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TRANSİT SURETİYLE HARİÇTEN TÜRKİYE'YE İTHALİ İSTENİLECEK BAĞIRSAKLARIN KABU
LÜ MUVAKKAT SURETİYLE MEMLEKETE İTHALİ HAKKINDA (1/268) NUMARALI KANUN
LÂYİHASI VE MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI
ıBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Transit suretiyle hariçten Türkiye'ye ithali isteni
lecek bağırsakların kabulü muvakkat suretiyle memle
kete ithali hakkında Maliye Vekâleti Celilesince tan
zim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 Teşrinievvel
1928 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı
tasvip olunan Kanun Lâyihası ile esbabı mucibe maz
batasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur.
'Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaa
de buyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
ismet
Esbabı Mucibe Lâyihası
İran'dan memaliki ecnebiyeye transit suretiyle sevk
olunmak üzere İstanbul'a getirilen bağırsakların temiz
lenmesi ve tasnifi için muhtaç olduğu deniz suyu ile
mütehassısların menşelerinde mevcut olmaması ve is
tanbul'da da antrepo derununda işbu ameliyenin ic
rası imkânı bulunmaması hasabiyle bunların şehir da
hilindeki hususi mahallerde olsuretle ihzar olunduk
tan sonra memaliki ecnebiyeye ihracı zımnında ka
bulü muvakkat suretiyle ithaline müsaade olunması
1927 senesinde alâkadaran tarafından istida ve talep
olunmuştur. Bu bapta icra edilen tahkikat ve tetkikat
neticesinde memaliki ecnebiyeye sevk olunmak üzere
transit suretiyle iran'dan senevi beş yüz sandık ba
ğırsak vürut ettiği ve bunlardan resmi verilerek mem
lekete ithal edilmiş olanlara tesadüf edilmeyip şimdiye
kadar vürüt edenlerin antrepoda açılarak çürükleri
tefrik edildikten sonra zurufu değiş'tirilip bilâdı ecne
biyeye sevkedilmdkte olduğu ve bunların muhtaç ol
duğu tath'irat ve emniyeti fenniyenin antrepo deru
nunda icrası mümkün olmadığından bunun şehir da
hilindeki hususî mahallerde icrası zarurî bulunduğu
anlaşılmış ve şu esbaba mebni bunların kabulü mu
vakkate suretiyle memlekete ithaline müsaade olun
duğu takdirde bu kabil bağırsak mevaridatının tezayüt
ve tevali edeceği ve binnetice bir kısım eshabı ticaret
ile amele ve mütehassıslarımızın istifadesi gibi menâfii iktisadiye temin edileceği tahakkuk eylemiştir. Bu
suretle ameliye görecek bağırsakların tathir ve tasnif
•olunurken atılacak aksamı da olacağından ve memleiketimiz zaten bağırsak ihraç edip ithal etmek mev
kiinde olmadığından transit bağırsakların tekrar ih

racında ithal olunurken zaptedilen miktarlarına na
zaran tahakkuk ettirilecek farkları kabul için gümrük
çe muvafıkı hakkaniyet bir usul ittihazı mukarrer bu
lunmuştur.
Mütalâatı maruzaya binaen memaliki ecnebiyeye
sevkolunmak üzere transit suretiyle İran'dan vesair
mahallerden memleketimize gelecek ve dahilde tathiratı fenniyesi badelicra ihraç olunacak bağırsakların
Şark halıları hakkındaki usule tevfikan kabulü mu
vakkat suretiyle ithaline müsaade olunması muvafık
görülerek makabline de şümulü olmak üzere üç mad
delik bir kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır.
Maliye Encümeni Mazbatası
Heyeti Umumliyeye
Transit suretiyle hariçten Türkiyeye i t h a l isteni
lecek barsakların kabulü muvakkat suretiyle memle
kete ithali hakkında Riyaseti Gelüleden muhavvel
30 . 10 . 1928 tarih ve (6/4337) numaralı teskere ve
merbutu lâyihaö. kanuniye encümeniirnizce Maliye
Vekili Beyefendi huzurüyle tetkik ve müzakere olun
du,
Kanun lâyihası esbabı muc'iibasinde miüınıdaniç mıütalliaaıt
encümenimizce de varit görülerek lâyiha berveçhiati
tadilen kabul olundu. Heyeti Umumiyenin tasvibine
arz olunur.
Maliye Encümeni Reisi
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Hükümetin Teklifi
Tathir ve Tasnif Edildikten Sonra Transit Edilmek
Üzere Hariçten Türkiye'ye İthali İstenilecek Bağır
sakların Kabulü Muvakkat Suretiyle Memlekete
ithaline Dair Kanun Lâyihası
Madde 1. — Tathirat ve ameliyatı sairesi yapıl
dıktan sonra transit suretiyle memaliki ecnehiyeye
ısevkedilecek bağırsaklar teminata rapten kabulü mu
vakkat usulüyle bilaresim ithal ve tekrar ihraç olun
duğunda teminatı mehuze reddolunur.
Madde 2. — İşbu Kanun ahkâmı, hakkında daha
evvel bu suretle muamele edilmiş olan bağırsaklara
da şamildir.

Maliye Encümeni Mazbatası
Madde 1. — Tathirat ve sair ameliyatı yapıldık
tan sonra transit suretiyle ecnebi memleketlere sevk
edilecek barsaklar teminata raptan kabulü muvak'kat usuli ile resim alınmayarak ithal edilir ve tekrar
ihraç olunduğunda alınan temiinat geri verilir.
Madde 2. — Bu kanun ahkamı, daha evvel temi
nata rapten kabulü

muvakkat

olan bağırsaklara da şamildir.
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