Oriıon 
Nuri Tarjhan 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Rekata'-
nın, Rankalar Kanununun 14 ncü ve 17 nci mad
delerinin Bina Yapımını Teşvik Kanununun uy
gulanmasını tahdit edip etmediğinin yorumlan
masına dair olan önergesinin Geçici Komisyonda 
görüşülmesi Mkkında Ticaret Komisyonu Raş-
kanlığı teskeresi (3/364) 

21 . IV . 1940 
Yüksek Başkalığa 

5228 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin yo
rumlanması hakkındaki Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm önergesi Komisyonumu
za havale edilmiş ise de yorumu istenen kanu
nun Adalet, Bayındırlık, İçişleri, Maliye, Bütçe 
ve Ticaret Komisyonlarından kurulu Geçici Ko
misyonda incelenmiş olduğu anlaşıldığından işbu 

yorum önergesinin de ay.ni koımayonlaydatı ge
çilecek üçer kişiük Geçici Komisyonda görüşül
mesi muvafık olacağı mütalâa kılınmakla Ka
mutayın tasvibine arzolunmak üzere Yüksek 
Başkalığa sunulur. 

Tiearet Bomisyeiuı Safkanı 
Ankara 

Arif Çubukçu 
BAŞKAN — önergeyi oyunnajı fstaujrorum. 

Kabul edenler... Etmiyealer... K a M edilmiş
tir. 

Adalet, Bayındırlık, içişleri» Maiiye, ve lüca-
ret Komisyonlarından üg#r üye aymlıp bu Ge
çici Komisyonu kuracaklardır. 

Bu suretle oyunuza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul buyurmıyanlar... Kabul olun* 
muştur. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Sedad Çumralı ve 19 
arkadaşının, Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 9 ncu bendine bir fıkra ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 
teklifi ve Tanm, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/155) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde Kazanç Vergi
si Kanununun 3 ncü maddesinin 9 ncu bendine 
ibir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı oyunuza sunulmuş

tu, fakat çoğunluk olmamıştı. Yalnız tasarının 
tanzimi sırasında Maliye Komisyonunun mad
desi oya sunulduğundan kanunun diğer madde
leri arasında bir ahenk kurulması bakımından, 
Bütçe Komisyonunun yükaek heyetinize ufak 
bir mâruzâtı vardır. Söz kendüerinindir. 

MUAMMER ERÎŞ (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, yüksek malûmunuzdur, bundan ev
velki oturumda kabul buyurulan geçici madde; 
Maliye Komisyonunun maddesidir, orada «Mes
leği çiftçilik olanlarla, çiftçilerin kendilerine 

http://ay.ni
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ait istiîısal vasıtaları...» diye bir kayıt vardır. 
Halbuki daha evvel kabul buyurulan birinci 
maddede «Çiftçiye ait her türlü istihsal vasıta
ları» diye ifade edildiği için, aradaki ahengi 
muhafaza etmek bakımından, eğer Yüksek He
yet kabul buyurursa, bu geçici maddede «Mes
leği çiftçilik olanlar ve kendilerine ait olan» 
kelimelerini çıkarmak suretiyle bu iki maddeye 
mütenazır bir vaziyet olmak üzere daha vuzuh 
verilmesini rica ediyorum; bu hususta bir de 
önerge takdim ediyorum, kabulünü rica ede
rim; 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bütçe Ko
misyonunun böyle bir kararı yoktur; raportör 
kendiliğinden nasıl teklif eder? 

MUAMMER ERjŞ (Ankara) — Bütçe Ko
misyonu kararı birinci maddede ifade edil
miştir; kabul edilen birinci maddeye göre çift
çiye ait her türlü istihsal vasıtalarını başka 
çiftçilerin zirai istihsallerinde kullanmak üzere 
elde kayıtlar vardır; bu kelimelerin aynı mad
deden çıkarılması lâzımdır; bunu arzediyorum; 

FAÎK KUDROĞLU (Manisa) — Efendim 
bu hükümler arasındaki fark meydandadır; 
Maliye Komisyonu maddeyi esaslı şekilde tet
kik etmiş ve bu maddeyi tedvin etmiştir; bu
rada Heyeti Celilenin büyük ekseriyetiyle Ma
liye Komisyonunun metni kabul edilmiştir; Bu 
metin Bütçe Komisyonunda tekrar görüşülme
diğine göre, görüşülmiyen bir madde hakkında 
arkadaşımız Bütçe Komisyonu adına söz söyli-
yemez; olsa olsa şahsi olur; İçtüzük ve usul 
buna mânidir, 

MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Şahsi söy
lüyorum. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Şahsi olun
ca ; buna mâni yoktur. 

BAŞKAN — Kanun henüz Meclisten çıkma
dığı için Komisyon Sözcüsü bu husustaki tena
kuzu bertaraf etmek için bir mülâhaza beyan 
ettiler. Bunun, Yüksek Meclise arzında isabet 
vardır. Israr ediyor musunuz? 

MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Vazıh olmanı 
için bu kayıtların çıkması lâzımdır. 

BAŞKAN — Reye iktiran etmiş bir vaziyet 
var, hükme tesir etıniyecek mi? 

MUAMMER ERİŞ (Ankara) - Hükme mü-
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essır ciheti yoktur, maddenin vuzuhu için 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teklif ettikleri nokta şudur, ge
çici madde: Mesleği çiftçilik olanlara çiftçile
rin kendilerine ait istihsal vasıtalariyle başka 
çiftçilerin istihsal işlerinde ücretle çalışmaların
dan dolayı tarh, tahakkuk ve tahsil edilmiş olan 
Kazanç Vergilerinin sureti kaydı. 

Buradan: «Mesleği çiftçi olanlar» kaydı kal
dırılıyor «başka çiftçilerin istihsal» şeklinde 
oluyor. Mânada farkeder mi Efendim? (Farke-
der sesleri) 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Biz reyimizi 
o metne vermiştik. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Efendim kendi 
namıma arzedeceğim. 

VEABİ SARIDAL (Niğde) — Kanunun mü
zakeresi geçmiştir, ikinci müzakeresi de değil
dir. Böyle bir müzakere mahalsizdir, böyle bir 
usul yoktur. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Arkadaşlar; bu 
kanun tasarısının birinci maddesini Bütçe Ko
misyonunun teklifi veçhile kabul ettiniz. 2 nci 
madesini ise Maliye Komisyonunun teklifini 
kabul eylediniz. Bütçe Komisy<munun teklifin
de (Çiftçiye ait her türlü istihsal vasıtaları) 
denildiği halde Maliye Komisyonunun geçici 
ikinci maddesinde kabul ettiğiniz şekil (Mesle
ği çiftçilik olan) şeklindedir. Burada çiftçi ile 
mesleki çiftçi olanlar tâbirleri birbirine karı
şıyor. Bu, Maliye Bakanlığı tarafından tatbik, 
edildiği zaman vuzuhsuzluğu dolayısiyle müş
külâtı mucip olabilir. Birinci maddede kabul 
ettiğiniz madde ile ikinci madde arasında tena
zur lâzımdır. Bu endişe ile arkadaşım teklif et
miştir. Takdir Rüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Bendeniz komisyon namına söz 
istedi zannederek Tüzük hükümlerine göre ken
dilerine söz vermiştim. Fakat şimdi şahısları na
mına söylemiş olduklarını anlamış bulunuyo
rum, bu sebeple önergeyi oya koymakta mazu
rum. (Bravo sesleri) Tasarı için ikinci defa 
açık oya müracaat edeceğim. Esasen sözle be
lirttikleri husus zapta geçmiş bulunmaktadır. 

Tasarı geçen birleşimde çokluk temin edile
mediği için İçtüzük mucibince bu birleşimde 
tekrar açık oyunuza sunulacaktır. Lütfen oy
larınızı kullanınız. 

-"-» 0W 
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i, — Sayıştaydı açık bulunan Daire Başkan

lığı için seçim yapılmasına dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe, Maliye ve Sayıştay 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/340) [1] 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okuyacağız. 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Şimdi, Sayıştayda açık olan 

Daire Başkanlığı seçimini yapacağız. Ad çek
mek suretiyle ayırma komisyonunu seçeceğiz. 

Erzincan Milletvekili Rauf Bayındır 
Kocaeli » ismail Rüştü Aksal 
Eskişehir » Emin Sazak 

BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERlŞ (Ankara) — Arkadaşlar; namzet
lerden Mehmet Ali Apak arkadaşın hal terce-
mesinde, Devlet memuriyetine duhul tarihinde 
bir yanlışlık olmuştur. Düzeltilmesini rica ede
rim. Tabedilirken 1 . XII . 1330 diye yazılmış
tır. Halbuki 1 . X I I . 1320 olacaktır. 

BAŞKAN — Bu şekilde tashih edeceğiz. 
Trabzon seçim bölgesinden oyların toplan

masına başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oy vermiyen arkadaşımız var 

mil . Oy toplama muamelesi bitmiştir, ayırma 
komisyonuna veriyoruz. 

Kazanç Vergisi hakkındaki tasarıya oy ver
miyen arkadaş var mil . Oy toplama muamelesi 
bitmiştir. 

Görüşmeye devam ediyoruz. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Geçici Dilekçe Komisyonunun Sİ . II. 1949 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1114 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Geçici Dilekçe Komisyonu raporu (4/142) 

GEÇİCİ DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI RİFAT GÜLLÜ (İsparta) — Efendim; Sözcü
müz vazife ile seyahate gitti. Bendeniz de gün
demi şimdi aldım. Tensip buyurursanız bunun 
müzakeresini gelecek Birleşime tehir ödelim. 

[1] 181 sayılı basmayanı tutanağın sonuna 
batfkdır. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü burada ha
zır değildir. Raporun müzakeresinin gelecek 
Birleşime tehiri isteniyor. Muvafıkmı efendim? 
(Muvafık sesleri) 

Gelir Vergisi ve kurumlar Vergisi Kanununun 
bâzı maddeleri komisyona gitmişti. Bu madde
ler lıenüz komisyondan gelmemiştir. İşletme 
ve Gezginci işler Vergisi Kanununa gelince, 
komisyon üyelerinin, kendilerine verilen Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerini müzakere 
için burada bulunamamaları dolayısiyle, bu ta
sarının da müzakeresini tehir ediyoruz. 

3. — Gümrük Kanunu tasarısı ve Gçici /TÖ-
misyon raporu (1/67) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gümrük Kanunu tasarısı 

Birinci ayırım 
Genel hükümler 

Birinci bölüm 
Mükellefiyetler 

Mükellefiyetler 
BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti 

gümrük hattından geçen veya eşya geçiren her 
şahıs Gümrük Kanun ve nizamlarına uymakla 
mükelleftir. Bu mükellefiyet gümrüğün gerek 
bü kanunda gerek başka kanunlarda yazılı 
hükümlere göre yapabileceği denetlemelere 
tâbi olmak ve kanunları gereğince gerek kendi 
adına gerekse başka idareler adına veya hesa
bına tahsil edeceği vergi, resim ve ücretleri 
ödemek veya teminata bağlamaktır. 

BAŞKAN — SÖz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Gümrük hattı ve bölgesi 
İKİNCİ MADDE — Gümrük hattı Türkiye 

siyasi sınırları ile birdir. 

[1] 6 say ıh basmayazı tutamğm sonmdadır. 
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Gümrük bölgesi: 
a) Denizlerde, kara suları ile sahilden içe

ri doğru 30 kilometre derinliğindeki alam, 
b) Karalarda ve hudut teşkil eden nehir

ler ile göllerde, gümrük hattından içeri doğru 
30 kilometreye kadar olan alanı kaplar. 

Boğazlarla Marmara Denizi ve istanbul Li
manı gümrük bölgesi sayılır. 

Gümrük bölgesi takibi kesmemek için aşı
labileceği gibi Bakanlar Kurulunca, bâzı yerlerin 
coğrafi durumları veya kaçakçılığa elverişli 
olmaları bakımından karalarda 60 kilometreye 
kadar genişletiiebilir. 

Gümr&lr bölgesi ilân olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Gümrük hattı dışı sayılan yerler 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Serbest liman ve böl

ge ve mahaller ile gümrirklenmemiş eşyaya 
mahsus antrepolar ve bu türlü eşya konmasına 
Gümrük îdaresinee müsaade olunmuş mahaller; 
kanunda veya gümrüğün yazılı izin kâğıdında 
gösterilen kayıtlara uyulmak ve gümrüğün de
netlemesi altında bulundurulmak şartiyle vergi 
ödeme mükellefiyeti bakımından gümrük hat
tı dışında sayılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

ödeme mükellefiyetinin başlangıcı 
DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1. Gümrüğün denetlemesi altına konmuş 

eşyaya terettüp eden vergi ödeme mükellefiyeti 
62; nri madde gereğince beyannamenin tescili 
ile ve: ağızdan beyan: yapılabilen hallerde bu 
beyau ve 66 ncı madde gereğince tahakkuk 
kâğıdının mükellefçe imhası il ebaşlar. 

Gümrük kontrolü altında bulunan eşya 
Gümrük. Vergisinin ödenmesinden önce mah-
volursa mükellefiyet kalkar. 

2. Gümrüğün denetlemesi dışında kalmış 
eşyaya ait vergi ödeme mükellefiyeti, eşya
nın gümrük hattından geçirildiği tarihten ve 
bu tarih bilinemiyor ise eşyanın gümrük hat
tından geçirildiğine gümrükçe bilgi edinildiği 
günden başlar. 

3. Şarta bağlı ve teminatlı veya teminatsız 
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olarak yurda muaf en sokulan muaflık ejya için te
rettüp edecek vergi ödeme mükellefiyetinin baş
langıcı, beyannamesinin tescili ve beyanname 
yok ise başka geçiş belgeleri üzerinde gümrük
çe yapılan en son giriş vizesi tarihidir. 

4. Yurda muaf olarak sokulduğu halde mu
aflıktan faydalanmıyan yerlere ve şahıslara 
satılan veya devredilen eşyaya terettüp eden 
vergi ödeme mükellefiyeti, gümrüğe yapılacak 
beyan tarihinden ve beyan yapılmamış ise satış 
veya devir tarihinden ve bu tarih tesbit edile-
miyorsa, gümrükçe satış ve devir hakkında bil
gi edinildiği tarihten başlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NEDİM GÜNDÜZÂLP (Edirne) — Tasarının 
bu maddesi gümrük ödeme mükellefiyetinin, muh
telif şekil ve ihtimallerine göre, hangi zamanda 
başlanacağını tesbit ediyor. 

Komisyonca hazırlanmış olan metinde sonra
dan bir eksik cihet nazarı dikkatimizi celbetti, 
bu maddenin 4 numaralı bendinin altına şu fık
ranın ilâvesinin uygun olacağını düşündük, yük
sek Heyetinizin tasvibine arzediyorum. 

İlâve edilecek fıkra şudur : 
«Bu suretle satılan ve devredilen eşyayı alan

lar da bu eşya için terettüp eden vergi bakımın
dan Gümrüğe karşı satan veya devreden gibi so
rumludur». 

Yani muaf bir eşyayı muafiyetten istifade et
miy en kimseye devreden bir şahıs bu eşyaya teret
tüp ederek vergiyi ödemekle mükellef olduğu gibi 
devir alanın da böyle bir vecibesi olduğuna bu 
fıkra ile tesbit etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı.'. 
KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT NEDİM 

GÜNDÜZÂLP (Devamla) — Evet, 
BAŞKAN — 4 ncü maddenin dördüncü fık

rasının sonuna ilâve edilecek teklifi okutuyorum. 
«Bu suretle satılan ve devredilen eşyayı alan

lar da bu eşya için terettüp eden vergi bakımın
dan gümrüğe karşı satan veya devreden gibi so
rumludur.» 

BAŞKAN — Bunu komisyon adına teklif 
ediyorsunuz, bu babta bir mütalâa da yoktur. Bu 
maddeyi bu ilâve ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Vergiye esas olan tarife 
BEŞİNCİ MADDE —• Gümrük giriş vergisi, 

CbtUL 
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yukarıM madde gereğince ödeme mükellefiyeinin I 
başladığı tarihte yürürlükte olan tarife nispet 
ve esaslarına göre hesaplanır. Tarifenin Vergi 
nispetlerini artıran hükümler, uygulanmasından 
en az üç ay önce, ilân olunur. Ancak bu kanunun I 
13 ve 14 neü maddelerine göre yapılacak artır- I 
malar bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok- I 
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Ka- I 
bul olunmuştur. 

Vasfı ve tahsis yeri değişen eşya I 
ALTINCI MADDE — Gümrük Vergisi, öde

me mükellefiyetinin terettüp eylediği tarihte eş- I 
yanın bulunduğu hal ve mahiyetine göre tarifede 
yeraldığı pozisiyon üzerinden hesaplanır ve bu 
suretle hesaplanacak Gümrük Vergisinden eşya
nın niteliklerinde sonradan husule gelen değiş- • I 
meler ve bozulmalar sebebiyle indirim yapılmaz. 
Ancak hava tesirinden veya her hangi bir kaza I 
neicesinde hasar görmüş olan eşya hakkında, her I 
türlü külfet ve masrafı sahibine ait olmak üzere, I 
gümrüğün denetlemesi altında aşağıdaki hüküm
ler uygulanır; I 

1, Hiçbir suretle kullanılamaz hale gelmiş 
olan eşya, sahibi ister ise, usulü dairesinde yoke-
dilir, I 

2. Yalnız ilk madde olarak kullanılabilecek I 
hale gelmiş eşyanın gümrüğü ilk madde tarifesi I 
üzerinden alınır. Şu kadar ki, gümrükçe lüzumu 
halinde, bu eşyanın ilk madde şeklinden başka 
suretle kullanılmasını önleyici tedbirler de alınır, 

3. Bir kısmı hasara uğramış eşyanın, ayırma 
mümkünse, yalnız hasara uğramış kısımları ve 
ayırma mümkün değilse, eşyanın tamamı hakkın
da, sahibinin dileğine göre yukardaki (1) ve (2) 
numaralı fıkra hükmünce işlem yapılır,. 

4. Islanmış veya nemlenmiş eşyanın kuru
tulmasına gümrükçe müsaade olunur, I 

5. Muaf olarak yurda sokulup da on yıl kul
landıktan sonra muaflıktan faydalanmıyan bir 
işe tahsis edilen makina ve aletlerden Gümrük 
Vergisi aranmaz. Bu müddetten önce normal ve
rim kabiliyetini en az % 25 nispetinde kaybettiği 
ilgili Bakanlkca tasdik edilen makina ve aletle
rin muaflıktan faydalanmıyan mahallere devir 
ve tahsisi takdirinde Gümrük Vergisi ilk madde 
tarifesi üzerinden alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen*. | 
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Yoktur. Maddeyi kabul •edenler... Etmiyenler.. 
Kabul olunmuştur. 

İkinci Bölüm 
Gümrük hattından geçiş 

Gümrük kapı ve yollan 
YEDİNCİ MADDE — Gümrük hattı, kara, 

su ve havadan ancak gümrük kapılarından aşılır 
ve gümrük uğraklariyle bu kapılar arasında be
lirli yollar takip edilir. Giriş ve çıkış gümrük ka
pıları, uğrakları ve bunları birbirine bağlıyan 
yollar ile hava hatları Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca tâyin ve ilân olunur. 

Umumi hizmete açılmış olan demiryolları 
gümrük yolu sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olunmuştur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Gümrük hattından 
geeiş ile gümrüklü liman ve meydanlara giriş ve 
iniş, buralardan çıkış ve denetleme zamanlan 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ilân olunur. Şu 
kadar ki : 

1. Demiryolu katarlan ve muntazam tarifeli 
deniz, kara, hava ve nehir taşıtları gece ve gün
düzün her saatinde gümrük hattından geçebilir. 
Bunlarla gelen ve giden yolcuların gümrük iş
lemleri de bu zamanlarda yapılır, 

2. Liman işletme teşkilâtı bulunan limanlar
da, 30 rüsum tonilâto hacmmdan büyük gemiler 
gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp 
çıkarabilir., 

Liman işletme teşkilâtı bulunmadığı halde 
sefer tarifesi veya hava şartları icabı olarak ça
lışma saatleri dışında veya geceleyin limana gir
mek ve limandan ayrılmak zorunda bulunan ge
milerin bu limanlarda geceleyin yük ve yolcu 
alıp çıkarma istekleri gümrükçe yerine getirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olunmuştur. 

DOKUZUNCU MADDE — Yüz rüsum toni
lâtoyu geçmiyen Türk deniz taşıtları ile eşya it
hali Gümrük ve Tekel Bakanlığının iznine bağ
lıdır. Yabancı gemilere bu hakların tanınması 
karşılıklı olabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ; 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul olunmuştur. 

667 -
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Sahte menşeli eşya I 

ONUNCU MADDE — Gerek üzerlerinde ge
rek kap ve sargılarında (sandık, balya, şerit, eti
ket ve saire gibi) Türkiye'de yapıldığmı veya 
Türkiye menşeli olduğunu sandıracak fabrika 
veya ticaret markasını, adını, alâmetini, Türki
ye'de bir mahal ismini veya resmini veya işare
tini taşıyan yabancı mahsul ve mamullerin Tür
kiye'ye girmesi veya Türkiye'de bir ambar veya 
antrepoya konması, Türkiye'den transit geçiril
mesi yasaktır. 

Bu hüküm Türkiye'deki bir mahal isminin 
aynı olan yabancı bir mahal adını taşıyan ve bu 
mahal ismi altında menşe memleket adı açıkça 
gösterilmemiş bulunan yebancı eşya hakkında da 
uygulanır. 

İstihsal veya imal edildiği menşe memleketin
den başka yabancı memleketler mahsul veya ma
mulü olduğunu gösteren veya sandıran sahte 
isim ve alâmetler taşıyan eşyanın da girmesi ve 
transit geçirilmesi Gümrükçe menedilebilir. 

"BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olunmuştur. 

Üçüncü Bölüm 
Giriş, çıkış, transit serbestliği ve kısıntılar 
ON BÎRÎNCÎ MADDE — Yasaklık ve kısıntı 

hükümleri saklı olmak üzere ithal, ihraç ve tran
sit serbesttir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — tç, ve dış güvenliğin 
savunması, kanunun, hayvan ve ürünlerin hasta
lıklardan korunması, tarih ve sanat eserlerinin 
memleketten çıkışının önlenmesi maksadiyle Ba
kanlar Kurulunca giriş, çıkış ve transit serbestli
ği her vakit kısılabileceği veya kaldırılabileceği 
gibi malî ve iktisadi zaruretler halinde de aynı 
çarelere başvurulabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Misilleme 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiye Cumhuri

yeti ile Ticaret Anlaşması akdine yanaşmıyan 
veya bu yoldaki görüşmeleri sonuçlandırmıyan | 
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yahut ticaret Anlaşmalarını vaktinden önce tek 
traf lı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bı
rakan memleketlerin mallarına ve gemilerine kar
şı yasak ve kısıntılar koymaya veya farklı işlem
ler ve tarifeler uygulamaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. Hükümet bu yetkisini Türk gemi ve 
mallarına karşı yasak, kısıntı koyan veya farklı 
işlemlere tâbi tutan memleketler hakkında da 
kullanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Damping 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye'ye yol

ladığı malları Giriş Tarife Kanununun takip etti
ği gayeyi sarsacak şekilde gizli veya açık surette 
prim, damping ve benzeri tedbirlerle teşvik eden 
memleketler eşyası hakkında bu tedbirleri tesirsiz 
bırakacak yüksek tarifeler uygulamaya ve başka 
çarelere başvurmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler .;., 
Madde kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Bakanlar Kuru
lunca 13 ve 14 ncü maddelere göre alman karar
lar üç ay içinde Büyük Millet Meclisinin onamı-
na sunulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Gümrük Vergisi 

ON ALÎİNCI MADDE — Gümrük Vergisi 
tarifedeki ölçü ve nispetler üzerinden alınır. 

Bakanlıkça eşyanın tarifedeki yerini gösterir 
bir repertuvar yayınlanır. 

Tarifenin dışında kalmış eşyadan tarifede en 
çok benzerlik gösterdiği eşya gibi vergi alınır. 
Benzerlik Gümrük ve Tekel Bakanlığınca eşyanın 
kullanılacağı yer, geçirdiği işçilik derecesi ve de
ğeri göz önünde tutularak tesbit ve Resmî Gaze
tede ilân ulunur ve repertuvara da geçirilir. 

Repertuvarda, eşyamın tarifedeki yerini be
lirtmek üzere yapılacak değişiklikler de Resmî 
Gazetede ilân olunur, bu değişiklikler, ilânından 
önce kesinleşmiş Gümrük Vergisi tahakkuklarına 
dokunmaz. 
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&ÂŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi kabul edenler ... rTtmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Muaflıklar 
ON YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 

eşya Gümrük Vergisinden muaftır : 
1. Devlet müzeleri ve kitaplıkları için ge

len teşhir edilecek veya okunacak eserler ile 
Hükümet, Belediye ve özel İdarelerin hay
van ve bitki bahçeleri için gelen hayvanlar, 
bitkiler {Bunların kılıfları ve gereç takımları 
dâhil); 

2. Kamu faydasına yararlı derneklere ve 
kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş mülî 
teislere, konularına uygun olarak bağış yoliyle 
gelen eşya (Bakanlar Kurulu İtarariyle); 

3. Millî Savunma ihtiyacı için Hükümet 
tarafından doğrudan doğruya getirilen veya 
sipariş üzerine getirilen silâhlar ve bunların 
parçaları ve teferruatiyle her türlü harb mü
himmatı ve harb ganimetleri; 

4. Kara sınırından beş kilometreye kadar 
derinlikte bulunan köyler ve kasabalar ahalisi
nin gümrük kapılarından geçirdiği kendisinin 
veya ailesinin kullanmasına mahsus eşyadan 
gümrük giriş vergisinin tutarı 500 kuruşu geç-
miyen miktarı; 

5. Harb tutsakları adına bağış yoliyle gön
derilen yiyecek, içecek (tütün ve sigara dâhil) 
ve giyecek eşya, (karşılıklı olmak şartiyle); 

6 - a) Millî deniz ve hava gemilerinin ya
bancı limanlarda ve meydanlarda yalnız kendi 
ihtiyaçları için aldıkları donatım eşyası; 

b) Yabancı deniz ve hava gemilerinin için
de getirdikleri ^eya Türk limanlarında güm-
rüklenmemiş mallardan aldıkları yakıtlar ve 
yağlayıcı maddelerle gemi adamları ve yolcula
rına mahsus yiyecek ve içecekler ve donatım 
eşyası; 

(Gemilerden dişarı çıkarılmaması ve karşı
lıklı olması şartiyle); 

c) Büyük kabotaj yapan Türk gemileri ve 
uçakları hakkında da yukardaki hüküm uy
gulanır. Ancak, bu gemiler küçük kabotaj se
ferleri esnasında yabancı yakıt, yiyecek ve içe
cek maddelerini, vergileri ödenmek şartiyle 
kullanabilirler; 

d) Yemekli vagonların Türkiye sınırından 
geçtikten sonra hazırhyacakları ilk kahvaltı ve 
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yemek için kullanacakları yiyecek ve içecek
ler ile yakıtlar; 

(Tekel maddeleri bu hükmün dışındadır.) 
7 - a) Turizmi teşvik maksadiyle kurulmuş 

resmî teşekküller ile Türkiye turing ve otomo
bil kurumu için getirilecek ve parasız dağıtıla
cak olan otel ve propaganda ilânları, broşür
ler, duvar takvimleri, otomobil plâkaları, yol 
işaretleri, rozetler, mükâfat kupaları ve şiltleri; 

b) Yabancı turizm teşekkülleri tarafından 
parasız dağıtılmak üzere Türkiye turizm te
şekkülleri ile Türkiye turing ve otomobil ku
rumuna gönderilen yabancı turizm propaganda 
afişleri, broşürleri, rehber ve takvimleri (Kar
şılıklı olmak şartiyle) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler; Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir;. 

Diplomasi muaflıkları 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 

eşya karşılıklı olmak şartiyle Gümrük Vergisin
den muaftır: 

1. Yabancı devlet başkanları ve aileleri ile 
refakatlerine memur olanların birlikte getirdik
leri ve Türkiye'deki ikametleri esnasında getir
tecekleri eşya; 

2. Yabancı devleterin Türkiye'deki elçi ve 
ailelerinin kendilerine ve elçiliğe mahsus olarak 
birlikte getirdikleri veya sonra getirecekleri eş
yalar ile elçilikler inşasına mahsus malzeme; 

3. Diplomasi memurlarının ve resmî bir zi
yaret ve vazife için memleketimize gelen delege 
ve askerî heyetlerin Gümrük ve Tekel ve Dışiş
leri Bakanlıklarınca birlikte tesbit edilecek eş
yaları ; 

4 - a) Türkiye'deki yabancı konsoloshanele
re mahsus bayrak, arma ve basılmış defterler, 
başlıklı kâğıtlar alındılar, pasaportlar, şahadet
nameler, pullar ve resmî mühür ve damgalar ile 
benzerleri eşya; 

b) Meslekten olan başkosolos, konsolos ve 
muavin konsoloslar ile meslekten olan konsolos
luk memurlarının memuriyetlerine ilk defa ge
lişlerinde beraberlerinde veya 'bu gelişlerinden 
iki ay önce gelen kullanılmış ve kullanılmamış 
zat eşyası ve kullanılmış ev eşyası ile gelişlerin
den itibaren altı ay içinde gelen yalnız kullanıl
mış zat ve ev eşyası; 

5. Yukardaki 1, 2 ve 3 numaralı fıkralarda 
sözü edilenlerin ıbinek ve hizmet otomobilleri ile 
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inesîekten olan başkonsolos, 'konsolos ve muavin ' 
konsolosların yakardaki müddet içinde getire
cekleri birer binek otomobilleri. 

Bu madde hükümlerine göre muaf giren oto
mobilleri muaflık (hakkı olmıyan kimse ve yerle
re satıldığı veya devredildiği takdirde, bu satış 
ve devir giriş tarihinden itibaren ikinci yıl için
de yapılmış ise Gümrük Vergisinin % 50 si, 
üçüncü yıl içinde yapılmış ise % 75 i indirilir. 

Esaslı surette hasar görmüş olan binek oto
mobilleriyle üç yıl geçtikten sonra satılan veya 
devredilenlerden Gümrük Vergisi aranmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ve kurye çan
talarına ait gümrük işlemleri Dışişleri ve Güm
rük ve Tekel Bakanlıklarınca birlikte teısbit olu
nur. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Bir sual sora
cağım : Burada (meslekten olan konsolosluklar) 
tâbiri geçiyor; (Meslekten olmıyan konsoloslar) 
fahrî konsoloslar mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NKDİM GÜNDÜZ ALP (Edirne) •— Evet, fahrî 
konsoloslardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
îer... Kabul edilmiştir. 

Zat ve ev eşyası 
ON DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda ya

zılı eşya, Gümrük İdaresince şartlarına ve göste
rilen esaslara uygun görüldüğü takdirde Gümrük 
Vergisine tâbi tutulmaz: 

1 - a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı 
için gelen eşya; 

b) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri şa
hıslarına ait kullanılmış ve kullanılmamış zat eş
yası ile nakil vasıtaları hizmetlilerinin yalnız 
kullanılmış zat eşyası; (yolcunun gelişinden iti
baren en geç altı ay sonra veya iki ay önce ge
len yalnız kullanılmış zat eşyası da bu hükümden 
faydalanır). 

e) Şahsi madalya ve nişanlar ile yabancı 
memleketlerdeki bilim ve sergi ve müsabaka he
yetlerince verilmiş mükâfatlar, hâtıralar ve Tür
kiye'de yapılan müsabakalarda mükâfat olarak 
verilmek üzere bağış yoliyle gönderilen eşya; 

2 - a) Türkiye'de yerleşmek üzere gelen ec
nebilerin ; 

b) Yabancı memleketlerdeki daimî vazifele
rinden dönen Türkiye memurlarının; 
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c) Yabancı memleketlerdeki tahsillerinden 

dönen TÜÎ?: öğrencilerin; 
d) Ticaret ve sair maksatlar ile yabancı 

memleketlerde yerleşip de iki yıl ikametten sonra 
dön,en türklerin; 

Göç. suretiyle beraberlerinde veya kendilerin
den iki ay önce veya altı ay sonra gelen kullanıl
mış ev eşyası; 

(iki yıl oturmaksızm mücbir sebepler dolayı-
siyle dönenlerin ev eşyası da bu hükümden fay -
dalanır ve müddet kayıtlarına bakılmaz). 

e) Türkiye'de oturan bir Türkle evlenerek 
yabancı ülkedeki asli ikametgâhını terk ile Tür
kiye'ye gelen gelinin beraberinde veya gelişin
den iki ay önce veya altı ay sonra gelen cihaz 
eşyası -. 

I) Yabancı memleketlerdeki Türklerin ölü
mü ile Türkiye'de oturan veya Türkiye'ye dönen 
kanuni mirasçılarına intikal eden zat ve ev eşyası; 

(Bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl 
içinde getirilmesi ve ölene aidiyetinin ve namla
rına gelenlere intikalinin kanaat verici belge ile 
ispatı şartiyle). 

Yukarıki 1 - b ve 2 - a, b, c, d, e, f, fıkrala
rına göre gümrüksüz geçirilecek eşyanın çeşit ve 
miktarı, sahiplerinin içtimai durumları göz önün
de tutularak gümrükçe takdir olunur. 

3. .Mezarlıklara ve Millî âbidelere konmak 
üzere getirilen veya gönderilen çelenkler ve bu 
mahiyetteki eşya ile içinde ölü veya ölünün kül 
veya kemikleri bulunan tabut, vazo ve sair kap
lar ve bunlarla birlikte getirilen veya daha önce 
veya sonra gönderilen çiçek, çelenk ve bu mahi
yetteki eşya; 

4. Her türlü Türk parası, banknot, esham ve 
tahvilleri ile Türkiye'ye sokulması yasak olmı
yan yabancı devlet paraları ve esham ve tahvil
leri ve bunların kuponları ile çekler ve poliçeler; 

5. Resmî veya özel daire, müessese ve şahıs
lara ait muamele görmüş defterler, evrak ve bel
geler ve Türk elçilik ve konsolosluklarından geri 
getirilen her türlü eşya; 

6. Gümrükçe ticari mahiyeti olmadığı ta
hakkuk eden numunelik eşya ve modeller. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) — Efendim, 
bu madde memlekette ticari mahiyeti olmıyan 
ve memleket ekonomisi bakımından Gümrük Ver
gisi mükellefiyetiyle alâkası olmıyan ve fakat tat-
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bikaıtta gümrükleri daima oyalıyan birtakım ko
laylıklar mahiyetinde muaflıkları ihtiva ediyor. 
Bu maddenin I. B fıkrasında yolcuların eşyası 
hakkında muafiyet, kabul ediyoruz. Bu muaflığı 
eşya, yolcuların şahsına ait olmak kaydiyle kabul 
ediyoruz. Binaenaleyh, bir yolcu ancak kendi
sine ait eşyasını gümrükten muaf olarak geçire
bilir. Yani zatî, kullanacağı eşyasını. 

Gümrüklerde bilhassa yolcularla gümrükçü
ler arasında en çok münakaşayı mucip olan şey 
ufak tefek hediyelerdir. Bir baba çocuğuna bir 
bebek, karısına veya akrabalarına bir şey geti
riyor gümrükler bundan vergi istemek zorunda 
kalıyorlar. Bunun önüne geçmek için ya bir ida
ri müsamaha yapmak veyahut Gümrük Resmi 
almamak iktiza eder. Müsamaha memurlar için ko
lay bir şey olmuyor. Vergi istemek de yolcuları 
fazla üzüyor. Komisyonda bu madde konuşu
lup da Heyetinize sevkedildikten sonra yolcula
rın getirecekleri bu gibi hediyelik eşya Gümrük 
Resmi tutarı 25 liraya kadar olanlarını da ver
giden muaf tutmak teklifi ile karşılaştık. Bu
raya bir kayıt koyarsak yolcuların getirdikleri 
hediyelik eşyalardan dolayı Gümrüklerde eksik 
olmıyan münazaalar ortadan kalkar ve yolcula
rın bunları gizleme yollarına sapmaları önle
nir, denildi 

Yüksek Heyetiniz tasvip ederse Komisyonu
muz böyle bir fıkranın maddeye eklenmesine 
muvafakat ediyor, Hükümet de bu noktada Ko
misyonla mutabıktır. Keyfiyeti Yüksek takdi
rinize arzediyorum. 19 ncu maddenin 1. B fık
rasının sonuna eklenecek fıkra şöyle olacaktır: 
(Yolcuların beraberlerinde getirdikleri Gümrük 
Vergisi tutarı 25 lirayı geçmiyecek miktardaki 
hediyelik eşya da zat eşyası gibi muaftır). 

Dr. KÂMÎL ÎDİL (Maraş) — Arkadaşlar; 
bu kanunda bu maddenin (D) fıkrasında (Göç 
suretiyle beraberlerinde veya kendilerinden iki 
ay önce veya altı ay sonra gelen kullanılmış ev 
eşyası) demek suretiyle iltibasa meydan veriyor 
zannederim. Çünkü « iki ay önce * denince şah
sın vürudundan iki ay geçmeden evvel gelen
ler gibi bir mâna çıkıyor. Bu bakımdan bunu 
« kendilerinden en çok iki ay önce ve altı ay 
sonra » diye tashih buyurulursa iltibasa mahal 
kalmaz. Bunun için de bir önerge veriyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun teklif ettiği ilâve 
fıkrayı okutuyorum. 
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19 ncu maddenin (l.b.) fıkrasına ilâve: 
(Yulcularm beraberlerinde getirdikleri güm

rük vergisi tutarı 25 lirayı geçmiyecek mik
tardaki hediyelik eşya da zat eşyası gibi muaf
tır.) 

Hükümet de mutabık mıdır? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MAH

MUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) — Evet. 
Efendim; Kâmil İdil arkadaşımızın temas et

tiği nokta maddenin (2.d) fıkrasıdır. Bu fıkra 
şöyledir: 

Ticaret vesair maksatlarla yabancı memle
ketlerde yerleşip de iki yıl ikametten sonra dö
nen Türklerin göç suretiyle beraberlerinde veya 
kendilerinden iki ay Önce veya altı ay sonra ge
len kullanılmış ev eşyası, iki ay önce demedik, 
anlaşılır diye. Altı ay sonra kaydını koyduk. 
Zaten cümlenin ibaresiyle mâna tamamen anla
şıl maktadır. 

Yabancı memleketlerde yerleşip sureti kati-
yede tekrar memlekete avdet eden vatandaşlar 
eşyasını beraberlerinde getirirler, yahut eşya
larını daha evvelce nâkillere teslim etmiş olur
lar ve bu eşyalar kendilerinden evvel gelebilir. 
Bunun aksi de olabilir yani eşyalar, kendilerin
den sonra da gelebilir. Maddeye göre eşyanın 
muaflıktan faydalandırılması için yolcudan en 
çok iki ay önce veya en geç altı ay sonra gel
miş olmak lâzımdır. Mücbir sebepler olursa bu 
müddet uzatılabilir. Bunun için altta bir fıkra 
vardır. Arkadaşım, bu cihetin tavzihini istiyor 

BAŞKAN — GÖç suretiyle beraberlerinde 
veya kendilerinin iki ay önce... 

MAHMUT NEDlM GÜNDÜZALP (Devam
la) — «En çok» kelimelerinin ilâvesi teklifin
de bulunuyorlar. Metni yazarken anladığımız 
ve kastettiğimiz mâna da budur. Binaenaleyh 
tavzih sadedinde iki kelimenin yazılmasında hiç
bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Komisyonun bir itirazı yoktur. 
Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin 2 nei b fıkrasındaki iki 

ay önceden evvel (en çok) kaydının konmasını 
arzederim. 

Maraş Milletvekili 
Dr. Kâmil îdil 

BAŞKAN — Hükümet ne diyor 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FAZIL 

ŞEREFETTİN BÜRGE (Kocaeli) —. Muvafık. 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.. Al

ım yani ar... Önerge dikkate alınmıştır. 
İfl ncu maddenin. (B) fıkrasının sonuna (Yol

cuların beraberinde getirdikleri Gümrük Vergisi 
tutarı 25 lirayı geçmiyecek miktardaki hediyelik 
eşya da zatî eşyası gibi muaftır.) Fıkrasının ilâ
vesini komisyon teklif ediyor. 

Komisyonunun bu teklifini de oyunuza sunu
yorum.. Dikkate alanlar... Dikkate almıyanlar... 
Dikkate alınmıştır. 

Maddeyi bu ilâvelerle ve bu tashihlerle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Turistik kolaylıklar 
YİRMİNCİ MADDE — Asıl ikâmetgâhı ya

bancı memleketlerde olan Türk ve yabancı sey
yahların birlikte veya kendilerinden iki ay önce 
veya sonra getirdikleri 21 nci maddenin (6) nu
marasında yazılı seyahat vasıtaları, av, spor ve 
diğer eşyaları için vergi teminatı olarak kara se
yahatlerinde Uluslararası turizm ve otomobil 
birliğine mensup Türkiye turing ve otomobil ku
rumunun veya bunun kefalet ettiği ecnebi ku
rumların ve hava seyahatlerinde Türk Hava Ku
rumunun veya bu kurumun kefalet ettiği Ulus
lararası hava federasyonunun veya bu hava fe
derasyonuna mensup Uluslararası Hava Kuru
munun verecekleri triptik veya gümrük geçiş kar
neleri (ancak bir yıl içinde ihraç şartiyle) kabul 
olunur. 

Motorlu vasıtaların mûtat depolarındaki akar
yakıt ve madenî yağlardan vergi aranmaz. Çalın
mak ve kaza neticesi parçalanmak yüzünden tek
rar çıkarılması mümkün olmıyan vasıta ve eşya
nın da vergileri aranmaz ve teminatları çözülür. 

Çalınma hâdisesi mahkeme ilâmı veya hâdise
nin vukubulduğu mahallin en büyük mülkiye âmi
rinin belgesiyle ispat edilir. 

Kaza dolayısiyle çıkarılamıyan taşıt ve eşya
nın enkazı Hükümete terkedilmek ve keyfiyet 

mülkiye âmirinden alınacak bir belge ile gümrü
ğe ispat olunmak lâzımdır. 

Hükümete terkedjlen ve hiç işe yaramıyan va
sıta ve eşyanın usulü dairesinde yoketme masraf
ları sahiplerince ödenir. 

BAŞKAN —Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Geri gelen eşya rejimi 

Geri gelen eşya 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Yabancı mem-
f 

leke ti ere çıkarıldıktan sonra asli nitelikleri de-
ğişmeksizin geri getirilen aşağıda yazılı memle
ket eşyası ayniyetleri gümrüğe ispat ve tevsik 
edilmek şartiyle vergiye tâbi değildir. 

1. Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Tür
kiye'nin bir yerinden başka bir yerine sevk için 
yabancı topraktan transit geçirilerek en geç altı 
ay içinde geri getirilen eşya; 

2. Gittiği memleketin gümrük hududundan 
dışarı çıkarılmıyarak veya bu memlekette muvak
kat kabul ve muaflık usulüne tâbi tutularak çı
kışından itibaren en geç iki yıl içinde geri getiri
len eşya; 

3. Gittiği memleketin gümrük hududundan 
geçtikten sonra satılmamak veya alıcısı tarafından 
iade edilmek yüzünden en geç iki yıl içinde geri 
getirilen eşya; 

4. Temizlenmek, boyanmak ve tamir edilmek 
gibi bir maksatla çıkarıldıktan sonra Gümrük 
Vergisi ödenmesini gerektirecek asli bir kısım 
ilâve edilmeksizin en geç bir yıl içinde geri geti
rilen eşya; 

(Asli bir kısım ilâve edilmiş ise yalnız bu par
çadan gümrük alınır.) 

f>. Yerli mahsul ve mamullerin çıkışında am
balaj olarak kullanılıp en çok bir yıl içinde do
lu veya boş olarak geri getirilen kaplar ve örtü
ler ve sargılar ile göç eşyası naklinde kullanıl
mış liftler; 

6. Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'de 
mukim Türk ve yabancıların Türkiye'den çıkışın
dan itibaren en geç bir yıl içinde beraberlerinde 
veya kendilerinden iki ay önce veya sonra geri geti
rilen her türlü taşıtları ve bunların yedek ve ye
nileme parçaları ile hayvanları ve bunların binek 
ve koşum takımları, römork ve rulotlar, seyahat 
esnasında kullanılmaya mahsus mutfak ve yatak 
eşyası ve kamping, av, kayak ve sair spor alât 
ve takımları ve vasıtalara takılmış radyo cihazla
rı; 

(Motorlu taşıtarm mûtat depolarında art-
mş bulunan akaryakıt ve yağlardan vergi alın
maz.) 
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7. En genç altı ay içinde geri getirilen yük 

ve yolcu taşıtları ve hayvanlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ahalisine kolaylıklar 
YİRMİ ÎKÎNCÎ MADDE — Hudut bölge

sindeki topraklarını işlemek ve bu bölgelerdeki 
otlaklarda hayvanlarını otlatmak hakkı an
laşma ile tanınmış olanlardan : 

1. Türkiye'de oturanların hududun öbür 
tarafına götürüp mevsim sonunda geri getir
dikleri hayvan ve ürünleri ile taşıtları ve alet
leri, 

2. Karşı taraf ülkesindekilerin mevsim so
nunda geri götürmek üzere getirdikleri hayvan 
ve taşıtları, kapları, ve örtüleri, kendi arazile
rinde kullanacakları tohumları ve gübreleri ile 
aletleri, 

Tesbit edilecek usule uyulmak şartiyle ver
giden muaftır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Geçici kabul rejimi 

Geçici olarak giren eşya 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiye'de 

tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok işçi
lik gördükten sonra en geç bir yıl içinde tekrar 
çıkarılacak yabancı eşyanın vergileri teminata 
bağlanır. 

Bu hükümden faydalanabilecek eşya ile 
bunların görebilecekleri işçilik derecesi ve fire 
nispetleri Ekonomi ve Ticaret ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklarınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda 
yazılı maksatlarla memlekete geçici olarak gi
recek eşyanın vergileri teminata bağlanır : 

1. Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek 
veya benzeri bir işçilik görmek üzere gelen ve 
altı ay içinde tekrar çıkarılan eşya; 

2. Memleket eşyasının çıkışında ambalaj 
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maddesi olarak kullanılmak üzere gelen eşya 
ile göç eşyası naklinde kullanılan ve altı ay 
içinde tekrar çıkarılan liftler; 

(Bu hükümden faydalanacak ambalaj mad
delerinin çeşitleri ve hangi eşyanın çıkışında 
kullanılacağı ve ne kadar müddet içinde çıka
rılacağı ve fireleri Ekonomi ve Ticaret ve Güm
rük ve Tekel Bakanlıklarınca tesbit edilir.) 

3. Altı ay içinde tekrar çıkarılmak üzere 
sergi, panayır ve pazarlar, koşu ve müsabakalar 
ve konferanslar ve törenler için getirilen eşya 
ile tiyatro ve sirk heyetlerinin getirdikleri sah
ne ve temsil eşyası, takımları ve hayvanları; 

4. Siparişe mahsus olmak üzere getirilen 
her çeşit numunelik ve modellik eşya; 

(Altı ay içinde çıkarılmak ve yabancı fabri
ka ve sanat sahipleri ile bunların seyyar tica
ret memurları tarafından getirilmek ve karşı
lıklı olmak şartlariyle.) 

f>. Tecrübe ve muayene edilmek için gelen 
ve en geç altı ay içinde çıkarılan eşya; 

6- Büyük inşaat ve tesisatta geçici olarak 
kullanıldıktan sonra tekrar çıkarılacak fennî 
vasıtalar ve bunların takımları; 

(Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel Bakanlık
larının kararı ile.) ı 

7. Hükümetin izni ile memleketimizde ka
zılar ve araştırmalar yapan kimse veya heyet
lerin bu maksatlar için getirdikleri aletler ve 
takımları; 

(Bunların çeşitleri ve tekrar çıkış müddeti 
Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilir.) 

8. İdari ve adlî kaza için delil olarak ge
tirilen ve tahkikat veya muhakeme sonunda çı
karılan eşya; 

9. Türkiye'de geçici bir zaman için otur
mak üzere gelenlerin kendilerine mahsus olan 
ev ve kamplama eşyası; 

(Bunların çeşitleri ve miktarları seyahatin 
maksadına ve devamı müddetine uygun olmak 
ve altı ay içinde iade edilmek şartiyle) 

Bunlardan yerleşmek üzere Türkiye'de ka
lanların yukarda yazılı eşyalarından yalnız kul
lanılmış ev eşyası hakkında (19) ncu madde
nin 2 - a fıkrası uygulanır. 

10. Yabancı memleketlerde oturan fen ve 
sanat sahipleri ile amelenin sanatlarını icra 
için Türkiye'ye gelişlerinde beraberlerinde ge
tirilen veya kendilerinden bir ay önce veya bir 
ay sonra gelen ve altı ay içinde tekrar çıkarı-
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lan kendilerine mahsus cihaz ve aletleri ile ta
kımları ; 

11. Yapılan anlaşmalara göre geçici olarak 
Türkiye'ye giren muharrik ve müteharrik de-
miryol vasıtaları ile hudut nakliyatında kulla
nılan taşıtlar; 

(Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlık
larınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde.) 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Sürenin uzatılması 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun 

bundan önceki maddelerinde yazılı müddetlere 
ilişkin hükümlerin uygulanmasında Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca mücbir sebepler itibara alına
rak bu müddetler duruma göre uzatılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Bölüm 
Verginin geri verilmesi ve ertelenmesi 

Geri verme 
YİRMİ ALTİNCİ MADDE 
1. 'Kanuna göre vergiden muat: olduğu halde 

yanlışlıkla alındığı anlaşılan vergiler mükellefe 
re'sen geri verilir. 

2. Gümrük Vergisi ödenerek ithal edilmiş 
olan eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı çık
masından dolayı ret ve iade edilmesi halinde key
fiyet malın iadesinden önce gümrüğe yazı ile 
bildirilmek ve yapılacak muayenede yurda soku
lan eşya olduğu gümrükçe anlaşılmak ve memle
ketten tekrar ihracından itibaren en geç altı ay 
içinde geldiği memleket gümrüğü hattından geç
tiği tevsik edilmek şartiyle alman vergiler mü
kellefe geri verilir. Bu isteklerin kabulü için eş
yanın gümrükten çekilmesinden itibaren en geç 
bir ay içinde yapılması ve cezalı gümrük vergisi 
tatbik edilmemiş olması lâzımdır. 

Vergi nispetinin arttığı mahalline geç tebliğ 
edilmesi sebebiyle eski tarife üzerinden vergi 
ödemiş olan mükellefler, gümrükçe farkın öden
mesi hakkında, yapılan tebliğ tarihinden itibaren 
eşyayı bir ay içinde olduğu gibi tekrar ihraç veya 
gümrük antreposuna iade eylemek şartiyle öden
miş vergileri geri isteyebilir. 

BAŞKAN •--• Maddevi kabul edenler... Etmi-

yenler 
O : 1 

Kabul edilmiştir. 

Erteleme 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE - - Memleketin 

iktisadi faaliyetine veya fevkalâde ihtiyaçlarına 
yarıyan eşyanın vergilerini en çok üç ay müddet
le ertelemeye Gümrük ve Tekel Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Ayırım 
Gümrük işlemleri 

Birinci Bölüm 
1 )emiryolları münakalâtı 

Trenler 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Trenler, ge

lişte huduttan itibaren gümrük bulunan ilk istas
yona kadar ve gidişte son gümrüklü hudut istas
yonundan gümrük hattını aşmeaya kadar yolda 
mücbir sebep olmadıkça duramaz, yolcu ve eşya 
alıp indiremez. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Utnıi-
yerıler... Kabul edilmiştir. 

Beyan 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Trenin 

ilk hudut gümrük istasyonuna varışında işlet
menin yetkili memuru hudut gümrüğü ile diğer 
gümrüklerde gümrüklenecek veya Türkiye'den 
transit geçirilecek eşyanın en çok üç nüsha mani
festosu ve yük senetlerini ve bagajlar ile yemekli 
vagon!ardaki yiyecek, içecek ve yakacka madde 
listelerini gümrüğe verir. 

Tren boş gelmiş ise denetlemeden önce yazılı 
olarak gümrüğe bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme 
OTUZUNCU MADDE - - Yukarıki maddede 

yazılı belgelerin verilmesi üzerine gümrükçe ge
rekli denetleme gecikmeden yapılır. Bu denet
leme bitmeden veya gümrüğün izni alınmadan 
vagon değiştirmek veya eklemek suretiyle trenin 
tertibi değiştirilemez. Yük ve yolcu alınıp veri
lemez ve tren yoluna devam edemez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 
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OTUZ BÎRlNCl MADDE — Demiryolu ile 

Türkiye'den çıkarılacak eşyanın en çok üç nüsha 
manifestosu ve yük senetleri, bagajlar ile yemek
li vagonlardaki yiyecek, içecek ve yakacak mad
de listeleri de yetkili gümrüğe verilir. 

Bu belgeler verilmeden ve gerekli gümrük de
netlemesi bitmeden tren istasyondan ayrılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

tkinei Bölüm 
Kara taşıtları 

OTUZ iKÎNCl MADDE — Yabancı memle
ketlerden demiryolundan başka kara taşıtları ile 
ancak yetkili bir hudut gümrüğüne eşya getirile
bilir. Yetkili olmıyan bir hudut gümrüğüne ge-
1 irilen eşya gümrük denetlemesi altında yetkili ı 
gümrüğe götürülemediği takdirde geri çevrilir. 

iç ve kıyı gümrüklerinden birine götülülecek 
veya Türkiye'den tıansit geçirilecek eşya, hudut ı 
gümrüğünce muayene edilir ve vergileri temi
nata bağlanır. 

Hudut gümrüğünün gümrüklemesine yetkili 
olmadığı eşyanın teminatı nevine mahsus en yük
sek tarife üzerinden hesaplanır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tâyin edilecek 
nitelikteki taşıtlarla iç veya kıyı gümrüklerine 
götürülecek veya transit geçirilecek eşya için de
miryolu ile yapılacak taşımalar hakkındaki usul 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yukarıki mad
dede yazılı kara vasıtalarının sahip veya sürücü
leri getirilen eşyayı hudut gümrüğüne üç nüsha 
manifesto ile beyan ederler. Manifesto yoksa 
gümrükte hazır bulundurulacak manifesto ör
neklerinden doldururlar, taşıtlar boş gelmişse 
keyfiyeti ağızdan beyan ederler. Sözlü beyanlar 
tutanakla tesbit olunur. 

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

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yürütüle
rek getirilen hayvanlar ancak yetkili sağlık ve 
gümrük kapılarından sokulabilir. 

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

OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Demiryolundan | 

başka kara taşıtlariyle Türkiye'den çıkarılacak 
e^ya yetkili hudut gümrüğünden çıkarılır. Güm-
ıük işlemi, yetkili bir iç veya kıyı gümrüğünde 
yapılmış eşya yetkili sınır gümrüğünün denetle
mesi yapıldıktan sonra çıkarılır. 

Taşıt sahip veya sürücüleri götürecekleri yük
ler için bunların çıkış işlemini yapan gümrüğe 
en çok üç nüsha manifesto verirler. Boş olarak 
gidişlerde keyfiyet hudut çıkış gümrüğüne sözle 
beyan olunjır ve bu beyanlar gümrükçe tutanak
la tesbit edilir. 

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

OTUZ ALTINCI MADDE — Yürütülerek 
ihraç edilecek hayvanlar anicak yetkili hudut sağ
lık ve gümrük kapılarından çıkarılabilir. 

B4ŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Deniz taşıtları 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Yabancı li
manlardan gelen gemiler gümrük bölgesine gir
diklerinde mücbir sebepler olmadıkça girecek
leri limana göre mûtat olan rotayı değiştire
mez, yolda duramaz, başka gemilerle temas ede
mez ve gümrük bulunmıyan yerlere yanaşamaz. 

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

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Türk li
manları ile yabancı limanlar arasında sefer ya
pan gemiler gümrük bölgesinde gümrük denetle
mesine tâbidir. Gümrük memurları gemi ve yük 
defter ve kayıtlarını incelemeye, gemide araştır
ma yapmaya ve gerekirse ambarları mühür altı
na almaya yetkilidir. -

Muntazam seferli gemiler girecekleri limana 
varıncaya veya açık denize ulaşıncaya kadar yal
nız göz altında tutulur. 

Harb gemileri bu hükmün dışındadır. 

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

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Yabancı 
limanlardan gelip Türk limanlarına veya 
nehirlerine girecek gemiler, gümrük denetle
mesi yapılmak üzere belirli yerlerde durur 
veya yol keserler. 

Gemi kaptanı gümrük memurlarına geminin 
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tasdikli jurnalini, orijinal manifestosunu, ku
manya ve yakıtlar ile gemi adamlarına ait eş
ya listelerini gösterirler. Kaptanlar manifesto 
harici olarak alınmış veya manifestoya dâhil 
edilmeksizin taşınması âdet olmuş eşyayı da 
araştırmadan önce memurlara beyan ederler. 

Kaptanlar geminin envanteri ile pılânım da 
lüzumu halinde gümrük memurlarına gösterir
ler. 

Türk limanları ile yabancı limanlar arasın
da sefer yapan gemiler Türk limanlarında 
gümrük denetlemesi altındadır. 

Gemi adamları ile yolcuları ve gemilere gi
rip çıkacak görevli görevsiz kimseler gidiş ve 
gelişlerinde gümrük yolcu salonlarından veya 
gümrük denetlemesi altındaki iskelelerden geçe
ceklerdir. • 

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

Manifesto 
KIRKINCI MADDE — Yabancı limanlardan 

gelen gemilerin kaptanları veya acentaları ge
minin Türk Limanında yukarıki maddeye göre 
yapılacak ilk gümrük denetlemesinden itibaren 
en geç 24 saat içinde o limana çıkarılacak eş
yanın asıl manifestosu ile Türkçe iki örneğini 
Gümrük İdaresine verir. Asıl manifesto verile
mediği takdirde aslı gösterilir ve taraflarından 
tasdikli bir örneği verilir. Müddetin başlan
gıcı veya sonu tatil günlerine raslarsa bu gün
ler müddetin hesabına katılmaz. Mücbir sebep
lerden ileri gelen gecikmeler de gümrüklerce 
itibara alınır. 

Gemi limana boş gelmiş veya o limana bo
şaltacak yükü yok ise veya seyyah ve tenez-
züh gemisi ise kaptan veya acentaları bu lima
na uğrama sebeplerini yukarda yazılı müddet
ler içinde yazılı olarak gümrüğe bildirir. Li
manda acentası olmıyan yabancı gemi kaptan
ları beyanlarını Türkçe yazamadıkları takdirde 
kendi dili ile birlikte Uluslararası kullanılan 
Garp dillerinden biri ile de yazabilirler. 

Yolcu ve seyyahlara ait olup manifestolara 
kaydı âdet olmıyan bagajların manifestolara 
kaydı mecburi değildir. 

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

4.1949 O : 1 
i Asıl manifesto 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Asıl manifesto, 
konişmentolara göre gemide tutulan yük def
teri ve mahreç limanlarındaki yetkili resmî 

! mercilerce onanmış olan yük beyannameleridir. 
Bu belgeler mahallindeki Türkiye konso

losluklarına ilgililerce tasdik ettirilir. 
Devlet Denizyolları ve başka işletmelerin 

muntazam seferli veya seyyah gemilerine ait 
asıl manifestolar, karşılıklı olarak, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca konsolosluk tasdikmdan 
müstesna tutulabilir. 

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

Harb gemileri 
KIRK İKİNCİ MADDE — Türk ve yabancı 

donanmasına mensup harb gemileri ile getirilen 
ve Türkiye limanlarına çıkarılacak olan eşya da 
Gümrüğe bildirilir. 

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

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Yabancı liman
lardan yük getiren Türk ve ya'bancı gemiler ma
nifestolarını Gümrük İdaresine vermedikçe yük
lerini boşaltamaz ve o limandan yük alamazlar. 

An/îak muntazam sefer yapan gemiler ile ha
va ve liman durumu bakımından zaruret görü
len hallerde muntazam sefer yapmıyan gemilere 
Gümrük İdaresince manifesto verilmeden önce 
de yük boşaltmak ve almak için müsaade olu
nabilir. Mücbir sebepler dolayısiyle karaya çı
karılan eşya için manifesto verilemezse bunlar 
liste ile teshit olunur. 

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

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Türk liman
larından yabancı limanlara hareket edecek yerli 
ve yabancı gemilerin kaptanları hareketlerinden 

I önce o limandan yükledikleri eşyanın manifes
tosunu gümrüğe gösterir ve bir örneğini verir
ler ve eğer gemi o limandan yük almamış ise 

I keyfiyeti yazılı olarak bildirirler. 
Gümrük idareleri de her iki halde geminin 

ayrılması için gecikmeksizin kaptana izin kâğı
dını verir. 

Muntazam sefer yapan veya Türkiye'de acen-
I tası bulunan gemilerin manifestoları ve beyan 
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kâğıtları hareketlerinden itibaren 48 saat içinde 
acentalarmca verilebilir. Bunların izin 'kâğıtları 
gümrükçe ona göre hazırlanır. 

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

Kabotaj 
KIRK BEŞİNCİ MADDE — Türkiye liman

ları arasında sefer yapan Devlet Denizyolları ge
mileriyle acentası bulunan ve muntazam sefer 
yapan sair gemilerin taşıdıkları memleket eşya
sı için gümrüklerce manifesto veya başka bir 
belge aranmaz. Ancak bu gemiler Gümrük ver
gisi gideceği limanda ödenmek üzere yabancı 
eşya alır veya yolda yabancı limana uğrarlarsa 
büyük kabotaj yapan gemiler hakkındaki hü
kümlere tâbi olurlar. Bakanlıkça bu gemilerin 
gerek yolcu, gerek eşyalarına ait gümrük denet
leme işlemlerinde gerekli kolaylıklar gösterilir 
ve elverişli usuller konulur. 

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

KIRK ALTINCI MADDE — Yukarıki mad
de dışında kalan gemilerin Türkiye limanları 
arasındaki (Marmara denizi dâhil) sefer ve nak
liyatı gümrükçe denetlenir. Bunlar bakanlığın 
tâyin edeceği şartlar ve vereceği izin ile Türk 
limanları arasında yabancı eşyayı aktarma sure
tiyle taşıyabilirler. 

Yukarıki fıkrada yazılı nakliyat ile yabancı 
gemilere açık Türkiye limanları içinde, yabancı 
kıyılara yakın liman ve iskelelerimiz arasında 
ve Marmara ve Boğazlarda çalışan 20 tondan 
küçük taşıtlarla balıkçı kayıkları üzerinde ya
pılacak gümrük denetlemi mahallî durum ve 
şartlar ve bu vasıtarın çalışma imkânları göz 
önünde tutularak Bakanlıkça düzenlenir. 

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

Dördüncü Bölüm 
Hava gemileri 

KIRK YEDİNCİ MADDE — 
1. Yabancı memleketlerden Türkiye'ye ge

len ve Türkiye'den yabancı memleketlere gidecek 
olan uçaklar, gümrüklü ve yetkili hava limanın
da (Meydan) gümrük denetlemesini yaptırırlar. 

2. Gelişte denetlemeden önce, dönüşte de
netlemeden sonra Türkiye'de mecburi iniş yapan 
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uçak komutanları Bakanlığın emir ve talimatları
na uyarlar. 

3. özel bir müsaade ile gelen ve giden uçak 
komutanları verilen talimata göre hareket eder
ler. 

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

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Yukarıki 
maddede yazılı hava gemilerinden, gemi, yolcu 
ve yük için tehlike teşkil etmedikçe yere eşya 
atılamaz. 

Bu türlü vakalar ilk temas ve fırsatta güm
rüğe bildirilir. 

Lüzumu halinde, gazete, dergi ve mektup pa
ketleriyle sair eşyanın uçaklardan yere atılma 
şekli Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıkla
rınca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Btmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Pilot 
marifetiyle sevk ve idare edilmiyen hava gemileri 
ile Türkiye'ye yabancı memleketten eşya geti
rilemez. 

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

ELLİNCİ MADDE — Yabancı memleketler
den gelen hava gemilerinin komutanları inecek
leri ilk gümrüklü hava limanına çıkarılacak yük
leri gösterir mahreç gümrük idaresi veya resmî 
bir makamca onanmış İM nüsha manifesto ile 
yük senetlerini ve yolcu, kumanya, akaryakıt lis
telerini Gümrük idaresine verirler. 

Hava gemisinde başka bir hava meydanına 
çıkarılacak yük var ise pilot bunlara ait mani
festo ve yük senetlerini de gümrük idaresine gös
terir. 

Hava gemisi boş gelmiş veya Türkiye'de çı
karılacak yük ve yolcusu yok ise pilot gelişinin 
sebebini yazılı olarak gümrük idaresine bildirir. 
Gümrük idaresi lüzumunda, kanun ve millet
lerarası anlaşmalar hükümlerine göre hava ge
misinde bulunması gerekli sair defter ve belge
leri de ineeliyebilir. 

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

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Yere inmeksizin 
transit geçecek hava gemileri anlaşmalar uyarın-
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ca karşılıklı olarak yukarıki maddelerde yazılı 
mükellefiyetlerden müstesnadır. 

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

ELLİ İKİNCİ MADDE — Yabancı ülkelere 
gidecek hava gemilerinin komutanları hareketten 
önce gümrüğe havalanacağı limandan aldığı yük 
için iki nüsha manifesto verirler. 

Muntazam seferli hava gemilerinin manifesto
ları hareketinden itibaren 24 saat içinde acen-
taları tarafından verilebilir. 

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

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Millî Savunma 
hava kuvvetlerine mensup uçaklar ile Hükümetin 
müsaadesi üzerine gelen yabancı devletlerin 
harb uçakları gümrük denetlemesine tâbi de
ğildir. 

Şu kadar ki, bu hava gemileriyle yabancı 
ülkelerden eşya getirildiği veya Türkiye'den 
eşya .götürüldüğü takdirde bunlar gümrüğe 
bildirilir 

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

Beşinci Bölüm 
Müşterek Hükümler 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kara ve 
deniz işletmeleri, bu kanuna göre gereken de
netleme icabı birlikte seyahatle görevli gümrük 
memurlarını gidişte ve dönüşte parasız taşırlar. 

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

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Manifestolarda 
eşyanın cinsi, gayrisâfi ağırlığı ve kapların sa
yısı nev'i, markası, numarası ile konişmento 
veya yük senetlerinin numaraları gösterilir. 

Manifesto örnekleri milletlerarası anlaşma
lar ve gelenekler göz önünde tutulmak sure
tiyle Bakanlıkça hazırlanır ve işlemlerde bun
lar kullanılır. 

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

ELLİ ALTINCI MADDE — Türkiye ile ya
bancı memleketler arasında muntazam yük ve 
yolcu servisleri yapan deniz, hava ve demiryol 
işletmeleri, bu kanun hükümlerine göre gerekli 
gümrük denetlemelerini ve işlemlerini yapmak 
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ve kolaylaştırmak üzere depolar, sundurmalar, 
bürolar ve lüzumlu cihaz ve aletleri ve bura
ların aydınlatma ve ısıtma gibi ihtiyaçlarını 
temin ederler. 

Devlet Demir ve Deniz ve Havayolları işlet
melerinin yukarıki hükümlere göre gümrükler
ce yapılacak denetleme şekil ve usulleri ilgili iki 
Bakanlıkça birlikte tesbit edilir. 

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

Üçüncü Ayırım 
Rejimler 

Birinci Bölüm 
Sundurmalar 

ELLİ YEDİNCİ MADDE — Yabancı mem
leketlerden Devlet Demir, Deniz ve Havayolları 
İşletmelerince nakledilen eşya, bu işletmelerin 
mesuliyetleri altında olmak üzere, sundurma, 
hangar ve depo gibi emniyetli ve muhafazalı 
mahallere konulur. 

Başka vasıtalarla gelen eşya, Liman işlet
in esi kurulmuş olan limanlarda bu idareye ait 
sundurmalara ve Liman işletmesi bulunmıyan 
liman ve mahallerde ise ancak gümrük sundur
malarına ve gümrükçe müsaade edilen yerlere 
çıkarılır. 

Yukarıki fıkralar gereğince gümrük denet
lemesi altına konmuş eşyanın aşağıdaki madde
lerde yazılı rejimlerden birisine göre işlem 
yapılması mükellef tarafından usulüne uygun 
bir beyanname ile gümrükten istenir. 

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

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Yukarıki mad
dede gösterilen mahallere konmuş olan eşya, 
oralarda ancak bir ay kalabilir. Bu müddet 
içinde kaldırılmıyan eşya işletme idarelerince 
antrepoya kaldırılır. 

Zaruri hallerde bu müddet Bakanlıkça uza
tılabilir. 

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

ikinci Bölüm 
Giriş Rejimi 

Beyanname 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — 
1. Türkiye'ye kesin olarak girecek eşya 
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gümrüğe iki nüsha beyanname ile "bildirilir. j 

Beyannamede eşyanın cinsi, nev'i ve niteliği 
tatbikatı kolaylaştıracak surette tarifenin ter
tip ve tavsiflerine uygun olarak gösterilir. 

Beyannamelerde aşağıda yazılı bilgiler de 
bulunur: 

a) Beyan sahibinin adı, soyadı, ikametgâh 
adresi ve imzası; 

b) Eşyayı getiren vasıtanın adı, kumpan
yası ve. seferi; 

c) Eşyanın menşei; 
d) Eşya kablarmın sayısı, cinsi, nevi, mar

ka ve numarası (döküm halinde olanların va
gon ve kayık gibi içinde bulundukları vasıta
ların numarası); 

e) Eşyanın gayrisaf veya esas olan ağırlık
ları ve Gümrük vergisi ağırlıktan başka ölçü
ler üzerine konmuş ise bu ölçülere göre miktar- ı 
lan (yazı ve rakam ile); 

f) Eşyanın sif kıymeti. 
Beyanname sahipleri, beyanlarını tevsik et

mek ve muayeneyi kolaylaştırmak üzere, eşya
nın orijinal faturasını, muhtelif hacım ve ağır
lıklarda kaplara ait çeki listesini ve hususi hü
kümlere göre aranacak sair belge ve şahadet
nameleri de tescilden önce gümrük idarelerine 
verirler. 

2. Andlaşmalardan faydalanacak eşyanın 
âkıd memleket menşeli olduğunu veya o mem
lekette gördüğü (tahavvül ve ameliyeler) do-
layısiyle öyle sayılmak lâzım geldiğini bildirir 
yetkili makamlardan verilmiş ve o mahaldeki 
Türkiye konsoloslukları veya mümessillikleri 
tarafından tasdik edilmiş menşe şahadetnamesi 
gösterilmesi şarttır. l 

Eşyanın üçüncü bir memlekette gördüğü ta
havvül ve ameliye dolayısiyle o memleket men
şeli sayılabilmesi için bu tahavvül ve ameliye
ler neticesinde eşya kıymetinin % 50 nispetin
de artmış bulunması lâzımdır. 

Bakanlıkça : 
a) Sif kıymet 50 lirayı geçmiyen ve taşı

dıkları alâmetler itibariyle menşei gümrüklerce 
tcsbit edilebilen eşya ile, 

b) Posta veya uçakla veya yolcu berabe
rinde getirilip üzerlerinde imal edildikleri fab
rika marka ve alâmetleri bulunan eşya, menşe 
şahadetnamesinden müstesna tutulabilir. 

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

.1949 0 : 1 
ALTMIŞINCI MADDE — Beyanlarını yu-

karıki madde hükümlerine göre yapabilmek 
üzere mükelleflerin gümrüğün denetlenmesi al
tında eşyalarını tartmalarına, muayene etmele
rine ve ticari mahiyeti taşımıyacak değerde nu
mune almalarına müsaade olunur. 

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

ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Elindeki bel
gelere ve numuneye göre beyanlarını tarifeye 
uygun olarak yapamıyacak durumda bulunan 
mükellefler bu hususta Gümrükler Genel Mü
dürlüğünden bilgi istiyebilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tescil 
ALTMIŞ ÎKÎNCI MADDE — Giriş beyan

nameleri tetkik olunarak 59 ncu madde ile is
tenilen bilgileri ihtiva ettiği takdirde kabul ve 
tescil edilir, aksi halde noksanlar tamamlan
ıl ak üzere geri verilir. 

Beyannamenin tescili; deftere kaydı ve üze
rine sıra numarası, tarih ve resmî mühür kon
ması ile tamam olur. 

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

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Beyana te
rettüp edecek ceza bakımından beyannameler
de her kalem ayrı bir beyan sayılır. Bir kale
min eksik veya fazlası diğer kalemin fazla ve
ya eksiği ile mahsup edilemez. 

Tarife cetvelinde bir vergi haddine tâbi tu
tulmuş olan eşyayı muhtevi her pozisyon bir ka
lem teşkil eder. 

BAŞKAN -•• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Beyaııamelerde düzeltme 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kazıntı 

ve silintili beyannameler gümrükçe kabul edil
mez. 

Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizi
lerek doğrusu yazılır. Düzeltmeler ve ilâvelerin 
yanma beyanname sahibi tarafından imza atı
lır ve tescil esnasında bunlar resmî mühürle de 
mühürlenir. 

Beyannamenin tescilinden sonra ve eşyanın 
muayenesinden evvgel olmak şartiyle ancak ida-
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re âmirinin izni ile yalnız maddi hatalar düzel
tilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Gümrük ida
resince tescil edilmiş olan beyanname taallûk 
ettiği eşyanın vergi, resim ve para cezalarından 
dolayı taahhüt mahiyetinde olarak mükellefi 
bağlar ve Gümrük vergisinin tahakkukuna esas 
tutulur. 

Gümrük idaresi beyanın doğruluğunu dene
mek üzere, seçeceği kabları tartarak veya aça
rak inceliyebilir. 

Muayene neticesi, eşyanın beyana göre daha 
yüksek tarifeye tatbikini veya daha fazla vergi 
alınmasını gerektirirse vergi bu neticeye göre 
tahakkuk ettirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Sözle beyan 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Yolcu ve 

seyyahların ve nakil vasıtaları adamlarının ver
giden muaf olan veya Gümrük Vergisi tutarı 
250 lirayı geçmiyen eşyası ile hudut bölgesi 
ahalisinin elde ve sırtta taşınabilecek miktar
daki kendi ihtiyaçlarına mahsus olan eşyaları 
ve ticari mahiyeti olmıyan kıymetsiz numune 
ve modeller gümrüğe ağızdan beyan olunur. 

Cumhurbaşkanına ait özlük ve ev eşyası 
için Genel Sekreterlikten yazılacak mektuplar 
kabul olunur. 

Diplomasi muaflık ve imtiyazlarından fay
dalananlar adına gelecek eşya için karşılıklı ol
mak şartiyle elçiliklerden veya muaflık hakkı 
tanınmış heyet başkanlığından yazılan mektup
lar ve kurye çantaları için kurye mektupları da 
beyanname yerine geçer. 

Gümrük memurları, sözle beyanlarını kanun 
hükümlerine uygun olarak yapabilmelerini ko
laylaştırmak üzere mükelleflere önce kanun 
hükümleri hakkında bilgi verirler. 

Açık olarak beyanda bulunamıyan ve kab-
larm açılıp bakılmasını istiyenlerin eşyaları 
yoklanır ve bu yoklamıya göre gümrüklenir. 
Bakanlıkça yayınlarla yolcu ve seyyahların 
gümrük işlemleri hakkında önceden bilgi edin
meleri sağlanır. 
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BAŞKAN — Kabul edenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Etmiy enler... 

Muayene 
ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Eşyanın 

muayenesinde ve verginin hesaplanmasında 
aşağıda yazılı şekilde işlem yapılır : 

1. Kablardan yalnız birkaçı tartılmış olup 
da beyana nazaran fazlalıklar görülürse aynı 
cins ve neviden eşyanın tartılmamış kablarma 
bu fazlalığın ortalamasına göre mütenasiben 
ilâveler yapılır. 

Beyanname sahibi bu suretle zam yapılma
sını kabul etmez veya muayene memuru bir ne
tice alabilmek için lüzumlu görürse diğer kab-
lar da tartılır. 

2. Tartılan kablarda beyana göre eksiklik 
görülür ve bu eksikliğin eşyanın tabiatından 
veya telef ve ziyamdan veya çalınmasından ile
ri geldiği anlaşılırsa bulunan miktarlar üzerin
den vergi alınır, eğer bu farklar «Maddi hesap 
hatası hariç» sahibinin hatalı beyanından ileri 
gelmiş olursa beyan olunan miktarlar tahakku
ka esas tutulur. 

3. Adet, baş ve sair sayı ölçüleri üzerinden 
vergi ödiyen eşyanın kısmi muayenesinde bu 
ölçülerinde görülecek farklar hakkında sıklet
çe görülen farklara ait yukarıki fıkra hüküm
leri uygulanır. 

4. Eşyanın kısmen yapılan muayenesinde 
cins ve nevi itibariyle beyana göre daha yük
sek tarife tatbikini icap ettirecek derecede ay
kırılık görüldüğü takdirde muayene memuru 
lüzum görürse diğer kabları da muayene ede
rek elde edeceği neticeyi tahakkuka esas tu tar ; 
eğer diğer kabları «açmaya lüzum görmezse yok
ladığı kablardan elde ettiği neticeyi aynı cins 
ve nevi eşyadan olarak beyan edilmiş bulunan 
diğer kablara teşmil suretiyle tahakkuku ya
par. 

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

ALTMIŞ SEKÎZÎNÇÎ MADDE — Kıymeti 
üzerinden Gümrük vergisine tâbi eşya kıyme
tinin eksik beyan edidiği anlaşıldığı takdirde 
muayene memurunca tesbit olunacak değeri 
vergiye esas olur. 

Eşyanın niteliğinde husule gelmiş olan de
ğişmeler kıymet tesbitinde itibara alınır, 

680 



B : 76 27.4.1949 
BAŞKAN — Kabul edenler. 

Kabul edilmiştir. 
Etmiyenler. 

Tahlil 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Güm

rük Vergisinin tahakkuk ettirilebilmesinde 
veya muaflık hükümlerinin uygulanabilmesin
de fizik ve şimik tahliline lüzum görülen hal
lerde alınacak numuneleri ve numune alınması 
mümkün olmadığı takdirde eşyanın üzerinde 
gümrük lâboratuvarlarmca yapılacak tetkik ve 
tahlil neticeleri tahakkuka esas tutulur. 

Tahlilden artan numuneler sahiplerine veri
lir. Ancak tahakkuktan sonra bir ay içinde sa
hipleri tarafından müracaat edilerek almmıyan 
numuneler gümrüğe terkedilmiş sayılır. 

Tahlil metodları Bakanlıkça tesbit ve ilân 
olunu?. 

BAŞKAN — Kabul edeneler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

YETMÎŞÎNCI MADDE — Muayyene, beyan 
sahiplerinin veya temsilci veya gümrük komis
yoncusunun huzuriyle yapılır. 

Posta ile gelen, eşyanın muayyenesindc bu 
idare memurunun bulunması kâfidir. 

BAŞKAN — Kabul edeneler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

YETMÎŞ BİRİNCİ MADDE — Bu kanu
nun 17 nei maddesinin (3) ve (18) nci madde
sinin (1, 2, 3) ve (19) ncu maddesinin ( l /a ) 
fıkralarında yazılı eşya ile içinde gizli evrak bu
lunan kurye çantaları muayyene edilmez. 

Kurye çantalarının gümrük işlemleri Dışişleri 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tesbit olu
nu?. 

BAŞKAN — Kabul edeneler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Gümrük Ver
gisinin tahakkuk işleri tamamlanmadan ve vergi 
teminata bağlanmadan eşya gümrüğün denetle
mesinden serbest bırakılamaz, ihtilaflı hallerde, 
itirazların çözülmesinden önce vergi farklarını 
teminata bağlıyarak eşyasının teslimini istiyen 
mükelleflerin bu istekleri kabul] olunur. Para ce
zasını gerektiren hallerde bu p i ra da teminata 
bağlanır. 

Vergiler: beyana göre % 10 jfazlası ve depozi
to suretiyle yatırılan parti eşyası hakkında su-
palan usulü uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edeneler. 
Kabu] edilmiştir. 

Etmiyenler. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Muayene me
murları, yaptıkları muayyene, tahakkuk ve mu
aflık işlemlerinden duruma göre tek başına veya 
ortaklaşa sorumludur. 

BAŞKAN — Kabul edeneler.. Etmiyenler.. 
Kabu] edilmiştir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Gümrük 
idaresince muayenesine lüzum görülecek eşyanın 
muayene yerlerine getirilmesi ve buralardan tek
rar kaldırılması, kab ve ambalajlarının açılıp ka
panması, eşyadan numune alınması, numune kab-
larmın temini ve bunların gümrük lâboratuvarı-
na, sıhhi muayene ve ayar kontrol heyetlerine 
şevki gibi işler ve bu işlerin gerektirdiği masraf
lar sahiperine aittir. 

BAŞKAN — Kabul edeneler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Vergiler 
gümrük veznesine «alındı» karşılığında Türk pa
rası olarak peşin ödenir. Bakanlığın müsaadesiy
le Millî bankaların çekleri de kabul olunur. Bu 
takdirde mükellefler ancak cek muhteviyatmin 
gümrükçe tahsili ile vergi borcundan kurtulmuş 
olurla?. 

BAŞKAN — Kabul edeneler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

itiraz yolları sebepler 
YETMİŞ ALTINCI MADDE — Mükellefler 

Gümrük Vergisi tahakkuklarına karşı aşağıda 
yazılı sebeplerle itiraz edebilir: 

1. Eşyanın tahakkuka esas tutulan teknik 
mahiyet ve vasıflarının tâyin ve tesbitinde isabet
sizlik bulunması; 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde ha
ta edilmesi; 

3. Kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıy
metinin yanlış takdir olunması; 

4. Ticaret andlaşma ve sözleşmelerinin yan
lış tatbik edilmiş veya hiç itibara alınmamış bu
lunması ; 

5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş 
veya yanlış tatbik edilmiş olması; 

6. Ağırlık esaslarının tatbikmda hata edil
mesi; 

7. Eşya menşeinin yanlış tesbit olunması. 
Şukadar ki, verginin tahakkukuna beyanın 
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esas tutulduğu hallerde mükelleflerin 1 ve 3 nu
mara altında gösterilen sebeplerle itiraz hakları 
yoktur. Bu sebeplerle yapılan itirazlar mercile
rince reddolunur. 

BAŞKAN — Kabul edeneler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Seçimin sonucunu arzediyorum. 
Sayıştay'da açık bulunan daire başkanlığı 

seçiminde (234) arkadaş oya katılmıştır. Mehmet 
Ali Apak'a, (130) oy, Müeyyet Menemencioğlu'-
na (101) oy verilmiştir. (3) oy da muhtelif kim
selere verilmiştir. Nisap vardır, muamele tamam-

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Müzakereye 
devam ediyoruz. 

Süre 
YETMİŞ YEDÎNCI MADDE — Muayene 

memurları yaptıkları tahakkukları mükellefe ve
ya temsilcisine veya gümrük komisyoncusuna bil
direrek beyanname veya sair tahakkuk kâğıtları 
üzerinde imzalarını alırlar. Bu suretle tahakkuka 
bilgi edinmekten ve beyanname ve tahakkuk kâ
ğıdını imzalamaktan çekinenlere yazı ile tebliğ 
yapılır. İtiraz, ancak yukarıki fıkrada yazılı imza 
veya yazılı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de yapılabilir. 

Bu müddet içinde itiraza uğramıyan vergiler 
ile itirazları olmadığını beyanname veya tahak
kuk kâğıdı üzerinde yazı ile beyan edenlerin ver
gileri kesinleşir. 

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

Merciler 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE -— 76 ııcı 

maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7 numaralı bentlerinde 
yazılı sebeplerden dolayı yapılacak itirazlar 79 
ve 80 nci maddelerde gösterilen hakemi erce ka
rara bağlanır. 
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dır. (130) oyla Mehmet Ali Apak Sayıştay daire 
başkanlığına seçilmiştir. (Allah muvaffakiyet 
versin sesleri). 

Kazanç Vergisi Kanunun 3 ncü maddesinin 
9 neu bendine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanuna (249) arkadaş 
oy vermiştir. (5) ret ve (2) çekinser vardır. Mu
amele tamamdır, nisap vardır. Kanun (242) oyla 
kabul edilmiştir. 

15 dakika istirahat etmek üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

İtiraz dilekçesinde seçilen hakemin adı ve ad
resi gösterilir ve hakem ücretinin yatırıldığına ait 
(alındı) ile anlaşmazlık konusu olan eşyaya ait 
belgeler ekli bulunmak ve gerekli hallerde eşye-
ıı m numunesi veya kendisi gümrüğe verilmek lâ
zımdır. 

İtiraz, ilk önce gümrük işleminin yapıldığı 
idarenin âmiri tarafından üç gün içinde incelenir 
ve bir karara bağlanır. Bu karar itirazı haklı 
çıkarır mahiyette ise vergi ona göre tahakkuk 
ettirilir. İdare âmiri muayene memura ile itiraz 
sahibinin isteklerinden ayrı bir uygulama fikrîn
de bulunursa mııterizin kabulü şartiyle vergi bu 
karara uygun surette tahakkuk ettirilir. 

İdare âmiri itirazı yerinde görmez ise müta-
lâasiyle birlikte evrak ve numuneleri Gümrükler 
Cienel Müdürlüğüne gönderir. 

Genel Müdürlükçe itiraz yerinde görülürse 
tahakkukun buna göre yapılması gümrüğe tebl'ğ 
olunur. 

Genel Müdürlükçe ayrı bir uygulama kararı
na varılmış ise bu karar ilgili gümrük vasıtasiy-
le itiraz sahibine bildirilir, itiraz sahibi bu karar 
karşısında tebliğ tarihinden itibaren 10 gün için
de ilgili gümrüğe müracaat ederek itirazda ısrar 
ederse veya Gümrükler Genel Müdürlüğü itirazı 

Î K İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati ; 17.26 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Cenap Aksu (Kocaeli) 
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reddetmiş ise mütalâası ile birlikte kâğıtlar 10 
gün içinde hakem heyetine gönderilir. 

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

Hakem heyeti 
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Ha

kem heyeti, ticaret, tarım ve sanayi işlerinde ve 
gümrük tarifesinde ihtisasları olan kimseler ara
sından Ticaret Bakanlığınca seçilecek ve iki yıl
da bir değiştirilebilecek üç komiser hakemden 
kurulur. Bunlara İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odalarının mütalâaları alınarak Gümrük ve Te
kel ve Ticaret Bakanlıklarınca tanzim edilecek 
listeye dâhil bulunan ve ihtisas şubelerine göre 
zümrelere ayrılan kimseler arasından her ihti
lâf için taraflarca seçilen birer eksper hakem ka
tılır. Taraflardan biri müddeti içinde eksper 
hakem seçmezse gümrüğün isteği üzerine o ma
hallin sulh hâkimi seçimi yapar. 

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

SEKSENİNCİ MADDE — İhtilâf ilk önce 
tarafların eksper hakemlerince incelenir. Bunla
rın oy birliği ile verecekleri kararlar tescil olu
nur. Aksi takdirde veya on beş gün içinde ha
kemi erce karara bağlanmıyan ihtilâflar heyet ta
rafından incelenir ve çoğunlukla en geç bir ay 
içinde karara bağlanır. 

Gerek eksper hakemlerin gerek heyetin karar
ları verildikleri hâdiselere maksur ve kesindir. 
Kararlarda mucip sebepler gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim; 

Komisyondan bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bu kararla

rın kesin olması aleyhine kanun yollarına müra
caat imkânını selbeder mahiyette bir netice do
ğurur mu? 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 
--- Efendim; eksperlerin vere^ği k^rar kesin
dir demekle Danıştaya gidemez diye bir kastımız 
yoktur. 

BAŞKAN — Danıştaya gitme yolunun açık 
olduğunu ifade ettiler. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Yettf 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE -~ Eksper 
hakemler ve hakem heyeti tarife t&tbikından do
ğan ihtilâflarda eşyanın yalnız teloaik niteliği ile 
bu niteliğe göre tarifedeki yerini belirtmeye yet
kili olup içtihadı mahiyette karar ve tefsir yolu
na gidemezler. 

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

Tahlile itiraz 
SEKSEN İKİNCİ MADDE — Mükellef

ler 69 ncu madde gereğince gümrük lâboratuvar-
larında yapılan tahlile 15 gün içinde ve eşya 
veya numunesi henüz gümrük elinde iken itiraz 
ile ikinci tahlil istiyebilirler. 

Birinci tahlil sonuçları beyan sahip veya tem
silcilerine veya komisyoncularına 77 nci maddede 
yazılı usule göre bildirilir. Bu bildiriş tarihi 
itiraz için başlangıç sayılır. 

İkinci tahlil; birinci tahlilin yapıldığı güm
rük lâboratuvannda başka bir kimyager tarafın
dan ve birinci tahlili yapan kimyagerle itiraz 
edenin müşahid olarak bulundurulabileceği bir 
kimyager huzuriyle yapılır. Birinci tahlilin ya
pıldığı lâboratuvarda başka gümrük kimyageri 
yok ise ikinci tahlil en yakın gümrük veya İstan
bul Gümrük Lâboratuvannda yapılır. 

Bu takdirde ikinci tahlilde birinci kimyagerin 
huzuru aranmaz. 

İkinci tahlil istiyenlerden, haklı çıktığı tak
dirde geri verilmek üzere, 25 lira tahlil masrafı 
alınır. 

İkinci tahlil sonucu kesindir» Şu kadar ki, 
bu tahlile göre tahakkuk ettirilecek vergiye karışı 
mükelleflerin 76 ncı maddenin, 2, 3, 6 ve 7 nu
maralı bentlerinde yazılı sebepler dolay isiyle 
hakem heyetine müracaat hakları saklıdır. 

İkinci tahlil sonucunu beklemeden mallarım 
gümrükten çekmek istiyenlerin dilekleri birinci 
tahlile göre tesbit edilecek vergilerin ve varsa 
cezanın depozito suretiyle yatırılması veya temi
nata bnğlanması suretiyle kabul olunur. 

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

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Mükellefler, 
76 ncı maddenin 4 ve 5 nci numaralarında ya
zılı sebeplerden biriyle 15 gün içinde tahakkuku 

ı yapan idarenin müdürüne veya baj;h bulunduğu 
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başmüdüre itirazda bulunabilirler. I 

Bu mercilerin verecekleri kararlara karşı da 
15 gün içinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne 
itiraz olunabilir. 

Mükelleflere 77 nci maddenin birinci fıkrası
na göre yapılacak tebliğler yukarda yazılı itiraz 
müddetleri için de başlangıç sayılır. 

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

Eksik veya fazlalar 
SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1. Yanlış hesap veya yanlış tarife tatbiki 

sebebiyle eksik alındığı veya hiç alınmadığı anla
şılan vergiler mükelleften istenir ve mal henüz 
gümrüğün denetlemesi altında ise bu vergiler 
ödenmedikçe eşya serbest bırakılmaz. Eğer eşya 
gümrük denetlemesi altında bulunmuyorsa bu 
türlü istekler ancak malın gümrükten çekildiği 
tarihten itibaren üç ay içinde yapılabilir; 

2. Muaflığa veya inik veya ahdî tarifeye 
ilişkin uygulanmasında yapılan yanlışlık sebe
biyle hiç alınmamış veya eksik alınmış vergi is
teklerinde de yukarıki hükümler uygulanır. An
cak muaflık veya inik tarife uygulanması başka 
bir idarece verilmiş karar ile olmuş ve mal da 
gümrük denetlemesi altından çıkmış ise üç aylık 
isteme süresi yetkili idare tarafından yanlışlı
ğın gümrüğe tebliği tarihinden başlar; 

Mükellefler bu isteklere karşı 83 neü madde 
uyarınca itiraz haklarını kullanabilirler. 

3. Yukarıki fıkralarda yazılı haller, ceza 
tatbikim gerektirdiği takdirde ayrıca ceza da 
kararlaştırılır. 

4. Bir beyannameye ait olup bir lirayı geç
ini yen vergi noksanları ile beyanname sahibinin 
sanat ve meslekine dâhil olmıyan neviden veya 
şahsi istihlâkine mahsus olduğu anlaşılan eşyaya 
ait tahakkuk noksanları istenemez. 

Ancak tahakkuk memurlarına bu hususta te
rettüp edebilecek ceza ve tazmin takipleri bir li
rayı geçmiyen noksanlar hariç olmak üzere bu 
hükmün dışındadır. 

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

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Gümrükçe 
yapılan denetleme ve teftiş neticesinde hesap ha
tası, yanlış tarife tatbiki, inik tarife, ahdî indi
rim hükümlerinin uygulanmasında yapılan yan
lışlık sebebiyle fazla alındığı anlaşılan vergi 
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tahsil tarihinden itibaren üç ay içinde idarece 

! mükellefe geri verilir. 
Maddi hesap hatası sebebiyle fazla alınmış 

olan vergiler üç ay içinde mükelleflerce de iste
nebilir. 

Bir beyannameye ait olup tutarı bir lirayı 
geçmiyen vergi farkları geri verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

SAHÎR KURUTLUOGLU (Kırşehir) — 
Efendim, bu maddedeki bir hususun komisyon 
tarafından açıklanmasını rica edeceğim. 

Şimdi okunan bu 85 nci madde ile, güm
rükçe yapılan denetleme ve teftiş neticesinde 
hesap hatası, yanlış tarife tatbiki veya ahdî 
indirme ve saire sebebiyle fazla ve yanlış vergi 
tahsil edilmişse verginin tahsil edildiği tarih
ten itibaren üç ay içerisinde bunlar mükellefe 
iade edilecektir. Yani Devlet burada bir atıfet 
gösteriyor. Süresi içerisinde itiraz edilmemiş 
veya kesinleşmiş bir vergiyi tahakkuk ve tah
sil ettikten sonra bunun fazla olarak veya yan
lış olarak alındığı anlaşılırsa geri verecektir. 

Bence bu sakat bir usuldür ve bunun bir 
sürü suiistimallere yol açması muhtemeldir, 
mevcuttur. Suiniyet sahibi bir memur veya 
her hangi bir maksatla bu işten intifa etmek 
istiyen bir memur, arıyacak tarıyaeak, fazla 
tahakkuk eden miktardan, mükellefi haberdar 
edecek ve hu paranın şu kadarı senin, bu ka
darı lıenim, diye bir vaziyet hâsıl olacaktır. 
Bu garip bir sistemdir. Maddenin ikinci fık
rasında hesap hatasına dayanan bir hata ol
duğu takdirde, onu da mükellefin istemesi 
hakkı tanınmıştır. Bu zannediyorum ki, 76 nci 
maddede hangi hususlarda itiraz edecekse, 
oraya dâhil edilmemiş, burada derpiş edilmiştir. 
Mükellef burada hata vardır verin dedi. Bunun 
bir mercii yoktur, yani tetkik mercii yoktur. 
Bunlar hakkında izahat lütfederlerse minnettar 
olurum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) — Tasarının 
76 neı maddesi Gümrük Vergisine itiraz sebeple
rini ve yollarını gösteriyor. Gümrük Vergisi, 
Yüksek malûmları olduğu veçhile Tarife Kanu
nuna göre alınır. Bizim Tarife Kanunumuz sik-
let esasına dayanan bir tarifedir ve bütün tica
ret âlemine arzedilebilecek olan eşyayı cemedebi-
len bir tarifedir. Burada eşya mahiyetlerine gör 
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re ilmî bir tasnife tâbi tutulmuştur. Binaena
leyh vergiye itirazlar, en çok, bir eşyanın Güm
rük Tarifesinin hangi numarasına veya hangi 
pozisyonuna gireceğini tâyin keyfiyetinden do
ğar. Bu itibarla Gümrük Vergisine itiraz mese
lesi, kanunun şu veya bu maddesinin anlayışın
dan ziyade eşyanın mahiyetinin ne olduğunun 
tesbiti işidir. Bu sebepten dolayıdır ki, bu işi 
ancak mütehassıslar takdir edebilir, diye, Güm
rük Vergisinde itiraz mercii olarak hakemleri 
kabul etmişizdir. Bütün diğer vergilerde huzu
runuza gelecek olan usul kanunlarında (idari 
itiraz mercileri) vardır, fakat bu işi Gümrük 
Kanununda eksperlere veriyoruz, itiraz sebep
lerini gösterirken aynı zamanda ticaret mua
hedeleri ile de Gümrük Tarifesinin bâzı pozis
yonlarında tenziller kabul edilmekte olduğunu 
itibara aldık ve ticaret muahedelerinin bu ten
zilâta ait tatbikler bu yüzden de ihtilâf çıka
cağı dikkate alındı. Bilfarz % 10 indirilecekken, 
% 25 tenzilât tatbik edilmiş olur. 

Bunda malın menşei de rol oynar. Çünkü 
malın menşei hangi muahededen, tenzilâttan 
faydalanacağını gösterir. 76 neı madde normal 
olarak sebeplerini tâyin ettik. Gümrük Vergisi 
tarhı dolayısiyle varit olacak itiraz sebep
lerini tesbit ediyor. Bu itirazların, yapılma 
müddetlerinin gayet kısa günler içerisine sı
kıştırdık. Çünkü ticaret muameleleri, ticari iş
ler uzun boylu merasime tâbi mütehammil 
değildir. Bu 85 nci maddenin mevzuu başka
dır, bunun, mükellefin itiraz hakları ile ilgisi 
yoktur. Bu madde ilk fıkrası ile, ve sadece 
Gümrük Bakanlığının alacaklı dairesince ve 
müfettişlerince re'sen ve vazifeten yapılacak 
tetkik ve teftişler neticesinde, bâzı hatlar yü
zünden, fazla alındığı meydana çıkacak vergi
lerin hiçbir taleb vukubulmasını beklemeksizin 
Bakanlıkça geri verilmesi esasını tesbit ediyor. 
Bakanlık, sahibi tarafından itiraz edilmediği 
halde- yanlış tarife tatbik edildiğini veya, yan
lış indirim yapıldığını ve bu yüzden mükelleften 
fazla vergi alındığını görürse bu fazlayı mükel
lefe versin mi, vermesin mi? Ortada bir ihtilâf 
ve sahibinin bir talebi yoktur. Biz düşündük 
ki, her şeyden evvel kanunları iyi ve doğru tat
bikle mükellef olan Devlet idaresi, için mükel
lefin hatası dahi olsa, kanunun üstünde alın
mış biı- vergiyi düzeltmek gerekir. Binaenaleyh 
ihtilâf mevzuu olmıyan bir muamelede dahi 
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mükelleften fazla vergi alındığı görülürse, bu 
fazla vergilerin geri verilmesi komisyonca uy
gun görüldü. Buradaki maddi hesap hatasını 
biraz evvel arzettiğim gibi, itiraz sebepleri ara
sında mütalâa etmeyi doğru bulmadık, maddi 
hesap hatası neticesinde 15 yerine 150, 150 yeri-

. ne 1500 alınmışsa aradaki farkı re'sen vereceğiz. 
Bu reddiyat için üç aylık müddet kabul edil
miştir. Çünki esasen Gümrük Vergisi tahakkuk
larının normal denetlenme işleri bu müddet 
içinde bitirilir. 

• Maddi hesap hatası için re'sen iade ile bir
likte üç ay zarfında farkına varırlarsa mükel
lefler için de bir isteme hakkı tanıyoruz. Ma
demki mükellefe bir. itiraz hakkı veriliyor, iti
raz maddesi olan 76 ncı madeye niçin alınmadı 
deniliyor. Maddi hesap hatası için merci eks
perler mi olacak! Eksperler yolu masraflı yol
dur. Buradaki denetlemeler re'sen idarece yapı
lıyor, ve yanlışlıkları idare meydana çıkardığı
na göre: Maddi hesap hatasından dolayı mü
kellefler için kabul ettiğimiz isteme hakkını 
doğrudan doğruya Bakanlığa karşı dermeyan 
edebilmelerini daha kestirme bulduk. 

Muhterem arkadaşlarımın itiraz ettiği bir 
nokta var, mademki idarece hiçbir itiraz olma
dığı halde kesinleşmiş bulunan bir muamelenin 
üzerinde yapılan bir teftiş neticesinde para ge
ri verilebiliyor. Bu hal birtakım uyuşmalara ve
sile veremez mi? Diyorlar. Burada anlaşma ve
silesi yoktur. Bir hatanın re'sen yapılan teftiş
le meydana çıkması mevzuubahistir. Sahibi is
temese de İdare fazla alınmış vergiyi geri ver
meye mecbur olduğuna ve kanun bunu mükel
lef. için bir hak tanıdığına göre alınan fazla 
vergi kendisine iade edilecektir. Bu emniyet ve 
hakkı kanun kendisine tanımış olduğu halde, 
hak sahibi bir memurla anlaşmaya niye gitsin"? 

SAHlR KURUTLUOÖLU (Kırşehir) — Me
mur tarafından bir teklif yapılırsa, gel beraber 
anlaşalım, denirse. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUD 
NEDİM GÜNDÜZALP (Devamla) — Bu iş ta
hakkuk veya tetkik memurun elinde değildir. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Mer
keze gelecek. 

MAHMUD NEDİM GÜNDÜZALP (Devam
la) — Arzettiğim gibi, bu denetlemeler ya Ba
kanlık Müfettişleri tarafından veyahut merkez 
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teşkilatındaki tetkik müdürlüğü tarafından ya- I 
pılıı*. Farzcdelim ki, ben, bu şubede çalışan kü
çük bir memur olarak hatayı görsem, bunu gör
mekle bir şey yapamam. Babımda bir şube mü
dürü, ondan sonra Genel Müdürlük vardır. Faz
la vergi onların kararı ile geri verilir. Nihayet 
ben bir ihbarcı, bir müjdeci olabilirim. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — İki 
şey soracağım? Birisi, burada idareci dendiğine 
gört*, tahsilatın yapıldığı idare mi? Şöyle deni
yor; vergi tahsil tarihinden itibaren üç ay için
de idarece mükellefe geri verilir. Bu geri verme 
keyfiyetini kim yapacak 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Bakanlık. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Ba
kanlık diye kabul edilirse, mahallî gümrükler 
değilse iştirak ederim. 

MAHMUT NEDÎM GÜNDÜZALP (Edirne) 
Bakanlıkça. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Mad
di hesap hatası dolayısiyle müracaat eden mü
kellefe yoktur dendiği zaman ne olacaktır? Ya 
varsa? 

MAHMUT NEDÎM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Varsa, bu maddi hesap hatasının düzeltilme- I 
sini idari mercilerden istiyebilir îdari merciler, 
en küçük kademeden başlar, en yüksek kade- I 
m e olan Bakanlığa kadar gider. Binaenaleyh I 
buradaki maddi hesap hatasının tashihi ile bu 
yüzden fazla alınmış verginin geri verilmesini, I 
mükellef, işlemin yapıldığı gümrüğün îdare 
âmirinden başlıyarak en yüksek kademe olan I 
Bakanlığa kadar olan kademelerden istiyebilir. I 
Bakanlık makamı kesin kararını verecektir. 

îdari Teşkilâtta da böyledir. Bir adam kay
makamlığın tasarrufuna inanmazsa daha büyük I 
merci olan valiye gider. Valinin tasarrufuna I 
itibar etmezse Bakanlığa gider. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Şim
di efendim, çok güzel buyurdunuz, ama en esaslı 
itirazlar için 15 gün itiraz hakkı veriyorsunuz, I 
en basit maddi hesap hatası için, maddi hesap I 
tahakkuk ettikten sonra Gümrük Bakanına ka- I 
dar gitsin, uğraşsın diyorsunuz. Bunda adalet 
var mı? Çünkü 76 ncı maddede itiraz hakkı ta- I 
nımamışsınız. I 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam
la) — Gümrük Vergisi ihtilâflarinda itiraz mer- I 
eii hakemdir. I 
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SAHlR KURUTULOĞLU (Kırşehir) — Tâ' 

nımamışsınız. 
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam

la) — Mükellefi daima hakeme göndermek onu 
birçok külfetlere sokar, biz maddei hesap hatası 
için onu külfete sokmak istemedik. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Gü
zel. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam
la) — Onu daha ziyade tarife tekniğine ve ver
gi tahakkukuna müessir olan işlerin tashihine 
matuf olan itirazlarda itiraz mercilerine gönder
dik, fakat maddi hesap hatası için gönderme
dik, çünkü Bakanlık teşkilâtının yapacağı bir 
şeydir. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — De-
mekki idari dâva hakkı mahfuzdur. 

MAHMUD NEDİM GÜNDÜZALP (Devam
la) — Tabiî 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Zamanaşımı 
SEKSEN ALTINCI MADDE — Gümrük 

vergisi, tahakkukun kesinleştiği malî yılı ko-
valıyan beş yılın geçmesi ile zamanaşımına uğ
rar. 

Madde hakkında söz istiyen yoktur. Madde
yi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Gümrük 
Vergisinin tahsil zamanaşımı aşağıdaki sebep
lerin biri ile durur : 

1. Mükellefin mal kaçırma yolundaki hare
ketleri aleyhine kovuşturma yapılması* 

2. Alacağın iflâs mânasına kaydettirilme* 
si; 

3. Mükellefin haczi caiz mallarına haciz 
konması; 

4. Tahsile mütaallik kovuşturmalar aleyhi-
[ ne kanun yollarına gidilmesi; 

Vergi borcuna mahsuben yapılan ödemeler 
| ve usulü dairesinde mükellefe, temsilci veya 
\ gümrük komisyoncusuna tebliğ edilen haciz ka-
| rarı zamanaşımını keser. 

KOMİSYON BAŞKANI MAHMUD NEDİM 
GÜNDÜZALP (Edirne) — Bu maddeyi yani 87 
nci maddeyi yeniden hazırladık, bu madde 

| Gümrük vergilerinin tahsil zamanaşımının hangi 



B :76 » . 
ahvalde duracağını hangi ahvalde kesileceğini 
gösteriyor. Tamamiyle hukuki bir karekter ta
şıyan bir maddedir. Bu sebeple bir yanlışlık 
olmasın diye bu maddeyi yazdıktan sonra da 
tekrar hukukçu arkadaşlarla daha yakından bir 
inceleme yaptık ve şimdi sunduğumuz yeni 
şekli şayanı tercih gördük. Onun için bu deği
şik şeklin müzakeresini teklif ve rica ediyorum. 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Gümrük 
Vergisi tahsil zamanaşımı: 

1. Mükellefin mal kaçırma yolundaki ha
reketleri aleyhine kovuşturma yapılması halin
de bu kovuşturmanın devam ettiği müddetçe; 

2. Alacağın iflâs mânasına kayıt edilmesi 
veya tasfiye memuruna tebliğ edilmesi halinde 
iflâs veya tasfiye neticeleninceye kadar; 

3. Tahsile mütaallik kovuşturmalar aleyhi
ne kanun yollarına müracaat edildiği takdirde 
kesin kararın verilmesine kadar durur. 

1. Vergi borcuna mahsuben yapılan ödeme
ler;. 

2. Usulü dairesinde mükellefe tebliğ edilen 
haciz kararları; 

3. Mükellefin malları üzerine haciz konma
sı ile de kesilir. 

BAŞKAN — Hükümet mutabık mı efendim? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FA

ZIL ŞEREFETTÎN BÜRGE (Kocaeli) — Mu
tabıkız. 

BAŞKAN — 87 nci maddenin yerine Ko
misyon bu maddeyi teklif ediyor. Bir itiraz var 
mı? Efendim? 

Komisyonun teklif ettiği 87 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul olunmuştur. 

SEKSEN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Gümrük 
Vergisi alacağı ceza uygulanmasını gerektiren 
bir fiile ilişkin olduğu ve suçun zamanaşımı da
ha uzun 'bulunduğu takdirde, vergf alacağı da 
Türk Ceza Kanununun 102 ve 112 nci maddele
rinde yazılı süreler içinde kovuşturulup tahsil 
edilir. 

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

SEKSEN DOKUZUNGU MADDE — Öden-
miyen gümrük vergileri ve para cezaları (Tah
sili Emval Kanunu) »a göre gümrük idaresin
ce kovuşturulur. Gümrük müdürlüklerinde güm-
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rük müdürü, sorumlu sayman, muayene başme-
muru, icra ve takip şefi ile o yerin belediye 
meclisi üyelerinden birisinden toplanacak komis
yon tahsilat komisyonu görevlerini yapar. 

Kadrosunda muayene memuru ve icra ve ta
kip şefi1 veya memuru bulunmıyan gümrüklerde 
ıbu görevleri yapan birer memur komisyona se
çilir. 

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

DOKSANINCI MADDE — Gümrüğün de
netlemesi altındaki yerlerde bulunan eşya, bun
lara ilişkin Gümrük Vergisi ve gümrüklerce alı
nan başka vergilerle para cezalarından dolayı 
teminat hükmündedir. 

Bu malların bedeli vergileri karşılamazsa ka
lan vergiler aranmaz. Ancak malm bedeli ile 
karşılananııyan para cezaları için gümrüklerce 
mükellefin başka mallarına baş vurularak ko
vuşturma yapılır. 

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

Üçüncü Bölüm 
Antrepo Rejimi 

Antrepoya konabilecek eşya 
DOKSAN BÎRÎNCt MADDE — Türkiye'ye 

girmesi ve Türkiye'den transit geçirilmesi ya
sak olmıyan yabancı memleket eşyası, antrepo 
rejiminden faydalanır. 

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

Antrepolar açılması 
DOKSAN İKİNCİ MADDE — Ticaret ve 

ulaştırmadaki gelişme ve ihtiyaçlar göz önünde 
tutularak gerekli yerlerde antrepolar açılır. 

özel kanunlarına göre antrepo tekelini elin
de tutan işletmeler kendi tekel bölgelerinde 
ve Devlet Havayolları İşletmesi gümrüklü hava 
liman ve meydanlarında gerekli genel antrepoları 
açarlar ve işletirler. 

Başka yerlerde ve D. H. Y. İşletmesinin aça
madığı hava liman ve meydanlarında genel an
trepolar Gümrük ve Tekel Bakanlığı veya bu 
Bakanlığın izin vereceği gerçek ve tüzel kişi
ler tarafından açılır ve işletilir. 

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



B : 76 27 .4.1949 O : 2 
DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Parlayıcı 

veya patlayıcı veya bir arada bulundukları eş
ya için tehlikeli olan veya muhafazaları hususi 
tertip ve tesislere lüzum gösteren maddeler an
cak kendi tabiatlarına uygun özel antrepolara 
konabilir. 

Bu nevi eşya Gümrük ve Tekel Bakanlığın
ca belirtilir. 

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

Fiktif antrepolar 
DOKSAN DÖRDÜNC ÜMADDE — Gümrü

ğün denetlemesi altında bulunmak ve teminata 
bağlanmak şartiyle yükte ağır hacimli eşya ile 
Bakanlığın uygun göreceği sair maddelerin mal 
sahiplerince temin edilmiş olan depolara kon
masına ve bu yerlerin fiktif antrepo telâkki 
edilmesine Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkili
dir. 

Ya'bancı eşyanın da teşhir olunduğu fuar ve 
sergiler fiktif antrepo sayılır ve teminat kay
dından müstesna tutulur. 

Genel antrepolar içinde özel kabineler açıl
masına, yıkama ve temizleme yerleri tesisine 
izin vermeye bakanlık yetkilidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorum
luluğu ve gümrüğün denetlemesi altındaki ya
'bancı kolilere mahsus kapalı yerler genel antre
po sayılır. 

FAÎK KURDOGLU (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar; Komisyonun «ayın mazbata, muhar
ririnden bir şey sormak istiyorum; 

Malûm olduğu üzere Antrepolar fiktif ant
repo, umumi antrepo, transit antreposu olarak 
üç kısımda toplanıyor. Burada umumi antrepo 
ve fiktif antrepo bu madde ile, memleketimizi 
alâkadar eden mühim bir tatbikata taallûk 
eder. Bilhassa halı ticaretiyle meşgul olanlar 
bu gibi antrepo yerlerinde yıkama, yazıhane ve 
teşhir muameleleri yaparlar. 

Bunlardan fiktif antreponun tarifinde, teş
hir imkânına ait bir hüküm yoktur. Acaba tatbi
katta nasıl olacak? 

Halı satışlarının hususiyetleri icabı olarak 
daima grup halinde yapıldığı için, memleketi
mizde teessüs etmiş büyük halı ticarethaneleri
nin antrepolarında Türk, Çin, îran ve diğer 
memleketlerin halıları da koleksiyon halinde 

1 bulundurulur. Bu maksatla dışarda mağazaİar-
ca verilen halılara kurşun mühürler basarlar. 
Halı alıcıları geldiği zaman bazan duvar, bazan 
taban için halı ararlar. Aralarında yerli Türk 
halıları da beraberce satılır. Antrepolarda <k 
aynı şekilde halılar gruplara, ayrılarak teşhir 
edilir ve tasnife tâbi tutulur. Ticaret âlemini 
alâkadar eden bu zaruretler hakkında bir hü
küm var mı'? Antrepoda, bir tasnif yapılmadığı
na göre muhterem arkadaşımın Genel antrepo
lar içinde 94 ncü maddede 1, 2, .'>, 4, 5, 6, 7, S 
nci satırdan sonra başlıyan: «genel antrepolar 
içinde özel kabineler açmak yıkama ve temiz
leme yerleri tesisine..» deniliyor, «temizleme» 
kelimesinden sonra «teşhir» kelimesinin de ilâ
vesine muvafakat buyururlar mı? 

Bu, «teşhiı-» kelimesinin ilâvesini rica edi
yorum ve halı işleri bu madde içine girecek mi, 
girmiyecek mi? izah buyurmalarını rica ederim. 

Bunu takip eden maddede antrepolar için 
umumi şartlar aranıyor bu umumi şartlar fik
tif antrepolarda da. aranacak mı- Bu fiktif ant
repolar maddesi içine genel antrepo tâbirinin 
nasıl girdiğini anlıyamıyorum. Buna çeşit antre
po denmesinin daha, uygun olacağım zannediyo
rum. 

Bu madde hakkındaki mülâhazalarını anla
tırlarsa belki benim diğer suallerime de cevap 
bulmuş olurdu. 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) — Efendim, 
i asarın in memleketimizin ticaret limanlarının in
kişafında tesiri büyük olan antrepolar konusun
da bana konuşmak fırsatını verdiği için sayın 
arkadaşıma teşekkür ederim.. 

Gümrük siyasetinde antrepolar hakikaten mü
him bir yer işgal etmektedir. Antrepolarla bera
ber hemen hatırımıza serbest mmtaka ve serbest 
liman gelir. Sayın arkadaşım elbette hatırlarlar 
gümrük mükellefiyetlerini tesbit eden 1 nci mad
deye göre gümrük hattından inal geçiren her şah
sın iki mükellefiyeti vardır. Birisi vergi ödemesi
dir, yani kaiıun geçirdiği eşya için vergi istiyorsa 
o vergiyi ödemek, ikincisi de gümrük kontrolüne 
tâbi olmak. Fakat 3 ncü madde ile serbest liman
lar, serbest mmtakalar, serbest mahaller ve an
trepolar gümrük hattımızm içinde ve Türkiye'de 
olmakla beraber, buralara konan eşya için te
rettüp edecek Gümrük vergilerini ödeme mür 
kellefiyeti noktasından gümrük hattı haricinde 
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farzolunmuştur. Yani bu eşya oralarda kaldık
ları müddetçe yalnız gümrük denetlemesine tâ
bidir. Fakat bu eşya için henüz gümrük ödeme 
mükellefiyeti başlamamıştır. Çünkü bu eşyayı he
nüz Türkiye'ye girmemiş gümrük hattını aşmamış 
addediyoruz. 

Bu şundan ileri geliyor : Memlekete büyük 
mikyasta ithalât eşyası girsin, stoklar yapılsın ve 
limanlar veyahut demiryolu merkezleri büyük ti
cari inkişafa mazhar olsun . Hemen her memle
kette bu maksatla antrepo sistemi ile millî eko
nomiye geniş kolaylıklar ve imkânlar bahşedil
miştir. Biz bu kanunda serbest liman ile serbest 
mıntakalar ihdası konusunu ele almadık. Yal
nız serbest liman ve bölge ihdas edilirse, gümrük 
mükellefiyeti bakımından, nasıl telâkki olunaca
ğını gösterdik, thdas ve tesis konularını özel ka
nunlara bıraktık. Nitekim bugün İstanbul'da 
bir serbest liman tesisine ait hususi bir kanun 
vardır. Fakat bu kanunu tatbikat sahasına koy
mak ve bundan o zaman için umulan faydaları 
bugüne kadar istihsal etmek imkânı ve fırsatı 
düşmemiştir. 

Gene antrepo bahsine geliyorum : Bugün biz
de yaşıyan rejim antrepo rejimidir. Binaenaleyh 
çok mal getirmek istiyen Gümrük Resmini öde
mek mecburiyetine tâbi olmaksızın mallarını an
trepolarda muhafaza edebilir. Bizde bugün bu 
gibi antrepolar Deniz ve Demiryolları tarafından 
işletilmektedir. İstanbul'da, İzmir'de ve Trab
zon'da antrepolar açmak ve işletmek hakki inhi
sar halinde olmak üzere Denizyollarına ve Hay
darpaşa ile demiryolu müntehası olan İsken-
dron'da Demiryollarına aittir. 

Antrepolar, bir keı'e, içine konacak eşyanın 
mahiyeti bakımından birtakım hususiyetler ar-
zeder. Harcıâlem eşyanın konacağı antrepolar 
konan eşyanın hüsnü muhafazasına ve ticari 
manipülâsyonlara elverişli bulunmalıdır. Fa
kat akaryakıt, infilâk edici maddeler gibi sair 
ticari emtia ile birlikte bulunması doğru olmı-
yan bâzı maddeler ancak özel antrepolarda mu
hafaza edilir, bunların özelliği sırf içine ko
nacak eşyanın mahiyeti itibara alınarak hususi 
tertibat ve tesisata lüzum göstermesi bakımın
dandır. Bunun için bunlara özel antrepo di
yoruz. 

Mevzuat bakımından antrepo ya reel yani ha
kiki veya itibari olur. Biz reel sözü karşılığında 
genel kelimesini kullandık. Umumi antrepo de- | 
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yince hüküm bakımından özel antrepoları da içi
ne alıyor. Yani mayi mahrukat, infilâk edici 
maddeler ile diğer emsali eşyalara mahsus özel 
antrepolar. Umumi antrepolar hakkında olduk
ça geniş imkânlar ve müsamahakâr hükümler 
tedvin etmiş bulunuyoruz. Memleektin ticari 
ihtiyaçları için bu antrepolar hakkında bu su
retle lâzımgelen kolaylıklar gösterildikten sonra 
bir şey açıkta kalıyordu. Bâzı eşyalar vardır-
ki, genel antrepo üeret ve masrafına müteham
mil değildir. Meselâ kereste, tomruk, un, hubu
bat, büyük hacimli demir eşya ve benzerleri, ge
niş yer işgal eder. Bu gibi eşyalar, antrepo 
işleten, müesseselerin ücretine mütehammil de
ğildir. Başka memleketler bu türlü eşya için 
türlü imkânlar düşünmüşler ve bu meyanda or
taya bir faraziye atmışlar demişler ki, tomruk 
gibi, kereste gibi, çimento gibi hacmen büyük yer 
işgal eden veya yükte ağır olan eşya doğrudan 
doğruya mal sahibinin kendi deposuna konabil
sin. ve Gümrük Vergisi de aranmasın. Bura
ları da bâzı kayıt ve şartlar ile antrepo sayılsın 
ve itibar edilsin. Umumi antrepolar Gümrüğün 
daimî murakabesi altında olduğu halde, itibarî 
antrepolardaki kontrol o derecede devam ve mü
essir değildir, eşya mal sahibinin kendi eli al
tındadır. Binaenaleyh, eşya Gümrüğün kontro
lünden çıkarak az çok mükellefin şahsına tevdi 
ve emanet edilmiş olmak itibariyle (fiktif an
trepo) sahibinden vergileri teminata bağlan
masını istiyoruz. 

Sergileri de itibarî antrepo sayıyoruz. Mese
lâ İzmir Fuarına gelecek yabancı eşyalar ancak 
satılırsa, sergi kapandıktan sonra satan veya alan 
kimseler Gümrüğe beyanname ile bildirerek güm
rüğünü verir. Sergi de teşhir edildikçe sergi 
itibarî antrepo sayıldığı için bunlardan vergi 
aranmıyor. Bu suretle Gümrük Vergisi alma
dan, gümrük denetlemesi altında teşhir imkânı 
temin edilmiş oluyor. 

Genel ve özel antrepolar dâhilinde ticari 
icapların lüzum göstereceği bâzı ameliyelerin ya
pılmasına Gümrükçe müsaade verilmesi esası da 
kabul edilmiştir. 

Bir adam eşyayı ticariyesinin kablarmı 
sevkedeceği yollar itibariyle küçültmek istiyor
sa küçültebilir ve bir sandıktaki çeşidi ile diğer 
sandıktaki çeşidini karıştırabilir. Antrepo
larda ticari ihtiyaçların lüzum göstereceği ame
liyelerin hepsini yapabilir. Halı antrepolarına 
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gelince ki, arkadaşım buna temas ettiler. 

Eğer halı konan yer antrepo ise: Eşya sa
hipleri orada halılarını teşhir etmek isterlerse, 
ayrıca kendine mahsus olmak üzere (Antrepo 
kabin) dedikleri antrepo içinde bir dükkân 
açabilirler yani büyük antrepo içerisinde işle
rine göre bir iki odayı kendisine tahsis ettirir, 
kiralar ve bu kabinenin anahtarını alır orada 
halılarını açar, temizler, hariçten ve dâhilden 
çıkan müşterilerine gösterir. Tamamiyle bir 
dükkânda olduğu gibi bunları teşhir eder. 
Hattâ halılar antrepoda, yıkama yeri varsa, 
yıkanır. Dış piyasaların ihtiyacına göre bâzı 
desenler filân da yapılır. Hulâsa antrepoda teş
hiri kabul ediyoruz. Kaldı ki, vaktiyle İstan
bul'da halı antrepolarının çok geniş mikyasta 
İran ve Şark halıları için bir pazar teşkil etti
ği itibara alınarak, ayrı bir kanun ile halılar için 
hususi bir rejim kabul edilmiştir. Bu «Serbest 
mahal rejimi» dir. Burada o kanunla bahsedil
miş olan geniş müsaadeleri geri almıyoruz. An
trepolar sistemine tâbi olan yerler için de bâzı 
genişlikler yapıyoruz. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Bir iki ke
lime ilâvesi için ne buyurursunuz? 

MAHMUD NEDİM GÜNDÜZ ALP (Devam
la) —- Muvafakat ediyoruz. Hiçbir itirazım yok. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Söz isti
yorum. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
arkadaşımın bilvesiyle verdiği izahattan ben de 
müstefit oldum, kendilerine teşekkür ederim. 
Burnunla beraber eski kanunun noksan kısmı 
antrepo hakkındaki kısımdı. Çok eskimiş bir 
kanun olduğuna göre, bu ne de olsa ileri bir 
hatvedir. 

Arkadaşımın bahsettikleri halı serbest nıın-
takaları, kürklü deriler hakkında çıkmış bir 
kanundur. Mâruzâtımla alâkalı değildir, iki ke
limenin ilâvesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebeplere binaen; 
1. 94 ncü maddede, 4 ncü satırda depola

ra kelimesinden önce (Mahal ve) kelimesinin, 
2. 10 ncu satırda «Temizleme» kelimesinden 

sonra ve «Teşhir» kelimesinin de ilâvesini tek
lif ederim. 

Manisa Milletvekili 
F. Kurdoğlu 
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BAŞKAN — Komisyon ne diyorl 
KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT NEDİM 

GÜNDÜZALP (Edirne) — Nereye ilâve ediyor! 
(Faik Kurdoğlu «Manisa» nın önergesi tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — «Depolara» kelimesinden önce 

«mahal ve» kelimelerinin ilâvesini istiyor. «Ma
hal ve depolara» denecek. Muvafakat ediyor musu

nuz'. 
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 

— Evet efendim. 
BAŞKAN — Bir de 10 ncu satırda «temizle

me» kelimesinden sonra «ve teşhir» kelimesinin 
ilâvesi teklif ediliyor. Komisyon buna da muva
fakat ediyot. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Önerge dikkate alınmış
tır. 

Bu tashihlerle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Antrepo yapıları 
DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Antrepo ola

rak kullanılacak yapılarda gümrükçe aşağıdaki 
nitelikler ve şartlar aranır : 

1. Eşyanın iyi muhafazasına elverişli olmak; 
2. özel antrepo yapılarında, tahsis edilecek

leri maddelerin özelliğine göre, ayrıca lüzumlu 
teknik tesisler bulunmak; 

3. Lüzumu gümrükçe kabul edilen giriş ve 
çıkış kapılarından başka eşya çıkarılmasına el
verişli menfezleri kapatılmış olmak; 

4. Umumi ulaştırma vasıtalarına yakın ve 
eşyanın girip çıkmasında gözetilmesine elverişli 
olmak; 

5. Eşyanın antrepo içinde taşınması, istifi, 
tartılması, ölçülmesi gerek girişte ve gerek çıkış
ta yükletme ve boşaltma gibi hizmetler için lü
zumlu fennî tesis ve cihazları bulunmak. 

Antrepo işletmeleri antrepolarda eşyanın em
niyeti ve hizmetlerin çabuk görülmesi bakımla
rından Gümrük ve Tekel Bakanlığınca zamanla 
lüzumlu görülecek tesis ve tadilleri de yapar 
ve ileri tekniğin meydana getirdiği cihazları te
min ederler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştiı. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Antrepo iş
letmeleri antrepolar içinde gümrük işlemleri ve 
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antrepo dışında gümrük denetleme ve gözetmesi 
ile görevli gümrük memurları için çalışma büro
ları ve gözetleme kulübeleri yaparlar ve bunların 
aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarmı temin ederler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenleı... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN YEDÎNCI MADDE — işletmeler, 
antrepolara konan eşyanın girerken gümrükçe 
miktarları tesbit edilmiş ise bu miktarlarından, 
tesbit edilmemiş ise belgelerinde yazılı miktarla
rı üzerinden gümrüğe karşı sorumludur. 

Şukadar ki, eşyanın tabiatından ileri gelen 
kayıplarla fireler ve gümrüğün denetlemesi al
tında yapılan ameliylerden ileri gelen eksiklikler 
ile antrepo işletmelerinin kusur ve hatalarından 
ileri gelmediği gümrüğe isabet eden kayıplar ve 
çalınmalar için vergi aranmaz. Fakat eşya güm-
rüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş 
ise noksan çıkan eşyanın vergisi sigorta ettiren
den veya lehine ettirilenden alınır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı sebepler dışında 
kalan eksiklikler ile fiktif antrepolarda her ne 
suretle olursa olsun vukubulan kayıplar ve fireler 
kabul edilmez. Bunların vergi ve cezalan antrepo 
işletmesinden alınır. 

Tabiatları icabı fire veren eşya ile antrepolar
da yapılmasına izin verilen manipülâsyonlardan 
dolayı noksanlaşan maddeler için bir fire nispeti 
tesbitine Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenleı... 
Kabul edilmiştir, 

Teminat 
DOKSAN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Gümrük 

ve Tekel Bakanlığı genel ve özel antrepo açma ve 
işletme izni vereceği özel kişilerden, bu kanuna 
göre aranacak vergi ve ceza haklarını korumak 
üzere, münasip göreceği miktarda teminat istiye-
bilir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUD 
NEDÎM GÜNDÜZALP (Edirne) — Efendim, 
bu maddenin ikinci satırında «özel kişiler» tâ
biri kullanılmıştır. Halbuki halen kullanılan 
terim «Gerçek kişi» dir. Bunun da «Gerçek ki
şilerden» olarak tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — O suretle tashih ediyoruz efen
dim. 

Bu tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Denetleme 
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Ant

repoların giriş, çıkış kapıları ve eşyanın girip 
çıkmasına mahsus boru ve tertipler gümrük ida
resince de kilit veya mühür altında bulunduru
lur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Devlet işletme
lerine ait antrepolarda bu tedbirlerden vazge
çebilir. 

Gümrük idaresi, antrepolarda gümrük hak
larını koruma ve suiistimalleri önleme tedbirle
ri almıya ve bu idarelerin kayıtlarını ve vesika
larını tetkik ve teftiş etmeye ve her zaman ant-
repolardaki eşyayı yoklamıya yetkilidir. 

Antrepo işletmeleri de bu kayıtları ve bel
geleri ve eşyayı görevli gümrük memurlarına 
ve Bakanlık müfettişlerine göstermeye, antre
poları açmıya ve yapılacak yoklamaları kolay
laştırmaya mecburdurlar. 

Antrepo işletmelerince tutulacak giriş, çıkış 
kayıt ve muhasebeleri gümrük denetlemesini te
min edecek şekil ve usullere uygun olmak lâ
zımdır. 

Gümrüklerce yukarıki fıkralara göre alman 
tedbirler ve yapılan denetlemeler antrepo işlet
melerinin bu kanuna göre olan sorumluluğuna 
iştirak sayılmaz ve bu sorumluluğu azaltmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Süre 
YÜZÜNCÜ MADDE — Genel ve özel antre

polarda eşya en çok beş yıl kalabilir. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı makbul sebep

ler dolayısiyle, eşyanın iyi bir halde bulunması 
şartiyle bu müddetleri bir yıl daha uzatabile
ceği gibi yukarıki fıkrada yazılı müddetlerle 
antrepoda kalması mahzurlu olan eşya için bu 
müddeti indirebilir. 

Fiktif antrepolarda eşyanın kalabileceği 
müddet iki yılı geçmemek üzere, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca tesbit olunur. 

Bu müddetler sonunda eşya yabancı memle
ketlere çıkarılmazsa vergileri ödenerek yurda 
sokulur. Müddeti dolduğu halde kaldırılmıyan 
eşya sahiplerinin adreslerine yazı ile ve adres
leri bilinmiyorsa ilân suretiyle keyfiyet tebliğ 
edilir. Bu tebliğden itibaren bir ay içinde kal
dırılmıyan eşya hakkında 126 ncı madde hü
kümleri uygulanır. 
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Fiktif antrepolarda; müddeti içinde kaldı-

rılmıyan eşyanın vergileri teminatlarından 
mahsup edilir. Bu, kabil olmazsa 89 ncu madde 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yolcu beraberinde gelen eşyanın gümrük 
salon ve ambarları ile antrepolarda kalabileceği 
süre üç aydır. Bu süre içinde kaldırılmıyan eş
ya hakkında 126 ncı madde hükümleri uygula
nır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim; 
kıymetli arkadaşım, Komisyon Başkanından ufak 
bir noktayı rica edeceğim. Bilhassa fazla mal 
istokuna malik olabilmek meselelerinde, ehemmi
yeti büyüktür. Bu itibarla Bakanlığa daha geniş 
salâhiyet verebilmek için kendilerinede rica ede
ceğim. Bu 100 ncü maddenin başında « Genel ve 
özel antrepolar » denildikten sonra bir de Fiktif 
antrepolar kelimesini koyalım. Ondan sonra, 
üçüncü satırda; Gümrük ve Tekel Bakanlığı mak
bul sebepler dolayısiyle eşyanın iyi bir halde bu
lunması şartiyle bu müddetleri bir yıl daha uza
tabileceğini, söylüyor. Buna bir yıl demiyelim de 
Bakanlığa daha geniş bir imkân verebilmek mak-
sadiyle bir yıl daha kelimesini silelim. Çünkü 
bugünkü dünya şartları malûmu âlinizdir, ehem
miyetini muhtacı tafsil görmüyorum. Eğer ken
dileri bunu kabul buyururlarsa ne âlâ ayrıca 
bir takrir vermiyeyim, yok önergeye lüzum gö
rülürse hazırlamaktaymı, takdim ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NKDtM GÜNDÜZ ALP (Edirne) — Gümrük 
antrepolarını yani arkadaşımın daha evvel tas
rihini istediği (transit antrepolarını) bu kanun
da görüldüğü veçhile Gümrük işletmiyor. Antre
po açmak ve işletmek tamamen ticari karakter 
de bir iştir. Yalnız biraz evvel arzettiğim, istan
bul, İzmir, Haydarpaşa, iskenderun, Trabzon 
limanlarında bu işler tekel halinde D. Deniz ve 
D. Demiryollarına verilmiştir. Bunların haricin
de kalan yerlerde memleketin iktisadi ve ticari 
ihtiyaçları için lüzum görüldükçe ya gümrükler 
açar, yahut Bakanlık gerçek ve tüzel kişilere ant
repo açma ve işletme müsaadesi verir. D. Denh 
ve D. Demiryolları da kendi inhisar sahalarında, 
ihtiyaç hâsıl oldukça lüzumlu transit antrepola
rını açacaklar, mevcutları tevsi edeceklerdir. Bu 
kanunda, o idareler için bu işin bir hizmet bor 
cu olduğunu açıklanmıştır. Yani bu idareler, bu 
işi inhisar halinde aldık, fakat bu kadarını işle
tiyoruz, üst tarafını düşünemeyiz diyemezler. 
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inhisar haricinde olan yerlerde antrepolar 

gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılıp işi etile 
ceğine ve buralarda birçok manüplâsyonlara, bir
çok ameliyelere ticari zaruret ve ihtiyaçlara göre 
müsaade edileceğine göre Gümrük Vergisi öde-
miyerek bulunacak eşya buralarda ilânihaye kal
sın mı, bir hesap sormıyalım mı ? 

Eşya antrepoya niçin konur ? Bir tüccar, 
ilerdeki ihtimalâtı düşünerek istok yapmak ister. 
ve bu eşyayı antrepoya koyar, ilerde memleketiJJ 
ihtiyacı olursa ithal eder, dışarı memleketlerde 
müşteri bulursa tekrar ihraç suretiyle oralara 
aevkeder. Tacir eşyasını ilânihaye bekletmek için 
antrepoya koymaz. Beş sene gibi bir müddet ise 
malların ya iç veya dış piyasalara çıkarılması için 
kâfidir. Bu müddet içinde çekilmemiş veya 
başka yere sevkedilmemiş eşyanın bir hesabını 
görmek ve antrepo ile ilgisini kesmek lâzımge-
lir. Her memlekette bu hesabı kesmek için bir 
müddet konmuştur. Biz en geniş bir müddet 
olan beş seneyi aldık. Ve nihayet makbul bâzı 
sebepler dolayısiyle antrepodan ihraç edilmiş 
olan eşyanın Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
bir sene daha antrepoda kalmasına müsaade ve
rilmesini de caiz gördük. Yani 6 sene eşya ant
repoda kalabilecektir. 

Normal zamanlarda tüccar bu müddet için
de malına müsait bir destinyasyon yani bir sarf 
ve satış sahası bulabilir. Üst tarafının akıbeti 
üzerinde durmak ve nihayet hesapları kesmek 
lâzımgelir. Aksi hal; antrepolarda farelerin 
faaliyetine zemin hazırlar. Tecrübelerden isti
fade ederek bu kanunla ticaretimiz için olduk
ça geniş ve ferahlı bir mühlet verdiğimizi zan
nediyoruz. 

Gelelim fiktif antrepolara : Fiktif antrepo 
şekli ile hacimli bâzı nevi eşya ve maddeler ih-
halâtı yapacak tüccarlarımız, antrepo masraf
larından kurtarmak üzere, kendisine ait ardiye
sinde, deposunda gümrüğünü ödemeksizin eş
yasını muhafaza etmek kolaylığını gösteriyoruz. 
Bu türlü yerler için iki senelik bir müddet ka
bul olunmuştur. Bu müddet kâfidir ve memle
ketimizde ilk defa tecrübe edeceğimiz bir rejim 
ve bir kolaylıktır. Bu itibarla bu müddeti kâfi 
görmenizi rica ediyorum. Arkadaşımdan da 
müddetlerin uzatılması yolundaki teklifinde ıs
rar etmemesini rica ederim. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Transit an-
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trepolarmda da bu hüküm cari midir? Yoksa 
ayrıca hüküm var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MAHMUT 
NEDlM GÜNDÜZALP (Devamla) — Aşağıda 
gelecek bir madde ile transit tarif edilmiştir. 
O maddeye göre hariçten gelip, gideceği baş
ka bir memlekete gitmek için Türkiye'den ge
çen eşya transit 'halinde- sayılır. Bunun içerisi-
ne vapurlar ve sair nakil vasıtaları da girer. 

Antrepoyu gümrük haricinde farzettiğimize 
göre, antrepolar «transit» ten daha geniş bir 
mefhum ve mâna taşıyor. Antrepolara konmuş 
eşya bilâhara Türkiye'den başka bir memlekete 
sevkolunursa bu eşyayı Türkiye'de transit ha
linde kalmış saymak icabeder. Antrepolar ya-
ıbancı eşyaya mahsustur. Yukarda arzettiğim 
sebeplerden dolayı bunlara (Transit antreposu) 
da denilmektedir. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Bir sual rica 
edeceğim. Muhterem sözcüden şu (fiktif) keli
mesinin daha açık bir şekilde ifadesini rica edi
yorum. Çünkü memleketimizin muayyen yerle
rinde gümrük ve antrepo işlerini yapanlar bu 
kelimenin mânasını, ifade etmek istediği şeyi 
anlıyamıyacaklardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NEDİM GÜNDÜZALP (Devamla) — Antrepo 
ismi de Türkçe değildir. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Ama herkesin 
anlıyacağı bir hale gelmiştir. 

MAHMUT NEDÎM GÜNDÜZALP (Devam
la)— Antrepo ismi de türkçe değildir. Çünkü, 
gümrük ve dış ticaret politikasında bu rejimi 
düşünüp koyan biz değiliz. Biz bu kelimeyi 
frenkçeden dünyanın anladağı mânada olarak 
almışızdır. Antrepo kelimesi böylece kendi li
sanımıza girdikten sonra fiktif kelimesini de 
medlulü itibarı ile iltibasa meydan vermemesi 
için almak zaruretini duyduk. Fiktifin türkçe-
si itibaridir. Tasarıda mânasını tavziha çalış
tık. Ma am afih. ben böyle frenk kelimelerinin 
kanunlarımıza girmesine taraftar değilim. Mec
bur kaldıkça ötedenberi kanunlarımızda yer
leşmiş ve alışılmış olanlarını meselâ manifesto
yu aldık. Fiktifin türkçesi itirabi demektir, 
değiştirilerek türkçesinin jkabulüne taraftarız. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — îtibari am
bar desek ne olur"? 
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BAŞKAN — Bundan evvel fiktif kelimesi 

geçmiştir. 
FAlK KURDOĞLU (Manisa) — Arzetmem 

fazladır ki, eğer hakikaten ehemiyetine kani ol
masa idim, tekrar huzurunuzu işgal etmezdim. 

Bu mesele cidden, tatbikat bakımından son 
derece ehemmiyetlidir. Bütün dünyada, müş
terek lisan gibi ticari antrepo denildiği zaman 
bunun fiktifinin, transitinin, özelinin, genelinin 
mânası bilinir. Beynelmilel ticarete girmiş olan 
memleketler gibi gönül isterki bu tedbirler biz 
de de aynı mânayi ihtiva etsin. Bunun bu gün 
bu şekilde olduğunu arkadaşımızın iddia etmi-
yeceğini zannediyorum. 

Arkadaşımızın genel antrepo tâbiri için, 
Sayın Sandal arkadaşımıza verdiği cevaptan an
laşıldığı için bu nokta üzerinde durmıyacağım. 

Birçok mallar vardır ki, antrepo; kredi an-
repoları kredi müesseseleri arasında sayılır. Bir 
tacir malını getirir, memleketin hudutları içine 
sokar, fakat gümrük hudutlarını aşmıştır. Baş
ka memleketlerde genel antrepolar, yanı başında 
transit antrepoları da vardır. Antrepo transit 
antreposu ise gelen malları tüccar isterse mem
leket içine sokar, isterse üzerinde birtakım ta
diller yapar, şekillerini değiştirir ve memleket 
haricine sevkeder. Bizde bu gibi antrepolar 
yoktur. Fakat diğer memleketlerde vardır ve 
burada büyük istoklar yapılır. Bizde olması şa
yanı temennidir. Ben bu hükümleri de toplıyan 
antrepolarımızda bu istoklarmv ilânihaye kal
masını istemiyorum. Böyle bir iddiam yok. 

Zannederim ki, arkadaşım benim noktai na
zarımı anlıyanlamışlardır veya anlatamamışım-
dır, ben kendilerinin koyduğu müddeti kabul 
ediyorum, yalnız uzatma kısmında vekile bir se
ne müddet veriliyor, bunun açık bırakılmaması
nı istiyorum. Zaafı ifade bende olduğu da belki 
iyi anlatamadım, ben vekilin takdirine bırak
mak suretiyle bu müddetin tanzimi taraftarıyım. 
Niçin? meselâ halı antrepoları memleketimiz ti
caretini mühim derecede alâkadar eder, bunlar 
en büyük, milyonluk servetlerin teraküm ettiği 
depolardır. Meselâ İstanbul'da İranlıların tut
tuğu antrepoların içindeki malların kıymetleri
nin 15 - 20 milyonla ifade edildiği seneler pek 
çoktur. Avurupa'daki büyük limanlarda aşağı 
yukarı bunlar mahalle halindadir, girilir, adam 
kapısını açar teşhir mahalli vardır, 30 senelik, 
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15 senelik halıyı gösterir, müddet koymamışlar
dır. 

Fiktif antrepo mallarına gelince : Bir tüc
car meselâ büyük mikyasta demir ithaline imkân 
bulmuş, gümrüğüne sermayesini yatırırsa, bir 
sene beş sene içinde sarfedemiyecektir. Fakat 
bu faizi tabiatiyle fiyatlara zammedecektir. Ken
disi fiktif antrepodan ihtiyaç miktarında alçak
tır. Binaenaleyh her zaman elimizde bulunan bir 
stok emniyeti içinde bulunacağız. Bu piyasada 
istikrar tesis eden en büyük âmillerden biri sa
yılır. 

Efendim, biz halıları kaçırdık. Geçen harb-
den evvel istanbul halı ticaretinin merkezi idi. 
Sonra bu merkez Londra'ya taşındı. Şimdi 
New-York'la Londra arasında müthiş bir müca
dele bugün de devam ediyor. Yukarıya Kütüpa-
neye çıkarsanız statis'in son nüshasında buna 
ait yepyeni bir yazı da görürsünüz. Biz üstün 
durumumuzu sırf antrepo rejiminin ne olduğu
nu bilmediğimizden kaybettik. Müddetin zararı 
nedir? Size bir misal vereyim. Ford için bir 
ırıontaj yeri vardı, harb öncesinde gürültüye 
geldi, şu oldu, bu oldu, İsrar ettik, nihayet on
lar da 14 - 15 milyon lira tutarındaki parçaları 
alıp Köstence'ye götürdüler. Böyle, bir zamanda 
her hususta kendisine salâhiyet verdiğimiz vekile 
müddet tâyini salâhiyetini vermemek doğru ol
maz. Arkadaşımın teklifi esasını muhafaza ede
lim. Dördüncü satırda «Bir yıl daha» kelimesi 
vardır. Bu «bir yıl daha» ibaresini çıkaralım. 

Hülâsa olarak ben ticari icapların elastikiye
tine uygun bir şekil verelim diyorum. Fiktif an
trepolar hakikatta antrepo değildir. Bir tüccar 
bir köşesini fiktif antrepo halinde işletir. Şah
san bilerek söylüyorum, nazari olarak değil. 
Her memleketin tüccara gösterdiği kolaylığı biz 
niçin göstermeyelim? Binaenaleyh burada «özel» 
kelimesinden sonra «fiktif» diyelim. Sayfayı 
çevirirlerse Öteki hükümleri aynen muhafaza et
tiğimi göreceklerdir. «Genel ve özel ve fiktif 
antrepolar» diyelim. Fiktif kelimesini ilâve 
edelim. 

Sonra «bir yıl daha» kelimelerini çıkaralım, 
takdiri bakana bırakalım. 

îşte halı hikâyesini anlattım. Halı milletler
arası piyasa imkânımız bu yüzden gidiyor. Ford 
işi keza. Milyonlarca lira demek olan büyük is-
tokların memleketimiz bankalarında temin edece-
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ği muvman bakımından ne kadar faydalı olacağı 
aşikârdır. 

Bu şekli kabul buyurursanız iyi olur, takdir 
sizindir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) — Efendim, 
arkadaşım bir noktada hata ediyor ve tezini 
müdafaa ederken daima halı meselesini ortaya 
sürüyor. Halbuki halılar için antrepo rejimin
den çok daha geniş serbest mahal rejimi kabul 
eden bir kanun vardır, bu kanun halılara da 
şâmildir. Sayın arkadaşım bunu kürk ve derilere 
münhasır telâkki etmesinler. Orada müddet sekiz 
senedir. Binaenaleyh maksatları halılar hakkın
da daha geniş kolaylıklar gösterilmesi ise o 
kanun bunu temin ediyor. Ama antrepo müddeti 
benim kanaatime göre beş yıldan uzun tutulma
malıdır. Daha pek yakın zamanlara kadar an
trepolarda eşyanın kalmasını teşvik değil, an
trepolarda uzun müddet bırakılmaması için hü
kümler tedvini zaruretleri karşısında kalmış 
idik. Yani antrepolardaki eşyaların süratle pi
yasaya arzedilmesini iltizam ettirecek vaziyet
lerle karşılaştık Antrepo rejimini çok eskiden 
beri tatbik eden Fransa gibi, isviçre gibi mem
leketler kanunlarında da genel antrepolar için 
beş sene, özel antrepolar için üç sene kabul edil
miş bulunuyor. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Kendi salâ
hiyeti için bir buçuk sene Bakanlığa salâhiyet 
verilsin. 

GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NEDİM GÜNDÜZALP (Devamla) — Bakan bir 
yıl değil, istediği kadar müddeti uzatsın diyor
sunuz. Bakan kabul ediyor mu, etmiyor mu onu 
bilmem. Komisyon namına mütalâamı arzettim, 
muvafık görmüyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL 
ŞEREFETTlN BÜRGE (Kocaeli) — Efendim, 
bu kanun beynelmilel kanunlar göz önünde tu
tularak yapılmış ve iki yıl süre bu kanunlardan 
alınarak kabul edilmiştir fiktif antrepo için. 
Nitekim Fransız ve isviçre kanunları da bu 
müddeti kabul etmişlerdir. 

Sayın Kurdoğlu 'mm teklifi kabul edilirse fik
tif antrepo için müddet 5 seneye çıkmış olur 
bu müddet çoktur fakat Bakanın salâhiyetini 
bir yıldan fazla uzatmayı arzu ederseniz, oraya 
hiçbir tarih koymamak şartiyle kabul edebili-
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riz. Yalnız fiktif antrepolar için teklif ettikle-
leri müddet uzun olacaktır kabul edemiyoruz. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Bendeniz 
ondan feragat ediyorum, önergemin ikinci fık
rasından vazgeçiyorum, birinci fıkrasını zaten 
Hükümet kabul ediyor. (Bir yıl daha) ibaresi
nin tayymda ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Faik Bey 3 ncü fıkradaki (Güm
rük ve Tekel Bakanlığı makbul sebepler dola-
yısiyle, eşyanın iyi bir halde bulunması şartiy-
le bu müddetleri bir yıl daha uzatabileceği gi
bi..) cümlesinden (Bir yıl daha) ibaresinin kal
dırılarak alelıtlak olmasını teklif ediyorsunuz 
değil mi? 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Evet efen
dim (Bir yıl daha) ibaresi kalkacaktır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Sayın Baş
kan, önerge sahibinden bir şeyi öğrenmek isti
yorum; Bu müddetin uzatılması bir kısım eşya 
için midir? Yoksa umumi bir mânada mıdır, ne 
kastediyorlar .. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Bakanlığa 
tam ve şâmil bir salâhiyet verilmesi manasına
dır. Arzu ettiği eşya için bunu yapacaktır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bu olamaz 
BAŞKAN — Komisyon muvafakat etmiyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum, fazlasını geriye 
almıştır, son takyidiyle, mahdut olduğu anla
şılan şekliyle reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Eşyanın bir ant
repodan başka bir antrepoya kaldırılması güm
rükçe tesbit olunacak usule göre olur. Ancak 
antrepo değiştiren eşyanın 100 ncü maddede 
yazılı süreleri bunların ilk antrepoya girdiği 
tarihten hesaplanır. 

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

YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — Genel ve özel ant
repolarda gümrük denetlemesi altında kab ta
miri ve yenilenmesi, eşyanın havalandırılması, 
kalburlanması gibi iyi muhafazası bakımından 
lüzumlu veya yeni çeşitler yapılması, karıştı
rılması, büyük kablardan küçük kablara bo
şaltılması ve numune çıkarılması gibi ticari 
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icaplara uygun ameliyelere Gümrükçe izin ve
rilir. 

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

Birinci fıkrada yazılı ameliyeler ithalât eş
yasında eşyanın tarifedeki tatbik yerini değiş
tirecek mahiyette olmamak gerektir. 

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

Yoklama 
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Antrepo mev

cutları her yıl gümrüğün denetlemesi altında 
sayılarak kayıtlarla karşılaştırılır. Eşyası sayı-
lamıyacak kadar çok olan büyük antrepolarda 
yoklamalar, gümrükçe belirtilecek usule göre 
en çok beş yıl içinde tamamlanmak üzere kısım 
kısım yapılır. 

Yoklama neticesinde meydana çıkan eksik
likler hakkında 97 nei madde ve fazla çıkan eş
ya hakkında 126 ncı madde hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeırler... 
Kabul edilmiştir. 

Beyan 
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Antrepola

ra konacak, eşya, sahip veya temsilcileri veya 
nâkilleri veya liman işletmeleri tarafından 58 
nci maddede yazılı süre içinde gümrüğe liste 
ile beyan olunur ve 59 ncu maddenin (1 : a - e) 
fıkralarında yazılı bilgiler verilir. Liman işlet
meleri ve nâkillerce verilecek liste beyanname
lerde mal sahiplerinin ve vergiye esas olan ağır
lıkların gösterilmesi mecburi değildir. 

Eşya antrepolara gümrüğün denetlemesi al
tında alınır. Şüphe edilen veya ilgililer tarafın
dan lüzum gösterilen kablar muayene memuru 
huzuru ile açılıp yoklanır. 

Kırık ve tamire muhtaç kablar ile dağınık 
eşya gümrük ile antrepo işletmesinin müştere
ken kilit altında bulunduracağı ayn bir yere 
konur. 

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

YÜZ BEŞÎNCÎ MADDE — Antrepolarda 
sahipleri adına kaydı yürütülen eşyanın başka
sına devri devreden ve devir alan tarafından 
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antrepo işletmesine ve gümrüğe yazılı olarak 
bildirilir. 

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

YÜZ ALTINCI MADDE — İşletmeler ile 
eşya sahipleri arasında ardiyecilik münasebet
lerinde umumi hükümler uygulanır. 

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

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Gümrükçe işle
tilen antrepolara konacak eşyadan alınacak ar
diye, lıamallık ve açıcılık gibi hizmet karşılığı 
ücretler, Ticaret Bakanlığının mütalâası alın
mak suretiyle Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
tesbit edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenfer... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Transit Rejimi 

Tarif 
YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Yabancı bir 

memleketten başka bir yabancı memlekete git
mek üzere Türkiye'den geçen yolcular ile eşya 
ve taşıtlar Türkiye'de transit halinde sayılır. 

Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, ka
raya çıkarılması ve bir müddet kalması transit 
halini değiştirmez. 

Transit olarak geçen eşya, taşıt ve yolcular
dan, bu geçişler dolayısiyle yapılan hizmetlerin 
karşılığı ücretler müstesna olmak üzere, hiçbir 
vergi ve resim alınmaz. 

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

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Demir ve 
havayolları ile gelen ve taşıtlardan çıkarılmak-
sızm transit geçirilecek olan eşya, şüphe hali 
müstesna olmak üzere, çıkış hudut gümrüğüne 
kadar muayene edilmeksizin kurşun mühür al
tında sevkedilir. 

Antrepoya konmaksızm yalnız taşıt değişti
rilerek yine tren veya uçak ile yapılacak sev
kıyatta da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

Antrepoya konduktan sonra transit edilmek 
istenilen eşya gümrüğe 104 ncü madde hüküm
lerine uygun iki nüsha transit beyannamesiyle 
beyan olunur. Bu beyannamelerin bir nüshası 
eşya ile birlikte çıkış gümrüğüne gönderilir. 
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Transit geçirilecek eşyanın sınırdan girişinden 
veya antrepodan çıkışından itibaren katedeceği 
mesafeye göre gümrükçe tesbit edilecek süre 
içinde hudut dışı edilmesi lâzımdır. 

Zorlayıcı sebepler işletmelerce geeiktirilmek-
sizin gümrüğe yazılı olarak bildirilir. 

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

YÜZ ONUNCU MADDE — 32 nci maddenin 
son fıkrası hükmü saklı olmak üzere, demiryol
larından başka kara taşıtlariyle taşınacak eşya
nın vergileri teminata bağlanır. 

İlgililerce eşya nevinin en yüksek tarifesi 
üzerinden vergileri teminata bağlanmak istenil
diği takdirde bu istek kabul olunur ve gümrükçe 
yalnız eşya nevinin beyana uygunluğunun tetki
ki ile yetinilir. 

Çıkış gümrüğünce yapılacak denetlemeyi ko
laylaştırmak üzere kablara veya taşıtlara kur
şun mühür veya damgalar vurulabilir. 

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

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Türkiye sı
nırları içinde mücbir sebeplerden dolayı telef 
olan transit eşyası için vergi aranmaz. 

Zorlayıcı sebepler yüzünden ileri gelen telef 
ve ziyalar mahkeme ilâmiyle ispat edilir ve 
meşhut suç şeklindeki hırsızlıklar halinde ha
zırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılı
ğınca ve telef ve kıya herkesçe bilinen ve du
yulan başka türlü hâdiseler yüzünden olmuşsa, 
o yerin idare amirince verilecek belgeler kabul 
olunur. 

Gümrük idareleri gerekirse bunları veren 
makamlarla muhabere edilir. 

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

YÜZ ON İKİNCİ MADDE — İçinde transit 
eşya bulunan gayrimuntazam seferli yabancı 
ve Türk gemilerinin ambar kapakları şüphe 
halinde Türkiye kara sularında gümrükçe mü
hür altına alınabilir. 

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

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Türk liman
larında vasıta değiştirerek denizyolu ile yabancı 
bir limana doğruca aktarma edilecek eşyanın 
gümrüğe manifesto verilir ve eğer bu eşya sa-
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hipleri tarafından gönderiliyorsa veya antre
podan çıkarılarak sevkediliyorsa 104 neü madde 
hükmüne uygun iki nüsha beyanname ile beyan 
olunur. Bu eşya, şüphe hali müstesna olmak 
üzere, muayene edilmez. Ancak tekel madde
leri ile Türkiye'ye girmesi yasak veya yüksek 
vergiye tâbi eşyanın 60 rüsum tondan küçük ge
milerle yapılacak aktarmalarında eşya muayene 
edilebileceği gibi gideceği limana çıkarıldığı 
ispat edildiği takdirde geri verilmek üzere kap
tan veya sahibinden teminat da istenebilir. 

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

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir Türk 
limanına ancak o liman gümrük idaresinin güm
rük işlemlerini yapmıya yetkili olduğu eşya 
aktarma suretiyle gönderilebilir. 

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

YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Gümrükçe 
giriş beyannamesi tescil edildikten sonra yaban
cı bir memlekete tekrar ihraç veya yetkili baş
ka bir gümrüğe gönderilmesi istenen eşyanın 
muayenesi neticesinde cezayı gerektirir bir 
hal görülmediği takdirde bu istek kabul olunur, 
muayene neticesi para cezasını gerektirdiği tak
dirde isteğin kabulü cezanın ödenmesine bağ
lıdır. 

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

Muvakkat kabul 
YÜZ ON ALTINCI MADDE — Memlekete 

geçici olarak sokulacak eşya 59 ncu maddeye 
uygun olarak gümrüğe beyan olunur. Eşya baş
ka bir gümrükten çıkarılacak ise o gümrükçe 
çıkışta yapılacak denetleme için bir nüsha fazla 
beyanname al mır. Triptik kabul olunan eşya 
için, triptik veya geçiş karneleri beyanname 
sayılır. Hududu sık sık geçecek taşıtlar için 
muayyen bir devreye mahsus pasavanlar kul
lanılır. 

Giriş gümrük idaresi tarafından beyanlar 
tetkik edilerek teminata bağlanması gereken 
vergilerle eşyanın ayniyetlerini denetlemeye ya-
rıyacak nitelikleri tesbit olunur. İlgililer eşya 
cinsinin en yüksek tarifesi üzerinden teminat 
vermeyi ister ise o yolda işlem yapılır. 
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BAŞKAN — Komisyon (triptik) kelimesini 

izah eder mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUD 
NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) — Tiriptik ke
limesi de bize yine yabancı memleketlerden gel
miş bir kelimedir, bundan evvelki maddelerde 
de geçmiştir. Esasen hu kelimeler, bugün ha
len yürürlükte bulunan kanunlarda da vardır. 
Bu kelimenin ifade ettiği şey, zımbalı ve üç 
nüshadan mürekkep bir vesikadır. Bu vesika 
seyyahların vasıtaları için kullanılır. Her 
hangi bir klüp'e mensup olanlara, klüp tarafın
dan verilen ve arabanın evsafını bildiren bir 
vesikadır. Bunun bir parçasını seyyah giriş 
gümrüğüne teslim eder. Diğerleri üzerinde gel
diği tarihi tesbit ettirir. Otomobil sahibi sey
yah her hangi bir gümrükten çıkarken ikinci 
parçayı da çıkış gümrüğü koparır alır ve çıkış 
tarihini hem bu parçada hemde seyyahın elinde 
kalan dip koçanı parçada gösterir. Seyyah yal
nız bir memleketten geçmez, birçok memleket
lerden dolaşır. Şu halde kendisine birçok tirip
tik lâzım olur. Bunlar ekseriyetle bir defter 
haline getirilmiştir. Bu haldekilere biz «Güm
rükten çıkış karnesi» diyoruz. 

BAŞKAN — Sondan ikinci satırın başında 
«Cinsi» kelimesi nev'i mi olacak? 

MAHMUD NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Evet, nev'i olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi hu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Eşyanın tek
rar çıkarılmasından vazgeçilerek süresi içinde 
antrepoya veya gümrükçe müsaade olunan ma
hallere konması caiz ve tekrar çıkış kükümün-
dedir. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU BAŞ
KANI MAHMUD NEDİM GÜNDÜZALP (Edir
ne) — Efendim; bu madde transit rejimine ait 
bir maddedir. Komisyonumuz metni hazırladık
tan sonra tatbikatçı arkadaşlar tereddütleri 
ortadan kaldırmak için madde sonuna bir fıkra 
ilâvesini lüzumlu gördüler. Bence (tasarı) va
zıhtır ama tatbikatçıları tereddüde düşürmemek 
için, komisyon namına, Yüksek heyetinize, 
maddeye aşağıdaki fıkraların konmasını, arze-
derim. 
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BAŞKAN — Komisyonun teklifini okutuyo

rum. 

YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Eşyanın 
tekrar çıkarılmasından vazgeçilerek süresi 
içinde antrepoya veya gümrükçe müsaade olu
nan mahallere konması caiz ve tekrar çıkış hük
mündedir. 

Süresi içinde zorlayıcı sebepler dışında yurt 
dışı edilmiyen eşyaya ait teminat irat kaydedi
lir. 

Çıkış gümrüğünce yapılan muayenede cins 
ve nevi itibariyle beyannamesine aykırı bulunan 
eşya hakkında kaçakçılık kovuşturması yapılır. 

Miktar itibariyle çıkan noksanların vergile
ri teminatından mahsup edilir. 

BAŞKAN —• Hükümetle mutabık mısınız 
effendim 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL 
ŞEREFETİN BÜRGE (Kocaeli) — Mutabıkız. 

BAŞKAN — Başka itiraz var mı? (Yok ses>-
leri) 

Maddeyi bu fıkra ile birlikte oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Çıkış Rejimi 

Beyan ve istisnalar 
YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — 
1. Türkiye'den çıkarılacak memleket eşya

sı gümrük idarelerine formülüne uygun iki 
nüsha beyanname ile bildirilir ve bu beyanna
melerde şu bilgiler verilir: 

a) İhracatının adı ve ticaretgâh adresi; 
b) Eşyanın yükleneceği taşıtın bayrağı ve 

adı 
c) Eşyanın gideceği memleket (mahreç); 
d) Kabların sayısı, nevi, marka ve numa

rası; 
e) Eşyanın cinsi, nevi ve kıymeti; 
f) İstatistik için gerekli sair bilgiler. 
2. Aşağıdaki eşya beyannameden müstes

nadır : 
a) Yolcu ve seyyahların yanlarında taşı

dıkları zat ve ev eşyası ile fen ve sanat sahip
lerinin ve işçilerin sanatlarım icra için beraber
lerinde götürdükleri aletleri, takımları ve tica
ret kıymeti olmıyan numuneler; 

b) Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına 

verilecek kumanya ve yakıtlar; 
c) Kara sınırı bölgesinde köy ve kasaba

lar ile pazarlardan hududun diğer tarafındaki 
halkın kendi ihtiyaçları için alıp götürdükleri 
eşya ve hayvanlar ve Türkiye hudut bölgesi 
ahalisinin hududun öbür taraf bölgesindeki köy, 
kasaba ve pazarlara satmak üzere birlikte gö
türdükleri kendi eşya ve hayvanları; 

(Bunların miktarı ticaret emtiası mahiyetin
de olmamak şartiyle); 

d) Na'şi havi tabutlar ile çelenk ve çiçek
ler; 

e) Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki 
yabancı Devletler elçileriyle diploması muaf
lıklardan faydalanan maslahatgüzarlar ve dele
ge heyetlerine ait zat ve ev eşyası; 

(Bunlar için kurye listeleri ve elçilik tak
rirleri aranır). 

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

Muvakkat çıkış 
YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Geri 

getirilmek üzere ihraç edilecek eşyanın beyan
namesinde : 

a) İhracın ne maksatla yapıldığı; 
b) Gideceği memlekette eşyanın göreceği 

işçiliğin mahiyeti; 
c) Eşyanın ayniyetini tesbite yarıyacak 

alâmetleri; 
hakkında bilgi verilir. 
Yabancı memleketlere seyahat eden ve ika

metgâhı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancı
ların kendilerine ait nakil vasıtaları ile hudu
da yakın bölgelerde komşu memleketlere eşya 
ve yolcu naklinde kullanılan diğer nakil vası
taları için gümrük idaresince tesbit veya bu 
hususlarda milletlerarası mahiyette olarak ka
bul edilmiş triptik, gümrük geçiş karnesi veya 
pasavanlar kullanılır. 

Gümrüklerce lüzum görülürse eşya üzerine 
sabit damgalar vurulur veya kurşun mühür ta
kılır. 

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

YÜZ YİRMİNCİ MADDE — İhraç eşyası-
da gümrüklerce muayene edilerek beyanların 
sıhhati denetlenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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*~ Altıncı Bölüm 

Posta Rejimi 
YÜZ YİRMÎ BlRÎNCÎ MADDE — Posta 

vasıtasiyle gelen ve Türkiye'ye ithal edilen eşya 
ile Türkiye 'ye geçici olarak girdikten sonra tek
rar ihraç olunan maddeler gümrükçe denetle
nir. 

Mektuplar ile vergiden muaf kitap ve dergi
ler bu hükmün dışındadır. 

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

YÜZ YÎRMI ÎKÎNCÎ MADDE — Gümrük 
denetleme ve vergi tahakkuk işlemlerinde «dek
lârasyon anduan» lar beyanname hükmündedir. 

Gümrük denetlemesi ve verginin tahakkuk 
ve tahsil şekli ilgili iki Bakanlıkça tesbit olu
mu. 

BAŞKAN — Bu (deklârasyonu andıran) ı 
izah ederseniz faydalı olur. 

GEÇÎCt KOMÎSYON BAŞKANI MAHMUT 
NEDÎM GÜNDÜZÂLP (Edirne) —, Posta vası
tasiyle naklolunan küçük paketler halindeki tica
ret emtiası için ihraç eden memleket gümrüğü bir 
muamele yapar ve paketi postaya tevdi eder, ithal 
memleket gümrüğü de paketi açıp muayene eder. 
Ekseriya postaların bu gibi mallan muaysne ede
cekleri, yerlerde mürselünüeyh yoktur. Meselâ, 
bizim posta gümrüğümüz îstanbul, izmir, Anka
ra'dadır. Şu halde çankırıya gjdecek bir malı ya 
istanbul Gümrüğü, ya Ankara Gümrüğü, ya İz
mir Gümrüğü açacak. Açtı, içinde ne gibi bir eş
ya bulunduğunu didikleyip incelesin mi?. Buna 
ait beyannameyi mürselünüeyh nasıl hazırlar?. 
Malı, gönderen herkesten iyi bilir. Bu sebeple bey
nelmilel anlaşmalarla gümrük işlemlerini kolay
laştırmak üzere mürsiller bir beyanname tanzim 
ederek posta idaresine paketle birlikte verirler. 
îşte buna da «deklârasiyon anduan» diyorlar. 
Bizde de gümrükte epey zamanlardan beri kul
lana kullana alışılmış olduğu için tasarıya aldık. 
Gümrük Beyannamesi denirse iltibastan korktuk. 
Binaenaleyh mecburi ve ıztırari olarak bu terimi 
kullandık. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Son fıkrada 
«Gümrük denetlemesi ve verginin tahakkuk ve 
tahsil şekli ilgili iki Bakanlıkça tesbit olunur.» 
denilmektedir. Buradaki tesbitten maksat İçtüzük 
müdür, yoksa başka idari birşey midir?. 

4.1949 O : 2 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 

NEDİM GÜNDÜZÂLP (Edirne) — Bundan 
evvelki maddelerde görüldüğü üzere gümrük 
muameleleri daha ziyade vesaiti nakliye sahipleri 
ile ilgilidir. Bu itibarla Demiryolu, Hava yolu, 
Denizyolu işletmelerinin gümrüklere karşı vazi
feleri ve vecibeleri vardır. Bizde gerek P. T. T. 
idaresi gerekse Devlet Havayolları, Devlet De
nizyolları, ve Devlet Demiryolları birer âmme 
işlemleri ve resmî teşekküller olduğundan güm
rüğün karşısında bu teşekkülleri hususi teşekkül
ler gibi telâkki edemedik. Başka memleketlerde 
olduğu üzere, bu işletmeleri gümrüğün yanında 
vazife ve mesuliyet alabilecek (yardımcı uzuv) 
lar telâkki ettik. Arkadaşımın temas ettiği fıkra 
bu görüşle yazılmıştır ve bir tüzük maksut de
ğildir, idari bir tasarruf mevzuubahistir. 

BAŞKAN — Yani bir tüzük maksut değildir"? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Posta
nelerde gümrük işlemleri için lüzumlu ölçü 
aletleri ve tahlil cihaz ve maddeleri ile gümrük 
büroları ve buraların aydınlatma ve ısıtma ihti
yaçları posta idarelerince temin edilir. 

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

Yedinci Bölüm; 
Sınır Rejimi 

Sınır ticareti 
YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sınır 

ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük denet 
leme ve işlemleri, coğrafya durumu ve bölge ihti
yaçları göz önünde tutularak ilgili Bakanlıklarca 
elverişli ve kolay usullere bağlanır. 

Sınır ticaretinin çevresi, Anlaşmalarda tâyin 
edilmemiş ise on kilometre derinliği geçmez. 

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

Sekizinci Bölüm 
Denizden Kurtarılan Eşya 

Kazaya uğrıyan gemiler 
YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Zorlayı

cı sebeplerle Türkiye kara sularında yabancı eş
yasını atan, karaya çıkaran veya başka bir taşıta 
aktarma eden ve bu eşyayı toplıyan gemi kap
tanları üç sair kimseler, keyfiyeti hâdiseasün, wku 
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bulduğu, mahalle en yakın gümrük veya idare 
âmirlerine veya varacakları ilk gümrük idaresine 
bildireceklerdir. 

Sahip veya nâkilleri tarafından muhafaza 
altına almmıyan veya sahip ve nâkilleri meydan
da olmıyan ve açıkta nezaret altında tutulması 
mahzurlu görülen bu gibi eşyeyı Gümrük İdaresi 
bütün masrafları sahip veya nâkillerine ait ol
mak üzere bir antrepoya kaldırabilir. Nakil 
masrafını koruyamıyaeak veya mahallî vasıta
larla nakli mümkün olmıyacak eşya hakkında 
126 neı madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Bölüm 
Tasfiye edilecek eşya 

YÜZ YlRMl ALTINCI MADDE — 
1. Antrepo ve sundurmalarda ve gümrük 

denetimi altında bulunan yerlerde bu kanunla 
belirli sürelerinden fazla kalmış olan eşya; 

2. 1.03 neü maddeye göre yapılan yoklama 
neticesinde antrepolarda fazla çıkan eşya; 

3. 125 nci maddenin son fıkrasına göre sa
hip veya nâkilleri tarafından kaldırılmayan eşya; 

4. Sahip veya nâkilleri tarafından gümrü
ğe terkedilen veya 69 nen maddeye göre terk 
edilmiş sayılan eşya. 

(lümrük idareleri tarafından cins, nevi, mik
tar ve vasıfları tesbit edilerek gazete ile ilân 
olunduktan sonra açık artırma yolu ile satılır. 

Çabuk bozulmak, akmak ve sızmak tehlikesine 
mâruz bulunan veya saklanması külfet veya teh
likeli veya masraflı olan eşya, sürelerini doldur
madan önce de satılır. Satılığa çıkarılan eşya
nın sahip veya nâkilleri yazılı olarak satışın dur
durulmasını isterlerse tâyin edilecek süre içinde 
gümrük işlemlerini yaptırıp kaldırmak şartiyle 
istekleri kabul olunur. 

Verilen mühlet içinde de kaldırılmıyan eşyanın 
satışına devam olunur. Satış bedeli, şartname
sinde tesbit olunan gümrük ve diğer vergileri 
karşılamıyacak olan eşya, ancak tâyin edilen sü
re içinde ihraç edilmek şartiyle satılır. 

Alıcı çıkmıyan eşya, ancak kendi ih t iyar la
rında kullanılmak şartiyle hayır derneklerine pa
rasız verilir. 

Üzerlerinde sahte mense alâmetleri olan egya-
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nın bu alâmetleri yok edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler 
Kabul edilmiştir. 

... Etmiyenler. 

Tekele tâbi eşya 
YÜZ LÎRMÎ YEDÎNCİ MADDE — Yukar-

daki madde hükmüne tâbi eşyadan memlekete gir
mesi veya memlekette yapılması veya satışı tekel 
altında bulunanları Tekel idaresince takdir edile
cek bedel karşılığında bu idareye verilir. Tekel 
İdaresince almmıyan bu türlü maddeler ile gir
mesi, kullanılması ve satışı yasak eşya Türkiye'
den çıkarılmak şartiyle satılır. 

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

YÜZ YlRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — 126 ve 
127 nci maddelere göre elden çıkarılamıyan eş
ya bakanlıkça tesbit olunacak yolda yokedilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler 
Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler. 

YÜZ YlRMÎ DOKUZUNCU MADDE — 126 
ve 127 nci maddeler gereğince satılan eşyanın 
bedelleri alacaklılar arasında aşağıdaki sıraya 
göre dağıtılır : 

1. Hamallık, yükleme, ambarlama ve benzeri 
hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar 
ve iskele resmi; 

2. Gümrük Vergisi; 
3. Belediye hissesi, rıhtım resmi; 
1. Muamele, istihlâk, Hayvan Sağlık veya 

başka vergi ve resimler'; 
5. Para cezaları. 
Satış bedeli aynı sıra içindeki alacakların 

tamamını karşılamazsa garame suretiyle dağıtı
lır. 

Yukarıki sıraya göre karşılaaıamıyan para ce
zaları ayrıca kovuşturulur. 

Satış bedelinin alacaklara dağıtıldıktan son
ra kalan miktarı, gümrüğe terkedilen veya terk 
hükmünde sayılan eşyaya ait ise irat kaydolu
nur, diğerleri ise emanete alınır. Bu paralar 
emanet hesabına alındığı malî yılı takip eden 
beş yıl içinde sahiplerince alınmaz ise irada ge
çirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Dördüncü ayrım | 

Gümrüklerin sınıfları ve gümrük komisyon
cuları 

* I 
Birinci Bölüm 

Gümrüklerin sınıfları 
YÜZ OTUZUNCU MADDE — Her gümrük

te günlük kanuni çalışma saatleri iklim, mev
sim ve mahallî ticaret ihtiyaçları itibara alına
rak Bakanlıkça düzenlenir. 

Gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük 
alıp verme işleri yapan liman, ve istasyonlar ile 
taşıtların geliş ve gidişleri normal çalışma sati-
ne uymıyan demiryolu istasyonlarında, deniz ve 
hava limanlarında gümrük idareleri daimî su
rette açık bulundurulur. Memurların muayyen 1 
olan çalışma saatleri nöbetleşe aralarında tan
zim edilir. 

GEÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NEDtM GÜNDÜZALP (Edirne) — Efendim, 
tasarının son maddelerindeyız. Bugün yaşıyan 
Gümrük Kanununda vazifeli gümrük memur
larının vazife esnasında üniforma taşıyacakla
rı hükmü vardır. Bu hükmü bu tasarıya alma
mışız. Halbuki hudutlarda, yolcu salonlarında, 
yolcuların karşılarında vazifeli bir gümrükçü
nün bulunduğunu belirtmek lâzımdır, her mem
lekette gümrük memurlarının hususi bir kiya-
feti vardır. Muhafaza memurlarımız üniforma
lıdır. Sivil gümrük memurlarından yolcu ve iş 
sahipleri ile teması olanlar için de bir şey dü
şünmek doğru ve iyi olur. Onun için bu madde
ye şu fıkranın eklenmesini rica ediyorum : 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz biz okuya
lım. 

130 ncu maddenin sonuna ilâve : 
«Kolcularla gümrük denetleme görevi ile 

ödevli gümrük memurları, resmî sıfatlarını be
lirtmek üzere, Bakanlıkça tesbit edilecek üni
forma veya alâmetleri vazife başında taşımaya 
mecburdurlar. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Hükü
metçe buna niçin lüzum görülmemiş? (Unutul
muş sesleri) 

BAŞKAN — Bu tasarı, yüksek malûmunuz 
1941 senesinde gelmiştir. 

GÜMRÜK VE TEKEL (BAKANI Dr. FA
ZIL ŞEREFETTlN BÜRGE (Kocaeli) — Bu 
maddenin ilâvesine taraftarız. 

BAŞKAN — Bu ilâve ile maddeyi reyinize | 
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T sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler.. Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ BlRlNCİ MADDE — Yukarıki 
madde gereğince tesbit edilmiş olan çalışma sa-

I atleri dışında veya tatil zamanlarında iş görül
mesi yazılı olarak istenildiği takdirde işin o 
saatlerde görülmesindeki zaruret o yerin en bü
yük gümrük amirince dikkate- alınarak bir üc
ret verilıme'k şartiyle bu istekler kabul olunur. 

Memurlar bu suretle kendilerine verilecek 
işleri de yapmakla görevlidir. 

Müdür ve vekilleri ile daimî surette vazife 
görenlere ücret verilmez. 

Yukarıki fıkraya göre çalışacak memurlara 
I iş sahiplerince ödenecek ücretin miktarı bakan

lıkça tesbit olunur. Bu memurların harcırahları 
da iş sahiplerince ödenir. 

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

Gümrüklerin sınıfları 
YÜZ OTUZ iKtNCt MADDE — Gümrükler 

yetkilerine göre üç sınıfa ayrılır. 
Birinci sınıf gümrükler : 
Her türlü giriş, çıkış ve transit gümrük iş

lemlerini ; 
İkinci sınıf gümrükler : 
Gümrük lâboratuvar tahliline ihtiyaç gös-

termiyen eşyanın giriş, çıkış ve transit işlemle
rini ; 

Üçüncü sınıf gümrükler : 
Yalnız yolcu ve yolcu beraberinde gelen eş

ya ile bakanlıkça tesbit edilen eşyanın giriş, çı
kış ve transit işlemlerini görmeye yetkilidir. 

Bakanlıkça gümrüklerin sınıflarını tesbitte fc 

ticari ihtiyaçlar göz önünde tutulur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Gümrük Komisyoncuları 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1. Eşyanın ithal, ihraç ve transit gümrük 

işlemleri sahipleri veya onlara vekâlet suretiyle 
gümrük komisyoncuları tarafından takip olu
nur, 

2. Devlet, belediye ve Özel idarelerle diğer 
kanun hükmi şahıslarının memurları; özel hu
kuk hükmi şahıslarının müdürleri ve temsil -yet-

| kişi olanlar kendi idare ve müesseselerine ait 
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eşyanın gümrük işlemlerini takip edebilirler, I 

3. Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ve 
nâkilleri taşıdıkları eşyanın ihraç ve transit 
gümrük işlemlerini takip edebilirler. 

4. Zat ve ev eşyasına ait gümrük işlemleri
ni sahiplerinin tâyin edecekleri adamları takip 
edebilirler. 

BAŞKAN — K a b u l edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Güm
rük komisyonculuğu yapabilmek için aşağıdaki 
şartlar aranır : 

a) Türk olmak; 
b) 18 yaşını bitirmiş bulunma'k; 
c) Orta mektebi bitirmiş veya o derecede 

tahsil görmüş olmak; 
d) Hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırı

cılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cü
rüm tasnii, iftira, irtikâp, irtişa, ihtilas, kaçak
çılık cürümlerinden birinden dolayı hapis ce-
zasiyle veya mutlak surette ağır hapis veya o 
derece cezayı gerektiren bir suçtan mahkûm ve
ya memurluktan cezaen çıkarılmış olmamak; 

e) Bulaşık hastalıklardan salim olmak; 
f) Gümrük ve tarife konuları ile gümrüğe 

ilişkin ticaret anlaşmaları konularında yeter 
bilgisi olduğu imtihanla sabit olmak. 

Gümrükte en az beş yıl memurluk yapmış 
olanlardan şeflik veya ikinci sınıf muayene me
murluğuna kadar yükselmiş bulunanlar yalnız 
imtihan (kaydına tâbi değildir. 

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

YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Yukarki 
maddenin (f) fıkrasına göre yapılacak imtihan 
konuları bakanlıkça tesbit ve senede bir defa 
olmak üzere imtihan zamanları ilân edilir. 
İmtihan heyetini Bakan seçer. 

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

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Gümrük 
komisyoncusu Ticaret Kanununa göre yevmiye 
defteri tutmaya, işlerine dair yazdığı ve aldığı 
mektup ve telgraflarla tanzim ettiği fatura 
ve makbuzları ve masraflarına mütaallik belge
lerin asıl veya örneklerini beş yıl saklamaya, 
bunları yetkili gümrük memurlarına ve Ba
kanlık müfettişlerine istenildikçe göstermeye | 
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ve bunların tetkik ve teftişlerine müsaade et
meye mecburdurlar. 

Yevmiye ̂ defterinde ödenen ve alman mas
raf ve ücretlerle taallûk ettikleri gümrük be
yannamelerinin numara ve tarihleri de göste
rilir. 

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

Yardımcılar 
YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Gümrük 

komisyoncuları aldıkları işlerin kendisini veya 
müvekkilini ilzam edecek mahiyette hukuki 
tasarruflar nev'inden olmıyan safhalarını takip 
ettirmek üzere bir veya bir kaç yardımcı kul
lanabilir. 

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

YÜZ OTUZ SEKlZÎNCt MADDE — Yar
dımcıların da komisyoncular hakkındaki şart
ları haiz olmaları lâzımdır. Ancak bunların 
tâbi tutulacakları imtihan konularının seçilme
sinde görecekleri işler göz önünde tutulur. 

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

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Güm
rük komisyoncuları ile yardımcıları Gümrükler 
Genel Müdürlüğünce tescil edilir ve kendilerine 
fotoğraflı bir belge verilir. Bu belgeler istenil
dikçe memurlara gösterilir. 

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

YÜZ KIRKINCI MADDE — Gümrük komis
yoncu ve yardımcılarının yolsuz ve emniyetsiz
ce hareketlerinden dolayı suçlarının ağırlığına 
göre bir haftadan bir yıla kadar veya kesin 
olarak işlerine son verilebilir. Bir aya kadar 
olan ceza başmüdür ve başmüdürlük teşkilâtı 
olmıyan yerlerde müdürlerce ve daha ağır ce
zalar Bakanlık Disiplin Komisyonunca verilir. 

Başmüdür veya müdürlerin kararlarına teb
liğleri tarihinden bir hafta içinde Bakanlık 
Disiplin Komisyonuna itiraz olunabilir. Ko
misyon kararları kesindir. 

FAİK KURDOÖLU (Manisa) — Reis Bey, 
«İşlerine son verilir» deniyor. Bu ne demektir? 
Bunlar memur değildir ki.. Adam dükkânında 
çalışıyor. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. N. I 

GÜNDÜZ ALP (Edirne) —i Bu tasarı ile güm-
rüklerde muamele takibi ismi gümrük komis
yoncularına veriyoruz. B&p. istisnalar haricin
de tüccarlar gümrük muamelelerini gümrük 
komisyoncuları marifetiyle i takip ettirirler. Bu 
işi muayyen hir zümreye iılhisar ettirince ve 
işlerini bu zümreye gördürriıeyi tacirlere tah
mil edince vatandaşların l̂ u işlerini emniyet 
altında bulundurmak da Güpırük İdaresine dü
şer. Binaenaleyh onları önce liyakatleri bakı
mından bir mthana tâbi tutuyoruz. Ondan son
ra muamelelerinde dürüst hareket etmelerini 
temin için birtakım kayıtlara tâbi kılıyoruz. 
Uugunsuzluklar yaparak gerek gümrük memur
larını, gerek tüccarı mevhum birtakım mas
raflar göstererek tüccarın ve gümrüğün kendi
sine karşı olan emniyetini suiistimal ettikleri 
anlaşılanları gümrük komisyonculuğunda ça
lıştıralım mı? 

FAlK KURDOĞLU (Manisa) — Benim 
esasa itirazım yoktur. Yalnız «Faaliyetleri dur
durulur» dense daha iyi olur. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FA-
ZİL .ŞEREFETTİN BÜRGE (Kocaeli) — Es
ki kanunda «Karneleri istirdat edilir» denirdi. 
isterseniz o şekilde yapalım. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Hay Allah 
razı olsun. 

BAŞKAN — «Bir yıla kajdar veya kesin ola
rak karneleri geri alınır» şeklinde tashih edi
yoruz. Bu suretle kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Gümrük 
komisyoncusu çalışma merkezi olarak bir yer 
gösterir. 

Burası gümrük işlerinden dolayı kendisine 
yapılacak tebliğler için kanuni ikametgâh ve 
bu merkezin bulunduğu Güıhrüğün bağlı oldu
ğu başmüdürlük ve müstakjl müdürlük bölge
si daimî iş çevresi sayılır. 

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

YÜZ KIRK İKİNCİ MApDE — Bulundu
ğu mahalde en az üç ktmıiaydacu olmıyan güm
rüklerde iş takibi serbesttir4 

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

,lMd 0 : 1 
Üçüncü Bölüm 

Cezalar 
YÜZ KHtK ÜÇÜNCÜ MAD0E — Gümrük 

Vergisinden muaf eşyayı (7) nci madde muci
bince tâyin olunan kapı ve yallardan başka 
yerlerden izinsiz ithal veya bıha teşebbüs 
edenlerden Gümrük Vergisinin dörtte biri ve 
tarifede vergi haddi tâyin edilmemiş olanların 
sif değerinin onda biri ve eşyanın cins ve mik
tarı tesbit olunamıyan hallerde on liradan aşa
ğı olmamak üzere hafif para cezası alınır. 

Gümrük Vergisinden muaf olarak ithali lâ-
zımgelen eşyayı Gümrük işlemlerini yaptırmak-
sızın yurda sokan veya buna teşebbüs edenler 
hakkında da yukarıki fıkra hükümleri uygula
nır. 

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

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — 23 ve 
24 ncü maddelerin hükümlerini menfaat temi
ni kastı ile kötüye kullananlardan eşyaya te
rettüp eden Gümrük Vergisi, ve eşyanın itha
li yasak veya tahdit ve takyide tâbi ise güm-
rüklenmiş değeri kadar para cezası alınır. 

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

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — 37 nci 
madde hükmüne aykırı hareket eden (100) 
rüsum tondan yukarı gemi kaptan veya aeenta-
larından, hareketleri kaçakçılık mahiyetini ta-
zammun etmediği hallerde, 10 liradan 200 lira
ya kadar hafif para cezası alınır. 

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

YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — İhracat 
manifestosu vermeden Türkiye'den eşya çıka
ran veya verdikleri manifestoda eşyayı, cins 
veya miktar itibariyle yanlış ve eksik bildiren 
veya boş olup Gümrük İdaresinden müsaade al
madan ayrılan nakil vasıtaları kaptan veya sa
hip veya acentalarından 10 liradan 200 liraya 
kadar hafif para cezası alınır. 

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

YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Mani
festoda yazılı miktardan eksik çıkan kablarm 
mahrecinden yüklenmemiş veya yanlışlıkla baş
ka bir yere çıkarılmış veya kaza ve avarya ve 
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hırsızlık neticesinde zayi olmuş bulunduğu 
Gümrükçe tâyin edilen süre içinde ispat olun
madığı takdirde bu noksan kablara "ait eşıya için 
tarifede gösterilen en yüksek Gümrük Vergisi 
kadar para cezası alınır. 

Yukarıki fıkraya göre ceza tesbiti mümkün 
olamazsa her kab için (2 000) liraya kadar pa
ra cezası alınır. 

Döküm halinde nakledilen eşyanın manifes
tosunda yazılı miktarına göre % 2 yi aşan ek
siklerin birinci fıkrada gösterilen sebeplerden 
ileri geldiği Gümrükçe tâyin edilen süre içinde 
ispat olunamaz ise bu eksiklerin Gümrük Ver
gisi kadar para cezası amir. 

Manifestoda eşyanın cinsi yanlış beyan edil
miş olur ve kablarm nevileri ve dış alâmetleri 
de manifestoya uygun bulunmazsa kab başına 
200 liraya kadar para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya ta
şıt sahip veya acenta veya kaptanlardan alınır. 
Bunlar hükmolunan cezadan müteselsilen so
rumludur. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
bir noktanın tavzihini rica edeceğim. Bu beyan
name tevdii birçok ihtilâfları mucip olur. Bir be
yanname memuri tarafından falan tarife ve falan 
pozisyona tâbi tutulur, ertesi gün başka bir po
zisyona tâbi tutulur muamele bakımından tered
düde düşülür. Tabiatiyle kasıt olmadan bir hata 
neticesinde bu cezanın tatbik edilmemesi lâzım 
gelir zannediyorum. Bu cihetin tavzihini rica edi
yorum. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 
NEDÎM GÜNDÜZÂLP (Edirne) — Manifetsto-
da eşyanın cinsinde falan yanlışlık olursa. Şüphe
siz kasta makrun olması lâzımdır. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Tabiî kasta 
makrun olması lâzımdır. Yoksa sehiv, hata» dâhil 
değildir. 
. HÜSEYÎN ULUSOY (Niğde) — Efendim; 

eşya cinsinin manifestoya uymaması yüksek ta
rifeye tatbikini icabettiren bir şekilde olursa ce
zayı müstelzim olacak mı?.. 

MAHMUT NEDÎM GÜNDÜZÂLP (Edirne) 
— Hayır. 

HÜSEYÎN ULUSOY (Niğde) — Manifesto
ya uymamak, yüksek tarifeye tatbikini icabetti-
rirse ne olaeak?. 

MAHMUT NEDÎM GÜNDÜZÂLP (Edirne) 
— Manifestoya uymamak eşya emsinin daha yük-

4.1949 0 : 2 
1 sek tarifeye tatbikini icabettirecek şekilde olursa, 

bu yanlışlıkta bir fena niyet araması hatıra ge-
lem iyeceğinden cezaya gitmemek lâzım gelir. 

BAŞKAN — Onu tatbikat halleder. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler.., Etmiynler... Madde kabul olunmuştur. 

YÜZ KIRK "SEKİZİNCİ MADDE — 117 
nci maddede yazılı aykırılıklar hariç olmak üzere 
beyan ile denetleme neticesinde eşyanın : 

a) Tarife tatbikma müessir cins, nevi veya 
niteliğinde veya; 

b) Vergiye esas olan, sayı, baş, ağırlık gibi 
ölçülerinde veya kıymetinde aykırılık görülür 
ve beyana göre hesaplanan vergi ile denetleme ne
ticesine göre alınması gereken vergi miktarları 
arasındaki fark % 2 yi aşarsa vergiden ayrı ola
rak aşağıda yazılı miktarlarda para cezası alı
nı? t 

1. % 2 nin üstünde '% 5 kadar olan farklar 
için mükerrirlerden bir kat para cezası; 

2. !% 5 i aşan farklar için ilk defasında bir 
kat, tekrarı halinde üç kata kadar para cezası 
alınır. 

Yukarıki fıkralara göre verilecek para cezası. 
vergi, tahakkukunun katileşmesinden. sonra karar
laştırılır. 

Beyannamesi resmî daireler tarafından tan
zim edilmiş olan eşyanın yanlış beyanından do
layı ceza alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
m i t 

F E T H İ MAĞARA (Kastamonu) — Efen
dim; Hükümet tarafından işlenmiş bir hatayı 
kabul ediyorsunuz da, mal sahibinin işlediği ha
tayı niçin kabul etmiyorsunuz! 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU BAŞ
KANI MAHMUT NEDÎM GÜNDÜZÂLP (Edir
ne) — Efendim; bu kanuna göre, gümrük mua
melesi yapan, gümrükten mal çeken mal sahiple
rin©. karşı geniş bir emniyet esası kabul edilmiş
tir. Gümrük idaresi, mal sahibinin beyanını haki-
katmış gibi kabul ediyor. Bu kadar geniş bir iti
mat gösterilirken idarenin bu itimadının suiisti
mal edilmemesi lâzımdır. Onun için bu gibi hal
lere karşı bir takım müeyyideler konmuştur. Bu 
müeyyideler tabiatiyle gerçek ve tüzele karşıdır. 
Devlet dairesine karşı beyanı yanlış yaplmasın-
dan dolayı gümrükçe ceza tatbiki cihetine gitme-

1 yi, cezanın maksat ve hedefine uygun göremedik. 
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Beyanı yanlış yapan idare değil onun memuru- | 
dur. 

FETHİ MAĞARA (Kastamonu) — İnsanın 
dikkatsizliği olmaz mı? 

MAHMUT NEDÎM GÜNDÜZ ALP (Devam
la) — Şahısların beyanlarına dikkat etmesi lâ
zımdır. Eğer dikkat edilmezse ve dikkatsizliği 
esas tutar isek ozaman bütün beyannameleri 
şüphe ile karalamak bütün eşyayı muayene etmek 
yoluna gitmek lâzımgelir ki, ovakit gümrük 
muameleleri içinden çıkılamaz bir hale gelir. 
Beyana itimadı esas, alınca da beyan sahiplerine 
düşen şey dikkat ve ihtimamla beyanlarını ka
nunun istediği şekilde yapmaktan ibarettir. Be
yanlarını kanuna uygun şekilde yapmalarına 
yardım etmek üzere gümrüğe vazife verdik, 
mal sahibi tereddüt ettiği ciheti ve eşyasının 
hangi tarifeye gireceğini sorup öğrenebilir. 
(Anlaşıldı, kâfi sesleri). 

F E T H Î MAĞARA (Kastamonu) — Ama bu
rada adaletsizlik oluyor, öyle şey olur mu? 

Bir defa komisyoncuyu takyit ediyorsunuz. 
Komisyoncuya ceza veriyorsunuz da diğerine 
niye vermiyorsunuz? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MAHMUT NEDİM 
GÜNDÜZALP (Devamla) —. Meselâ Millî Sa
vunma Bakanlığının bir müdürü veya bir me
muru veyahut Maliye Bakanlığının kırtasiye 
müdürü beyannameyi doldurmuş. Bu beyanna
me hakkında bir fena fikir ve niyet bir düşünce 
varit olabilir mi? O memurudur, gümrüklene-
cek eşya ve kâğıt Devlete aittir. Vergiyi Dev
letin bir dairesi ödiyecektir, cezayı da daireden 
istemek lâzımgelecek. (Kâfi kâfi sesleri). 

FETHİ MAĞARA (Kastamonu) — Şahsı 
doğru olarak kabul ediyoruz, doğru olarak ka
bul ettiğimiz bir şahsın hatasını da kabul etmek 
lâzımgelir. I 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğkle) — Efendim, 

lıundan evvel okuduğumuz maddelerdeki para 
cezaları hafif para cezası tabiriyle ifade edildiği- I 
ne göre mahkeme kararı lâzımdır. Bu maddede 
ise bu cezaların müdürlük tarafından kararlaş
tırılacağı, tebliğ edileceği ve itiraz üzerine genel 
müdürlük kararının kesin olacağı yazılıdır bu 
cezalar için bir mahkeme kararı alınmıyacak mı ? 

SEDAD PEK (Kocaeli) — O fıkrayı oku
madık, o fıkra yok. 

BAŞKAN — O fıkra tayyedilmiştir. I 

.1949 0 : 2 
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam-

la) — O fıkra kalkmıştır. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Kalkmış olsa 

dahi mahkeme kararı almaksızın mı ceza alına
caktır. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam
la) — Bu idaridir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Adlî ceza de-
ğil midir 1 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (fievam-
la) — Değildir. Adlî ceza değildir; 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Para cezasi 
olur da adlî ceza olmaz olur mu ? 

BAŞKAN — İkinci müzakerede söylersiniz. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler;.; 

Etıniyenler... Kabul edilmiştir*; 

VÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — İ25 
ııci maddede yazılı bilgileri vermiyen gemilerin 
kaptanlarından 200 liraya kadar para cezası 
alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ELLİNCİ MADDE — Gümrük Vergi-
sinden muaf olan muhabere evrakı, gazete, mec
mua ve sair paketler arasında gelen Gümrük 
Vergisine tâbi eşya için namına gelenlerden ver
ginin beş katı kadar para cezası alınır. Ancak 
Gümrüğe terkedilen eşya için ceza aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
mişti ı\ 

YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun
da kimin tarafından karar verileceği gösteril
memiş olan para cezaları ilgili gümrük İdaresi 
amirince kararlaştırılır ve bu kararlar aleyhi
ne karar verilmiş olanlara tebliğ olunur. 

Bu kararlara karşı, tebliğ gününden itiba
ren on beş gün içinde Gümrükler Genel Müdür
lüğüne ve bu müdürlüğün kararlarına karşı
da tebliğ gününden itibaren on beş gün içinde 
yetkili mahkemeye itiraz olunabilir. 

Kesinleşen para cezaları da Tahsili Emval 
Kanununa göre alınır. 

BAŞKAN — Mahkemeye gidilebileceği an
laşılıyor. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Ceza paralarının dağıtımı I 

YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — 148 nci mad
deye göre alınacak para cezalarının yarısı ceza
yı gerektiren aykırılığı muayene, tahlil veya 
tetkik ile meydana çıkaranlara, öteki yarısı da 
üstün gayretleri görülen veya hizmet mahal 
ve şartları itibariyle külfet ve zahmete katlan
mış olan Gümrük memurlarına dağıtılmak üze
re Bakanlık emrine emanet hesabına alınır. 

Cezayı gerektiren durumun meydana çıka
rılması, muayene, tahlil ve tetkikten önce ya
pılmış bir ihbarın neticesi ise birinci fıkraya 
göre farkı meydana çıkaran memurlara verile
cek hissenin yarısı haber verenlere dağıtılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

BAŞKAİSi —• Komisyon 153 ncü maddeyi 
değiştirmiş midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUD 
NEDİM GÜNDÜZ ALP (Edirne) — Hayır so
nuna bir' fıkra ilâvesini teklif edeceğim. 
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lecek değeri karşılığı damga pulu yapıştırıla
rak ilgililere verilir». 

BAŞKAN — Bu fıkrayı Hükümetle de mu
tabık olarak teklif etmektedirler. 

Bu ilâve ile birlikte maddeyi oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
YÜZ EJLLt DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağı

da yazılı kanunlar ile diğer kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır : 

— 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Ni
zamnamesinin 23 ncü maddesi. 

— 21 Mayıs 1321 tarihli gümrüklerce icra 
edilecek muayenei sıhhiyeye dair Nizamname. 

— 11 Nisan 1304 tarihli Gümrük Kanunu. 
(113, 117 ve 118 nci maddeleri ile 906 sayılı Ka
nunla değiştirilen 112 ve 116 nci maddeleri ha
riçtir) . 

— Gümrük. Kanununun 14 ncü maddesini 
muaddil 14 Şubat 1340 tarih ve 414 sayılı Ka
nun. 

— 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanunu
nun 62 nci maddesine, müzeyyel 4 Ocak 1926 ta
rihli ve 705 sayılı Kanun. 

— Gümrük. Kaavununa müzeyyel mevad hak
kındaki 7 Haziran. 1926 tarihli ve 905 sayılı Ka
nun, 

— Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair 7 Haziran. 1926 tarihli ve 906 sayılı 
Kanun. 

— 19 Haziran 1£27 tarihli ve 1093 sayılı 
Gümrük Komisyoncularına ait Kanun. 

— 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 sayılı Güm
rük Tarifesi Kanununun 1 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12; 13, 14, 15, 16, 
29 ve 30 ncu maddeleri. 

— Gümrük Kanununun 35 nci ve Gümrük 
Kanununa müzeyyel Kanunun 43 ncü maddesini 
tadil eden 4 Ocak 1930 tarihli ve 1549 sayılı 
Kanun. 

— Gümrük Kanununa müzeyyel mevad hak
kındaki Kanunun 5 nci maddesinin tadiline dair 
15 Şubat 1930 tarihli ve 1560 sayılı Kanun. 

— Gümrük Tarifesi Kanununun 5 nci mad
desinin tadiline dair 12 Haziran 1930 tarihli ve 
1717 sayılı Kanun. 

— Gümrük Kanununun 12 ve 110 ncu mad
delerini tadil eden 15, Haziran 1930 tarihli ve 

Dördüncü Bölüm 
Son Hükümler 

YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun
da gecen ve şümulü belirtilmemiş olan eşya tâ
biri her türlü maddeleri ve kıymetleri kapsar. 
Bu kanunda geçen (Gümrük Vergisi) veya 
(Vergi) sözleri yalnız ithal gümrük vergisi, 
ve (Gümrük Vergileri) sözü gümrük vergisi 
ile birlikte eşyadan gümrüklerce alman bütün 
Arergi ve resimler anlamında kullanılmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MAHMUD 
NEDİM GÜNDÜZ ALP (Edirne) — Efendim, 
dikkat buyurulursa yukardaki bâzı maddelerde 
tekrar, tekrar geçen bâzı fıkraları düzelttik. 
Onu bu maddenin sonuna ilâve ediyoruz, şekil 
bakımından bir ilâvedir. 

Malûmuâliniz manifestolar ve beyanname-
îeı1 vardır, bunlar Gümrüklerce bastırılıp, ilgili
lere verilecektir. 

Hepsini bir maddede toplıyalım diye bu mad
denin sonuna ilâve ediyoruz. 

BAŞKAN — 153 ncü maddenin sonuna bu 
fıkranın ilâvesini teklif ediyorlar. Fıkrayı oku
tuyorum : 

«Bu kanunda sözü edilen manifestolar ile 
beyannameler gümrükçe bastırılır ve tesbit edi-
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I GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MAHMUT 

NEDÎM GÜNDÜZALP (Edirne) — Kamın ma
hiyetinde olanları koyduk. 

FAİK KURDOĞLU (Devamla) ~~ Bir de en 
son kanun zaten mülga değil mi! Şu tiyatro ve si-
n amalar hakkındaki hüküm belediye vergi ve re
simleri hakkındaki kanunla? 

I BAŞKAN — Hükümet ne diyor? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL 

ŞEREFETTİN BÜRGE (Kocaeli) — Mülga de
ğildir onun için ilga ediliyor. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Sanmıyo
rum. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

B : 76 2T. 
1723 numaralı Kanun. 

— Gümrük Tarifesi Kanununun 4 ncü mad
desinin 4 numaralı fıkrasının tadili hakkında 
26 Mart 1931 tarihli ve 1795 sayılı Kanun. 
* — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 

7 Ocak 1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi ile aynı Kanunun 3777 sayılı Kanunla 
değiştirilen 45 nci maddesinin birinci fıkrası. 

— 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 
107 nci maddesinin tadiline dair 7 Nisan 1932 
tarihli ve 1940 sayılı' Kanun. 

— 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 sayılı Güm
rük Tarifesi Kanunjunu değiştiren 31 Mayıs 1933 
tarihli ve 2255 sayılı Kanunun ikinci maddesi. 

— 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 
6 Haziran 1926 tarihli ve 906 numaralı Kanunla 
değiştirilen 36 nci maddesini tadil eden 28 Ara
lık 1933 tarihli ve 2372 sayılı Kanun. 

— Gümrük Kanununun 49 ncu maddesini 
değiştiren 22 Aralık 1934 tarihli ve 2646 sayılı 
Kanun. 

— Gümrük Tarifesi hakkındaki 1499 sayılı 
Kanuna ek 9 Nisan 1937 tarihli ve 3152 sayılı 
Kanun. 

— Gümrük Tarifesi Kanununun 6 nci mad
desinin 1 numaralı bendinin değiştirilmesine dair 
20 Nisan 1938 tarihli ve 3369 numaralı Kanun. 

— Gümrük Kanununda değişiklik yapan 1940 
sayılı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkmda 20 Ocak 1939 tarihli ve 3567 sayılı 
Kanun. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim; 
Sayın Sözcüden birşey sormak istiyorum. Bu ka
nunun bu maddesi için ilga edilen birçok nizam
name ve kararnameler vardır. Bunlar Cumhu
riyet devrine rast gelmiyor mu? Yoksa bunlar 
kanun mahiyetinde olanlar mıdır? 

GEÇÎCÎ MADDE — Gümrük Komisyoncu 
ve yardımcısı olabilmek için bu kanun ile kon
muş olan kayıtlar bu kanundan önce komisyoncu 
ve maiyet memuru ruhsatnamesi almış bulunan
ların haklarına dokunmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ELLİ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun 
yayımı tarihinden altı ay sonra, yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Bu Ka
nunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 14,30 da toplanılmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,50 
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Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 9 ncu bendine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir 

madde eklenmesnie dair kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

Ü3 re aejm : 465 
Oy verenler : 249 

Kabul edenler 242 
Reddedenler 5 

Çekinserler 2 
Oya katılnııyaııiur : 203 

Açık Milletvekillikleri : 13 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Munlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Hasan Cemil Çambel 
Lfttfi Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza K irse ver 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsur 
Naim Atalay 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahıned Ay kaç. 
Osman Ocak 
ihsan Hânıid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varmea 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
$evki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Fuad Köprülü 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
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KARS 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgım 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
îsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONTA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
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Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdo&lu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Dr. Mitat Sakaroğlu 
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NİĞDE 

Ferit Ecer 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Razi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
îsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demirelli 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
KONYA 

Hulki Karagülle 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
ihsan Şerif özgen 
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[Çekinserler] 
ANKARA 

Emin Halim Ergun 
İSTANBUL 

Gl. Refet Bele 

[Oya katümtyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halid Bayrak (t. Ü.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir (î.) 
Esad Uras (î.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(Bakan) 

AYDIN 
Dr. Sabri Akm 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren (t.) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Abdürrahınan Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu (t.) 
Behçet Gökçen (î.) 
ihsan Karesioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
(t) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (î.) 
Hasene İlgaz 

DENIZLI 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (î.) 
Feyzi Kalf agil 
Şeref Uluğ (I.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Dr. ibrahim T. öngören 
(1.) 

ERZÎNOAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (I.) 
Raif Dinç (t.) 

Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(D 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Cemil Sait Bari as (Ba
kan) 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad x\rseveıı 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus (t.) 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Cnlip T\. Zaimoğh? 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (I.) 
Abdülgani Türkmen (t.) 
Suphi Bedir Uluç (t.) 
Rasim Yurdman (I.) 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salam on Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cara 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
(t) 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Iîayrullah Ürktin (î.) 
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KIRKLARELİ 

Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Doğan 

(D 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı (1.) 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen (î.) 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet î . Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Emin Soysal (1.) 
Hasan Reşid Tankut 

« 

Abdullah Yaycıoğlu 
(î.) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy (t.) 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(D 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (î.) 

[Açık Mille 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
E tem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Riza Esen (1.) 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf K. Tengirşenk 
(t.) 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
XTû/»TYipt+iTi S n / i n İr 
Xı CVylllCLtlll kJÖfVlcllV 

(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 
(t) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

^vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Ekrem Pekel 
TOKAD 

Reşit önder 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (1.) 
Raif Karadeniz (Başkan 
V.) 
Hamdi Orhon (1.) 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger (1.) 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(I.) 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan 
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