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Memlekete muafen girip de muhassasunlehleri haricinde kullanılan
eşyanın Gümrük Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyacağma dair kanun
tasarısı ve Gümrük ve Tekel;' Maliye ve Bütçe komisyonları rapor

ları
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Memlekete muafen girip de muhassamınlehlerii/ haricinde kullanılan eşyanın \' Qftmrük Vergi ve
Resmine tftbi tutulmayacağına dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanla Kurulunca 1 1 .
IX . 1952 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının' ge
rekçe**^ birlikte sunulduğunu* s * ^
Başbakan
A. Menderes

Memlekete muafen girip de muhassasunlehleri haricinde kullanılan eşyanın Gümrük V e r e v e Resmi
ne tâbi tutulmıyacağma dair kanun tasarısı gerekçesi
Hususi kanunları mucibince memleketimize muafen giren ve kısmı azamınjını Milli Mi^etaa
ihtiyaçları ile ilgili olan malzeme ve araçlardan kullanılarak işe yaramaz bir hale gelenle* s&iairaak
üzere maldairelerine teslim edilmektedir. Bunlar, 5383 sayılı Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi
nin 5 nci fıkrasında yazılı makine ve âfetlerden mâdud olmadığı için, mezkûr kanun hükmü karşua»day (?üxi**ük»-Ve^f^Reami&râ
•••-BffiL veiîgi: v«* re«mler, mBateâc hurda ve araçların halihazır durumisfnöa göre takdir olunacak
kıyeastieri üzeninden. değil, ithal edüdikleri taıdhtel^ durum ve;sikletiferî üzerinden' tahakkuk ettîrilmefctfcfe B»ndanîda4ayıdıır M* Gümrük^ Resmi ile* -diğer irimle taalluk eden' vergi ve resimler
bunların halihazır kıymetlerinin bazen. birkaç mislinde fazla- tutmakta ^ve bu - sebepleL debünlarî
tabiîye etmek mümkün., olamamaktadır.. Bunların kendi hallerine terkedilmesi veya1 imhasr ise; bir
löymetih Îİeder olmasından başka bir fayda tevlit ettnlyecefcttr. Buna mahal veıroemeÎEMçîn'brtr ka
bil vergi ve resimlerin Maliye Bakanlığı bütçesine könüiaeak-ödenekle^ Kafe^amöası • ve^satiş be
delinin <^dJNfrudan idfligH^
gMÜmfisi1 düştntHittü^
işe de, bftftökdirde, her sene Ödesseeek miktar belli ûlmftdığittd&&, ödenek" meveai^olmad^'aİK
valâey^se&ışlföan jkpılamamasr vfeibİBneüce bunların dı^rlendMİemryerek yofcı olmaları tehMesi
ile karşılaşılmıştır.
Bu sebepledir ki, memlekete muaf en girip de tahsit edildikleri' yerlerde' kullanıldıktan sonra
işe ^aramaü bir hale gelmelerinden dolayı Maliye •• dafeeierîriee satılan* btrgibi mırîzeme ve araçlarin Gümrük Resmi, ile ithâle taallûk eden vergi ^ tförimlerdem' muaf tutulması uygun görül
müş ve biwn«i madde bu maksatiaTitamim kılınmıştır:'
Byyefefe-«atılıp da Gümrüfa^Vergi ve Resminin Hazinece ödenmesi kabul edilenler içm geçici
madde ile ayn bir hüküm konulmuş ve müzayede şartnamelerinde müşteri tarafından ödeneceği
tasrih edilen eşyanın Gümrük Vergi ve Resmi bu hükümden istisna edilmiştir.

_ 2 Gümrük ve Tekel Komisyonunun rapora
T. B. M. M.
Gümrük ve Tekel Komisyonu
Esas No. î/443
Karar No. 5

11. XII. 1959

Yüksek Başkanlığa
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
1 . XI . 1952 tarihinde komisyonumuza ha
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
vale edilen, «Memlekete muafen girip de muhassasunleyhleri raricinde kullanılan eşyanın Güm
Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanı
rük Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyacağma dair
Trabzon
olan kanun tasarısı »24 . X I . 1952 günkü toplan
M. Goloğlu
tımızda görüşüldü.
Sözcü
Kâtip
Netice :
Konya
Yozgad
A. F. Ağaoğlu
Tasan başlığının ifade ettiği mâna gerekçeye
H. Üçöt
uymadığıdan, (Devlet daireleri tarafından Güm
Afyon K.
Burdur
B. Oynaganlı
rük Vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal
M. Erkazancı
edilip, tahsis yerlerinde kullanıldıktan sonra sa
İmzada bulunamadı
imzada bulunamadı
tılacak eşyanın Gümrük vergi ve Resmine tâbi
Samsun
Kırşehir
tutulmıyacağma dair kanun tasarısı) şeklinde
H. Vztt
E. Kaman
değiştirilmesine ve diğer maddelerin aynen ka
Tokad
Tokad
bulüne karar verildi,
M. özdemir
8, Atanç

Maliye Komisyonu rapora
T. B. M. M.
Maliy Komisyonu
Esas No. 1/443
Karar No. 15

97 . XII . 1959

Yüksek Maskanlığa
Memlekete muafen girip de muhassasunlehleri haricinde kullanılan eşyanın gümrük
vergi ve resmine tâbi tutulmıyacağma dair ka
nun tasarısı Maliye, Gümrük ve Tekel bakan
lıkları mümessillerinin de iştirakiyle komisyo
numuzca incelendi
Memlekete, hususi kanunlarına göre Güm
rük Vergi ve Regminden muaf olarak giren
malzeme ve araçların tahsis edildikleri yerler
dışında kullanılmaları halinde, mer'i mevzua
tımıza göYe alınması icabeden vergi ve resim
lerin adaletsizliği ve bu yüzden Hazinenin adı
geçen malzeme ve araçları elden çıkaramamak
tan doğan zararı komisyonumuzca da teemmül
edilerek tasarının lüzumu üzerinde tam bir
mutabakata varıldı ve maddelerin müzakere
sine geçildi.

Başlık üzerinde Gümdük ve Tekel Komisyo
nunun yaptığı değiştiriş, aynı esbabı mucibeyle
yerinde görülerek tasarının maddeleri Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul olundu.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa ranulur,
Maliye Komisyonu Başkanı
Söze*
Rize
Siird
M. Daim Süa7p
1. Akçat
Kâtip
Zonguldak
F. Açtksöz

Amasya
E. Koray

Yozgad
F. Nizamoğlu
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Erzurum
S. Erduman
Zonguldak
B. Sivijoğlu

-IBütçe Komisyonu raporu
T. BM. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/443
Karar No. 133

17. VII. 1953

Yüksek Reisliğe
Memlekete muafen girip de mu'hassasunlehleri haricinde kullanılan eşyanın Gümrük Vergi ve resimlerine tâbi tutulamıyacağına dair
Maliye Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin!
11. I X . 1952 tarih ve 6/2932 sayılı tezkeresiyle
gönderilen kanun lâyihası, Gümrük ve Tekel
ve Maliye komisyonları raporlariyle birlikte
komisyonumuza, havale edilmekle, salahiyetli
mümessiller huzuriyle tetkik ve müzakere
edildi.
Lâyiha, gerekçesinde de taMlen izah edildi*ği veçhile, memlekete, hususi kanunlara göre)
Gümrük Vergi ve resimlerinden muaf olarak
giren makeme ve araçların tahsis edildikleri
yerler dışında kullanılmaları halinde, mevzu
atımıza göre alınması icabeden vergi ve resim
lerin adaletsizliği ve bu yüaden Hazinenin elin
de bulunan malları elden çıkaramadığından
dolayı duçar olduğu zararlar belirtilm>ek.tedir.
Komisyonumuz, cereyan eden müzakereler
den sonra Gümrük ve Tekel ve Maliye komis
yonlarınca da kabul edile» lâyihayı esas itiba

riyle yerinde görerek maddelerim müzakeresi
ne geçmiştir.
(Başlık, birinci madde ve geçici madde, Ma
liye Komisyonunun değiştirici veçhile aynen,
yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek sure
tiyle ka'bul edilen kanun lâyihası öuce#k v*
ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi
Heyetin tasvibine arzedilmek üaere Yüksek Re
isliğe sunulur.
Bu rapor
Reis
Reis V.
Sözcümü
Bursa
Giresun
Siird
K. Yılmaz
M. Şener
B. Erden
Kâtip
Sivas
Ankara
istanbul
M. Ete
H. tmre
E.Hfoman
İstanbul'
Kırşehir
Kırklareli
8. Oran
Ş. Bakay
JB. özdeş
Konya
Komya
Malatya
R, Birana
M. Â. Ülgen
M. S. Eti
Ordu
Trabzon
B. Aksoy
8. E. Kalayctoğlu
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GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞİ

Memlekete muaf en girip de muhassasunlehleri ha
ricinde kullanılan eşyanın Gümrük Vergi ve Res
mine tâbi tutulmıyacağına dair kanun tasarısı

Devlet dairel&ri tarafından Gümrük Vergi ve
resimlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis
yerlerinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın
Gümrük Vergi ve Resmine tâbi iutulmıyacağına
dair lutnun ta&aruı

MADDE 1. — Hususi kanunları mucibince
Devi et daireleri târrafındany Gümrük Vergi ve
resimlerinden muaf oferak yurdumuza ithal edi
lip-töhsfeş edildikleri hizmet ve yerlerde kulla
nıldıktan sonra işe yaramaz bir hale gelen malzeme ile araçlar satîlaraTc tasfiyeleri halinde
Gümrük Resmi ile ithale terettüp eden sair ver
gi ve resimlere tâbi tutulmaz.

MADDE 1. — Hükümetin birinci
aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddenin şümu
lüne giren malzeme ve araçlardan, bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten evvel Maliye daire
lerince satılnrş bulunanlar için tahakkuk ettiril
miş veya ettirilecek Gümrük Resim ve vergi
leri terkin^ olunur. Satışşartname ve müzayede
kaimelerinde bu vergi ye resimlerin müşteri
leri tarafından ödeneceği kayıtlı olanlar hakkmda bu kanun hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2.
rürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye
ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.
Başbakan
A. Menderes
Devlet Bakası
M. Alakant
Millî Savunma Bakam
H. Köymen
Dışişleri Bakam
F. Köprülü
Millî Eğitim Bakanı
T. îîeri
Eko. ve Ticaret Bakam
E. Güreli
G. ve Tekel Bakanı
S. Yırcah
Ulaştırma Bakanı
8. Kurtbek

maddesi

ikinci madaki

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
S. Ağaoğlu
Adalet Bakanı
R. Nasuhioğlu
İçişleri Bakanı
E. Menderes
Maliye Bakanı
H. Polatkan
Bayındırlık Bakanı
K. Zcytinoğhı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. E. H. Üstündağ
Tarım Bakanı
N. ökmen
Çalışma Bakanı ve
İşletmeler Bakanı V.
N. özsan
( # B a y M i 28$)
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MALÎYE KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞÎ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞÎ

Devlet daireleri tarafından
Gümrük Vergi ve
remillerinden
muaf olarak ithal edilip tahsis
yerlerinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyama
Gümrük Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyocağına
dair kanun tasarısı

Devlet daireleri tarafından
Gümrük Vergi ve
resimlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis
yerlerinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın
Gümrük Vergi ve Resmine tâbi iutulmıyacağı-ıa
dair kanun tasarısı

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Maliye Komisyonunun 1 nci
maddasi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Maliye Komisyonunun
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kamunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Gümrük ve Tekel Vekilleri memur
dur.
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