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5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi
hakkında Kanun
(Resmî
No.
474

Gazete

ile yaymvı : 25 .5 .1964 - Sayı

:

11711)
Kabul tarihi
14 . 5 . 1964

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa, 30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 sayılı Kanunla ek
lenen ve 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunla doğrudan doğruya veya bu kanuna dayanıla
rak değiştirilen Gümrük Giriş Tarife Cetveli ilişik cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2. — Bakanlar Kurulu, uzun vadeli Kalkınma Plâmnın hedeflerini göz önünde bu
lundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin malî ve koruyucu etkisini memleket ekonomisine en
uygun nitelikte tutmak maksadiyle, Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi ve Gümrük ve Tekel Bakan
lıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinin mütalâasını aldıktan sonra, kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde
gösterilen vergi nisbet ve hadlerinde ve tarifedeki notlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya ve bu
değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usulleri ve şartları tesbite yetkilidir.
Bu suretle. yapılabilecek değişikliklerden mevcut had ve nisbetleri artırıcı mahiyetteki ilâve
ler kıymet esasına göre vergilendirilenlerde, ilgili malın Gümrük Vergisine esas olan değerinin,
ölçü esasına göre vergilendirilenlerde mevcut spesifik haddin % 50 sinden daha fazla olamaz.
MADDE 3. — a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak incele
me sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadeli plân hedeflerine uygun görülecek
eşyamn Gümrük vergileri ile ithalde alman İstihsal Vergisini ve belediyelere ait vergilerle Rıh
tım Resmini Bakanlar Kurulu, bunların gümrük hattım aştıkları tarihten itibaren en çok beş
yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline kararname ile müsaade etmeye yetkili
dir.
b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye'de imal ve istihsal olunan yatırım maddelerinin ma
liyetine giren Vasıtalı Vergiler hakkında da aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu türlü
vergilerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş mü
savi taksitte ödenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri kararname ile almaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir.
c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kullanılır.
MADDE 4.
Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve esaslar 2 nci madde
de yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay
içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösteriliri
MADDE 5. — Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırhk çalışmaları ikinci maddede
yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı yardımcısı, genel müdür yardımcısı ve genel
sekreter yardımcısı kademesindeki yetkili temsilcilerinden, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile ku
rulacak ve başkanı bu kararda belli edilecek vazifeli bir komisyon tarafından yapılır.
Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmıyan fasılalarla toplanarak gündemindeki ko
nuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükümete arz eder.
MADDE 6. — 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe konu
lan Bakanlar Kurulu kararlan ve bunlann onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kaldınlmıştır.

No. 474

25 . 5 . 1964

— 1057 —

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 5 nci maddesinde yazılı komisyonun 4 ncü maddede yazı
lı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müddetle yapacağı
toplantılar için 5 nci maddede yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz.
MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda
Kanununun 5 nci maddesi uygulanmaz.

5383 sayıh Gümrük

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
20 Mayıs 1964

Millet Meclisi
Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: .16.5.1964

1/664

Bu kanunun yayımının Başbakanlığa bildirildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin
tarih ve numarası
: 20.5.1964

4/174

Cumhuriyet Senatosu
1/413

Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
28
30

66
68
94
96
97

431
560
30,33:34
131:159,162
194:197
205,253,254:257

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
20

70
72
73

456,456
642
694:710,722,
743:744

Millet Meclisi 698 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisi 96 nci Birleşim Tutanak dergisine, Cum
huriyet Senatosu 458 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosu 73 ncü Birleşim Tutanak dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclisi Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, Gümrük ve
Tekel ve Plân komisyonlarından kurulan Geçici Komisyon ile Cumhuriyet Senatosu Gelir ve Vergi
Usul kanunu tasarılarını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon.

