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«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına
iltihak şartlarına mütaallik Protokol» ün tasdikine dair kanun
lâyihası ve Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret ve Bütçe
encümenleri mazbataları (1/566)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı,: 71-453/3654

9 . XI . 1956

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik Pro
tokoldün tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri
Heyetince 23 . X . 1956 * tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle bir
likte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Japonya Hükümeti 1952 Temmuzunda Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)
Âkıd Taraflarına müracaatle, Genel Anlaşmaya iltihak arzusunda olduğunu bildirmiş; fakat o ta
rihte, bu memleketin Genel Anlaşmaya girebilmesi için icrası zaruri bulunan tarife müzakereleri
nin fiilen tertiplenmesine imkân görülemediği cihetle, Japonya'nın bu talebini inceleyen Âkıd Ta
raflar, matlup iltihakın istisnai bir usulle temini hususunda mutabık kalmışlar ve buna müte
dair olarak tanzim edilen 24 Ekim 1953 tarihli bir beyanname bilâhara Âkıd Tarafların imza
sına arz edilmiştir.
«Gümrük Tarifeleri- ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzılariyle Japonya ara
sındaki Ticari münasebetleri düzenleyen Beyanname» adım taşıyan mezkûr vesikayı, Hüküme
timiz, Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının pek büyük bir ekseriyetinin bunun kabulü lehinde bu
lunmasını göz önünde tuta,rak ve ayrıca , Japonya'nın muvakkat olarak Genel Anlaşmaya ilti
hakla yürürlüğe koyacağı indirimli Listenin tatbikinin bu memleketle aramızda inkişafı arzu
edilen ticari münasebetleri ileride teshil eyleyeceği mütalâasiyle imzalamış ve bu Beyanname
Büyük Millet Meclisince 2 Mayıs 1955 tarihinde kabul olunan 6549 sayılı Kanunla tasdik edil
miştir.
Müteakiben, GATT Âkıd Tarafları, Cenevre'de akdeyledikleri dokuzuncu devre toplantılarının
bidayetinde, Ekim 1954 tarihinde, Japonya'nın Genel Anlaşmaya iltihakına muktazi tarife müza
kerelerinin, ittihaz eyledikleri bir kararla, Şubat 1955'te başlaması hususunda mutabık kal
mışlar ve 21 Şubattan 7 Haziran 1955 tarihine kadar devam eden bu müzakereleri Japonya ve
bunlara katılan diğer Âkıd Taraflar müspet bir şekilde intaceylemişlerdir. Bu müzakerelerin neti
celeri «Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütedair
Protokol» namiyle düzenlenen Protokole mevzu teşkil etmiştir,
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Hükümetimizce, Türk - Japon ticari mübadelelerinin durumu ve bu mübadelelerin taallûk ettiği
madde kategorilerinin mahiyeti dolayısiyle Japonya ile, mevzuubahis tarife müzakerelerine girişil
memiş ve ancak, bu gibi müzakerelerin lüzumu ve arz edeceği faydalar hususunda iki Hükümetin
hemfikir bulunduklarını natık, Cenevre'de her iki memleket delegasyonları arasında düzenlenen ve
hiçbir taahhüdü mutazammm bulunmıyan, bir «Niyet Beyannamesi» imzalamasiyle iktifa edil
miştir.
Japonya'nın Genel Anlaşmaya iltihak şartlarına mütedair Protokol, 10 ncu fıkrasında derpiş
edilen şartlar tahakkuk ettiğinden, 10 Bylûl 1955 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve böylece
Japonya Genel Anlaşmaya taraf olmuştur. Protokol bütün Âkıd Taraflarca düzenlenen bir vesika
ve bunların müşterek bir taahhüdü olduğu cihetle bunun, ekini teşkil eden tâvizlerin memleketimize
tanınmış olan tarife indirimleriyle hiçbir alâka ve münasebeti bulunmamasına, Genel Anlaşmadan
mütevellit vecibelerimiz dolayısiyle, Hükümetimiz tarafından da imzalanması iktiza eylemekte idi.
Bu sebeple kanuni formalitelerin tamamlanmasını mütaakıp mezkûr Protokol 16 Ağustos 1956 tari
hinde Türkiye tarafından imzalanmıştır.
Yukarda mâruz mülâhazalara binaen, «Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına iltihak şartlarına mütaallik Protokol» ün tasdiki hususunda ilişik lâyiha hazırlanmıştır.

Hariciye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Hariciye Encümeni
Esas No: 1/566
Karar No: 31

1 . II . 1957

Yüksek Reisliğe
«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşmasına iltihak şartlanna mütaallik
Protokol» ün tasdikine dair kanun lâyihası, Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle encümenimizde
tetkik ve müzakere olundu.
Yapılan incelemede Hükümetin esbabı mucibesinde serd edilen hususlar encümenimizce de
yerinde görüldüğünden lâyiha aynen kabul ?di'miştir.
Havalesi gereğince Gümrük ve İnhisarlar
Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek
Reisliğe sunulur,

Hariciye En. Reisi
Mazbata M.
Giresun
İstanbul
/ / . Erkmen
F. Tekil
Çanakkale
Amasya
Ankara
B. Enüstün
1. Olgaç
M. F. Fenik
Eskişehir
Çorum
Erzurum
K. Zeytinoğlu
K. Terzioğlu
E. S. Burçak
Kars
Giresun
istanbul
T.
Göle
II.Bozbağ
F. Ulaş
İmzada bulunamadı
Konya
Manisa
Manisa
H. B. Aiademir
H, Bayur A. Karaosmanoğhı
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Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Gümrük ve İnhisarlar
Esas No. 1/566
Karar No. 14

Encümeni

15.11.

1957

Yüksek Reisliğe
Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik Pro
tokolün tasdikine dair kanun lâyihası, encümeni
mizde ilgili Vekâlet temsilcilerinin de iştirakiyle
tetkik ve müzakere edildi:
Yapılan incelemede Hükümet esbabı mucibesinde serdedilen hususlar eneümenimizce de ye
rinde görüldüğünden kanun lâyihası aynen ve
mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tevdi

bııyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arz olunur.
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni
Reisi
Trabzon
M. Goloğlu
Bolu
S. Conkar

Muş
G. Emre

Tekirdağ
S. Yücedere

M. Muharriri
Samsun
A. Keleşoğlu
Samsun
H. Üzer

M.

Urla
tiatiboğlu

Ticaret Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Ticaret Encümeni
Esas No : 1/566
Karar No : 35

19 .IV

. 1957

Yüksek Reisliğe
«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik
Protokol» ün tasdikine dair kanun lâyihası, il
gili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle en
cümenimizde tetkik ve müzakere olundu :
Hükümetin esbabı mucibesinde serd edilen
hususlar eneümenimizce de muvafık mütalâa
olunduğundan kanun lâyihası aynen ve ittifak
la kabul olundu.
Havalesi gereğince -Bütçe Encümenine teA'di
bııyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Ticaret Encümeni Reisi
M. M.
Ordu
İzmir
M. Yazıcı
N. S. Altuğ

Kâtip
Konya
M. Güzelkılınc

Bursa
M. Erdener
İmzada bulunamadı

Bursa
H. Şaman
imzada bulunamadı

//.

Çoruh
Çeltikçioğlu
Van
H. Kartal
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Elâzığ
$. Ergene-

Bursa
B. C. Zağra

Sivas
//. Yüksel
.Yozgad
H. TatUoğlu
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Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/566,
Karar No. 118

29 . V . 1957

Yüksek Reisliğe
Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik
Protokolün tasdikine dair Hariciye Vekâletince
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 9 . XI .
1956 tarihli ve 71 - 453/3654 sayılı tezkeresiyle
gönderilen kanun lâyihası Hariciye, Gümrük ve
inhisarlar ve Ticaret encümenleri mazbatalariyle
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla Ha
riciye Vekâleti mümessilleri hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip se
beplere istinaden Japonya'nın gümrük tarifeleri
ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına
mütaallik olup Âkıd Taraflarca hazırlanan Pro
tokolün tasdikini istihdaf etmektedir.
Lâyihanın şevkini mucip sebepler encümenimizce de yerinde görülerek maddelerin müzake
resine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi veç
hile avnen kabul edilmiştir.

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Balıkesir

H. îmre

Reis V.
Kırklareli
Ş. Bakay

Bu Mazbata M.
Trabzon
/. Şener

Kâtip
Tokad
ö. Sunar

Aydın
Z. JJray

Balıkesir
M. H. Timurtaş

Bursa
//. Köymen

Çankırı
T. Uygur

Çorum
Y. Gürsel

Erzurum
Eskişehir
Eskişehir
Ş. Erker
M. Başkurt
A. Potuoğhı
Gazianteb
İzmir
Muğla
E. Cenanı
B. Bilgin
A. Sanoğlu
Niğde
Niğde
Ordu
. N. Kadmğln C. KavurmacıoğlM R. Aksoy
Ordu
Trabzon
Tunceli
AS\ İşbakan
8. F. Kalayctoğlu B.T. Okaygün
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«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmanın
iltihak şartlarına
mütaallik
Protokol» ün tasdikine dair kanun lâyihası
MADDE 1. — «Japonya'nın Gümrük Tari
feleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şart
larına mütaallik Protokol» tasdik edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
23 . X . 1956
Devlet Vekili
Başvekil ve
M. C. Bengü
Maliye V. V.
A. Menderes
DevletVekili
Devlet Vekili ve
E. Kalafat
Millî Müdafaa V. V.
§. Ergin
Adliye Vekil ve
Devlet Vekili
Dahiliye V. V.
C. Yardımcı
ff. A. Göktürk
Dahiliye Vekili
Millî Müdafaa Vekili
Hariciye Vekili

Maliye Vekili

Nafıa Vekili ve
Hariciye V. V.
A. özel
E. Menderes
tk. ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mua. Vekili
İV". Kûrez
Z. Mandalinci
Ziraat Vekili
Güm. ve înh. Vekili
E. Budakoğlu
H. Hüsman
Çalışma Vekili
Münakalât Vekili
M. Tarhan
A. D emir er •
İşletmeler Vekili
/S. Ağaoğlu
Maarif Vekili
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- 6 JAPONYA'NIN GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASINA
ŞARTLARINA MÜTEDAİR PROTOKOL

İLTİHAK

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına taraf olan hükümetler (badema «şimdiki
Âkıd Taraflar» ve «Genel Anlaşma» diye anılacaktır.), ile .Japonya Hükümeti,
Japonya'nın Genel Anlaşmaya iltihakını temin maksadiyle girişilmiş olan tarife müzakereleri
nin neticelerini nazarı itibara alarak,
Temsilcileri marifetiyle, aşağıdaki hükümlerin tesbiti hususunda mutabık kalmışlardır:
1. a) İşbu Protokol hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Japonya işbu Protokolün meriyete
gireceği tarihten itibaren muvakkat kaydiyle;
i) Genel Anlaşmanın I nci ve III ncü kısımlarını ve,
ii) İşbu Protokol tarihinde mer'i bulunan mevzuatı hükümleriyle telifi mümkün olan âzami
nispette de Genel Anlaşmanın II nci kısmını uygulıyacaktır.
b) Genel Anlaşmanın III ncü maddesine atfen, mezkûr Anlaşmanın birinci maddesinin bi
rinci fıkrasında münderiç vecibelerle, VI nci maddesine atfen II nci maddesinin 2 (b) fıkrasında
münderiç vecibeler, işbu fıkranın uygulanması bakımından, Genel Anlaşmanın II nci kısmına
dâhil addedilecektir.
c) İşbu Protokolün B Ekinde yer alan liste, aşağıdaki 10 ncu fıkra gereğince yürürlüğe gir
mesini mütaakıp, Genel Anlaşmanın uygulanması bakımından, Japonya'nın mezkûr Anlaşmaya ek
listesi addedilecektir.
d) 8 Eylül 1951 tarihli Japonya ile Barış Andlaşmasmm 3 ncü maddesinde işaret edilen bir
adanın hukuki statüsü, Andlaşma hükümlerine uygun olarak, geçici kaldığı müddetçe, Genel An
laşmanın hükümleri bu adaya tatbik edilmiyecek ve Japonya'nın adaya elyevm bahşeylediği mu
amelede de değişikliği mucibolmıyacaktır.
2. İşbu Protokolün, 10 ncu fıkrası gereğince yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Japonya, Ge
nel Anlaşmanın X X X I I nci maddesi anlamında Âkıd Taraf olacaktır.
3. 10 ncu fıkra ahkâmına rağmen, şimdiki bir Âkıd Tarafa ait listede yer alan ve işbu Protoko
lün A ekinde zikredilmiş bulunan gümrük tavizleri bu Âkıd Tarafça, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşması Âkıd Tarafları İcra Sekreterine (badema «İcra Sekreteri» diye anılacaktır.) mevzuubahis tavizlerin tatbik edileceğini mübeyyin mütekaddim bir tebligat yapılmadıkça, anılan Âkıd Ta
raf bakımından, yürürlüğe girmiyecektir. Mezkûr tavizler bu Âkıd Taraf hakkında bilâhara, işbu
Protokolün 10 ncu fıkra gereğince bidayeten meriyete gireceği tarihte veya İcra Sekterince, tebli
gatın alındığı tarihi takibeden otuzuncu günde yürürlüğe girecek ve bu hususta mezkûr iki tarihten
en geç olanı nazarı itibara alınacaktır. Bu tâvizlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bunlara mütaallik liste mevzuubahis Âkıd Tarafın Genel Anlaşmaya ek listesi sayılacaktır.
4. İşbu Protokolün yürürlüğe girdiği andan itibaren Japonya veya 3 ncü fıkrada işaret edilen
tebligatı icra Sekteline göndermiş olan her Âkıd Taraf, işbu Protokolün A veya B ekinde bulunan
mukabil listede yer alan her tavizi, bu taviz ilk defa kendisiyle müzakere edilmiş olan şimdiki bir
Âkıd Tarafın İcra Sekreterine tebligat yapmamış bulunması esbabı dolayısiyle, kısmen veya tama
men geri çekmeye1 veya tatbikini talik etmeye yetkilidir.
Bununla beraber,
i) Bu gibi tavizleri kısmen veya tamamen geri çeken veya talik eden bir Hükümet, keyfiyetten
talik veya çekmeyi takibeden otuz gün içinde, diğer bütün Âkıd Tarafları haberdar edecek ve da
vet edildiği takdirde de, bu tedbirlere mevzu teşkil eden mal ile esaslı surette ilgili her Âkıd Ta
rafla istişarelerde bulunacaktır.
ii) Bu suretle vâki her geri çekme veya talikin hükmü, tavizler ilk defa kendisiyle müzakere
edilmiş bulunan Hükümet tarafından 3 ncü fıkrada zikredilen tebligatın yapıldığı tarihi takibeden
otuzuncu günde, sona erecektir.
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5. a) Genel Anlaşmanın I I nci maddesinin anılan Anlaşma tarihini zikrettiği her halde, iş
bu Protokole ekli Listeler bakımından uygulanacak tarih, işbu Protokolün tarihi olacaktır.
b) • Genel Anlaşmanın V nci maddesinin 6 ııcı fıkrası, VII nci maddesinin 4 ncü fıkrasının (d)
•bendi ve X ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının (c) bendinde, mezkûr Anlaşma tarihi zikredilmiş ol
duğu hallerde, Japonya hakkında uygulanacak tarih 24 Mart 1948 dir.
c) Genel Anlaşmanın XVIII nci maddesinin 11 nci fıkrasında 1 Eylül 1947 ve 10 Ekim 1947
tarihlerinin zikredilmiş olduğu hallerde, Japonya hakkında uygulanacak tarihler sırasiyle 1 Mart
1955 ve 1 Mayıs 1955 tir.
§&"-•"
^ T ' - ~ "*- < * < ~
d) Genel Anlaşmanın XXVIII nci maddesinin 1 nci fıkrasında zikredilen tarihin mevzuubahsolması halinde, işbu Protokole ekli Listeler bakımından uygulanacak tarih, 1 Ocak 1958 dir.
6. a) Genel Anlaşmanın Japonya tarafından uygulanacak hükümleri Birleşmiş Milletler Ti
caret ve Çalıştırma Konferansı İhzari Komisyonun ikinci toplantısı sonunda tanzim edilen nihai
Senede ekli metinde yer alıp işbu Protokolün Japonya tarafından imza edileceği tarihte muhte
melen meriyet kesbedecek belgelerle tashih, tadil ve itmam suretiyle veya diğer suretlerle, deği
şikliğe tâbi tutulmuş olan hükümlerdir.
b) İşbu Protokolün Japonya tarafından imzalanması, Âkıd Taraflarca tanzim edilip kabule
arz olunmuş bulunan her türlü belgelerle Genel Anlaşmada yapılan ve, işbu Protokolün Japonya
tarafından imza edileceği anda henüz meriyet kesbetmemiş olan tashih, tadil, ilâve ve diğer her
nevi değişikliklerin ve, bunlarla birlikte, Genel Anlaşmaya ekli Listelerin meriyette tutulmasına
mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin kabulünü tazammun eder. Böylece vâki kabul, Ja
ponya'nın Âkıd Taraf olmasiyle, hüküm ifade eder. Bununla beraber, işbu Protokolün imzalan
ması, Âkıd Taraflarca dokuzuncu devre toplantısında tanzim edilen Genel Anlaşmaya ait üç ta
dil Protokolü ile Ticari İş Birliği Teşkilâtını tesis eyliyen Anlaşmanın kabulünü zâmin bulun
maz.
7. işbu Protokolün imzasından sonra, Japonya, Genel Anlaşmasının muvakkat olarak uygu
lanmasına nihayet verebilir, ve bu çekilme, keyfiyet hakkında tahriren yapılacak ihbarın, îcra
Sekreterince alınmasından itibaren geçecek altmış günlük bir sürenin hitamında hüküm ifade
eder.
8. a) Japonya, işbu Protokolü imzaladıktan sonra, yukardaki 7 nci fıkrada işaret edilen
çekilme ihbarını yapmadığı takdirde, Genel Anlaşma, XXVI nci maddesi gereğince meriyete gir
diği tarihten itibaren, îcra Sekreteri nezdine bir katılma belgesi tevdi etmek suretiyle, işbu Pro
tokolde tesbit olunan şartlar tahtında, mezkûı* Anlaşmaya katılabilecektir. Bu katılma, buna ait
belgenin tevdiini takibeden otuzuncu günde hüküm ifade edecektir.
b) Genel Anlaşmaya yukardaki (a) bendi gereğince vuku bulacak katılma, mezkûr Anlaş
manın X X X I I nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanması bakımından, Genel Anlaşmanın, XXVI
nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince kabulü şeklinde telâkki edilecektir.
9. a) îşbu Protokol İcra Sekreteri nezdine tevdi edilecek ve 7 Haziran 1955 tarihinden 31
Aralık 1955 e kadar Cenevre'de Âkıd Taraflar merkezinde imzaya açık bulundurulacaktır.
b) îcra Sekreteri vakit geçirmeden her Âkıd Tarafa ve Japonya'ya işbu Protokol'ün musaddak bir suretini gönderecek ve kendilerini, işbu Protokole vaz'edilecek her imzadan, 8 nci fıkra
nın (a) bendi gereğince vuku bulacak her katılma belgesi tevdiinden ve 3 ncü veya 7 nci fıkra
lara tevfikan yapılacak her tebliğ veya ihbardan, haberdar edecektir.
c) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu Protokolü, Birleşmiş Milletler Şartının 102 nci
maddesi hükümleri gereğince teseile yetkili kılınmıştır.
10. îşbu Protokol: •
a) Japonya tarafından imza olunduktan, ve *"* T
b) Japonya'nın, işbu • Protokol gereğince, Genel Anlaşmaya iltihakına dair ittihaz olunacak
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kararın o tarihte Âkıd Taraf bulunacak hükümetlerin üçte iki rey ekseriyetiyle kabul edilme
sinden, otuz gün sonra yürürlüğe girecektir.
11. İşbu Protokol 7 Haziran 1955 tarihini taşıyacaktır. İşbu Protokol, ekli listelerde aksine
sarahat verilmiş olması hali müstesna, her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere
Fransızca ve ingilizce tek bir nüsha halinde Cenevre'de tanzim edilmiştir.
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