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1 - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin r iyaset ler i le aktolunarfik Mec
lis Reisi Kâzım Paşa Hazret ler inin mezuniyet

l e r i kabul edi ldikten sonra Brükse lde toplanan 
mil let ler arasındaki telgraf kongresi tarafından 
i t t ihâz edilmiş olan mukar re ra tm tasdiki hak* 
kındaki kanun lâyihasının birinci müzakeresi Refet 

icra ve pazartesi günü toplanılmak üzere celse 
tat i l edildi . 

Reis V. Kâtip 
Tokat 

S. Tevfik 

Kâtip 
Denizli 

H. Rüştü 

2 - H A V A L E EDİLEN E V R A K 

Teklifler 
1 — İdare Heyet inin, Büyük Millet Meclisi 

1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri 
arasında münakale icrasına dair kanun teklifi 
( Bütçe Encümenine ) 

Mazbatalar 
2 — Gümrük kanununun 43 üncü muaddel 

maddesinin tadili hakkında 1/86 numaralı kanun 
lâyihası ve Adliye, Maliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Maarif Vekâlet i 1929 senesi bütçesine 
130 000 l iral ık fevkalâde tahsisat veri lmesine 
dair l / o l 5 , İkt isat Vekâlet i 1929 senesi bütçe
sinde 20 000 l iranın münakalesi hakkında 1/543, 
Millî Müdafaa Vekâlet i Hava Kısmı 1929 sene
si bütçosinde 4 500 l iranın münaklesi hakkında 
1/546 ve Millî Müdafaa Vekâlet i 1929 senesi 
Deniz bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ara
şiti da 62 000 liralık münakale icrasına dair 

1/547 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (Ruznameye ) 

4 — Mevkii müstahkem kumandanlarına 
ve diğer firka kumandanı salahiyetli mevki lerde 
bulunan zevata 1453 numaralı kanunda göste
r i ld iğ i veçhile fi ika kumandanları gibi maaş 
veri l ip veri lmiyeceğinin tefsiri hakkında 3/340 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encü
meni mazbatası ( Ruznameye ) 

5 — 1 5 nisan 1341 ta r ih ve 63 numaral ı 
tefsirdeki ( Ailenin bulunduğu maha l ) tabirinde 
ecnebi memleket ler dahi l olup olmadığının 
tayini hakkında 3/338 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümenler i 
mazbataları ( Ruznameye ) 

6 — Ticaret muahedesi akteden memleket
lerden gelecek pir inçler in is t ihlâk resmi 
hakkında tefsir talebine dair 3/344 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları ( Ruznameye ) 

-^=H55t==^-« 

BIRINCI CELSE 
Açılma saati : 16,10 

Reis — Refet B. 
Kâtipler: Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHISAR ) , Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis —Celseyi açıyorum efendim. 

1 — Kırklareli Meb'usu Dr. Fuat Beyin, 
çocukların sinema ve tiyatrolara kabul edilme
meleri hakkında 2J45 numaralı kanun teklifi 
ve Maarif Encümeni mazbatası [1] 

[]] Evveliyatı 16 inci inHkat zabtındadır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
Reis — Efendim; birinci maddenin mü

zakeresine devam ediyoruz, söz istiyen var mı?. 
Sıhhiye Vekili Doktor Helik Bey 

( İ s tanbul ) — Muhterem arkadaşımız Dok
tor Fuat Beyefendinin teklifi kanunileri, bizim 

68 



İ : 17 23-12-1929 C : 1 
bir, nihayet iki hafta sonra Heyeti Celilenize 
takdim edeceğimiz hıfzıssıhhai umumiye kanunu 
lâyihasının ( çocukluğu ve gençliği koruma ) 
bahsine taallûk eden bir iki maddesini teşkil 
ediyor. 

Bendeniz, Heyeti Celilenizden rica edece
ğim; bu teklifi kanuninin müzakeresi, hıfzıs
sıhhai umumiye kanununun müzakeresi esna
sında yapılsın ( Muvafık sesleri ) 

Reis — Bu hususta bir de takrir var. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kırklareli Meb'usu Doktor Fuat Beyefendi

nin teklifi kanunisi metni Hükümetin teklif 
ve Sıhhiye ve Adliye Encümenlerinin tadil 
ettiği umumî hıfzıssıhha kanununda çocuk 
hıfzisshhası ve çocuk koruması faslında daha 
vazih şekilde münderiçtir. Mezkûr teklifi kanu
ninin müzakeresinden sarfınazar edilmesini 
teklif ederim. 

Erzurum Meb'usu 
Ahmet Fikri 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Takriri 
Reyi Âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Gümrük kanununa müzeyyel mevat 
hakkındaki kanunun beşinci maddesinin tefsirine 
dair 3/123 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Malive, Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları [lj 

Reis — Maliye Encümeni, bu tefsiri lâyi
hayı kanuniye şekline ifrağ etmiş ve diğer 
encümenlerde de o şekilde müzakere ve intaç 
edilerek Heyeti Umumiyeye sevkolunmuştur. 
kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük kanununa müzeyyel mevat 
hakkındaki kanunun beşinci maddesinin 

tadiline dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — 7 haziran 1926 tarih 
ve 905 numaralı Gümrük kanununa müzeyyel 
mevat hakkındaki kanunun beşinci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur : 

( İthalât beyannameleri taallûk ettiği eşyanın 

/ / / 33 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

tabi olduğu teklif ve resimlerin ve muayene 
neticesi terettüp edecek para cezalarının tediye
sini icap ettirir bir taahhüt mahiyetindedir. ) 

Hudut haricine iadesi lâzım gelen eşyadan 
beyannamede gösterilmiş bulunmak şartile 
resim alınmaz. 

Türkiyeye ithal edilmek üzere gümrüğe 
beyannamesi verilen eşyanın ithalinden sahibi 
vazgeçecek olursa bu eşya muayene edilerek 
para cezasını ve müsadereyi icap ettirmediği 

I sabit olduktan sonra talebi kabul olunur. 
| Muayene neticesi para cezasını icap ettirir 

bir hal görülürse, talebin kabulü, eşyaya te
rettüp edecek para cezasile sair teklif ve 
resimlerin tesviyesine bağlıdır." 

Şu kadar ki mal sahibi bu kabil eşyayı 
gümrüğe terketmek isterse kendisinden yalnız 
para cezası alınır. 

Muayene neticesi kaçak eşya görüldüğü 
takdirde müsadere ve kaçak hükümleri tatbik 
olunur. 

Reis — Madde hakkında söz İstiyen var 
mı efendim? 

İsmail R. ( Ş. Karahisar ) — Efen
dim; rüsumatta daha bunun gibi bazı eşyayı 
alâkadar eden kalmış mallar vardır. Netekim, 
geçen devrede bir münasebetle mevzubahs ol
muştu. Sun'î ipekle karışık mensucat vardır. 
Bunlar kakkında 332 de ilân edilen tarife 
kanununda bu kabil mensucat üzerine pamuklu 
faslı tatbik edilmişti. Bu bilâhare 339 da 
Maliye Müfettişlerinin nazarı dikkatini celbet-
miş o zaman bunların ipekli faslına ithal 
edilmesi lâzımgeleceği kanaatinde bulunmuşlar 
ve-bunu bir tamim ile gümrüklere bildirmiş
lerdi. O zaman gümrüklerde böyle beyanna
mesi verilmiş mallar vardı. Bu tamim gelince 
bunun üzerine hem ipekli tarifesindeki resmi 
hem de gümrük kanununun koyduğu hüküm 
mucibince bir misli ceza almağa kalkıştılar. 
Bunun üzerine ne tüccar, nede rüsumat 
gümrük kanunu mucibince bu malları satabil-
mişlerdir. Her iki taraf yekdiğerini kâtibi adil 
vasıtasile protesto edip durmuşlardır. O gün
den bu güne kadar mallar yüz üstü kalmıştır. Zan 
ederim miktarı da yedi sekiz sandık kadardır. 

Rüsumat dahi düşünüyor, hakikaten orta 
yerde bir haksızlık vardır. Böyle beş altı sene 
mütemadi ve muttarit bir surette bu mallar 

- 6 9 -



İ : 17 23-12 
üzerine pamuklu faslı tatbik edilirken bilâhara 
bunun tashihine kalkışılmıştır. Bendeniz bun
ların ipekli faslına sokularak ceza alınmasının 
doğru olamıyacağı kanaatındayım. Onun için 
bu kanun lâyihasının bir kere de İktisat Encü
meninde müzakere edilmesine ve bu gibi mevat 
varsa onların da bu vesile ile halledilmesine 
ve başka memleketlerde olduğu gibi cezasız 
ihracına taraftarım, . onun için Meclisi Âliden 
rica ediyorum bu kanun lâyihası bir kere de 
İktisat Encümeninde müzakere edilsin ve bu 
gibi maddeler varsa bunlar da hallolunsun 
(Doğru sesleri ) 

Bütçe Kneüıneni namına Ahmet 
Remzi Bey ( Gaziantep) — Efendim; 
arkadaşımızın teklifi, mesele ile alâkadar değil 
dir. Bu teklif hakikaten varit ve şayanı müza
keredir. Ancak; bu mesele ile alâkası olmadı
ğım arz ve bu meselenin daha çok müstacel 
mahiyette bulunduğunu kaydeyledikten sonra 
yine arkadaşımızın teklifinin de kabili hal 
olduğunu ifade edeceğim. Bir defa burada m ev* 
zubahs olan beyanname taahhüt mahiyetindedir. 

Binaenaleyh, her hangi bir tüccar gümrük
ten içeriye mal sokarken daha evvelce vermiş 
olduğu beyanname dolayisile o malın resmini 
ve muayene neticesinde icap edecek bilcümle 
para cezalarını vermek taahhüdünü yapmış 

'bulmuyor. Bundan dolayı şayet içeriye sokula
cak eşya, ithali memnu eşyadan ise bu takdir
de kendisini ( sen bu eşyayi sokamazsın ve 
aynı zamanda beyanname taahhüt mahiyetin
dedir; bunun resmini de vereceksin; Hatta 
muayene neticesinde para cezasını icap'ettirecek 
sebepler bulunursa bunu da vereceksin ) diye 
adeta gayri mantıkî bir teklif karşısında bıra
kıyorlar. Bu mecburiyet hakikaten tadilini arz 
ettiğimiz kanun maddesinin tedvini esnasında 
nazarı dikkate alınmamıştır. Bundan başka her 
hangi bir tüccar gümrüğe beyannamesini 
verdikten sonra malım sair iktisadî sebeplerle 
başka bir mahalle nakletmek isterse, keza hem 
resmi, hem de icap ederse para cezasını ver
mekle mükellef olacaktır. İşte bunun için her 
hangi bir surette beyannamesi verilmiş eşyanın 
başka bir mahalle nakli imkânı kalmıyor, 

Her iki vaziyeti kurtarmak için mevcut 
olan maddei kanuniyenin tadilini encümeniniz 
zarurî görmüştür. 

— " • • > • > > ' 
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Şimdi arkadaşımızın mevzubahs ettiği 

mesele şudur: Arkadaşımız gümrüğe beyan
namesi verilmiş eşyanın içerisinde bulunan 
bir kısım eşya ipekli mi, yoksa pamuklu mu 
addedilsin, vaktile şöyle addederlerdi, şimdi 
her hangi bir müfettişin teklifi üzerine böyle 
addedilmesi mi lâzımdır. Binaenaleyh, bu mes
ele de beraber halledilsin diyorlar ki; bu 
meselenin diğer meselelerle birlikte halledilmesi 
demek; şu arzeJttiğim acıklı ve feci vaziyetin 
daha bir müddet muallâkta kalması demektir. 
Onun için başlı başına halledilmesi lâzım 
gelen bir cihettir. Şunun karıştırılmamasını 
rica ederim. 

İsmail Bey ( Ş. Karahisar ) — 
Efendim; esasen bu kanun rüsumatla mükellef 
arasında tahaddüs etmiş bir ihtilâf dolayisile 
buraya gelmiş bir kanundur. Bendenizin arz-
ettiğim mesele de heman ayni mahiyette bir 
meseledir. Bunun bir hafta, yahut on gün 
sonra- Heyeti Umumiyeye gelmesi, bir iki 
senedir sürüncemede kalmış bir işi büsbütün 
tehir edecek mahiyet arzetmez. İktisat Encüme
nine havale edilmekle orada hasır altı olacak 
değildir. Nihayet . Heyeti Âliye hakimdir. 
İsterse bu meseleyi İktisat Encümenine havale 
eder İktisat Encümeni tetkik edip bu pürüzlü 
işi de halleder. 

Bütçe Encümeni namına Ahmet 
Remzi Bey ( Gaziantep ) — Efendim, 
arzedeyimki: her hangi bir meselenin İkti
sat Encümenine tevdiine encümenimiz muhalif 
değildir. 

Fakat teklif edilen mesele başkadır. 
Reis — Başka mütalea yoktur. ismail Be

yin takririni okuyacağız: 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Kanunun İktisat Encümenine havalesini tek
lif ederim. 

Şebinkarahisar 
İsmail 

( Muvafık sesleri ) 
Reis — Efendim; bu takriri reyinize ârz-

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenİer... 
Takrir kabul edilmiştir. 

Perşembe günü saat on beşte in'ikat etmek 
üzere celse tatil edilmiştir. 

Kapanma saati : 15,30 

t . a M. M. Matbaasr 
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G&ft i^vk*^ hakkındaki kanunun 
beştntf maddesinin tefsirine ̂ dair 3123 numarah Başvekâlet 

tezkeresi ve Ma%e, AdWye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 
Oümrak kananuna müzeyyel: 7 haziran; 1926 tarih ve 905 numaralı kanunun beşinci 

machfe$»f»n tefmh hakkında Maliye Vekâleti celilesinden yazılan 21 nisan 1928 tarih ve 
21 651 -mm!ar-afe*tezfceı*m^ 

Uûkto&mmmiimmm netfce^ini»fş'arjna müsaade buyrulmasıra rica eylerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Maliye Vekâleti Celilesinin 21 nisan lğ28ltarih ve 21651/166 
numaralı tezkeresi suretidir 

Baîye - Karaaydın Madenlerr-Şirketrraırnna vurut edip İhsan ve Suphi imzasile ita olunan 
. 9 haziran 1927 tarihli beyanname ile ^nuasıeteis rüsumiyesi ifa kılınıp Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekâleti Celilesinden tebliğ olunan ithali caiz müstahzarat listesinde. muharrer 
oİOTWiıwm|fİaıî**tîo1ayr' itftaîme*mü$aade4 edilmemesi kimyagerlikten beyan olunması üzerine 
mevtth iprredert-tefrhV ve güThrüktetevkîf olunan* eczay i tıbbiyenin mahrecine iadesine müsaade 
itasının pltp olunduğundan bahsile her ne kadar gümrük kanununun bazı maddelerini muaddil 
7 hazfr^r^i 926 tarihli- ve 9Q5 numarah müzeyyel kanunun beşinci maddesinde ( İthalât 
beyantş^efeH^taâHft^-ettltf eşyanrn tabr'oldufu tekâlifi Devletin tediyesini mutazammın bir 
taahfHpflflttîf1 mahrjretrnde** olupr1 beyannamesi verileri eşya hudut haricine iade veya aktarma 
edrfc*^ bile- tekârftin tediyesi* mecburidir. İşbu mecburiyet bu eşyayı gümrüğe terk ettiklerini 
eshî̂ rrtT"tahriren*i>eyatı etmesi %akit t>lur. Eşya bir sebebi kanuniden dolayi cezayi nakdiye 
tabpise^bu-da-başkaca tesviye olunur ) diye muharrer isede gümrük kanununun altmış 
beşiflfcF-maddesinde*(ithafı memnu olaıi mevadın-teminatı kaviyeye rapten mahrecine veya diğer 
bir ecnebi 'Tirem tekete iade ve şevkine - müsaade edileceği). zikroiunduğu gibi Sıhhiye nizamna-
m.eshmr dokuzuncu- maddesi de bunu müeyyit bulunmasına ve esasen mezkûr,905 numaralı 
kahumm beşnfcr maddesinin hükmü memlekete ithal edilmek üzere beyannamesi ita olunduğu 
haföe-sahrbince ithalinden sarfınazarla başka mahalle sevk ve iade edilmek istenilen eşyaya ait 
olup—yoksa indelmtıayene itffaii memnu olduğu tebeyyün etmesile gümrükçe memlekete 
gînftesme ı müsaade* • edîlmiyerek mahrecine iadesi eshabı mecbur tutulan eşya için 
beyanname vermiş olduğu kaydıle birde- resim ahzi maksadı kanuna mugayir 
olacağına-binaen rnevzubahs Baîye - Karaaydın Şirketi namına yürüt edip ithali memnu olduğu 
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beyannamesinin itasından sonra badelmuayene anlaşılan eczayı tıbbiyenin gümrük kanununun 
65 ve sıhhiye nizamnamesinin Q uncu maddeleri ahkamı sarihasma ittibaen bermucibi 
talep mahrecine iadesine müsaade olunmasında kanuna mugayir bir cihet görülmemekte 
İsede kanunu mezkûrun muaddel beşinci maddesile * 65 inci -maddesinin, yekdiğerine 
rrıüteariz ahkâmına nazaran keyfiyetin sureti tatbiki Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinden 
alman tezkerede izbar ve istizan kılınmıştır. Gümrük kanununun bazı maddelerini muadtfif 
905 numaralı kanunun beşinci maddesinde ( ithalat beyannameleri taallûk ettiği'eşyanın tabî 
olduğu tekâlifi Devletin tediyesini mutazammın bir taahütname mahiyetinde olup beyannamesi 
verilen eşya hudut haricine iade ve ya aktarma edilse bile tekâlifi devletin tediyesi mecburidir) 
ibaresi mutlak olup gümrüğe getirilen ve beyannamesi verilen eşyanın ister eşyayi memnuadan 
ve ister eşyayi gayrî memnuadan olsun her halde iadesi için gümrük resminin tesviyesini ikti
za ettirmekte olduğu ve şu kadarki işbu müzeyyel beşinci maddenin bu suretle tatbiki gümrük 
kanununun 65 inci maddesindeki ithali memnu eşyanın mahrecine iadesi müsaadesine muhalif 
olacağı gibi mezkûr beşinci maddede de iade ve aktarma halinde gümrük resminin tahsil olun
masına, beyannamelerin taahhüdü mutazammın olduğu esas gösterilmiş ve bu itibarla müteahhit 
bot bchot teahhüdünden nukûl eylediği surette tekâlifi devleti tediye eylemesi muhik olacağı 
tabii isede eşyayı ithal mukabilinde rüsum ve tekâlifi devletin tediyesini taahhüt etmiş olan 
müteahhidin bu taahhüdünü ifaya amade iken esbabı kanuniye dolayısile eşyanın ithaline müsa7 
ade olunmadığı surette de kendisinden resim tahsili esasatı hukukiyeye mugayir bulunduğundan 
mezkûr beşinci maddedeki tediyeyi tekâlifi taahhüt mecburiyetinin eşyayi memnuaya şümulü 
olup olmadığının tefsirine zaruret görülmüştür. Maruzatı acizaneme nazaran keyfiyetin Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti Celilesine arzile bu bapta muktazi tefsir kararının istihsaline delaleti şa
ntiyeleri arz verica olunur efendim. 

Maliye Vekili 

Malîye Encümeni mazbatası 
RİYASETİ GELİLEYE 

Gümrük kanununa müzeyyel nıeval hakkındaki kanunun beşinci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi encümenimize havale bııyrulmakla Rüsumat Müdürü Umumisi İhsan Bey 
huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

905 numaralı kanunun beşinci maddesinde mezkûr ( beyanname, teklifi devletin tediyesini 
mutazammın bir taahhütname mahiyetinde olup beyannamesi verilen eşya hudut haricine iade 
veya aktarma edilse bile tekâlifi devletin tediyesi mecburidir. ) Kaydına istinat ile gümrükçe 
memlekete girmesine müsaade edilmiyerek mahrecine iadesine eshabı mecbur tutulan eşya için 
beyanname vermiş olduğu kaydile ayrıca bu eşyadan resim araştırılması adalet ve mantıkla 
kabili telif olmadığı ve mezkûr madde ile ithali memnu eşya kastedilmediği aşikârdır. Diğer 
taraftan ithali memnu olmıyan eşya meyamnda gümrüğe beyanname ile getirilip bilâhare. 
resminden kaçınmaktan maada her hangi bir sebeple başka bir mahalle nakli icap eden şeyler 
bulunabileceği cihetle bunların nakil ve imrarına müsaade hem iktisadî menfaat hem de adalet 
muktazasıdır. Bu sebeple bir cihetten mevzubahs iki hüküm arasındaki taaruzu bertaraf etmek 
diğer cihetten gümrüğe getirilen ve sonradan nakli arzu olunan bilcümle eşyanın sui niyet 
şaibesile hapis ve tevkifi malızuriyeti kaldırmak için tefsir ile iktifa edilmeyüp meselenin daha 
salim ve esaslı bir surette tadilen halli tensip kılınmış buna göre bir lâyihai kanuniye ihzar 
olunmuştur. Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunur . , , . , „ , 

Mal. E. Rs. M: M. Âza Âza ' ' Âza ' Âza 
(iümüşane Gazi Aııtep Bayazıt İçel Trabzon İstanbul 
H. Fehmi . A. Remzi Şefik M. Emin A. Becil Fuat 
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. Adliye Encümeni 
:v Karar M 8 

Esas M 3/123 1 -XII - 1929 
Adliye Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Oümrük kanununa müzeyyel 7 - VI - 926 tarih ve 905 numaralı kanunun beşinci maddesi
nin tefsiri hakkında Maliye Vekâletinin iş'arına atfen Başvekâletten yazılan 22 - IV - 28 tarih 
ve 6/1820 numaralı tezkere Maliye Encümeninin bu bapta tanzim eylediği mazbata ve kanun 

r, lâyihasile birlikte Adliye Encümenine tevdi edilmekle Maliye Vekâleti tarafından izam edilen 
müdirandan Kenan Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu, 

Bahsedilen kanun zeylinin beşinci maddesinde Gümrük idarelerine verilen beyannamelerin 
mahiyeti hakkındaki kayda istinat edilerek Oümrük depolarına konmuş olan eşyanın beyanname 
verildikten sonra ithali memnu olmasına1 binaen esbabı tarafından mahrecine iade veya başka 

'bir yere götürülmek istenildiği halde mahza beyanname verilmiş diye ithalat resminin alınma
sında adalet ve mantık olmadığı aşikâr olmakla beraber para cezası ve müsadereyi müstelzim 
olmiyan bir eşyanın velev beyanname verildikten sonra eshabı tarafına her hangi bir mülâhaza 
ve sebebe müstenit olursa olsun ithalinde sarfınazar edilmesi talep edildiği takdirde bu talebin 
kabulünde bir gûna mahzur var ve mutasavver olrnıyaçağı ve bilakis ticaret erbabına karşı 
suhulet ve madelet temin eyleyeceği ve netice itibarile de iktisadî menfaati badi olacağı yolunda 
ki esbabı mucibe ile maliye Encümeni tarafından bu hususatın sarih bir hüküm ifade etmek 
üzere kanun maddesinin tadili suretinde tanzim edilen lâyiha Encümenimizce de temamen 
musip ve muvafık görülmüş ve ancak lâyihanın metnindeki cezayı nakdi tabirinin yeni kanunî 
istilâhımıza uygun olarak ( Para Cezası ) suretinde tebdili ve şekle ait olmak üzere de mer'iyet 
zamanı ile hükmünü icraya memur vekâletin tasrihi suretinde iki madde ilâve kılınmıştır. 

Lâyihanın havale mucibince Bütçe Encümenine tevdii arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Kâtip Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Balikasir Kayseri Antalya 

Mustafa Fevzi Selahattin A Hamdi O. Niyazi Reşit A. Saki 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Çorum Konya Erzincan Maniss Ankara Kocaeli Zonguldak Konya Mardin 
Münür Musa Kâzım Abdülhak Kemal A. İhsan Ragıp Nafiz T. Fikret /'. Ferit 

15-XH*iQ29 

Bülçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

7 haziran 1926 tarih ve 905 numaralı gümrük kanununa müzeyyel mevai hakkındaki 
kanunun beşinci maddesinin tefsirine dair olup Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenlerine havale 
buyrulan Başvekâlet tezkeresi, Maliye ve Adliye Encümenlerinin mazbatalarile birlikte tetkik 
ve müzakere olundu: 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Karar M 15 
Esas M 31123, 
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İsmi geçen kanunun beşinci maddesinde (İthalât beyannameleri taallûk ettiği eşyanın -tabi 

olduğu tekâlifi devletin tediyesini mutazammın bir taahhütname mahiyetinde olup'beyannamesi 
verilen eşyanın, hudut haricine iade veya aktarma edilse, bile, tekâlifinin tediyesk-mccburidir). 
Hükmü vardır. Bu hükme göre gümrüğe getirilen ve ithali memnu olan eşya ineni?ısebrî iadeye 
tabi tutulmak ve hem de sahibinden resim istenilmek gibi açık bir haksızlık ortaya çıkmaktatır. 

Maliye Vekâleti (İthali memnu olan mevatfın teminatı kaviyyeye rapten mahrecine veya 
diğer bir ecnebi memlekete iade ve şevkine müsaade edileceği) yolundaki gümrük kanununun 
65 inci maddesi hükmünü de itibara alarak birinci hükmün daha ziyade (İthalinden sarfı 
nazarla başka bir mahalle sevk ve iade edilmek istenilen eşyaya ait) olması icap ettiği mutaleasi 
meseleyi tefsire muhtaç görmektedir. 

Maliye Encümeni ise (İthali memnu olamıyan eşya arasında, gümrvğe beyanname ile getirilip 
bilâhare resimden kaçınmaktan maada her hangi bir sebeple, başka bir mahalle nakli icap eden 
şeyler bulunabileceği) mütaleasını ileri sürerek bu kabîl eşyanın nakline müsaadeyi mutazammın 
olmak üzere meselenin tadil yolu ile daha esaslı surette hallini teklif eylemektedir. 

Adliye Encümeni tarafından da tasvip olunan Maliye Encümeninin bu mütalaasına Encüme
nimiz de esas itibarile iştirak etmiş ve ancak teklif olunan kanun lâyihasında mevcut-hüküm
lerden bazıları unutulmuş olduğundan bunların ilâvesi ve şekle ait tadilât icrası sıuretile 
lâyihanın yeniden tanzimini tensip eylemiştir. 

Umumî Heyete arzolunur. 
B. E. R. R. V. M. M. Kâ. 
İstanbul Bursa Oazi Antap Giresun Burdur Eiaaiz 

Fuat Muhlis Remzi Kâzım Vahit fi. Tahsin 
İsparta Kütahya Samsun Konya 

Mıtkerrem Niyazi Asım Adil K- Hüsnü 

S 
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ttükûınetiıı teklifi 

905 numaralı ve 7 haziran 926 tarifUi kanu
nun besinci maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 905 numaralı ve 7 haziran 
926 tarihli kanunun beşinci maddesi atideki 
şekilde tadil olunmuştur: v 

Türkiyeye ithal edilmek üzere gümrüğe 
beyannamesi verilen eşyanın ithalinden sahibi 
sarfınazar edecek olursa bu eşya muayene edi
lerek cezai nakfiyi ve müsadereyi müstelzim 
olmadığı-sabit olduktan sonra sahibinin talebi 
kabul olunur. 

Aksi takdirde müsadereyi müstelzim ahv
alden maada vaki olan talebin kabulü eşyaya 
mürettep cezai rıaktî ile sair tekâlif ve rüsumun 
tamamen tesviyesine mütevakkıftır. Şu kadar ki 
mal sahibi bu kabil eşyayı gümrüğe terk 
etmek isterse cezayı naktiden maadası istifa 
edilemez. 

Adliye Encümeninin teklifi 
7 -VI - 1926 tarih ve 905 numaralı kanunun 
beşinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 7 -VI - 1926 tarih ve 905 
numaralı kanunun beşinci maddesi aşağıda 
yazılı surette tadil olunmuştur. 

Türkiyeye ithaf edilmek üzere Oümrüğe beyan 
namesi verilen eşyanın ithalinden sahibi sarfı nazar 
edecek olursa bu eşya muayene edilerek para-
cezası ve müsadereyi müstelzim olmadığı sabit 
olduktan sonra bu talep kabul olunur. 

Aksi halde müsadereyi müstelzim hallerden 
maada vaki olan talebin kabulü eşyaya müteret-
tip para cezası ile sair tekâlif ve rüsumun 
tamamen tesviyesine mütevakkıftır. Şu kadarkİ; 
rna.1 sahibi bu kabil eşyayı gümrüğe terk 
etmek isterse para cezasından maadası istifa 
edilmez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. î 
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Bütçe Encümeninin tadili 

Gümrük kanununa milzeyyel mevat hakkındaki 
kanunun beşinci maddesinin tadiline dair 

kamın lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 7 haziran 1926 ta
rih ve 005 numaralı Gümrük kanununa mû-
zeyyel mevat hakkındaki kanunun beşinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur : 

( İthalât beyannameleri taallûk ettiği eşya
nın tabi olduğu teklif ve resimlerin ve mua
yene neticesi terettüp edecek para cezalarının 
tediyesini icap ettirir bir taahhüt mahiyetin
dedir. ) 

Hudut haricine iadesi lâzım gelen eşyadan 
beyannamede gösterilmiş bulunmak şartile re
sim alınmaz. • 

Türkîyeye ithal edilmek üzere gümrüğe 
beyannamesi verilen eşyanın ithalinden sahibi 
vazgeçecek olursa bu eşya muayene edilerek 
para cezasını ve müsadereyi icap ettirmediği 
sabit olduktan sonra talebi kabul olunur. 

Muayene neticesi para cezasını icap ettirir 
bir hal görülürse, talebin kabulü, eşyaya te
rettüp edecek para cezası le sair teklif ve 
resimlerin tesviyesine bağlıdır. 

Şu kadar ki mal sahibi bu kabil eşyayı 
gümrüğe terketmek isterse kendisinden yalnız 
para cezası alınır. 

Muayene neticesi kaçak eşya görüldüğü 
takdirde müsadere ve kaçak hükümleri tatbik 
olunur. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya Malive Vekili memurdur. 
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