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MlLLl GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan >c Başkanlığınıza arzı Balkanlar Kurulunca 16.1.1981 tari
hinde kararlaştırılan «1615 sayılı Gümrük Kamunu i e 1918 saydı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair
Kanunun Baza Maddelerinin Değiştirtmesi ve 1615 saydı Gümrük Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi
Hakkında Kamun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini «millilerine arz ederimi.
Bülend Ulusu
Başbakan
GENEL GEREKÇE
1946 senesinden beri eşya birikimine sahne olan depolarımız, eşyaların ekonomik değerlerinin kaybolma
sına, bozulmasına, çürümesine ve ülkemizin maddî aanarjllama uğramasına sebep olmakta ve transit taşıma
cılığından da her yıl kazanacağımız çok miktardaki dövizin başka ülklere kaptırılmasına yol açmaktadır.
Halihazırdaki 1615 sayılı Gümrük Kanunu, gümrük depolarındaki eşyaların süratle tasfiyesine imkân
vermemekte ve gümrük depoları, sundurmaları ve antrepolarındaki eşya sorunları, ülkemizin en önemli
maddelerinden birini teşkil etmektedir.
Gümrük mevzuat ve şartlan gözönünde bulundurularak, gümrük depolarındaki. eşyaları süratle tasfiye
edecek ve devamlılık ilkesini de getirecek şekilde konu değerlendirilmiştir.
Arzedilen değerlendirme doğrultusunda 1615 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri incelenerek; ha
len depolarda bulunan ve ileride de bulunması muhtemel eşyanın belirlenmesi, maksadıyla anılan Kanunun
140 ncı maddesinin, tasfiye işleminin nasıl yapılacağını belirleyen 141 ve 175 nci maddeleri ile 1918 sa
yılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 7 . 5 . 1975 günlü ve 1894 sayılı Kanunla değişik 24
ncü maddesinin değiştirilmeleri,
Halen depolarda birikmiş olan eşyanın süratle tasfiyesini sağlamak ve ihtiyacı olan genel ve katma
bütçeli idarelerle Kamu İktisadi Teşebbüslerine vermek, lüks olarak kabul edilecek ve satışı yapılabile
cek eşyanın da, belirlenecek Kamu İktisadi Teşebbüs lerince satılmasına imkân sağlamak amacıyla Gümrük
Kanununa üç geçici maddenin iiave edilmesi uygun mütalaa edilmiştir.
Tasanda, tasfiye işlemlerinin bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde hazır
lanacak bir tüzükte belirlenecek şekil, usul ve esaslar içinde yapılacağı, tüzük yürürlüğe konuluncaya ka
dar da işlemlerin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulacak bir yö
netmelikle sağlanacağı önerilmektedir.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile tasfiyeyi hızlandırmak amacıyla 140 ncı maddedeki tebligatla ek süre mec
buriyeti kaldırılmış ve halen gümrük depolarında bulunan ve ileride de bulunması mümkün olan eşyanın
tanımı yapılarak, 140 ncı maddeye «Tasfiye Edilecek Eşya» başlığı altında yabancı ülkeye sevk edilecek
aktarma ve transit eşyasının sahip veya taşıyıcısının TÜRKİYE'deki temsilcisine yapılacak tebligata rağ
men 2 ay içinde ithal veya ihraç edilmediği takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılacağı, ayrıca sahip veya
taşıyıcılarının serbest iradeleriyle gümrüğe terk edilen eşya ile 68 inci maddeye göre tahlilden arta kalan
numunelerin ve 1918 sayılı Kaçakkılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşyanın
da tasfiye işlemine tabi tutulacağı ilave edilmiş ve 140 ncı madde değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre
140 ncı madde kapsamı genişletilmekte ve tasfiye iş lemine süreklilik getirilmektedir.
Madde 2. — Bu madde ile, tasfiye işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlenmekte ve Gümrük Kanununun
141 nci maddesi değiştirilmektedir. Maddenin yeni şekline göre, tasfiye işlemleri Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içerisinde hazırlanacak bir tüzükte belirlenecek şekil, usul ve esaslar içinde ya
pılacaktır. Alyrida, .tüzükte saptanacak esaslara göre, eşyalar ihtiyaçları ve üretimlerinde kullanılmak ve büt
çelerinin ilgili fasıllarında ödenek bulunmak şartıyla, Milli Savunma ihtiyaçlarına öncelik tanımak kay
dıyla genel ve katma bütçeli idarelerle Kamu İktisadi Teşebbüslerine verilebilmekte ve bu konudaki ihti
yaçlar karşılanarak bütçeye dolaylı olarak gelir sağlan maktadır. Lüks ve satılabilecek durumda olan eşyanın
da tüzükte belirlenecek Kamu İktisadi Teşebbüslerin ce satılması esas alınacaktır. Bu eşyalar için herhangi
bir vergi, resim ve harç ödenmeyecektir.
Gümrük idarelerindeki depolarda, çürüme, bozulma gibi sebepler sonucu ekonomik değerini yitirmiş
eşyanın gümrük idarelerince imha edilebileceği esası ile tasfiye işlemlerinde kambiyo ve dış ticaret rejimiyle
konulan hükümlerin nazara alınmayacağı kaydedilmektedir.
Madde 3. — Bu madde ile, tasfiye işlemine tabi eşyayı içeren süre uzatımı için, sürelerin bitiminden
evvel zorlayıcı sebepleri gösteren bir yazı ile Bakanlığa başvurulması esası getirilmekte; önceden duruma
göre istenildiği kadar uzatılan süre değişimi; kısıtlanmaktadır. Örneğin, ithal müsaadesine dayalı ithalatta
ithal müsaadesinin geçerli olduğu süre sonuna kadar yabancı ülkeye sevkedilecek aktarma ve transit eşya
sında toplam bir yıl, diğer hallerde ise toplam üç ayı geçmemek üzere süre uzatımı yapabilmektedir. Böy,
lece, gümrük depolarındaki eşya birikiminin önlene bileceği mütalaa edilebilir.
Madde 4. — Bu madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanuni bekleme süresini doldurmuş eş
ya ile iki ay içinde dolduracak olan eşyanın, iki ay içinde ithal veya ihraç edilmedikleri takdirde gümrüğe
terkedilmiş sayılacakları hükmü getirilmektedir. Bizatihi, bu şekilde olan eşyalardan 1975 yılma kadar
olanlar 7 . 5 . 1975 gün ve 1894 sayılı Kanunla getiri len geçici madde ile devlet malı olmuştur. Bu madde,
altı yıllık bir birikim içinde bulunan eşyaları kapsa mına almaktadır.
Ayrıca bu maddede duyurumun radyo ve televizyonla yapılması esas alınmakta ve yabancı ülkelerle
herhangi bir ihtilâfa meydan vermemek için aktarma ve yabancı ülkelerle herhangi bir ihtilâfa meydan
vermemek için aktarma ve transit eşyası madde kap samı dışında bırakılmaktadır.
Madde 5. — Bu madde ile ikinci maddede arz edil en tüzük yürürlüğe girinceye kadar tasfiye işlemlerinin
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle yapılması
esası getirilmektedir. Zira, yönetmelik tasfiyeyi süratle sağlayacak ve tüzük çıkıncaya kadar zaman kazanıl
mış olacaktır.
Madde 6. — Bu madde ile halen Gümrük depolarında, 1946 yılından beri bekletilen, ülkemizi maddi
zararlara sokan ve transit taşimacılığından elde edece ğimiz kazançları önleyen eşyanın süratle tasfiyesi sağ
lanacaktır. Bu nedenle, anılan malzemeler talepleri halinde, ihtiyaçlarında veya üretimlerinde kullanılmak
üzere genel ve katma bütçeli idarelere tahsisat aranmadan verilebilecek ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
de sermayelerine mahsup edilebilecektir. Bütçenin halihazırda bağlanmış durumda bulunması ve geçici
maddenin konulmasını gerektirmiştir.
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Madde 7. — Bu madde ile 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 7 . 5 . 1975 gün
lü ve 1894 sayılı Kanunla değişik 24 ncü maddesi değiştirilmekte ve çabuk bozulma veya telef olma teh
likesine maruz bulunan eşya hakkında müsadere kararı beklenmeksizin tasfiye işlemi yapılacağı hususu
getirilmektedir. Zira, yürürlükte olan Kanunda, anılan eşyalar için «müsadere kararlarının kesinleşmesi bek
lenmeksizin» kaydı bulunmaktadır. Böylece işlemler de sürat sağlanabileceği mütalaa edilebilir.
Madde 8. — Kanunun yürürlük tarihini öngörüyor;
Madde 9. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini belirtiyor.

İhtisas Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
İhtisas Komisyonu
Esas No. : 1/131
Karar No. : 27

20 Şubat 1981

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına
«1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve 1615 Sayılı Gümrük Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenmiştir.
Tasarı üzerinde yapılan görüşmelerde, 1946 senesi.iden beri eşya birikimine sahne olan gümrük depola
rındaki malzemenin 577 000 metreküplük hacim ihtiva etmesi, bugünkü satış hızıyla devam edildiği takdirde
eşyaların tasfiyesinin 45 yıl gibi bir zaman alması ve ileride gelecek eşyaların da yığılmalara sebep olacak
ları düşünceleriyle, Komisyon, Hükümet gerekçelerinin haklı nedenlere dayandığını müşahade etmiştir.
Halihazırdaki 1615 sayılı Gümrük Kanunu, Gümük depolarındaki eşyaların süratle tasfiyesine imkân
vermemekte, eşyaların ekonomik değerlerinin kaybolmasına, bozulmasına ve çürümesine, depoların dolu ol
ması nedeniyle de transit taşımacılığından her yıl kazanacağımız çok miktardaki dövizin başka ülkelere kap
tırılmışına yol açmaktadır.
Tasarı yukarıdaki problemleri önleyecek ve halihazırda gümrük depolarında bulunan eşyaların tasfiyesi
ni sağlayacak ve gümrük mevzuatına, ileride yine böy'e birikimler olmayacak şekilde devamlılık getirecek
mahiyette görülmüştür.
Halihazırda Gümrük depolarında bulunan ve ileride de bulunması muhtemel eşyamn tasfiyesinde, eşya
ların öncelikle ihtiyaçları olan Genel ve Katma Bütçsli İdarelerle Kamu İktisadi Teşebbüslerine verilmesi,
lüks ve satışı yapılacak malzemelerin belirlenecek Kamu İktisadi Teşebbüslerinde satılması ilkelerinin gözönünde bulundurulduğu dikkati çekmiştir. Tasarının tümü aynen benimsenmiştir.
Özetle, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 140, 141, i 75 nci maddeleriyle 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve
Takibine Dair Kanunun 7.5.1975 günlü ve 1894 sayılı Kanunla değişik 24 ncü maddesi değiştirilmekte ve
1615 sayılı Gümrük Kanununa 3 geçici madde eklenmektedir.
Tasarının 1 nci maddesinde, Gümrük depolarında bulunan tasfiye edilecek eşyanın tanımı yapılmakta ve
Gümrük Kanununun 140 nci maddesi değiştirilmektedir.
Tasarının 2 nci maddesinde, tasfiye işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlenmekte ve Gümrük Kanununun
141 nci maddesi değiştirilmektedir. Maddenin yeni değişik şekline göre, tasfiye işlemleri Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde hazırlanacak bir tüzükte gösterilecek şekil, usul ve esaslar içinde
yapılacaktır. Ayrıca, tüzükte saptanacak esaslara göre; eşyalar, ihtiyaçları ve üretimlerinde kullanılmak ve
bütçelerinin ilgili fasıllarında ödenek bulunmak şartıyla, Milli Savunma ihtiyaçlarına öncelik tanınmak kay
dıyla Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle, Kamu İktisadi Teşebbüslerine verilebilinecektir. Lüks ve satılabile
cek durumda olan eşyanın da tüzükte belirlenecek Kamu İktisadi Teşebbüslerince satılması esas alınacaktır.
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Tasarının 3 ncü maddesinde, Gümrük Kanununda tayin edilmiş sürelerin uygulanmasında zorlayıcı se
bepler ve beklenmeyen haller dikkate alınarak, duruma göre Bakanlıkça süre değişimi yapılabilmekte ve
Kanunun 175 nci maddesi değiştirilmektedir.
Tasarının 4 ncü maddesinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanuni bekleme süresini doldurmuş eşya
ile iki ay içinde dolduracak olan eşyanın, iki ay içinde ithal veya ihraç edilmedikleri takdirde gümrüğe
terk edilmiş sayılacağı esası getirilmekte ve Kanuna «Geçici Madde 6» eklenmektedir.
Tasarının 5 nci maddesinde, 2 nci maddede arzedilen tüzük yürürlüğe girinceye kadar tasfiye işlemleri
nin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle yapılması
düzenlenmekte ve Kanuna «Geçici Madde 7» eklenmektedir.
Tasarının 6 nci maddesinde, halen Gümrük depolarındaki tasfiyeye tabi eşya ile 6 ay içinde aynı duruma
gelecek eşyanın, Gümrük depolarının seri bir şekilde boşaltılması maksadıyla talepleri halinde, ihtiyaçların
da veya üretimlerinde kullanılmak üzere, Genel ve Katma Bütçeli idarelere tahsisat aranmadan, Kamu ikti
sadi Teşebbüslerine de sermayelerine mahsup edilmek üzere verilebileceği hükme bağlanmakta ve Kanuna
«Geçici Madde 8» eklenmektedir.
Tasarının 7 nci maddesinde, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 7.5.1975 gün ve
1894 sayılı Kanunla değişlik 24 ncü maddesi değiştirilmekte ve çabuk bozulma veya telef olma tehlikesine
maruz bulunan eşya hakkında müsadere kararı beklenmeksizin tasfiye işlemi yapılacağı hususu getirilmekte
dir,
Madde 8 ve 9, tasarının yürürlük ve yürütme maddeleridir.
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına saygıyla sunulur.
Komisyon Başkam
Erhan GÜRCAN
Tuğamiral

Üye
Metin BAŞEĞMEZ
Hv. Ulş. Alb.

Proje Yetkilisi
İbrahim YILDIRIM
Kurmay Yarbay

Üye
Ali ÇALGÜNER
M. Meclisi Kanunlar Md. Rap.

Üye
Ahmet TEKÎNER
Gümrükler Gen. Müdürü

Üye
Nahit ERUZ
Güm. Tek. Bak. Müşaviri

Üye
Sabit GÜLERYÜZ
D.M.O. Genel Müdürü
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HÜKÜMETIN TEKLIFI
1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi ve 1615 Sayılı Gümrük Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 7.5.1975 gün ve 1894 sayılı Kanun ile değişik 140 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. s
«Tasfiye Edilecek Eşya :
Madde 140. — Tasfiye edilecek eşya aşağıda gösterilmiştir.
1. Aşağıda yazılı eşya, sahip veya taşıyıcılarınca ilgili maddelerinde belirtilen kanuni bekleme süresi so
nuna kadar ithal veya yurt dışı edilmediği takdirde, bu süre sonunda gümrüğe terk edilmiş sayılır.
a) Giriş ve çıkış eşyasından antrepo ve sundurmalarda ve gümrük denetlemesi altında bulunan yerlerde
ıbu Kanunda yazılı sürelerden fazla ikatoıış eşyia,
b) 61 ncı maddedeki süre içinde giriş işlemi takip ve intaç ettirilmediğinden dolayı tasfiye edilecek eşya,
c) 139 ncu maddenin 2 nci fıkrasına göre sahip veya taşıyıcıları tarafından kaldırılmayan eşya,
d) Yabancı ülkeye sevk edilecek aktarma ve transit eşyasından, antrepo ve sundurmalarda veya gümrük
denetimi altında bulunan diğer yerlerde bu Kanunun ilgili maddelerinde yazılı süreyi doldurduktan sonra
sahip veya taşıyıcısına ya da sahip veya taşıyıcısının Türkiye'deki temsilcisine yapılacak tebligata rağmen
2 ay içinde ithal veya ihraç edilmeyen eşya,
2. a) Sahip veya taşıyıcılarının serbest iradeleriyle gümrüğe terk edilen eşya,
b) 68 nci maddeye göre gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya,
c) 111 nci maddeye göre yapılacak yoklama sonunda sundurma ve antrepolarda fazla çıkan eşya,
3. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşya,»
MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 7.5.1975 gün ve 1894 sayılı Kanun ile değişik 141 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 141. — 140 ncı maddede yazılı eşya, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içe
risinde Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte belirlenecek şekil, usul ve esaslar içerisinde
tasfiye edilir.
Tasfiye yapmakla görevli kamu kuruluşları aynı tüzükte belirlenir.
Tasfiye Ekiüflecelk E§yad!aiı :
14 a) Tüzükte belirtilecek usuller dairesinde, talep edecekleri eşya; ihtiyaçlarında veya üretimlerinde
kullanılmak, bütçelerinin ilgili fasıllarında ödenek bulunmak, verilecek eşya bedeli de bu fasıldaki ödenek
lerden düşülmek şartıyla ve Milli Savunma ihtiyaçlarına öncelik tanınmak kaydıyla genel ve katma bütçe
li idarelere; sermayelerine mahsup suretiyle de Kamu İktisadi Teşebbüslerine, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca verilir.
Bu eşya için herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmeyeceği gibi, ardiye ücreti veya diğer hizmetler
karşılığı olarak da sundurma ve antrepo işletmeciliği yapan kamu kuruluşlarına hiç bir ücret ödenmez.
b) Çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraf ve külfetli veya
tehlikeli olan eşya; tüzükte belirtilecek usul ve esaslara göre, kaçak zannıyla yakalanan eşyadan ise müsa
dere kararı beklenmeksizin, diğer eşyadan ise kanuni bekleme süresini doldurmadan önce gümrük idarele
rince tasfiye edilir. Bu eşyanın satış bedelinden:
aa)
bb)
cc)
dd)

Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar,
Gümrük vergi ve resimleri,
Satış için yapılmış masraflar,
Para cezalan,
Milli Güvenlik Konseyi
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İHTİSAS KOMİSYONU METNİ
1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi ve 1615 Sayılı Gümrük Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 1615 sayi'lı Gümrük Kanununun 7,5.1975 gün ve 1894 sayılı Kanun ile değişik 140 ncı
maddesi aşağıdaki sekide değliştiditaiştk.
Tasfiye Edilecek Eşya :
Madde 140. — Komisyonumuzca aynen benitmsenînlişitir.

MADDE 2. — 1615 Sayılı Gümrük Kanunumun 7,5.19175 gün ve 1894 sayılı Kanun l e değişlik 141 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1411. — Komisyonumuzca laynen benimsenmliştlir.
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(Hükümetin Teklifi)
Ayrılarak bu sıraya göre ilgililere dağıtılır. Satış bedeli aynı sıra içinde alacakların tamamını karşıla
mazsa garame suretiyle dağıtılır. Artan para 1 000 lira ve daha aşağı ise irad kaydolunur, fazla ise sahipleri
adına emanet hesabına, alınır. Emanet hesabına alınan bu para; kaçak zannı ile yakalanan eşyaya ait ise da
va sonucuna göre irad veya sahibine iade olunur, diğer eşyadan ise doğruca sahibine ödenir.
c) Gümrük idarelerine ait ya da gümrük denetimindeki sundurma, depo ve antrepolarda bulunan eşya
dan, çürüme, bozulma gibi sebepler sonucu ekonomik değerini tamamen yitirmiş ya da sağlığa zararlı hale
gelmiş eşya, tüzükte belirtilecek usul ve esaslar dairesinde gümrük idarelerince imha edilir.
2. Tasfiye işlemlerinde kambiyo ve dış ticaret rejimi ile konulan tahdidi ve takyidi hükümler nazara
alınmaz.»
,
MADDE 3. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 175 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Süre Değişimi :
Madde 175. — Aksine sarahat bulunmadıkça bu Kanunla tayin edilmiş sürelere ilişkin hükümlerin uy
gulanmasında zorlayıcı sebepler veya beklenmeyen haller nazara alınarak duruma göre Bakanlıkça süre de
ğişimi yapılabilir.
Ancak, 140 ncı madde kapsamına giren eşya için sürelerin bitiminden evvel zorlayıcı sebepleri gösteren
bir yazıyla Bakanlığa başvurulması zorunludur. Zorlayıcı sebepler Bakanlıkça yerinde görüldüğü takdirde,
ithal müsaadesine dayak ithalatta ithal müsaadesinin geçerli olduğu süre sonuna kadar; yabancı ülkeye
sevkedilecek aktarma ve transit eşyasında toplam bir yılı, diğer hallerde ise toplam üç ayı geçmemek üze
re süre uzatımı yapılabilir.
Doğrudan doğruya kamu kuruluşlarınca yapılacak ithalatta birinci fıkra hükümleri uygulanır.»
MADDE 4. — 1615 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki Geçici Madde 6 eklenmiştir.
«Geçici Madde 6. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanuni bekleme süresini doldurmuş eşya ile iki
ay içinde dolduracak olan eşya, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde ithal veya ih
raç edilmedikleri takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.
Bu madde gereğince verilmiş iki aylık süre içinde durum eşit aralıklarla en az dört kez radyo ve tele
vizyon vasıtasıyla ilgililere duyurulur. Bu duyurma tebligat yerine geçer.
Yabancı ülkeye sevk edilecek aktarma ve transit eşyası bu madde hükmü dışındadır.»
MADDE 5. — 1615 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki Geçici Madde 7 eklenmiştir.
«Geçici Madde 7. — 141 nd maddedeki tüzük yürürlüğe gidinceye kadar tasfliye işlemleri; Gümrük ve Te
kel Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Yönetmelikte belirlenecek seki, usul ve
esaslar dairesinde, gene bu Yönetmelikle görevlendirilecek kamu kuruluşları vasıtasıyla yapılır.
'Bu Yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yürürlüğe konur.»
MADDE 6. — 'HM 5 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki geçici madde 8 eklenmiştir*
«Geçidi Maiddıe 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya bu tarihten itöilbaren 6 ay içinde 140
ncı maddeye göre tasfiye edilecek halle gelmiş eşya; talepleri faalinde, ihtiyaçlarında veya üretimlerinde kul
lanılmak üzere genel ve katma bütçeli idarelere tahsisat aranmadan bütçelerine gelir gider kaydedilmek, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerine de sermayellerine mahsup edilmek üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafındlan
öncelikle verilir.
Bu eşya içlin herhangi bir vergi, resüm ve harç öülenmıefyeceği gibi, ardiye ücreti veya diğer hizmetler kar
şılığı olarak da hiçbir ücret tahsil edilmez.»
Milli Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 144)

— 9—
(İhtisas Komisyonunun Kabul ittiği Metin)

MADDE 3. — 1615 sayılı Gümrüık Kanununun 175 nei inaıddelsli aşağıdialk'i şeklilde değiştiritaiştir,
Süre Değişimi :

'

Madde 175. — Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir^

MADDE 4. — 1615 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki «Geçici Madde 6» eklenmiştir^
GEÇÎCÎ MADDE 6, — Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir.^

MADDE 5. — 1615 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki «Geçici Madde 7» eklenmiştir*
GEÇÎCÎ MADDE 7, — Komisyonumuzca aynen foediımlsenmîştiri

MADDE 65 — 1615 sayılı Gümrük Kanununa aşağidalki «Geçici Madde 8» eklenmiştiri
GEÇtOt MADDE 8a — Komisyonumuzca aynen benlimsenmiştird

. Milli Güvenlik Konseyi

(S, Sayışı :. 144)
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MADDE 7. — 1918 saıym Kaçakçılığın Men ye Takibinle Dalîr Kanunun 7.5.1975 güh&ü 1894 sayılı Kanun
la değişik 24 ncü maddesîi aşağıdaki şefci'Me değiştM'lm%tli(r,
4İMaıdde 24^ — 23 ncü malddeniin 3 ncü bendine ve 48 ncü nııalddeye göre tesfcn alınan her çeşit kaçak eş
ya. alet ve taşıma vasıtaları hakkında da, bunlara ilişkin müsadere karan kesinleştikten sonra. 1615 sayılı
Gümrük Kanununun değişik 141 nci maddesi hükümleri uıygulanıır. Ancalk, çalbuk bozulma veya telef olma
tekkesine maruz bulunan veya saklanması masraf veya küledli veya «ehlkelÜ olan eşya, alet ve taşıma va
sıtaları hakkında müsadere karan bddenmeksizin aynı madde hükümleri uygulanabilir,»
MADDE S* — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürJüğe girer.;
MADDE 9i — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
16 Ocak 1981
Başbakan
Bs Ulusu

#

Devlet Bakanı Başbakan Yrd,
Z., Baykara

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. V,
Z. Baykara

Devlet Bakam
Prof. Dr. 1. öztrak

Devlet Bakam
M. Özgüneş

Devlet Bakanı
Prof. Dr, M. N., Özdaş

Adalet Bakanı
C. Menteş

Milli Savunma Bakam
Ü. H. Boyutken

İçişleri Bakam
S. Çetiner

Dışişleri Bakanı V.
Prof. Dr. İ. Öztrak

Maliye Bakam
K* Erdem

Milli Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr, 7\ Önalp

Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam
Prof. Dr. N. Ayanoğlu

Gümrük ve Tekel Bakanı
R. Baturalp

Ulaştırma Bakam
İV. Özgür

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakam
Prof.. Dr, T. Esener

Turizm ve Tanıtma Bakanı
/ Evliyaoğlu

İmar ve îskân Bakanı
Drt & Tüten

Köy İşleri ve Koop. Bakam
M. R^ Güney

Sosyal Güvenlik Bakam
S. Side

Kültür Bakam
C. Baban

Milli Güvenlik Konseyi

Sanayi ve Tek. Bakam
Ş. Kocatopçu
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Enerji ve Tabii Kay. :
'
S. Bingöl
Gençlik ve Spor Bakanı
V. özgül
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MADDE 7, — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Tatoîbfoe Daür Kanunun 7.5.1975 günlü 1894 sayılı Ka
nunla değÜştük 24 ncü maldldlesli aşağidato şefciMe değişlMbniştıir3
Makide 1At — Komisyonumuzca

aynen benimsenmiştir.

MADDE 8. — Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir.
MADDE 9, — Kömfisycmumuzca aynen benimsenmiştir.

(Milli Güvenlik Konseyi
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