Toplantı : 12

f\ /

CUMHURİYET SENATOSU

S, Sayısı :

i\

24ö

Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde sergilenecek, veya
kullanılacak eşyanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî
ve İktisadî İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe
ve Plân komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle kurulan
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/123; C. Senatosu : 1/177)
(Ntot : M. Meclisi & Sayısı : 798)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Saıjı : 542

15 . 3 . 1973

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 12 . 3 . 1973 tarihli 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık
oyla kabul edilen, Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde sergilenecek veya kullanılacak eşya
nın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasarı 15 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 5, 12 . 3 . 1973 tarihli 72 ve 75 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
kabul
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 798)
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GıeçdiOİ Komdsyonfu raporu

Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/177
Karar No. : 10

3 . 4 . 1971

Yüksefk Bai&kmkğa,
Millet Meclisinin 12 Mart 1973 tarihli 75 nci Birleşiminde ö n c e l i ve ivedilikle görüşülerek açık
oyla kaıbul edilen; sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde sergilenecek veya kullanılacak eş
yanın ithalinıdeki kolaylıkla ilgili G-ümrük Sözleşmesinin onaylanmasamın uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 15 Mart 1973 tarihli ve 542 sayılı yazıları ile
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek 1 e, Cumhuriyet Senatosunun 20 Mart 1973 tarih
li 45 nci Birleşiminde - Anayasa ve Adalet -, - Dışişleri Turizm ve Tanıtma -, - Bayındırlık,
Ulaştırma, İmar ve İskân -, - Malî ve İktisadî İş1 er - ve - Bütçe ve Plân - komisyonlarından üçer
üyenin 'katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 3 Nisan 1973 tarihli
Birleşiminde Devlet Bakanı Orhan Öztrak ile ikdli bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları
halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, Hükümetimizin de üyesi bulunduğu, Brüksel'deki Gümrük İşbirliği Konseyi tara
fından hazırlanan 8 Haziran 1961 taarihli «Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde sergilenecek
veya kullanılacak eşyanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesi» nin onaylanmasının
uygun bulunmasını öngörmektedir.
Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere. Sözleşme, düzenleme sahasına giren eşyaların, ge
çici kabul yolu ile ithallerinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Geçici kabul tâbiri, tekrar ihracedilmek kaydı ile giriş vergilerinden muaflığı ve iktisadî karakter taşıyan giriş ve yasak ve
kısıntılardan ayrık tutulmayı ifade etmekte ve İm rejimin; ticaret, sanayi, tarım ve zanaatla
ilgili olan veya hayrî, dinî, kültürel ve resmî mahiyet taşıyan veya halklar arasındaki dostluğu
teşvik gibi bir maksatla tertiplenmiş olan sergi ve fuarlar ile benzeri gösterilerde teşhir edilen
eşyaya uygulanması esaslarını kabul etmiş bulunmaktadır.
Yürürlüfcteiki mevzuatımıza daha geniş imkânlar getiren işbu Sözleşmenin, milletlerarası tica
retin kolaylaştırılması ve geliştirilmesinde yararlı sonuçlar doğuracağı ve bunun ülkemiz ekono
misi yönünden de yararlı olacağı görüşü ile tasan, Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Bursa
Ş. Kayalar

Sözcü
Manisa
D. Barutçuoğlu

Kâtip
Tabiî Üye
/ / . Tunçkandt

Zonguldak
M, A. Pestüci

Samsun
F. Tevetoğlu

Koeaeüii

L. Tokoğlu

Muş
İ. Bingöl

Cumlıurbaşkanmea S. V.
S. N. Ergin

Tekirdağ
C. Tamlan
Toplantıda bulumanıadı

Antalya
M. Pırıltı
Toplantıda bulunamadı

Çanakkale
Z. Termen
Toplantıda bulunamadı

Konya
<S\

Cumhuriyet Senatosu

Çumralı

(S. Sayısı : 243)

Ankara
T. Kapantı
Edirne
.V. Erg en eli

0.

Erzurum
Alihocagil
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL
ETTİĞİ METÎN

MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde sergi
lenecek veya kullanılacak eşyanın ithalindeki ko
laylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı,

Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde sergi
lenecek veya kullanılacak eşyanın ithalindeki ko
laylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı,

MADDE 1. — 8 Haziran 1961 tarihinde Brük
sel'de düzenlenen, sergi, fuar, toplantı veya
benzer-i yerlerde sergileneeeik veya kullanılacak
eşyanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük
Sözleşmesinin, ('Anılan Sözleşmenin 6 nci mad
desinin 1 nci fıkrasının (a) bendi hükümleri
nin hariç tutulması kaydıyle) onaylanması uy
gun bulunmuştur.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aymen kaibul edilmiştir.

MıADDE 2. - Bu Kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi laıynen kaibul edikmştıir.

— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu

'MADDE 3. — Millet M>eclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kaibul edilmiştir.

MADDE
yürütür.
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Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 243)

