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Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla birlikte çalışmak üzere
Hükümetin müsaadesile gelecek bu türlü sıhhî ve insanî yardım hey
etleri namına vürut edecek olan eşyanın gümrük vergisinden mu
afiyetine dair kanun
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BİRİNCİ MADDE — Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla bir
likte çalışmak üzere Hükümetin müsaadesile gelecek bu türlü sıhhî ve insanî
yardım heyetleri namına ecnebi memleketlerden vürut edecek olan aşağıda ya
zılı eşya gümrük vergisinden ve sair vergi ve resimlerden muaftır:
a) Tıbbî, fennî ve sıhhî âletler, ilâçlar, vasıtalar ve her türlü sıhhî levazım;
b) Bunların teşekkül maksat ve gayelerine uygun her türlü eşya, erzak, vasıta
ve malzeme;
c) Bunların teşekkül maksat ve gayelerine uygun olarak kurdukları veya ku
racakları, işletecekleri müesseselere ait tesis malzemesi, işletme levazımı ve ip
tidaî maddeler.
İ K İ N C İ MADDE — Gerek Kızılay cemiyeti ve gerek başkaları namına as
kerlerimize tevzi edilmek üzere gönderilecek eşya da gümrük vergisinden ve
sair vergi ve resimlerden muaftır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Yukarıdaki maddelere göre muaf olarak giren her ne
vi eşya, tesis ve işletme levazımı ve iptidaî maddeler, namlarına gelen cemiyet,
heyet ve şahıslar tarafından, vergileri verilmedikçe başkalarına satılamaz ve
değiştirilemez. Ancak zarurî hallerde İcra Vekilleri Heyetince tayin edilecek
esaslar dairesinde bunların vergisiz satılmasına veya değiştirilmesine izin veri
lebilir.
Birinci maddenin C fıkrasında yazılı iptidaî maddelerden imal olunmuş ver
giye tâbi mamulleri de vergileri ödenmedikçe intifa ve ticaret maksadile satıla
maz.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşrinden evvel Kızılay cemiyeti na
mına gümrüklerden geçirilmiş olup da bu kanun ile muafiyeti kabul edilen ve
verigleri henüz tahsil edilmemiş bulunan eşya ve levazım hakkında da bu ka
nun hükümleri tatbik olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Kızılay cemiyeti namına gelecek bir kısım eşyanın
gümrük resminden muafiyetine dair olan 6 şubat 1332 tarihli kanun kaldırılmış
tır.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir.
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ALTINCI MADDE — Bu kaininim ükümlormi icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
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