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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBİMIM Genel Kurulu saat 15.00'te 
toplanarak lifci oturum yaptı. 

lîstanlbul Milletvekili Mehmet Mo-
ğultay, gecekondu yıkımları ve konut 
sorunu; 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Afltın-
er de, Zongulldak'ın Karabük lliçesi Be-
flediyesdnce IkontıroD altına alınmayan ek
sik gramajlk ekmekler; 

Konuterunda gündem dışı 'birer ko
nuşma yaptılar. 

İsviçre Federali Meclis Başkanının, 
24 - 25 Haziran 19&8 tarihleri arasın
da Bern'de yapılacak ollan Avrupa Mec
lis Başkanları Konferansına Türkiye 
ıBüyük Mıffiet Meclisi Başkanını resmî 
davetine iıoalböt edilmesine İlişkin Baş
kanlık tezkeresi ie; 

Bazı Kanun tasarı ve ıtdklıilflerinin, 
Meollisıin ıtaltİe girmesinden önce görü
şülebilmesi amacıyla Genel Kurulun 27 -
28 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerin
de de toplanmasına; 25,26,27,28 Mayıs 
Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 
günlerimde çalişmalarm saat 10.00 -
13.00 ve 15.00 - 20.30 arasında yapıl
masına, 20.30'da görüşmeleri sürmekte 
lollan işin bitimine kadar çalışmalara de
vam ledillmesioe ve 

Türkiye Büyük Millet Meclislinin 
1 Haziran 1988 Çarşamba gününden 
başlamak üzere tatille girmesine dair Da
nışma Kurulu önerleri; 

Kabuî edidi. 
Bazı Kanunlarda Değişıikllik Yapılma

sına Dair Kanun Tasarısının (1/396) (S. 
Sayısı : '216) görüşülmesi, Komisyon yet
kilileri Genel! Kurulda hazır bullunma-
dıifekrından, ertelendi 

Devlet Güvenlik Mahkemelerimin Ku-
ıruluş ve Yargılama Usuleri Hakkında 
Kanunun Bazı Madddlerimin Değaştıirill)-
mesine (Dair Kanun Tasarısı ve (Adalet 
Komisyonu 'Raporunun 1(1/411) (S. Sayı
sı : 43) maddelerine geçimesihin kabuıl 
edillmediıği, taslarının reddedildiği açıklan
dı. 

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5680 
sayılı (Basın Kanunu, 11117 sayıilaı Küçük-
lleri Muzır INeşriıyatitan Koruma Kanu
nu (ile 141'2 sayıln Ceza Mühakemelierıi 
Usulü Kanununda iDeğişikllik Yapıltma-
sıına Dair Kanun Tasarısının 1(1/413) 
l(S. Sayısı: 54), yapılan, görüşmelbrdıen 
sonra kaibuO edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

12 Mayıs 1988 »Perşembe günü saat 
15.001te toplanmak -üzere ıbirlleşlkne saat 
19.10'da son verildi. 

Başkan 
ıBaşkaınvekii 

A. Hüdai Oral 

Kâtip Üye 
îstambuil 

Mustafa Sarıgül 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
12 . 5 . 1988 Perşembe 

Teklif 

1. — Niğde Milletvekilli Haydar 
Özalp ve 3 Arkadaşının; 5.1.1961 Tarih 
ve 237 Sayılı Taşıt Kanununa Bağlı (1) 
Sayi'lk Cetvelde Değişiklik Yapılması 
Haildkında Kanun T e k » (2/ı65) ı(Rlan ve 
Bütçe Komisyonuna) ((Başkanlığa ıgelliş 
tariM : 1/1.5.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Ankara M'Ilötvekil Ömer Gifit-
çi'nin, Amtoara itli Ayaş lliçesiimde Kimse
siz Çocukllan Koruma Biriliğinle aiıt olan 
okullun baihçesiıniin imanından doğan ve 
anlaşma dille Belediyeye verilen arsa üze
rimde özel ibir köoperaJtilf adına liınşaat 
yaptırıMdığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından ısiözlü ısoru önergesi (6/99) ı(Baş-
kanllığa gelş ıtarıilbi : 11.5.19S8) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Haltay Milflletvekii Musıtatfa 

Murat SÖkmenoğlIu'nun, kumcun yay
gınlaşmasını önlemde liçiın alınacak ka
nunî ıtedbirltere ilişkin Külltür ve Turizm 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekil
lerinin salonda bulunduklarını yüksek 
sesle belirtmelerini rica ederim. 

Bakanından yazılı soru önergesi ((7/156) 
(İBaşkanİîığa geiş torilhi : 11.5.1988) 

2. — Ddıyanbakır iMdlötvdkii Fuat 
Alfcaky'ın, 19.9.1980 tarihinden sıkıyöne-
ifeiımıin sona erdiği ıtanilhe kadar Sıkııyöne-
(tiım Kanunu gereğince görev yerferd de
ğiştirilen veya liışllleriınıe son verilen kaımıu 
görevlilerinle Miskin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. 1(7/157) (Başkanlığa geliş 
»tarihi : 11.5.11988) 

3. — îsîtanbul Milletvekilli Mustafa 
Sarıgüfün, gençıllik sorunlarına iliışklin 
Millî Eğiıtim Genellik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi 1(7/158) (Baş-
karilığa geliş ıtariıhıi: 11.5.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — H5atoy Mıiletlvelkiİ Muştala 

Murat Sökmenoğliu ve 40 arkadaşının, 
DAVÖS toplantısından sonra gelıişem 
Türk - Yunan münasebetlerimin. açıklığa 
kavuşturulması amacıyla (Anayasanın 98 
iınıcli, İflobüzüğüın 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ıliışkliın. önergesi 1(10/23) HJBaş-
kanliığa gelliş itarilhi : 12.5.1988) 

(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'a 
kadar yoklama yapıldı) 

(BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz, 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN .:. Başkanvekili A. Httdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), İsmail Üğdttl (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 
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IV. - - BAŞKANLIĞIN i 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, Trakyada süne böceğinin 
meydana getirdiği zararlara ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür1 ün cevabı 

(BAŞKAN — Gündem dışı söz iste
yen arkadaşlara söz vereceğim. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tü
tüncü, Trakya'daki süne felaketiyle ilgili 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

(Buyurun efendim. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; sözlerime basılarken, hepinizi en 
derin saygıyla selamlıyorum. 

Seçim bölgemden geliyorum. Köyle
ri, kasabaları dolaştım. Şu anda, Tekirdağ 
köylerinin yüzde 90'ında süne olayı. ko
nuşuluyor. Trakya çiftçisi süne nedeniy
le büyük bir karamsarlık içinde. Bilindi
ği gibi, süne, buğdayı tahrip eden bir 
toöcek. Türkiye'nin birçok yöresinde kı
mıl ile birlikte öteden beri mevcut. Bi
rim alandaki yoğunluğu az olduğu için, 
yakın zamana kadar buğdaya gözle gö
rülür bir zarar vermiyordu; ancak, özel
likle 1983 yılından itibaren, Trakya'nın 
kimi yörelerinde zararlı olacak yoğunlukta 
süne görülmeye başlandı; tüm uyarılara 
karşın, Hükümet olaya sahip çıkmadı. 
Sahip çıkma bir yana, Trakya'daki süne 
mücadele ekipleri başka yörelere kaydı-

113 
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dirildi. Nihayet, 1987 Nisan ayı içinde 
birçok yerleşim merkezlerine, adeta yağ
mur gibi, süne yağmaya başladı. Örne
ğin, Tekirdağ şehir merkezi de bu sağa
naktan 6 Nisan 1987 günü nasibini al
dı. Bu, görülmüş bir manzara değildi. 
Bakanlık yetkililerinin deyimiyle, bu du
rum, tam anlamıyla bir şok etkisi ya
rattı herkeste; derhal mücadeleye başlan
dı; ne var ki, çok geç kalınmıştı. Bir pa
nik havası içinde oraya buraya koşuş
turuldu. Bir bölümü uçakla, diğer bölü
mü yer aletiyle ilaçlamaya geçildi; ama, 
süne, yapacağını yapmıştı buğday tarla
larında. Çünkü, sünenin böyle aniden 
basıtracağı beklenmediği için, mücadele 
buna göre yapılmamıştı. Bu arada, mü
cadelede de çok büyük yanlışlılklar ya
pıldı. 

Kısaca, Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; öyle bir mücadele yapıldı ki ge
çen sene, başanlı olunamadı, milyarlarca 
liralık mücadele masrafı, milyarlarca li
ralık ürün zararı sineye çekildi; ama, Ba
kanlık, «1987 yılındaki Trakya süne mü
cadelesinin çok başarılı geçtiğini» ilan 
etti, yayığın bir biçimde hunun propa
gandasını yaptı. 

(Bunları şunun için söylüyorum: Bu 
yıl, süne yoğunluğu geçen yıla göre daha 
fazla, öyle ki, geçen seneki süne yağ
muru, bu yıl kimi yörelerde bir sağanak 
haline dönüştü. Çiftçimiz, süne sağana
ğının, tarlaları yerine, rüzgâr etkisiyle 
denize yağması için dua ediyor. Trakya' 
da, Cumhuriyet tarihinde görülmedik 
ölçüde bir buğday tahribatının alarm 
zilleri çalıyor. 
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Şimdi, sormak istiyorum, süne ile mü
cadelenin bir iki yılda başarılamayaca-
ğını da bilerek sormak istiyorum; geçen 
ısene, çok başarılı bir süne mücadelesi 
yapıldığı iddia edildiğine göre, bu yıl 
görülen süne sağanağı nereden ortaya 
Çıktı? Mantıkî bir açıklaması yoktur bu 
seneki süne yoğunluğunun. Geçen yılki 
(mücadele başarılı olsaydı, süne yoğun
luğu daha düşük olurdu. ıBu olayın, bir 
tek açıklaması vardır, Hükümet, tüm 
uyarılara rağmen, işi zamannıda sıkı tut
madı, işi ciddiye almadı, geçen sene süne 
bastırınca hazırlıksız yakardandı, panik 
içindeki mücadele de, işte bu kadar bir 
mücadele oldu. Peki, durum bu iken, ni
çin, geçen yıl süne ile başarılı bir mü-
mücadele yapıldığı iddia edildi ve bu
nun propagandası yapıldı? «Yallancının 
mumu yatsıya kadar yanar» demişler; 
işte bu süne olayı bunun en yeni örne
ğidir. Hükümet, birçok konuda yaptığı 
gibi, bu konuda da doğruyu konuşmadı. 

Bu açıklamalarımdan sonra, bu sene
ki mücadele programına gelmek istiyo
rum Sayın Başkan değerli milletvekilleri. 
Bu sene, geçen yıla göre, sorunun üzeri
ne daha ciddî olarak gidildiği yönünde 
(belirtiler var. Şu anda, sanırım, Tekir
dağ'da bir toplantı yapılmakta, Bu top
lantıda süne mücadele programı kesinleş
tirilecek. Toplantının yapıldığını «sanı
yorum» dedim; çünkü, bu toplantıda ge
çen pazartesi günü için tertip edilmişti 
ve cuma günü öğleden sonra, bu toplan
tıya katılacağım Bakanlık yetkililerine 
söyledim. Pazartesi günü Tekirdağ'day
dım; ne var ki, cuma günü mesai bitimin
den sonra gelen bir emirle bugüne erte
lenmiş. Toplantıya gelen birçok görevli, 
•il tarım müdürlüğü kapısından döndü. 
Acaba, toplantı niçin ertelendi, gerekçesi 
nedir? Yoksa, bir muhalefet milletvekili-

— 114 
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nin eksiklikleri veya yanlışlıkları sapta
ması önlenmek mi istendi? Hükümetten, 
toplantının ertelenmesinin gerekçesini öğ
renmek istiyorum. Kuşkusuz, birçok ge
rekçe öne sürülecektir; ama, şunun bilin
mesini isterim ki, toplantı gerçekten bir 
milletvekilinden kaçırıldı ise, eğer o ka-
naaata varırsam, konunun üzerine daha 
fazla gideceğim. Çünkü, konunun, yani 
süne ile mücadele olayının, yine ciddiye 
alınmadığı ye şaibe yaratacak bazı olay
lar hakkında önemli söylentiler var. ör
neğin, süne yoğunluğunu ve ilaçlanacak 
sabaların miktarını belirleyecek çalışma
lar için bölgeye çok sayıda tarım teknis
yeni kaydırıldı; ancak, bunların bir bö
lümüne rahat ve etkin görev yapacak 
olanaklar sağlanamadı, adeta açıkta bı
rakıldı bu arkadaşlarımız. Oysa, böyle 
büyük bir projenin başarısı, teknik ele
manlara sahip çıkılmasına önemli ölçüde 
bağlıdır. 

Öte yandan, mücadelede ağırlığın 
uçakla ilaçlamaya verileceği ileri sürül
mektedir. Bu arada, - ismine U.L.V. de
nilen bir sisteminin- bu ilaçlamada kul
lanılacağını duyduk. Eğer bütün uçaklar
da kullanılma durumu varsa, yani elde 
yeterli sayıda bu sistemden varsa, ancak 
bu durumda Trakya'da uçakla ilaçlama 
başarılı olur, aksi halde, milyarların bir 
bölümü, doğrudan, uçak şirketleriyle ilaç 
firmalarının cebine girecek demektir. Ay
rıca, seçilen ilaçların yüzde 60'ının arı
ları öldürdüğü iddia edilmektedir. Arı
ların, bilindiği gibi, ayçiçek döllenmesin-
deki rolü yüzde 25 - yüzde 30 dolayın
dadır. Atılan ilaçlar 14 ila 21 gün ara
sında etkili olmaktadır. Bu durumda, ay
çiçeği rekoltesinde bir düşüklük meyda
na gelecektir, bunun sonucunda da mil
yarlarca Türk Liralık rekolte düşüklü
ğünden dolayı bir zararın meydana gele
ceği hesaplanmaktadır. Durum böyley-
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ken, neden, arılara zarar verecek, arıları 
öldürecek ilaçlara ağırlık verilmiştir sü
ne mücadelesinde? 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerimi bitirmeden önce şunu belirtmek 
istiyorum. Trakya'daki süne mücadelesi 
gerçekten çok önemli, çok büyük bir proje 
konumuna gelmiştir. Memnuniyetle be
lirtmek durumundayım ki, Bakanlık yetki
lilerinin bir bölümü işin farkındadırlar. 
Alandaki ıgörevlilerin büyük bir heyecan 
ve cididyetle işe sarılmakta olduklarını 
gözledim. Trakya'ya tahsis edilen 5,5 
müyar Türk Lirası 'bu mücadelede ye
tersiz kalabilir; çünkü, 5,5 milyon dö
nüm arazide süne mücadelesi yapılacağı 
programlanmaktadır. Bu nedenle, konuya 
tam destek vermesi ye sahip çıkması için 
hükümeti uyarıyorum. Aksi halde, sonuç 
tam anlamıyla bir ekonomik felakete dö
nüşecek, yüzbinlerce çiftçi ailesinin alın-
teri heba olacktır. 

Trakya'daki süne mücadelesinin ba-
işarıiı olamaması durumunda, Hükümet
ten, acilen, 2090 sayılı Tabiî Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yar
dımlar Hakkında Kanunu çalıştırmasını 
talep ediyorum. Çünkü, Trakyadaki süne 
sorununun bir tabiî afet durumuna gel
mesinde çiftçimizin hiçbir kusuru yok
tur. Kusur varsa, tüm uyarılara rağmen, 
zamanında sorunun üzerine gitmeyen 
Hükümettedir. Bu çerçevede, mağduri
yete uğrayacak çiftçilerimizin yaralarının 
sarılması ıgörevi de, Hükümet için, kaçı
nılması zor bir görevdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime son verirken, beni dinlediği
niz için, gerçekten can kulağıyla dinle
diğiniz için, hepinize teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. (SHP ye DYP sı
ralarından alkışlar) 
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İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
(Tütüncü. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; biraz evvel 
burada süne ile ilgili konuşan Tekirdağ 
'Milletvekili arkadaşım, haklı olarak bir 
afattan bahsetti. Bu afatı Tekirdağ'da ve 
Trakya'da görmemek mümkün değildi. 
Geçen sene ortaya çıkan bu afat üzerine 
Hükümetimiz gerekli tedbirleri almıştır. 
(SHP ve DYP sıralarından «Afet, afet» 
sesleri) ve bu tedbirlerin bu sene de, bu 
ayın 24'ünde hem havadan, hem de uçak
ların ilaçladığı yerlere ulaşamayacağı dü
şüncesiyle, çiftçilere ilaç vermek suretiy
le yapılacağını, bölgede yapmış olduğum 
gezi esnasında gördüm. Dolayısıyla, ko
nu üzerinde, Hükümetimiz ve ilgili Ba
kanlığımız ciddiyetle durmaktadır. 

Arkadaşlarıma, beni dinlemek lütfun-
da bulundukları için teşekkür ederim. 

Düzeltmede bulunan arkadaşlarıma 
kullanacakları kelimelerden dolayı biz de 
ikazlarda bulunacağız. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt un, Gebze'nin bazı mahallelerinin 
tüy alandır ümasına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Nihat Ki-
tap^ı'nın cevabı. 

BAŞKAN — İkinci olarak, Kocaeli 
Milletvekili Sayın Alaettin Kurt gündem 
dışı söz istemişlerdir; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kurt, gündem dışı söz konu
nuz, Gebze Belediyesi tarafından, Geb
ze'n n bazı mahallelerinin şüyulandırıl-
masî. ile ilgilidir. 
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Buyurun efendim. 
ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce, annelerinin 
vefatı dolayısıyla, Sayın Başbakanımıza 
ve Sayın Devlet Bakanımıza başsağlığı 
dileklerimi iletiyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, sözlerime 
başlarken hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu mübarek 
Ramazan günü ne sizleri yormak, ne de 
laf olsun diye bu yüce kürsüye, huzu
runuza gelmiş değilim. Huzurunuza, şu 
anı, bir ümit, bir çıkış yolu olabilir diye 
bekleyen yüzlerce, hatta binlerce kişiye 
sayenizde çözüm getirebilir miyim dü
şüncesiyle çıkmış bulunmaktayım. Konu, 
Gebze Belediyesinin, eski tmar Kanunu
nun 42 nci, yeni Kanunun 18 inci mad
de uygulaması, yani şüyulandırmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, malumlarınız 
olduğu üzere, halk idaresi olan beledi
yeler, 1580 sayılı Kanun muvacehesinde, 
mahallî sınırları dahilinde, halkın refahı, 
mutluluğu ve daha iyi bir hayat yaşa
malarını sağlamak üzere kurulan idare
lerdir; yoksa, halka işkence etmek ve sı
kıntı vermek için kurulmamışlardır. Bil
gisizlik ve cehalet, neticede, kaş yapar
ken gözün çıkmasına neden olmaktadır. 
Hanı, yaygın bir atasözü vardır, «Yarım 
hoca insanı dinden ,yarım kadı insanı 
maldan, yarım tabip insanı candan eder» 
diye. Belediyelerdeki bu akıl almaz ic
raatları gördükten sonra, bu atasözüne 
bir ilave yapmak lazım; şöyle ki, «Yarım 
hoca insanı dinden, yarım kadı insanı 
malûan, yarım tabip insanı candan, yarım 
belediyeciler ise, insanı hem dinden, hem 
maldan, hem de candan eder.» 

— U6 

işkencenin gündemde olduğu bugün
lerde bir büyük topluluğa yapılan bir 
işkenceyi sizlere anlatacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Gebze Be
lediyesi, ilk ihale bedeli 225 milyon lira 
olmak üzere, Gebze'nin Hacı Halil Ma
hallesinde üç pafta, Sultan Orhan Ma-
hal'esinde bir pafta, Tatlıkuyu Mahalle
sinde iki pafta, İstasyon Mahallesinde 
beş pafta, mücavir • alanımız olan Eskini* 
sar Köyümüzde de oniki paftanın şüyu-
landırma ihalesini dört ayrı harita mü« 
teahridine vermiştir. Eskihisar Köyünün 
şüyulandırılmasını taahhüt eden Zeki 
Kaşka, mukavelesine göre, altı ay içeri
sinde işini tamamlamış olması gerekir
ken, bir yıldır tamamlamamış ve işi terk 
ettiği söylenmektedir. Bir yıldır bu köy 
sınırları içinde hiçbir gayrimenkul alım 
satımı yapılamamaktadır. Şüyulandırma 
sonuna kadar vatandaşın eli kolu bağ
lanmıştır. Bu vatandaşlarımızın tutsaklı
ğı ne zaman bitecektir? Anılan müteah
hide ödenen para ne kadardır, geri tah
sil edilebilecek midir? Yetkililerden, ön
celikle bu noktanın cevabını bekliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, gelelim 6 
ay içerisinde işini tamamlayıp belediye
ye. tsslim eden ve vatandaşın canına ot 
tıkayan diğer 3 bölümdeki serüvenlere. 
Canı yanan aile binlerce; ancak, bana, 
720 aile reisinin imzalı dilekçesiyle 250 
ailenin belgeleri ulaşmış vaziyettedir. 
Vaktimizin kısa olması nedeniyle, müm
kün olduğu kadar çabuk, ancak, konuyu 
sizlere anlatabilmiş olmak üzere, elimde
ki belgelerden çok ilginç olanlarını an
latmaya çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, yine malum
larınız olduğu üzere, Gebze, nüfusu bir 
sayım döneminden bir sayım dönemine 
yüzde 100'e yakın artan bir kazadır. Bu
nun sebebi, iş muhiti oluşudur. Fabri-
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kalarda çalışan bu insanlar, zaman içeri
sinde. dişinden tırnağından artırarak bi
riktirdiği paralarla, taksitle de olsa, bir 
tarladan bir evlik yer almış ve oraya, ki
misi gecekondu gibi, kimisi de biraz da
ha iyi bir ev yapmış ve orada barınmak
tadır. İşte, şüyulandırmanın b;r amacı 
da, bu hisseli tapu işine bir çözüm getir
mekti: ancak, ihaleyi alan müteahhitlerin 
arazi çalışmalarını, bu konuda yeterli 
bilgisi olmayan çoluk çocuğa bırakması 
ve onların yaptığı bu çalışmaların, gün
lük olarak, başlarında belediyenin kont
rol mühendisi olmadığı için, kontrol edi
lememiş olması, halkı eskisinden çok çok 
daha felaket durumlara sürüklemiştir. 

Örneğin; Bektaş Dikmen, Kemal Kı
lıç, Emin Yağcı, Seviye Erol, Mehmet 
Yıldız, Ömer Yıldırım, Bektaş Arslan, 
Ömer Arslan, Mehmet Ali Koyuncu, Kâ
mil Çamyurdu, Ali Osman Karataş, Ce-
vat özsoy gibi bir grup vatandaşın ken
dilerine ait hisse tapulu arsaları üzerin
de 2981 sayılı îmar Affı Yasasından ya
rarlanarak ruhsatını aldığı evleri olması
na rağmen, şüyulandırma sonucunda ev
lerinin bulunduğu arsaya sahip kılınma
mışlar, arsaları başkalarına verilmiş, ken
dilerine de başka bir yerdeki arsadan his
se verilmiştir. Bu şahısların eski ve yeni 
tapuları burada yanımdadır. Şimdi, bu 
arkadaşlar ve bunun gibiler, dikenler 
üzerindedirler; kimseye dertlerini anlata
bilmiş değillerdir; (bütün ümitleri, bugün
dedir. 

Bir başka konu; imar Kanunu, «Bu 
uygulamalarda belediyeler yüzde 35'e ka
dar ortaklık katılım payı alabilir* deme
sine rağmen, herkesten, üst sınır olan 
yüzde 35 alınmış; ancak, bazılarından, 
insaf sınırını bırakın, kanunun öngördü
ğü üst sınır da aşılmıştır. 

Örneğin, Safiye Uğur ve eşi Yaşar 
Uğur'dan, katılım payı olarak yüzde 74 
alınmıştır.. Celâl Özbay'dan yüzde 43, 
Hasan Şerif Akın'dan ilk ifraz sırasında 
alınan katılım payı hariç, yüzde 34 katı
lım payı alınmıştır. Mustafa Kuşgül' 
den de ilk ifraz sırasındaki katılım 
payı, nazarı itibara alınmadan, yüzde 
42, Abdurrahman Topçu'dan' yüzde 48, 
Mehmet Alii Demirci'den yüzde 39, Az
mi Demirci'den yüzde 49 katılım payı 
alınmıştır. Basri Tuna, Nafiz Zor, Muh
lis Zor, Ali Osman Karataş, Selahattin 
Özküçük'ten de katılım payı fazla alın
mıştır. Daha birçok ifrazlı arsadan alı
nan katılım payının kanunî sınırı aşmış 
olduğu, incelendiğinde ortaya çıkacak
tır. Sadece bu durum, şüyulandırmanın 
bozulması için yeter sebeptir. 

Bu işin ne kadar acemice ve kontrol
suz yapıldığını bu hadise gayet güzel or
taya koymaktadır. Arsasının yüzde 74'ü 
alınan vatandaş, mülküyet hakkı için ne 
düşünür? Türk Devleti için ne düşünür? 
Sebebi ne olursa olsun, bu yapılan iş en 
büyük işkencedir. 

Bir başka ciddî mesele ise şudur : Bir 
kısım vatandaşımızın, imar affına gir
miş ruhsatlı evlerinin ikiisi, bir tek arsa 
için? sokulmuştur. Bu durumdaki vatan
daşlarımızın üç önemli sorunu vardır :. 
Birincisi, aynı parselde evi olan iki kom
şudan birinin muvafakati olmadan, diğe
ri, evinde ciddî onarım dahi yapamaz 
durumda kalmıştır. 

ikincisi, yeni parselin yola olan cep
hesi bir tane olunca, yola göre arkadaki 
evin halkı, öndeki evin bahçesinden ge
çerek evine gitmek zorundadır. Bunun 
da, komşular arasında ciddî ihtilaflar do
ğurduğu gözlenmektedir. Bazen, evin ke
narlara olan mesafesinin 50 santimetre-

— 117 — 
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ye kadar düşmesi sonucu, arka binaya 
ulacım büsbütün zorlaşmış durumdadır. 

Üçüncüsü, hiçbir ev sahibinin evini 
satması ve diğerinin alabilmesi ve mevcut 
evleri, yıkarak, yeni imar durumuna gö
re kendine ev yapması imkân dahilinde 
değildir; çünkü, bu insanların tamamı iş
çi veya emeklidir. Bunun için, geçinebil
me kavgası vermektedirler. Selahattin 
Çiftçi, Ahmet Karakaya,' Mehmet Kara
göz. ismail Adlı, Kâmil Akın, Ahmet 
Parmaksız, Zekeriya Karagöz, Koksal 
Karagöz, Kemal inal, Nazmiye İnal, 
Mustafa Akın, Kâmil Karakoç, Raziye 
Gürsel, Ali Taşyapan, ismail Kervankı
ran. Raşit Yetişkin, Abdulkadir Durmuş, 
Mustafa Altaş, Zeki Bayram, Zekeriya 
Aykurt, ismail -Aktaş, İbrahim Balaban, 
bu arz ettiğim durumdadırlar. 

Muhterem milletvekilleri, bu şaheser 
şüyclandtrmada, ayrıca Numan Yüksel, 
Muhlis Keleş, Ali Karataş, Şerife Kara-
taş, Kemal Sünker, Elmas Kara, Seher 
Yenigökgöz, Kâzım Türkyılmaz gibi, bir
çok şahıs, şüyulandırma öncesi değerli 
olan parsellerinden alınarak, çok daha 
değersiz parsellere hissedar edilerek mağ
dur edilirken, bazılarının da dere kena
rındaki arsaları, düzlüklere, yol kenar
larına çıkarılmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu genel hata
lardan başka, çok enteresan münferit 
hatalar da söz konusudur. Örneğin : Rı
fat Horoz ve -Tahir Muzur'un tarlaları
nın yüzde 35'i alındıktan sonra, kendi
lerine, yüzde 40 inşaat alanı olan konut 
alanından yer verilmeyip, yüzde 5 inşaat 
alanı olan doğal sit alanına atılmışlardır 
ki, bu kanuna tamamen aykırıdır. 

Ali ve Bahri Duman'ın 3 315 metre
kare tarlasından kendilerine 1 230 met
rekare arsa kalmış; oluşturulan 6 parsel
den 4 tanesi Bahri'ye, 2 tanesi Ali'ye ve

rilmiş. Yani, 820 metrekaresi Bahri'ye, 
410 metrekaresi Ali'ye verilmiş. Ali'nin 
kalan hakkı ise, üzerinde ev bulunan çe
şitli parsellere dağıtılmıştır ve bu iki 
kardeş arasına, kin, nefret ve huzursuz
luk sokulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, bir dakika 
efendim... 

Toparlayın lütfen. 
ALA ETTİN KURT (Devamla) — 

Toparlayacağım Sayın Başkan. 
Yahya Kınaş'ın bahçesi, ayrı bir par

sel yapılmış, ortaklık katılım payından 
sonra kalan 126 metrekarelik arsa ala
cağının 21 metrekaresi, kendi bahçesinde 
oluşan arsadan verilmiş, kalanı başkala
rına verilirken, Yahya Kınaş'a, 105 met
rekareye karşılık, 1 228 ada 6 parselden 
verilmiştir. 

Mehmet Ali Yeşildal, bakınız ne di
yor : «27 pafta, 123 ada, 73 parselde 
bulunan Hazine arazisinde, 1979 yılında 
107 metrekarelik gecekondu yaptım ve 
bunu yaparken, komşumun 23 metreka
relik arsasına tecavüzde bulunduğum için, 
bu kadar kısmını tapudan satın aldım. 
Ancak, 400 metrekare içerisinde bulunan 
evimin arsasının, şüyulandırma çalışma
sına gidilip, şahsıma iadesini arz ederim» 
diyor Ayrıca, evinin olduğu yerin tapu 
tahsis belgesi olmasına rağmen, 23 met
rekare arsanın yüzde 35'i alındıktan son
ra kalan kısmı kendisine veriliyor. Aca
ba, bu tapu tahsis belgesinin manası ne
dir, ne kıymeti vardır? Bunu öncelikle 
öğrenmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hasan Yıldız, 
şüyulandırma sonunda, rahat olmasın di
ye 1657 ada 6 No. lu parselinde 20 met
rekare Hazineye borçlandırılmış, Eşref 
Yıldız'ın arsasından da 40 metrekare ala
caklı yapılmıştır. Bunun sebebi hikmeti 
ned;r bilmek mümkün değildir. 
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Selman Ünal'ın evine ise, yandan gi
rilmektedir. Yandaki parsel sınırı bina 
ile sıfırlanmıştır. Yandaki yeni parsel 
sahibi duvarını çektiği an, Selman'ın evi
ne giriş olamayacak, başka bir cepheden 
açılacak olan giriş ise, binayı kullanılır 
olmaktan çıkaracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, 15 dakika 
oldu, lütfen cümlenizi tamamlayınız efen-
dÜm. 

ALAETTÎN KURT (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Mustafa Yalçırikaya da bu durumda 
olup, bitişik komşusu ile ciddî ihtilaf ha
lindedir; Mümin Yavuzyiğit de bu du
rumdadır. 

İbrahim Çakır'a, Mustafa Denizli'ye 
hissedarı tarafından izale-i! şüyu davası 
açılmıştır. Alma imkânları olmadığı için, 
sokağa dökülmekle karşı karşıyadırlar. 

Salih Yalçınkaya'nın evinin bir kısmı 
bir parselde, ilave olan 70 metrekarelik 
diğer kısmı ise, bir başka parsele ayrıl
mıştır. Bu ilişkinin de ne şekilde çözüle
ceği meçhuldür. 

Hatem Çoban, kardeşi ile hissedar ol
duğu arsadan alınarak, başka arsaya his
sedar edilirken, esas arsasına dört başka 
şahıs hissedar edilmiştir. 

Hikmet Uğlağı'nın evine, Hatice Fah
riye Tolunay'ın 44 metre arsası hissedar 
edilirken, Hikmet'e, evinin olduğu arsa
dan başka, 1323 ada ve 7 No. lu parsel
den 23 metrekare verilerek, gerçek bir 
trajedi örneği verilmiştir. 

Alaattin Fırat, şüyulandırmada, ken
disine hissedar edilen Mehmet Aktaş'la 
mahkemelik olmuştur. Komşular arasın
da ihtilaflar giderek büyümekte ve kar
şılıklı noter protestoları devam etmekte
dir. 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Dolmadı mı vakti 
daha? 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Ziya Çetuı'e eşi Ayşe Çetin ortak edil
mesi gerekirken, Ziya Çetin'e 38 metre
kare Hazine ortak edilmiş, Ayşe Çetin 
de Selahattin Yıldırım'ın evinin olduğu 
arsaya hissedar edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca Şükrü.Tu
ran, Ahmet Uyanık, Arif Özkan, Ali 
Akyol, Ahmet Akyol, Fuat Gezdirici, 
Zakir Öztürk, Mehmet Demir, Raziye 
Gürsel, Haydar Yeşilkurt, Yusuf Tınaz-
tepe Zeki Çil, Seyfi Bulut, Hasan Yal
çın... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sa
yın Başkan, burası belediye meclisi de
ğil, bu kadar gündem dışı konuşma ol
maz. 

BAŞKAN — Sayın Kurt... Sayın 
Kurt... 

ALAETTİN KURT (Devamla) -
Bitiriyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 5 da
kikalık bir gündem dışı konuşmayı ben 
15-20 dakika yaparsam, bu olmaz efen
dim olmaz! Lütfen!.. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Be
lediye meclisinde mi konuşuyor? 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
İhsan Aktürk, Dürdane Aytekin, Musta
fa Dere, Cengiz Yavuz, Mümin Yavuz-
yiğit'in anlatmaya" imkân bulamadığım; 
ancak (ANAP sıralarından gürültüler, 
sıralara vurmalar) içinde bulundukları 
çıkmazı gösteren ilgili evrakları yanımız
da, dosya olarak tutuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kurt... Sayın 
Kurt, lütfen cümlenizi tamamlayınız efen
dim. Lütfen... 



T. B. M. M. B : 68 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Peki efendim. 

720 imza sahibiyle beraber hislerine 
tercüman olduğum binlerce insanın, bu
nu, bu düzeltmeyi Yüce Meclisimizden 
beklediğini; 'hukuk devletinde çağdışı bir 
uygulamaya Yüce Meclisin mutlaka dur 
demesi gerektiğini Veya dur diyecek or
ganları çalıştıracağını umuyoruz. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kurt. 

Cevap vermek üzere, Sayın Bakan; 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI NİHAT Kİ
TAPÇI (Erzurum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Sayın Kurt'un dile 
getirdiği hususlar ağırlıkla belediyeyi il
gilendirmektedir; ama Tapumuzu ilgilen
diren yönleri de vardır. Daha evvel bu 
konuya Bulvar Gazetesinde değinildiği 
için. biz Tapu idaresi olarak bu konunun 
açıklanması, araştırılması hususunu, ge
rek Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğüne, 
gerekse Gebze Belediyesine - tapuyla il
gili hususları - yazdık. Yani, konuya el 
atılmıştır; ama, sayın konuşmacının di
ğer hususlarda değindiği konular da da
hil olmak üzere, bu cevapları aldıktan 
sonra, yazılı olarak kendisine gerekli ce
vabı vereceğimi arz ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı 
ve ilaç fiyatlarına ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Bülent Akarcalı'nın cevabı 
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BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak 
üzere, Aydın Milletvekili Sayım H!mli Zi
ya Postacı; buyurun efendim. 

Sayın Postacı, gündem dışı konuşma 
konunuz, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı ve 
ilaç fiyatlarıyla ilgilidir. 

HİLMÎ ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 14 
Mayıs, Türkiye'de, Eczacılık Bayramı ola
nak kutlanmak tadır. Türk eczacılığı, bun
dan « yüzkırkdokuz yıl önce istanbul Ka-
dırga'da tıp mektebi içerisinde bir meslek 
hallinde başlamış ve o günden bugüne ka
dar birbuçuk asırdır da meslektaşlarımız, 
Türkiye'de hiznuet veregelmiştir. Bu mes
leğin, ilk !bakışta sadece biyoloji ve kimya 
ile ilgisi olduğu zannediilmekteysıe de, eko
nomi ve hukukla da çok yakından ilgilidir 
ve bütün bunlara ilave olarak da, insan 
hayatıyla doğrudan ilgilidir. Bugün ülke
mizde yinmidörıt saat kesintisiz ve her yeır-
ileşim biriminde hizmet veren önemli bir 
meslektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu büyük mes
lek, ne yazık ki, bazen istenmeyen sıkın
tılara da düşmektedlir. Bunlardan en 
önemlisi, nöbet sırasında eczacının can 
güvenliği: konusu olmaktadır ve hatta 14 
Nisan günü Ankara Cebeci'de bir eczacı 
arkadaşımız nöbet sırasında öldürülmüş
tür. Gerçi olaydan sonra, Ankara Emni
yet Müdürlüğü ve ilgili makamlar, ecza
cıların emniyetini sağlamak için daha dik
katli alacaklarını söylemişlerse de, yazı
da şöyle de bir lilave yapmak gereğini 
duymuşlardır : «'Nöbetçi eczanelerin tek 
kişi ile nöbet ifa etmeleri halinde vuku-
bulacak bir olayda daha çabuk etkisiz ha
le gelinebileceği gibi, eşkal ve tanık du
rumunda da yetersiz kaîınıldığından, nö
betçi eczane hizmetlerinlin en az iki kişi 
tarafından yürütülmesi» istenmektedir. 
Biz, eczacının emniyetinin «(ağlanmasının 
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iki kişi ile nöbet tutmakla da sağlayama
yız. O yüzden bu konuda, daha titiz, da
ha dikkatli çalışma yapmakta fayda var
dır. 

Son günlerde basında da çokoa yer 
alan ilaç fiyatları konusunda da slizlere 
birtakım bilgiler iletmek istiyorum. Bildi
ğiniz gibi, kıymetli arkadaşlarım, 28 Ara
lık 1984'de Bakanlar Kurulu bir kararna
me ile ilaç fiyatlariının belirlenmesimi »ser
best bırakmıştır. 

Bu kararname ile savunulan, ilaç fi
yatları serbest olursa, serbest rekabetle 
ilaç fiyatları düşecektir ve rekabet şart
ları içer isinde iacın kalitesi artacaktır 
esprisi bulunmuştur; ama, o kararnameyi 
takip öden dönemde bakınız neler ol
muştur : 

Kıymetli arkadaşlarım, 1985 sene ba
şından bu günlere kadar (son 13 Mayıs 
1988 gününe göre) bulunabilirliğini sağla -
yacağız dediğiniz ilaçlardan, bugün hâlâ, 
4 tanesi, mesela 25'lik bir grup aldık, bu
gün o 25 ilacın dördünü bulamıyoruz. 
Yani, serbest piyasa ekonomisi 1988 yılın
da ilacın bulunabilirlik şansını hâlâ getir
memiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım, 1985 yılında o 
30'luk grubun, ki bu 30'luk grubun içe
risinde, Türkiye'de kullanılan ilaç yo
ğunluğunun yüzde 67,5'lik bir bölümün 
topluyoruz. Bu 30'luk grubum 1985 yılın
da 24 245 lira olan tutarı, bugün 87 715 
liraya yükselımiş'tir. Bu, yüzde 390'lık bir 
artış demektir. Aynı dönemde doların ar
tışını yüzde 305 olarak görüyoruz. Bu liki 
yıllık arada, ilaç fiyatları, kararnamenin 
getirdiği, rahatlık içerisinde, almış başını 
gidiyor. Bu kararnamenin yanlış olduğu, 
uygulamada fiyat anarşisi getireceği ilik 
çıktığı günlerde de söylenmiş olmasına 
rağmen, maalesef, kulak kabartılmamış 
ve Türkiye, bugün, ilaç fiyatları yönün-
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den diğer dünya ülkeleriyle de karşılaş
tırıldığında, pahalı ilaç tüketen bir ülke 
olmuştur. İtalya'da kişi başına rniillî gelir 
6 bin dolar, Fransa'da 9 bin dolar, Tür
kiye'de ise 950 dolardır ve bu üç ülke
de 30 aynı isim, aynı marka ilaç fiyat
ları karşılaştırıldığında, Türkiye'de ilaç 
fiyatlarının, yüzde 10'dan başlayıp yüzde 
229'a varan blir pahalılık olduğunu görü
yoruz. Yani, Türkiye'deki gelir düşüklü
ğüne İcarsın, Türk halkı, Türk tüketicisi 
yüksek fiyatla ilaç almaktadır. Tabiî ki, 
pahalılaşan ısağlık hizmetlerinin külfeti 
altında bir de ilaç bedelinin yüksek ol
ması, vatandaşın sağlığını büyük onanda 
etkilemekte; eczacılarımız, son günlerde, 
vatandaşın, «bu ilaçlardan hangüsi önem
li ise onu ver» veya «taksiti© ver» veya
hut da «aybaşında ödeyeyim» sözleriyle 
karş ila şmaktad ir. 

Kıymetli arkadaşferım, görüldüğü üze
re, kararname, Türkiye'de ilaç fiyatları
nım yükselmesini önleyememiştir. 

Bakınız, Türkiye'de ilaç üzerinde 
başka oyunlar da oynanmaktadır: Aynı 
miktarı, aynı etkili maddeyi ihtiva eden 
bir İlaçtan, bir tanesi 2 300 liraya satı

lırken, diğer bir firmanınki 11 800 li
raya satılmaktadır. Bir mide İlacından 
biri 950 lira, aynı formül ve miktarda 
bir 'diğeri 1 446 lira. Bir tanesi 950 lira, 
diğeri 2 000 lira. Bir göz damlası 3 280 
lira, aynı formülde, aynı miktarda it
hal bir göz damlası 10 931 lira. Bir mi
de ilacı 3 606 lira, yine aynı durumda 
olanı 7 020 lira. 

Şimdi, bu verdiğim fiyat farkları içe
risinde en önemli nokta şudur: Ucuz 
olanlar Türk firmalarıdır, pahalı olanlar 
dünya tekellerini elinde bulunduran ve 
Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların 
ürettikleridir. Demek ki, Türk ilaç fir
malar]: kendileri için lazım olan ham-
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maddeyi daha ucuza temin edebilmekte 
ve daha ucuz fiyatla halika sunabilmek
tedir; ama, dışarıyla bağlantılı firmalar, 
hammadde fiyatını kendileri tayin ettik
leri için, pahalı olarak satışa sunmakta
dırlar. 

Kıymetli artkadaşlarım, bir de ithal 
izni ve ruhsatı almış; fakat aynı iş 'ec
zanede 'yapılabildiğinde karşımıza çıkan 
manzara şudur: Bir göz damlası 15 807 
lira, o ilacın eczanede yapılması halin
de fiyatı 5 700 lira. Biz, eczanelerde 'ko
laylıkla üretilebilecek bu tip ilaçların 
üretiıknesiyle, bir ölçüde de olsa, paha
lılığın kontrol altına alınmasında yardım
cı olunacağını düşünüyoruz. 

Sözlerimin burasında, kamu hizmetin
de çalışan eczacıların sorunlarından da 
bahsetmek istiyorum: Türkiye'de, ecza
cılık mesleği, maalesef, Sağlık Bakanlı
ğında yıllardan beri, ikinci, üçüncü sı
nıf bir meslek olarak ele alınmaktadır. 
Bunun en önemli göstergesi de, kendi
siyle aynı dönemlerde, aynı sürede eği
tim ıgörmüş doktor, dişçi, eczacı üçlü
sünün durumu ve bu üçlüye' uygulanan 
tazminatlardalki farklılıktır. 

Şunları da söylemek lazım, tabipler 
ve dişçiler par t - time çalışmakta, diğer 
zamanlarını özel muayenehanelerinde 
geçirebilmektedirler. Bir eczacı, devlet 
hizmetine girdiği andan itibaren yalnız
ca o görevde hizmet verebilmekte, bir 
başka iş yapamamaktadır. 

Bu durumda, iş güçlüğü zammında, 
teminindeki güçlük zammında, özel hiz
met zammında yeniden bir değerlendir
me yapılması gerekmektedir. Bütçe' gö
rüşmelerinde, Sayın 'Balkan, bu isteklerin 
dikkate alınacağını söylemiş olmakla bir
likte, henüz bu iyileşme yerine gelme
miştir. 

Kıymetli arkadaşlarım, kamu hizme
tinde çalışan arkadaşlar, aynı zamanda 
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bazı hastane eczanelerinden zimmet kar
şılığı ilaç almaktalar, noksan verdiğin
de ise, noksanı kendilerine ödettiritmek-
te; ama, bunum karşılığında kendilerine 
bir ayniyat zammı da verilmemektedir. 
Doğuda görev yapan tüm memurlar 
(mahrumiyet zammı alırlarken, eczacı 
meslektaşlarıma bu zam da verilmemek
tedir. 

Bu noksanların üstüne bakınız, 1980 
yılından bu yana devlet hizmetinde ça
lışan eczacı sayısı giderek azalmış, bu
gün kamu kesiminde 659 boş eczacı kad
rosu olmuştur. 

Kıymetli arkadaşlarım, geçen sene, 
«524 eczacı alınacak» denmiş olması

na rağmen, ancak 86 kişi müracaat et
miş, bunlardan da 8'i imtihana girme
miş ve 78 eczacı kamu hizmetine baş
lamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, lütfen 
toparlayınız efendim. 

'HİUM'İ ZJ1YA POSTACI (Devamla) 
— Bitmiştir efendim. 

Kıymetli artkadaşlarım, vaktinizi pek 
fazla istismar ettiğimi zannetmiyorum; 
ama, ilacın, ucuz, bulunabilir ve güve
nilir olması en önemli bir temel ilkedir. 
Sağlık hizmetlerinin bir tamamlayıcısı 
olan eczacılık hizmetlerinim kesintisiz 
yürümesi için, bu uyarılarımıza kulak 
Vermenizi istiyor ve Türkiye'de ilaç ko
nusuyla ilgili, Mecii&iımizin ciddî bir 
araştırma yapması ve bu konuda karşı
lıklı mutabakat sağlayarak konuya açık
lık getirmesinden yanayız. 

Bayram dolayısıyla, tüm meslekdaş-
larım ve şahsım adına hepinize saygı
lar sunuyorum. 

Sayın Başbakanımıza ve Devlet Ba
kanımıza da, annelerinin kaybından do
layı! duyduğumuz üzüntüyü tekrar bil-
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diriyor, hepinize tekrar saygılar sunu
yorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Postacı. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Sayın Bülent Akarcalı; buyurun efen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; yarınki eczacılar günü dolayı
sıyla yapılan konuşmaya ve buraya ge
tirilen konuların öneminden dolayı 'arka
daşıma teşekkür ederim. 

Eczacılarımızın can güvenliği konu
sunda, biz de yakından ilgileniyoruz ve 
bu konuda ilgili Bakanlığımızla yakın 
teşriki mesaî içindeyiz. Eczacıların di
ğer sorunlarına gelince - bütçdden daha 
yeni çılkmuş bulunuyoruz - sorunların 
bir kısmı kanunî düzenleme gerektirmek
tedir. Talkdir edersimiz iki, 'bunlar belirli 
bir süreye ihtiyaç göstermektedir. Yal
nız, şunu ifade 'edeyim, Eczacılar Birli
ği ile ilik ıgünıden beri gayet yakın bir 
diyalog içinde bulunmaktayız. Bu sorun
ların tümü, hatta daha ayrıntılısı bize 
kendileri tarafından da getirilmektedir. 

İlaç konusuna gelince: Fiyat artışla
rı olmadığını söylemek tabiî ki mümkün 
değildir. Şunları ifade etmeme müsaade 
buyurun. Ülkemize ithal edilen hammad
delerin ancalk cüzî bir kısmı dolarla it
hal edilmektedir. 'Bize hammadde veren 
ülkelerin başında, İsviçre, Almanya, Hol
landa, Fransa ve ingiltere gibi ülkeler 
gelmektedir. Bu ülkelerin paralarının 
Türk parasına göre değer kazanması ko
nusunu da müsaade ederseniz şöyle be
lirteyim: 1985 - 1988 arasında dolar 469 
liradan 1: 189'u bulurken, yani, yakla
şık yüzde 253 oranında artış olurken, 
Batı Alman Markının değer kazanma

sı yüzde 402 olmuştur, Hollanda Flori
nin değer kazanması yüzde 404 olmuş
tur, isviçre Frangının değer kazanması 
yüzde 417 olmuştur. 

Kabul etmek gerekir ki, bu döviz fi
yatlarının artışından, yüzde 70 oranın
da - hammadde açısından - dışarıya bağ
lı olan ilaç sanayiinin etkilenmemesi 
mümkün değildir, Bunun yanında, Sağlık 
ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı, ilaç fi
yatlarını tescil eden bir makam hüviye
tinde değildir. Her ne kadar, 1984 ka
rarnamesi ilaç fiyatlarında büyük bir 
serbestlik getirmişse de, bakanlık, bu ka
rarnameyi daha dar ve daha kısıtlayıcı 
bir şekilde uygulamaktadır. Kararname
nin gerektirdiği ölçüde, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının uzmanları ve Bakanlı
ğımız, ilaç maliyetlerini, ithal edilen 
hammaddeden başlamak üzere, yakın
dan izlemekte ve buna göre, ilaç fiyat 
artış taleplerini belirli bir oranda ka
bul etmektedir. 

Size bilgi olarak vereyim; 1987 yı
lında 8 312 fiyat artış talebi olmuş, bu
nun ancalk 3 575'i kabul edilmiştir. Ocak 
19881den bu yana, 4 224 fiyat müracaatı 
olmuş, bunun 1 472'si reddedilmiş, 2 752' 
si ancak kabul edilmiştir. 

Bu arada, ülkemizdeki ilaç sanayii
nin ,1984'ıten önce ne olduğunu, 1984'ten 
sonra ne olduğunu da belirtmekte yarar 
vardır. Getirilen kararnamenin yanında, 
sektöre tanınan bazı imkânlar yanında, 
sektöre önemli yükümlülükler de yük
lenmiştir. 

Bakınız değerli arkadaşlar im, 1984' 
ten önce, 1T8 fabrikadan yalnız 28'in-
de iyi imalat kuralları uygulanıyormuş. 
Yani, aldığınız ilacın kalitesi konusun
da, Dünya Sağlık Teşkilatı standartla-
rının altında bir kaliteyle karşılaşıyor
dunuz. Bugün, 118 fabrikanın 118'i de 
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tiyi imalat 'kurallarına göre ilaç üretmek
tedir. Kalitenin de - istensin, istenme
sin - belirli bir maliyeti ortaya çıkmak-
tadır< Ülkemizdeki ilaç kalitesinin art
masıyla birlikte, sektörün ihracatı da 
artmıştır ve 1987'de 30 milyon dolar 
olan ihracat, 1988 yılının ilk üç ayında 
40 milyon dolarlık bir taleple karşı kar
şıya kalmıştır. Bugün üzerinde halklı 
olarak münakaşa yapılan ilaç sanayiimi-
ze, bilaistisna bütün komşulariımızdan 
talep vardır. Türk ilaç sanayii, dünyada
ki 25 ülke arasına girmiştir. Başıboş de
ğildir; devlet 'de bu sektörü, yalnız fi
yat açısından değil, kalite açısından da 
çok yakından denetlemektedir. Hatta di
yebilirim ki, şu anda devletin bu kadar 
yakından denetlediği, müdahale ettiği 
başka bir sektör yoktur. 

Ülkemizde, ilaç sayısının çokluğu 
karşısında ileri sürülen görüşler için, yi
ne birkaç rakam vermek isterim. Bugün, 
Türkiye'nin yapısına benzer olarak ka
bul edebileceğimiz İspanya'da 11 684 
çeşit İlaç vardır; Türkiye'de bu rakam 
1 852'dir. Oradaki farmasotik şekil sa
yısı 14 300 iken, bizde 3 100'dür. Nü
fusu bizden çok daha düşük olan bir 
Yunanistan'la kıyasladığımızda, Yuna
nistan'daki ilaç sayısı, bizdeki 1 800'e 
karşılık, 8 'bindir., Farmasotik şekil sa
yısı ise Yunanistan'da 18 bindir, bizde
ki 3 1001e karşılık. 

Bunları belirbmemdelki amaç, ilaç 
konusunda gerçek, yalnız bir tek yönde 
değildir, geniş bir araştırma gerektir
mektedir ve biz de bu araştırmayı baş
latmış bulunmaktayız. 

Yalnız, kararnamenin sonuçlan, belir
tildiği gibi, menfi olmamıştır; ilaçta 
mevcut sıkıntılar kalmamıştır, dışarıdan 
ilaç ithal etmek için Bakanlığa yapılan 
başvuru sayısında hızlı bir düşüş ol

muştur, iyi imalat, kalite kuralları, ka
liteyi artırmıştır, standart, bugün Türki
ye'ye' kesinlikle uluslararası üretim stan
dardına varmıştır, ülkemizde 1984'ten 
önce 26 çeşit ilaç hammaddesi üretilir
ken, bugün 110 çeşit ilaç hammaddesi 
üretimine erişilmiştir. Son dört sene 
içinde, ilacın kalitesini' artırmak ama
cıyla, yine kararnamenin bir mecburi
yeti olaraik, 51 milyar liralık - GiMP iyi 
imalat kalitesini sağlamalk üzere - ek 
yatınım yapılmıştır. 

Meselenin, ilaç fiiyatlarıından ziyade, 
genel sağlık sigortasında olduğunu dü
şünmek gerekir. Bugün, ilaç fiyatları, 
sosyal güvenlik şemsiyesi altında olma
yan vatandaşları etkilemektedir özellik
le, SSK'lı memur v,e şimdi güvence al
tına girmeye başlayan Bağ - Kurlunun 
ilaç fiyatlarından etkilenme oranı ol
dukça ıdüşüktüir. Dolayısıyla, meseleyi 
Batıda olduğu gibi - eğer alacağımız ör
nek Batı ise - 'ilacın yalnız fiyatı açısın
dan değil, bir genel sağlık sigortası açı
sından da düşünmemiz gerekir. Eğer, 
ucuz ilacın imkânı olmuş olsaydı, her
halde, bu teknolojiye tamamen sahip Ba
tı ülkelerinde ilacın da ucuzluğu ortaya 
çıkardı. Yalnız kalite istiyor isek, ger
çekler de vardır; 1988 rakamlarına gö
re, yeni geliştirilecek bir ilacın, yalnız 
araştırma, geliştirme maliyeti 150 milyon 
dolar olarak belirlenmektedir. Biz, bun
dan kaçındığımız takdirde, yeni gelişen 
ilaçlardan,- yeni gelişen teknolojiden hal
kımızı mahrum etme1 gibi bir tehlike ile 
karşı karşıya kalırız. Tabiî ki, görevi
miz, hem bu teknolojiyi ve bu iyi ilaç
ları ülkemize sokmak, hem de bu ilaç
ların kaliteli, bulunabilir olarak •vatan
daşımız tarafından alınabilmesini sağla
maktır. 
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Bu yönde' çalıştığımızı ifade, eder, 
saygı ve (teşdklkürleri'mıi sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Gündem dışı konuşmalar tamamlan
mıştır. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Polonya Meclis Başkanı ile 
beraberinde bir parlamento heyetinin 
ülkemize davet edilmesine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (5/24) 

BAŞKAN — Gündemlin «Sunuşlar» 
kısmında, Turikiye Büyük Millet 'Mecli
si Başkanlığı tezkereleri vardır; okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı 12 Mayıs 1988 Perşembe 
günü toplanmış ve; 

Polonya Meclis Başkanı ve berabe
rinde bir parlamento heyetinin ülkemize 
davet edilmesinin Yasama Meclislerinin 
Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesiyle 

.İlgili Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hük
mü uyarınca (kabulüne Ikarar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Mısır Arapi Cumhuriyeti Halk 
Meclisi Başkanı ile beraberinde bir 
parlamento heyetinin ülkemize davet 
edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(5/25) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türtkiye 'Büyük MiHjet Meclisi Baş-
kanMe Divanı 12 Mayıs 1988 Perşem
be günü toplanmış ve; 

Mısır Arap Cumhuriyeti Halk Mec
lisi Başkanı ile beraberinde bir parla
mento heyetlinin ülkemize davet edilme'-
s'inün, Yasama Meclislerinim Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesiyle İlgili Yönet
meliğin 16 ncı maddesi hükmü uyarın
ca kabulüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Metlisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

3. — Macaristan Parlamentosu Baş
kanı ile beraberinde bir parlamento he
yetinin ülkemize davet edilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (5/26) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı 12 Mayıs 1988 Perşem
be günü toplanmış ve; 

Macaristan Parlamentosu Başkanı 
ile beraberinde bir Parlamento Heyeti
nin ülkemize davet edilmesinin, Yasa
ma Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 
Düzenlenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 16 
ncı maddesi hükmü uyarınca 'kabulüne 
karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 
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4. — Belçika Temsilciler Meclisi 
Başkanı ile beraberinde bir parlamento 
heyetinin ülkemize davet edilmesine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (5/27) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı 12 Mayıs 1988 Perşem
be günü toplanmış ve; 

'Belçika Temsildiler Meclisi Başkanı 
ile 'beraberinde bir Parlamento Heyeti
nin ülkemize davet edilmesinin, Yasama 
Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 16 ncı 
maddesi hükmü uyarınca kabulüne karar 
vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

5. — Çin Halk Cumhuriyeti Parla
mento üyelerinden oluşan bir parlamen
to heyetinin ülkemize davet edilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/28) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı 12 Mayıs 1988 Perşem
be günü toplanmış ve; 

Çin Halik Cumhuriyeti Parlamento 
üyelerinden oluşan bir Parlamento He
yetinin ülkemize davet edilmesinin Yasa
ma Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 
Düzenlenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 16 
ne] maddesi hükmü uyarınca kabulüne 
Harar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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'BAŞKAN — Bilgilerinize sunuiLmuş-
tur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGE
LERİ 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
Davos toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Sayın Başbakanın Yunanistan Baş
bakanı ile Davos'ta özel ticarî organizas
yon içiride görüşmesiriden sonra ortaya 
çıkan durum Türkiye Cumhuriyetinin iz
lendiği dış politika bir müddettir kamuoyu
na değişik yansımaktadır. Davos gelişme
lerinden sonra Yunanistan'a birtakım ta
vizlerin verileceği intibaı giderek yaygın
laşmaktadır. Hükümet ise, Davos ruhun
dan sonra Türk dış politikasındaki geliş
meleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşeceği yerde, -Meclisi âdeta gözardı 
etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, gelişme
ler ışığında ilerleyen Türk - Yunan poli
tikasında, Türk - Yunan başbakanları ara
sında yürütülen mesaj teatisinin hangi 
noktalara vardığından haberdar değildir. 
Özellikle Sayın Başbakanın Atina'ya ya
pacağı resmî ziyaret sırasında Yunanis
tan'ın ısrarla Kıbrıs'tan Türk askerinin 
çekilmesin'i istemesi ve Kıbrıs k'onusun'da 
Türkiye'nin tavizkâr bir politika izle
mesini talep etmesi karşısında, Yüce Mec
lisin devre dışı bırakılmaması iktiza eder. 

Yunanistan'la ikili 'ilişkilerindeki kilit 
sorun olarak gördüğü Kıbrıs üzerinde iyi 
niyet jest'i beklentisi sadece bîr aîdatma-
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çadır. Çünkü, Yunanistan iyi niyet jesti 
adı altında Türkiye'den taviz istemekte-
d'ir. Türk - Yunan ilişkilerinde Davös ru
huna uygun olarak önemli bir yakınlaş
manın olabilmesi için, Kıbrıs konusunda 
Yunan kamuoyunun isteklerini karşılayıcı 
hiçbir taviz verilemez. KKTC tarafından 
açıklanan Kuzey Kıbrıs'a giriş ve çıkış 
yapacakların pasaportlarına damga vu
rulması kararının kaldırılmak istenmesi, 
Yunanistan'ın Kıbrıs'taki politikasının bü
tün yönleriyle devam ettiğini gösteren di
ğer tutumları karşısında olaya iyi niyetle 
bakmak mümkün değildir. 

Yunanistan'ın Limni'deki silahlarını 
NATO'ya tahsis etmek istemesinden kay
naklanan ve Türkiye ile Yunanistan'ın 
NATO içinde karşılıklı savunma planla
rını veto etmelerine yol açan blokajın kal
dırılması, 

Yunanistan'ın sivil uçuşlar için geçerli 
olan FIR hattı sorumluluğunu egemenlik 
hakkı olarak göstermekten vazgeçmesi, 

Yine, Yunanistan'ın stratejik önem
deki Linini üzerinden geçirmekte olduğu 
hava koridorunu Uluslararası Sivil Hava
cılık Teşkilatı ıfllCAO'nun) kararları çer
çevesinde düzeltmesi, 

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara 
göre silahsız kalması gereken Ege adala
rını Türkiye'ye karşı silahlandırmaktan 
vazgeçmesi, 

Batı Trakya'daki Türk azınlığına kar
şı uygulanan ayrımcı politikanın sona 
erdirilmesi, Sayın Başbakanın Atina zi
yareti öncesi Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde ele alınması gereken konuların ba
şında gelmektedir. 

Kısaca, Ege sorununun çözülebilmesi 
için gereken politikanın sürdürülmesi 
«üavos ruhu» aldı altında Yunanistan'a 
verdirilmek istenen tavizlerin gün ışığına 
çıkarılması, Dav^stan sonra gelişen 

Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması bakımından, Anayasanın 
98 inci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca b'ir Meclis araştır
ması açılması için gereğini bilgilerinize 
saygı ile arz ederiz. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Koksal Toptan 
Zonguldak 
Vefa Tanır 

Konya 
Zeki Çeliker 

Siirt 
Mehmet Gölhan 

Sakarya 
îrfan Demiralp 

Samsun 
Mehmet Abdürrezak Ceylan 

. Siirt 
ismail Köse 

Erzurum 

Mahmut Özîtürk 
Niğde 

Cemal Al'işan 
Samsun 

Ali Eser 
Samsun 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Haydar Baylaz 
'Bingöl 

Baki Durmaz 
Afyon 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 
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Güneş Miilftüioğlu 
Zonguldak 

Orhan Şendağ 
Adana 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Sümer Oral 
Manisa 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Abdülkadir Cenkçiler 
Bursa 

Önol Sakar 
Manisa 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Hasan Ekinci 
ArDvin 

Ömer Söker 
Konya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Hasan Namal 
Antalya 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

İbrahim Gürdal 
„ İsparta 

Mehmet Talhir Şaşmaz 
Elazığ 

Ahmet Neidim 
Salkarya 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur, 

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda ön görüşme sırasında yapılacak
tır. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

/. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (1) 

(1) 26 S. Sayılı Basmayazı 5.5.1988 
Tarihli 65 inci Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

BAŞKAN — Gündem'in «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

ıBirinci sıradaki, Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının, maddeleri kabul edilmiş, tümü
nün oylanması sırasında karar yetersayısı 
bulunmamıştı. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 
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Şimdi, tasarının tümünü tekrar oy
larınıza sunacağım; 

Tasarının tümünü kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, karar yetersayısı yok. Bu tasarı, 
karar yetersayısı olmadığı için o gün er
telenmişti. Sayın Başkan, sizi ikaz ediyo
rum; lütfen, İçtüzük hükümlerine riayet 
eid'in efendim. 

BAŞKAN — Oturun efendim! 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmış

tır. 
Buyurun efendim, oturun. (ANAP sı

ralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ ((Tunceli) — Sayın 
'Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

•BAŞKAN — îkinci sıradaki, Gümrük 
Tarifeleri... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum; sağır değilsin'iz 
herhalde... 

BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize 
efendim. Lütfen... 

KAMER GENÇ ı(Tuneeli) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim! 
Vermiyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz ver
meme hakkını nereden alıyorsunuz? Sizi 
perişan edeceğini, 

2. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının (GÂTT) VII nci 
Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun 'Tasarısı ve Dışişle
ri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/353) {S. Sayısı: 49) (I) 

(1) 49 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemin ikinci sıra
sında, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının (GATT) VII nci Mad
desinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerine 
'başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen var mı efen
dim?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, bu
yurun efendim. 

NUH-MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Ama, GATT'la ilgili konuşacaksın, oy
lamayla ilgili değil. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; biz, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde görev yapıyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir yü
celiği vardır; burada çalışan insanların, 
bu yücelik duygusu ve ehemmiyetini an
layarak hareket etmeleri lazımdır. Baş
kanlık makamında oturan kişiler, çoğun
luğun iradesi doğrultusunda buraya yon-
lendirilemezfer. 

Dün burada bir oylama yapıldı... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Kanunla ilgili konuş! 

KAMER GENÇ ((Devamla) — Efen
dim, konuşuyoruz... 

(MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU <SıVas) — Tasarı üzerinde konuş, usul 
hakkında değil. 
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İHSAN NURİ TÖPKAYA (Ordu) — 
Her küf süye çıkan uluorta konuşma yapa
maz. 

(KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, susturacak' mısınız 'bunları, yok
sa konuşmayayım mı? (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz halen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efen

dim, konuşuyorum... 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz 

e!fendim, 
•Usul 'hakkında söz almadınız; Başkan

lığın tutumu hakkında da söz almadınız. 
Şimdi, tasarıyla ilgili ne söylemek istiyor
sanız, 'buyurun söyleyin efendim. 

(KAMER GENÇ (Devamla) — Söy
leyeceğim; yalnız, ben ıburaya konuşma 
'hakkımı kullanmak için geldim. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN —̂ Konuşma hakkı 'başka, 
konuşma 'hakkının konusu başka. 

KAMER GENÇ (DeVamla) — Dün 
burada bir tasarı öylaridı. Evvela, ken
diniz bu Meclis çatısı altında hukuku, İç
tüzüğü öğrenin, ondan sonra bize karşı 
bu şekilde hissî hareket edin. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Evve
la sen öğreneceksin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dün, 
'b'uraJda, bir kanununuz reddedildi, komis
yon başkanınız 'bura'da yoktu, dışarı'dan 
koştu geldi; burada bir komisyon 'başka
nı, kendisinin başkanı olduğu 'komisyon
dan çıkmış bir kanun tasarısı hakkında 
elbette çıkıp birtakım şeyler söylemesi 
yioluyla... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Sayın Başkan, itiraz ediyo
rum efendim. 

KAMER GENÇ (DeVamla) — ... siz 
ve gruplar adına çıkılıp konuşulabilinifdi; 
hiç kimse konuşmadı, Anamutıalefet Par-
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tisi kanunu 'bura'da reddedince, Meclise 
karşı hayatta görülmeyen çirkin hareket
ler yapıldı. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... (Gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın, 
siz hesabınıza geldiği zaman içtüzüğe uy
gun hareket ediyorsunuz, gelmediği za
man da kendi keyfinize göre hareket edi
yorsunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Sayın Başkan, kesmiyor 
musunuz; sözünü kesemiyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, güm
rük tarifeleriyle ilgili... 

KAMER GENÇ ((DeVamla) — Bu, 
sizin Meclis anlayışınıza, Meclis çatısı al
tındaki çalışma anlayışına aykırı bir şey
dir. 

Burada bir kanun çıkıyor; niye oy
lanmıyor? Karar yetersayısı yok... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LİU (Sivas) — Sayın Başkan, İstediği gibi 
konuşacak mı? 

KAMER GENÇ (DeVamla) — Ana
yasa hükmüne göre, 'bir defa, yapılacak 
oylamada... 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (DeVamla) — Ne 

yapılacaktır? Bu oylamakla karar yeter
sayısı aranacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — O hal

de, karar yetersayısı aranmadan yapılan 
oylama usulsüzdür. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — O zaman, yoklama ister
siniz... 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
Bir dakika... 
Müdahale etmeyiniz lütfen. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-

LU (Sivas) — Susturun efendim! 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Sen 
sus! Biraz terbiyeni takın burada. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ- , 
LU (Sivas) — Olur mu?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Olur! 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 

Bağırma! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sen 

evvela kürsüde konuşan insanlara karşı 
saygılı ol; ikide bir niye müdahale ediyor
sun? 

BAŞKAN — Sayın Genç... (Gürültü
ler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (SıVas) — Ben size 'değil, Başkanlığa 
hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, oturu
nuz efendim siz; Başkanlık görevini ya-
par^ 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şunu 
oturt yerine Sayın Başkan, ikide bir... '(Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, lüt
fen oturun. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — «Şunu» diyemez efendim... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu... (Gü
rültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sen 
beni dinlemek zorundasın. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — Bu adam usule aykırı konu
şuyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Böyle 
müdahale edemezsin konuşmaya. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (SıVas) — Size değil efendim. Baş
kanlığa hitap ediyorum. 

Usule aykırı konuşuyor, susturun lüt
fen. 
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BAŞKAN — Başkanlık görevini ya
pacaktır «fendim, buyurun oturun. 

Sayın Genç, size usul hakkında, tutu
mumuz hakkında söz Vermiş değilim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — Ama, konuşuyor... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Kür
süde konuşma cesareti, bilgisi yeterli ol
mayan insanların... 

BAŞKAN — Sayın,Genç, size karşı
lıklı konuşma hakkı vermedim. 

KAMER GÖNÇ (Devamla) — Konuş
turmayın bunları. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

NECAT TUNÇSÎPBR (Balıkesir) — 
Terbiyesizlik yapma, «Bunlar» ne demek? 
Milletvekiliyiz. 

BAŞKAN — Müsaade edin eferidim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Müsaade 
edin efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 
konuşacaksanız, gelip burada konuşun. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
burası Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Genel Kuruludur. Genel Kurulda kürsü
ye çıkan, kürsü özgürlüğünü, konuşma ko
nusu etrafında istediği gibi kullanır... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
İstismar ediyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — istis
mar eden sizsiniz. 

BAŞKAN — ... ancak, konuşma ko
nusunu değiştirme yetkisine sahip değil
dir. Bunu şimdi ifalde edeceğim. (ANAP 
sıralarındaki «Bravo» sesleri, alkışlar) Mü
saade edin e!feridim... 

(Yalnız, eğer benim görevimi siz yapa
caksanız, buyurun. Müsaade edin efen
dim, yerinize oturunuz efendim. (Gürül
tüler) 

Sayın Genç, lütfen efendim... 
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KAMER GENÇ ı(Devamla) — Sayın 
Başkan, bizim bu kürsüde... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, 
sözünüzü kesmedim; yalnız size bir şeyi 
söylemek istiyorum. Size ben, ikinci mad
dede olan «Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasının '(GATT) VII nci 
Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarıyla» ilgili görü
şünüzü bildirmek için söz verdim. Lütfen, 
konuyu buraya inhisar ettirmek suretiyle 
konuşmanıza devam ediniz. Burada ko
nuşmak için söz alan herkes istediği gibi, 
istediği şekilde konuşursa, Genel Kurulda 
konuşmanın usulü ve içtüzük hükümleri 
uygulanmamış olur. Lütfen yardımcı olu
nuz... 

KAMiER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, sizi dinlemek için kürsüye çıkma
dım, lütfen kısa kesin... 

BAŞKAN — Lütfen, yardımcı olu
nuz. 

KAMER GENÇ ı(Devamla) - - Kısa 
kesin, sizi dinlemek için buraya gelmedim 
iben. (ANAP sıralarından «Aaa» sesleri) 

Sayın üyeler, bakın, bizim burada, ka
nuna, Anayasaya, içtüzüğe riayet ederek 
'hareket edebilmemiz için, evvela sizlerin 
bunlara riayet etmeniz lazım, Başkanlık 
Divanının buna riayet etmesi lazım. Baş
kanlık Divanı, içtüzüğü istediği gibi iste
diği kalıplara sokarsa, siz istediğiniz gibi 
Çoğunluğun iradesine dayanarak Meclis
te karar almaya çalışırsanız, o zaman biz 
de size uygun hareket edeceğiz. Siz, he
sabınıza geldiği gibi çıkıp da burada ko
nuşur, burada 'Başkanlık Divanı bir gün 
bir önergeyi müzakereye açar, ertesi gün 
muhalefet partisi mille'tvekilinin önerge
sini müzakereye 'açmazsa, biz de çıkar, 
burada sizin davranışlarınıza uygun ola
rak hareket ederiz; ama, sırf sizin bu ha

reketinizi protesto etmek için söz aldım, 
teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, 
buyurun. 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Konuy

la ilgili bir şey Söylemedi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O za

man, sen çık söyle. 
BAŞKAN — Maddelere 'geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşmasının (GATT) VII. Maddesinin 
Uygulanmasına Dair Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1 Ocak 1981 tarihin
de yürürlüğe giren ve Hükümetimizce 
5 Şubat 1986 tarihinde imzalanan «Güm
rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sının VII. Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Anlaşma»nın (ekinde belirtilen re
zervler beyan edilmek kaydıyla) onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'2 nci maddeyi okutuyorum:: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri- -

ni Bakanlar Kurulu yürütür. 
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^BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
'b'ul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabi
idir. 

Açık oylamanın, oy kutularının sıra
lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir* 

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğı!da, 
adını, soyadını, seçim çevresini ve oyu
nun rengini yazıp, imzalamak suretiyle 
oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları, sıralar arasında dolaştı
rılacaktır. 

^Oyların toplanılmasına başlandı) 
3. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İdare Amirleri Kütahya Millet
vekili Mustafa Uğur Ener, İstanbul Mil
letvekili Yüksel Çengel ve Samsun Mil
letvekili Nafiz Kurt'un 5682 sayılı Pasa
port Kanununun 14 üncü Maddesinin 
(A) Bendinin 2 nci Fıkrası ile (C) Bendi
nin 2 nci Fıkrasının İlk Cümlesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/416, 2/10) 
(S. Sayısı : 57) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
gündemin «Kanun Taslarısı ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
kısmının 3 üncü sırasında bulunan, 5682 
sayılı Pasaport Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

(1) 57 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 

İki Madde (Eklenmesine Dair Kanuni Ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Amirleri Kütiahya Milletvekilli 
Mustafa Uğur Ener, İstanbul Milletve
kili Yüksel Çengel ve Samsun Milletve
kili Nafiz Kurt'un 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 14 üncü Maddesinin (A) 
Bendinin 2 nci Fıkrası ile (C) Bendinin 
2 nci Fıkrasının ilk Cümlesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporunun müzakeresine 
geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup, okun-
mamiasını oylarınıza sunuyorum; Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Buyurunuz Sayın Genç. 

. KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 5682 sayılı Pasa
port Kanununda yapılan kısmî bir iyileş
tirme sayılabilecek derecedeki değişiklik
ler, görünüşte, vatandaşlar için belki iyi
leştirici birtakım (tedbirler getirmektedir; 
ama esasta, özellikle 12 Eylül sonrasında 
Pasaport Kanununda yapılan değişiklik
lerle vatandaşların seyahat hürriyeti üze
rine konulan kısıtlamalar kaldırılmaımış-
tır. 

Tasarıyı bu yönüyle nazara aldığımız
da, 2 nci maddeyi okuduğumuzda, bu 
maddeye göre, memleketten ayrılmaları 
genel güvenlik bakımından mahzurlu bu
lunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edi
lenlere pasaport verilmeyecekmiş... Peki, 
İçişleri Bakanlığı hangi ölçüyü esas ala
rak bu kişilere pasaport vermeyecektir? 
Polis veya ibekçi gidecek, bir vatandaşın 
oturduğu mahalledeki bakkal dükkânı
na, «Bu falanca zat nasıldır?» diye sora-
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cak, ondan sonra o kişinin de raporu 
esas alınmak suretiyle, işte, «Güvenlik 
bakımından sakıncalıdır» diyecek... 

Konunun önce Anayasa yönünden 
kritiğini yaparsak; biliyorsunuz, Anaya
sada seyahat özgürlüğü var. Anayasanın 
23 üncü maddesinde, «Vatandaşın yurt 
dışına çıkma hürriyeti, ülkenin ekono
mik durumu, vatandaşlık ödevi - ya da 
ceza soruşturması veya kavuşturması se
bebiyle sınırlanabilir» diyor. Bir defa, ge
tirilen bu madde, Anayasanın bu hükmü
ne çok açık ve seçik aykırıdır. Vatandaş
lık görevinin ne olduğu, gerçi 1982 Ana
yasasında tarif edilmemiş; ama, 1961 
Anayasasında vatandaşlık görevi, vergi 
ödevi ve askerlik mıükellefiyetiyle sınır
lıydı. Bir kişji, eğer vergisini veriyor ve 
askerliğini yapmışsa, artık o, Vatandaş
lık görevlerini yapmıştır. Getirilen bu ta
sarının temeli ve özellikle bu maddesi, 
bu haliyle, vatandaşa pasaport verilmesi
ni sağlayıp sağlamama konusunda tak
dir yetkisini İçişleri Bakanlığına vermiştir 
iki, içişleri Bakanlığına verilen bu yetki, 
yasla dışı ve Anayasa dışı bir yetkidir. 

Sonra, tasarı gerektiği şekilde bir in
celemeye tabi tutulmamıştır. Bakın, 2 
nci maddenin sondan üçüncü fıkrasının 
ikinci cümlesini okuyorum : «Hususi 
damgalı pasaport almaya hakkı bulundu
ğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine 
(başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden 
pasaport verilmesi mümkündür.» «Müm
kündür» ne 'demek? Roman mı yazıyo
ruz ki, mümkün müdür, değil midir?.. 
Bu «mümkündür» kelimesi, kanunda bu 
şekilde kullanılmaz; ya «verilir» veya 
«verilmez denilir; «mümkündür» ne de
mek?.. Roman yazmıyoruz ki, kanun ya
zıyoruz. Burada, alışılmamış bir ifade 
kullanılıyor. 

Arkadaşlar, zamian zaman burada 
söylüyoruz; kanun yapmak, bir teknik 
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meselesidir; kanunu buraya getirmek, 
kanun tekniğini bilmek meselesidir; böy
le herkes, aklına geldiği gibi çalakalem 
kanun metni yazmaz ve buraya getir
mez. Sayın Bakanlık mensupları ve ko
misyon üyelerinin, evvela kanunları, ka
nun tekniğine uygun bir düzeyde incele
meleri gerekir ve o statü içinde karşımı
za getirmeleri lazım. «Pasaport verilmesi 
mümkündür» deniyor; bu, neyle müm
kün olacak? «Pasaport verilir» denilir. 
Buradaki hüküm öyle; çünkü zaten dul 
eşi, eğer başkasıyla evlenmemişse pasa
port verilir. Burada, «verilmesi mümkün
dür» diye niye kullanılmış, onu da bil
miyoruz. Talbiî, kanunlar hep böyle üs-
türikörü inceleniyor ve karşımıza getiri
liyor; getirilince ide, talbiî uygulamada 
birçok tereddütlere sebebiyet veriyor. 

Simidi burada, pasaport verilebilen 
kişiler, özellikle hususî damgalı pasaport 
verilebilen kişiler belirtilirken, «Büyük-
şehir belediye başkanları ile il belediye 
başkanlarına» denilmiş. Peki, bu pasa
port, ilçe belediye başkanlarına niye ve
rilmiyor? Onlar da halk tarafından seçi
liyor. Bu pasaport, il genel meclisi üye
lerine niye verilmiyor? Onlar da halk ta
rafından seçiliyor, 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — 
Belediye meclisi üyelerine?.. 

KAMER GENÇ '(Devamla) — Efen
dim, «11 belediye başkanlarına» diyor. 
Hepsine verilsin; halkın reyiyle seçilen 
insanlar arasında ayrım yapılmaması la
zım. Bir il genel meclis üyesi, herhalde 
bir belediye başkanı kadar halkı temsil 
yetkisine sahip. 11 genel meclisi üyeleri 
de, bir ilin aşağı yukarı bir meclisidir, 
onun yönetimine çalışan kişilerdir. 

Özellikle Sayın Hükümetten şunu ri
ca ediyorum : Arkadaşlar, Türkiye'de 12 
Eylülden sonra pasaport verme, verme-
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me meselesinde yapılan uygulamada, vi
layetlere pasaport verilmiştir, insanlara 
değil. Belli vilayet doğumlu olan kişilere 
pasaport verilmemiştir. Özellikle kendi 
itimden bahsedeyim; İçişleri Bakam çık
sın burada inkâr etsin, Doğu ve özellik
le, Ağrı, Adıyaman, Tunceli doğumlu 
kişilere uzun süre pasaport verilmemiş
tir. Niye verilmemiştir? Biz de bunu an
layamadık. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sana 
verilmiyor mu? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Her
halde, sen alıyorsun, ben de alıyorum; 
yani, senin kadar ben de bu memleketin 
haklarına sahibim; ama, siz itkidiar par
tisi olduğunuz için, gidip de taJbü Süley-
maniye Camii avlusuna 'gömülmeye hak 
kazanıyorsunuz; biz tabiî normal vatan
daş değiliz. (ANAP sıralarından sırala
ra vurmalar, «Aaa» sesleri) «Aaa» deme
yin; o zaman, ayrım yapmayın. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Ooo, hu yanlış. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Her şeye 'burnunu sokma. 

BAŞKAN — Bir 'dakika... Sayın 
Genç, bir dakika efendim.., 

Arkadaşlar, hatibe dikkat ediyorum; 
hatibin konuşması dolayısıyla, sükûnetle 
dinleme yerine, sik sık müdahale ettiği
niz için karşılıklı tartışıma oluyor. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Sayın Başkan, sükûnetle dinliyoruz, ama 
konuyu saptırıyor. 

BAŞKAN — Lütfen... Müsaade etmi
yorum efendim. Sizin de orada oturdu
ğunuz yerden konuşmanıza müsaade et
miyorum. 

Devam edin Sayın Genç. 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 

Konuyu (saptırıyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değer

li arkadaşlar, aslında bizi zor duruma so

kuyorsunuz. İnsanlara büyük saygı duyu
yoruz, ölümlere büyük saygı duyuyoruz; 
ama, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
insanlar için getirilen eşitlik ilkesi vardır. 
Bir insan cumhurbaşkanının babası da 
olabilir, anası da olabilir, başbakanın ana
sı da, babası da olabiılir, miiletvekıiıliniın 
anası, babası da olabilir; ama o, insandır 
ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da 
eşit haklara sahiptir. Hiçbir Türkiye 
Cumburliyeti Kanununda, «Kuvveti eline 
'geçiren, yetkiyi eline geçiren kimseye im
tiyaz verilir, o, kendisinle imtiyaz temin 
©der» diye biır madde yoktur, O halde, 
bizi burada, ölen insanların arkasından 
konuşturmaya zorlayan insanlar sfizHersi-
niz. Bize bu şekilde işlemler tesis ede
rek, insanlar arasında ayrımlar yaparak, 
bizi, ölü insanlar arkasından konuşma 
durumunda bıraktığımız için de, size bunu 
teessürle biddirmek istiyorum. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Sükûnetle bunu mu dinleyeceğiz? 

BAŞKAN — Müsaade edin efandliım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bun

ları yapmayın, bunları yaparsanız, biz de 
zor durumda kalırız, siz de zor durumda 
kalırsınız. Lütfen, kemdıi Hükümetinizi 
de, bakanlarınızı da ikaz ediniz; bu mem
lekette herkes Anayasada yazılı eşitlik il
kesine sahiptir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Tasarı hakkında konuş. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Sayın Başkan, sükûnetle bunu mu dinle
yelim? 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, tasarı hakkında konuş
sun. 

.Yeter artık, yeter be kardeşlim! Yeter 
yahu! 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ana
yasanın eşitlik ilkesi vardır. Senin buın-
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kıra aklın ermez. Anıayasayı bir defa aç 
oku, orada neler yazılı. 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — 
Ayıp yaptığın; suiistimal ediyorsun.! Ya
zıklar olsun sana. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ayıp 
yapan senslin,ı Sayın 'Başkan, şimdi biz 
bunları mı dinleyeceğiz?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 

«Sükûnetle dinleyiniz» diyorsunuz; bunu 
mu dinleyeceğiz Sayın 'Başkan?.. Konuyu 
saptırıyor, müdahale etmiyorsunuz. 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — 
Yazıklar olsun sana.: Ayıp yaptığın, ayıp. 
Terbiyesiz adam! 

Tasarı hakkında konuş. (ANAP sıra-
laondan «Terbiyesiz adam» sesleri) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ter
biyesiz işenin baban. 

BAŞKAN — Biır dakika efendim... 
Bir dakika efendim... 

Başkanlık Divanı olarak konuşmaları 
dikkatle izliyoruz. 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — 
Neyi izliyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Müdahale edeceğim za
man müdahale ederim; ama, kürsüde ko
nuşan bir hatibin konuşmasından art ar
da ne çıkaracağını ve zapta geçireceğini 
hemen kestirmem mümkün değildir. Bu
na imkân vermek, ancak sizin sükûnetle 
dinlemenizle mümkündür. 

Buyurun, devam edin. 
' KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, insanlar arasındaki eşitlik 
ilkesini içine sindiremeyecek kadar insa
nî düşünceden ydksun olan kişiler, elbette 
ki bizim konuşmalarımıza tahammül et
mezler, 

GÜRBÜZ IŞAKRANLI (Manisa) — 
Aynı şekilde konuşmaya devam ediyor. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Mal 
belli, ne dinleyeceksin? 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Sayın Başkan, hâlâ devam 
ediyor müsaadenizle, hâlâ devam ediyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Kar
şımıza gelen tasarı, temel 'hak ve özgür
lüklerle ilgilidir, lütfen okuyun. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen tasa
rının tümü üzerinde konuşunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, tasarının tümü üzerinde konuşuyo-
rum. 

BAŞKAN — 'Buyurun efendim, 'bu
yurun. Sürenizin dolmasına üç dakika 
kaldığını da söylemek istiyorum, 

KAMER GİENÇ (Devamla) — Efen
dim, getirilen tasarıda, özellikle T inci 
maddesinde, diplomatik pasaportların, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve
rileceği belirtilmiş, Danıştay Başsavcılığı
na verileceği belirtilmemiştir. Danıştay ve 
Yargıtayda 'başkanvekillikleri vardır, dai
re 'başkanlıkları vardır. Bu arkadaşları
mız; Danıştayda, Yargıtayda daire baş
kanlığı yapan veyahut da Danıştay Yar
gıtay başkanvdkillikleri görevi yapan in
sanlar, herhalde, bir bakanlıkta çalışan 
müsteşar seviyesindedirler ve 'bunlara da 
kanaatimizce diplomatik pasaportlar ve
rilmesi gerekir. Özellikle Türkiye'de bu 
protokolların oluşturulmasında dikkatimi
zi çeken 'bazı konular vardır. Bu konu-: 
larda yetkiyi kim eline geçirirse hep, na
lıncı keseri gibi kendine yontmaktadır; 
ama yetkisi dışında olan konularda da 
hak ve adalet ölçülerine uygun davran
mamaktadır. Siz, bir müsteşara diploma
tik pasaport vereceksiniz, ama yüksek 
yargı organlarının başkanvefcillierine, baş
savcısına ve daire başkanlarına vermeye
ceksiniz... 

Aslında, Anayasada kuvvetler ayrılı
ğı ilkesi vardır; kuvvetler ayrılığı ilkesin
de, bir yüksek yargı organının 'başkanının 
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seviyesi, idare içindeki bir bakanla eşde
ğerdir; ama, protokölda değerlendirilir
ken, güçlü kimse, onlar en üst sıralara ge
tiriliyor, 'bunun yanında, yargı görevi gibi 
çok kutsal bir görevi yapan kişiler bir
takım haklardan mahrum bırakılıyor or
generallere diplomatik pasaportlar vere
ceksiniz; ama, bir yüksek yargı organı
nın başkanına vermeyeceksiniz... Bu, bi
raz militarist düşüncenin mahisulü bir gö
rüntü yaratmaktadır, 

O' itibarla, biz evvela hukuk devleti 
ilkelerine saygılı bir yasal düzenleme
nin ölçülerini elide tutarak hareket etmek 
ve her tasarrufumuzda bunu belirtmek 
zorundayız, işte, geçen gün buradan bir 
kanun geçti; «Genelkurmay Başkanının 
muvafakati ve Bakanlar Kurulunun izni» 
şeklinde... Türkiye'de, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti karar alacak... Bunun ne 
manaya geldiğini burada söyledik, bura
da yine diplomatik pasaportları orgene
rallere vereceksiniz; ama, yüksek yargı
nın başkanlarına vermeyeceksiniz.. Bele
diye başkanlarına vereceksiniz, il genel 
meclisi üyelerine vermeyeceksiniz.., öyle 
ilçeler vardır ki; bugün Bakırköy ilçesi
nin belediyesini alın, bir ide benim vilaye
tim olan Tunceli Belediyesini alın; on tane 
Tunceli Belediyesi eder. O bakımdan, hal
kın reyleriyle seçilmiş, belirli yerlere gel
miş insanlara da bazı avantajlar tanıma
mız lazımdır. 

Pasaport verilmesinde dikkat etmemiz 
gereken bir diğer konu da, değerli arka
daşlar, özellikle, yurt dışına çıkmak is
teyen vatandaşlarımıza yabancı devletle
rin büyük bir kısmınca vize mecburiyeti
nin getirilmiş olmasıdır, öyle haller olu
yor ki, vatandaşın yurt dışında acilen te
davi edilmesi gerekiyor; fakat, bazı devlet
lerin belirli ilkeleri kabul etmesi dolayı-

, sıyla, bunlara vize verilmiyor. 

Hükümetin, bu konuya bir esneklik 
getirerek, özelikle, böyle, acilen yurt dı
şına çıkması gereken ilgili kişileri, bazı 
ülkelerin vize mecburiyetinden kurtarmak 
için, onlara belirli bir pasaport vermek1 

yetJkisinli ve esnekliğini kendi üzerine al
saydı, bence daha isabetli hareket edil
miş olurdu. 

Kanunun çeşitli maddeleri üzerinde 
verilmiş olan önergelerimiz vardır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Genç. 
FUAT ATALAY (T>iyaıbakır) — 

Şahsım adına söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; üzerin
de konuştuğumuz 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun belirli maddelerinde değişik
lik yapılmasını öngören bu tasarı, dik
katle incelendiğinde, Türkiye'deki ara 
dönemin, demokratik hukuk sistemi içe
risindeki aksaklıklarını ortadan kaldırma
dığı görülmektedir. Mevcut 5682 sayılı 
Pasaport Kanununda, zaten, birçok anti
demokratik hükümler bulunmaktaydı. 

Bu tasarı ile birtakım düzenlemeler 
getirilmekte, diplomatik pasaport ve hu
susî damgalı pasaport kavramları, kap
sam itibariyle yeni bir şekle kavuşturul
maktadır; ama, tasarı incelendiğinde gö
rülecektir ki, halen, demokratik hukuk 
devletinde olması kabullenmeyecek be
lirli hususlar, yine bu tasarı ile gelmiştir. 

Bunların bir tanesi, yurt dışına çıkma
lar! genel güvenlik bakımından mahzur
lu bulunduğu içişleri Bakanlığınca tespit 
edilenlere pasaport verilmemesi hakkın
daki ilgili hükümdür. 

Sayın milletvekilleri, eğer demokratik 
bir ülkede yaşıyorsak ve bu demokratik 

— 137 — 



T. B. M. M. B : 68 

ülkede birtakım yurttaşlar suç işliyorlar
sa, bu suçların tespiti bağımsız yargının
dır; ama görülmektedir ki, siyasal ik
tidar, kendisini bu hastalıktan bir türlü 
kurtaramâmakta, Anayasanın 10 uncu 
maddesinde sözü edilen «Kanun önünde 
eşitlik» ilkesini ayaklar altına almakta ve 
her vesile ile her uygulaması ile bunu 
gündeme getirmektedir; bu konudaki 
uya»darımız ve insan hakları çerçevesin
deki önerilerimiz, maalesef dikkate alın
mamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul'da bu
lunduğu cezaevinde açlık grevine katılan 
ve bundan dolayı beyin hücrelerinde cid
dî hasar meydana gelen Aysel Zehir ad
lı bir yurttaşımız, Türkiye'de tedavi ola
naklarının bu çerçevede bulunmamasın
dan dolayı, yurt dışına gitme isteminde 
bulunmuştur. Bu konu, İçişleri Bakanlığı 
Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülmesi sırasında tarafımdan Sa
yın Bakana sunulmuştur. Sayın Bakan 
da, hadisenin bu denli ciddî olduğunu 
bilmediğini; çünkü, ilgilinin başvurusu
nun gerekli sağlık raporlarıyla teşhis edil
mediğini söylemişti. Sayın Bakanın bu 
konuşmasından sonra, ilgilinin avukatına 
haber göndererek, hükümetin bu konuda 
gerekli kolaylığı göstereceğini söyledim. 
Aradan 6 hafta geçti, Bakanlığa başvu
rulduğu halde, halen bu yurttaşımız yurt 
dışıia çıkamamıştır. Önümüzdeki günler
de birçok insan aynı durumla karşı kar
şıya kalabilir. 

ANAP milletvekili bir değerli arka
daşımız «Beyni olsa açlık grevine katıl
maz» dedi. Eğer insanlara halen bu şe
kilde bakıyorsak değerli arkadaşlar, in
sanların mücadele anlayışına bu şekilde 
bakıyorsak, demokratik kavramları bey
nimize sokup sokmadığımız konusunda, 
önce kendimize soru sormamız lazımdır. 
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insan Hakları Derneği Genel Sekre
teri Akın Birdal, katılacağı uluslararası 
toplantılarda yerini alabilmek için başvu
ruda bulunmuş, 8 - 10 hafta mekik do
kumuştur; Emniyet Genel Müdürlüğün
den içişleri Bakanlığının değişik birimle
rine, oradan 7 nci Kolordu Komutanlı
ğına, savcılıklara başvurmuştur. Başvu
rularına «Yolda, şuraya buraya gönde
rildi» denilmiştir ve sonuçta bu yurtta
şımız İnsan Hakları Demeği Genel Sek
reter') yurt dışına çıkamamıştır ve Tür
kiye'yi uluslararası platformlarda temsil 
edememiştir. Sizler için önemli olmayabi
lir; ama, şunu da gayet iyi bilmeliyiz ki, 
İkinci Özal Hükümetinin bu yaptıkları, 
Türkiye'de, Türkiye siyasal tarihinde ye
rini alacaktır. 

Bu anlamda, gün geçmiyor ki yürüt
me erki, kendisini bağımsız yargının ye
rine koysun. Millî Eğitim Bakanı çıkı
yor, yüzbinlerce öğrencinin haklarını sa
vunan bir örgütlenmeye «illegal örgütlen
me» diyor. Arkasından Emniyet Genel 
Müdürlüğü, kendisini Yüksek Öğretim 
Kurumu yerine koyarak, öğrenci dernek
lerinin düzenlenmesi konusunda tavsiye 
kararlan alıyor, «Bir üniversitede, öğ-
renclerin ancak yarısını örgütleyebilen 
dernek kurma hakkını elde edebilir» di
yor. 

Değerli milletvekilleri, bunu bu an
lamda siyasal plana getirdiğimiz takdir
de, Türkiye'de, eğer partilere üye olabil
me vasıfları olan 35 - 40 milyon insan 
varsa, o halde Anavatan'ın meşru olması 
için 20 milyon üyesinin olması zorunlu-
ğu gelir ki, böylesine bir benzetme bizi 
hiçbir yere götürmez, demokratik de de
ğildir. 

Bu tasarının diğer maddelerinde, Ana
yasanın yurttaşları eşit görme anlayışı 
tamamen ortadan kaldırılmış, sivil - as-
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ker ayırımı yeniden getirilmiştir. Tasa
rının 4 üncü maddesinde, devlet memur
larıyla ilgili olarak 1, 2, 3 üncü derece 
kadrolarda bulunanlara hususî damgalı 
pasaport verilmesi öngörülürken, tasarıda 
aynen «... subay ve astsubayların taşı
dıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımak
la beraber 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece 
kadroları almadan emekli olan veya ay
rılanlardan Devlet memuriyetindeki hiz
met süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rüt
beleri itibariyle bugün Hususî Damgalı 
Pasaport almaya hak kazananlar emsal 
alınmak suretiyle bunlara da Hususî Pa
saport verilip» denilmektedir. Bu hüküm 
de, yine Anayasanın eşitlik prensibine 
aykırıdır. 

Bu anlamda, bu tasarı, yeni birtakım 
düzenlemeler ve yeni birtakım kolaylık
lar getirmekle beraber, milletvekillerine 
diplomatik pasaport verme hakkını tanır
ken, zor koşullarda olan, insan hakları 
için mücadele veren insanlara içişleri Ba
kanlığının şu veya bu gerekçesiyle «yurt 
dışına çıkması sakıncalıdır» damgası vu
rulduğu takdirde, yurt dışına çıkma hak
larını ortadan kaldıracağı için, alabildi
ğine antidemokratik hükümler' taşımakta
dır. Bu çerçevede, bu tasarının tümüne 
olumsuz baktığımı bildiriyor, Genel Ku
rulu saygı ile selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Atalay. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 

GALİP DBMlREL (Malatya) — Sayın 
Başkan, kanun tasarısı üzerinde çok mik
tarda önerge vardır, bu sebeple, bir de
faya mahsus olmak üzere, kanun tasarı
sının, tümüyle, Komisyona geri verilme
sini talep ediyorum. 

Arz ederim, 
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BAŞKAN — Tasarının tümü, İçtü
züğün 89 uncu maddesine göre, bir de
faya mahsus olmak üzere, Komisyona 
geri verilmiştir. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Açık oylamaya katılmayan sayın üye 
varaa, lütfen oylarını kullansınlar. 

4 — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 
Amirleri Kütahya Milletvekili Mustafa 
Uğur Ener, İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel ve Samsun Milletvekili Nafiz 
Kurt'un 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/406, 2/9) (S. Sayı
sı : 58) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki «Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Kü
tahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener, 
İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel ve 
Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 6136 
sayılı Ateşli Sülahlar ve Bıçaklar ile Di
ğer Aletler Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra-
paru» bulunmaktadır. 

Komisyon ve hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
man, asını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunması kabul edilmemiştir, 

(İ) 58 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
var mı efendim?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... * 
Kaıbul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanımda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6136 Sayılı Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun değişik 2 nci maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü, Millî tstih'barat Teşkilatı Müs
teşarlığının ihtiyaçları ile Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme idaresi 
Başkanlığınca, kamu kurumlarına ve bu 
Kanuna göre silah taşımaya hak kazan
mış hakikî şahısların uygun görülen ta
leplerini karşılamak için yurt dışından 
yapılacak alımlar ve 6551 sayılı Barut 
ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Tefer
ruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çı
karılması Hakkında Kanun hükümleri 
saklı kalmak üzere, ateşli silahlarla mer
milerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve sa
vunmada kullanılmak üzere özel olarak 
yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ül
keye sokulması yasaktır. 

i BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeden sonra gelmek üzere 
yeni madde teklifine dair bir önerge var, 
okutuyorum efendim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 58 sıra sayılı ta
sarıya çerçeve madde l'den sonra gel
mek üzere aşağıdaki madde 2'nin eklen
mesini ve tasarının sonraki maddelerinin 
bu değişikliğe göre numaralanmasını say
gılarımızla öneririz. 

Aytekin Kotil 
istanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Kâzım Özev 
Tdkat 

tstemihan Talay 
îçel 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 
Ali Topuz 

tstaribul 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 

«Madde 2. — 6136 sayılı Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesinin bi
rinci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

L Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile bu 
görevlerde bulunmuş olanlar, görevleri
nin devamı süresince belde ve köy sı
nırları içinde demirbaşa kayıtlı silahları 
taşıyabilmek üzere belediye başkanları 
ile köy muhtarları.» 

Gerekçe : Köy muhtarlarına silah 
taşıma yetkisinin çeşitli düzenlemelerle 
tanınmış olması, buna karşılık belediye 
başkanlarının böyle bir yetkisinin bulun
mayışı uygulamada tartışmalara ve fark
lılıklara yol açmaktadır. Özellikle, nüfus 
artışı nedeniyle yeni kurulan belediyeler-
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de, muhtarın silah taşıma yetkisi olup 
da aynı yerin nüfus dışında hiçbir özel
liği değişmemişken belediye başkanının 
silah taşıyamayışı köylerde muhtarlara 
bu yetkinin veriliş gayesiyle de çelişmek
tedir. Bu nedenle, belirtilen değişikliğin 
yapılması gerekmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu teklif, 
tasarıda yoktur, madde olarak teklif 
edilmiş değildir, bir maddenin tadili ve 
değişikliğiyle ilgili değildir. Bu nedenler
le, okunan önerge ile eklenmek istenen 
madde, Başkanlıkça komisyona havale 
edilen ve komisyonda görüşülen tasarıda 
bulunmamaktadır ve yeni bir madde tek
lifi mahiyetindedir. 

Esasen, bu önergeyi işleme koymak 
mümkün değildir; ancak, yerleşen uygu
lamalara göre, komisypn, bu önergeye 
yetersayıdaki üyesiyle katılırsa, yeni bir 
madde gibi üzerinde görüşme açarak, bu 
maddeyle ilgili müzakereleri yapmak ve 
bu maddeyi eklemek mümkün olabilir. 
Şayet, komisyon önergeye katılmazsa ve
ya yetersayıda üyesi hazır bulunmazsa, 
o zmıan önergeyi işleme koymamız, İç
tüzük hükümlerine göre mümkün değil
dir. 

Bu nedenlerle, bu gerekçeyle Komis
yonun görüşünü soruyorum : 

Katılıyor musunuz efendim? 
ÎÇlŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 

GALİP DEMtREL (Malatya) — Öner-
geyj Komisyon olarak katılmıyoruz. Zi
ra, bu husus, zaten, yönetmeliklerle dü
zenlenecek bir husustur, kanun maddesi 
olarak getirilmesine de gerek yoktur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komis
yon, bu konunun tüzükle, nizamnameler
le düzenleneceğini ifade etmiş bulunu
yor. Bu ifade ediş, vazn kanun olarak, 
aynen, Yüksek Kurulunuzca kabul edil
diği zaman hüküm ifade eder; bu şekil

de, her maddenin gerekçesi de hüküm 
ifade eder. 

Bu nedenlerle, önergeyi işleme koy
mam mümkün değildir; ancak, Komis
yon Başkanının yapmış olduğu konuşma 
zabıtlara geçmiştir. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, bu konuda hükümete bir 
som sorabilir miyim? 

RAŞKAN — Sonunda soru sorabilir
siniz; şimdi değil efendim. 

2 nci maddeyi okutacağım, ondan 
sonra sizin sorunuzu alacağım efendim. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kal
dırılsın. 

(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutu

yorum : 
MADDE 2. — 6136 sayılı Ateşli Si

lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanuna aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir. 

«EK MADDE 6. — Millî istihbarat 
Teşkilatının demirbaş silahları ve mermi
leri ile teşkilat mensuplarının silahları ve 
mermilerinin temini veya resmî görevle 
yurt dışına gittiklerinde bir defaya mah
sus olmak üzere getirecekleri silah ve 
mermilerinin yurda sokulmasına dair 
usul ve esaslar Millî istihbarat Teşkila-
tınır görüşü alınarak içişleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanarak Başbakanca onay
lanan yönetmelikte belirtilir. Bu yönet
melik Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

Bunların kayıt ve tescili, merkezde 
toplu olarak meri mevzuat çerçevesinde 
yapılır.» 

BAŞKAN — Ek madde 6 üzerinde 
söz isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Ek madde 7'yi okutuyorum : 
*EK MADDE 7. — Savunma Sana

yii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş
kanlığı, kanunen yurda girmesinde sa
kınca 'bulunmayan silah ve mermileri it
hal eder veya ettirir. Bu silahlar, bu Ka
nuna göre silah taşımaya hak kazanmış 
kişilere satılır. 

Satış şekli, bedeli, satıştan sağlana
cak gelirin dağıtımı, kullanılış biçimi ile 
bununla ilgiıli diğer hususlar adı geçen 
idarenin görüşü alınarak İçişleri Bakan
lığınca hazırlanıp ve Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetme
likle belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek madde 8'J okutuyorum : 
«EK MADDE 8. — Emniyet Genel 

Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve 
mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı per
soneline görevlerinde kullanılmak üzere 
bedeli mukabilinde zatî demirbaş silah 
olarak satılır. Satılan silahların ayrılma, 
ihraç ile benzeri sebeplerle personelden 
geri alınma usul ve esasları ile satılma 
şekil ve şartları, zayii, hasar, onarım, 
kadro standardı dışında bırakılması, eği
tim ve görevde kullanılan mermilerin 
bedelli veya bedelsiz temini İçişleri Ba
kanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit 
olunur. 

Bu Kanuna göre yapılan satışlardan 
elde edilen TL. ve döviz karşılığı, büt
çenin (B) işaretli cetveline gelir ve Em
niyet Genel Müdürlüğü bütçesinin özel 
tertibine ödenek kaydolunur. 

Bu suretle elde edilen gelirin yılı için
de harcanmayan miktarları ertesi yıla 
devredilir ve özel tertipte yer alan bu 

ödenek Genel Müdürlükçe silah ve mer
mi yedek parça alımında kullanılır. 

Bu silahlar ile ilgili muameleler her 
türlü vergi, resim, harç ve resmî kuruluş
lara ait ardiye ücretinden muaftır. 

Bu silahlar ve mermilerin satın alın
ması için gelecek yıllara taahhütlere gi
rişmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yet
kilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — 
Sayın Başkan, bir düzeltme yapmak is
tiyorum redaksiyon olarak. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA

NI GALİP DEMİREL (Malatya) — 
«Bu suretle elde edilen gelirin yılı için
de harcanmayan miktarları ertesi yıla 
devredilir ve özel tertipte yer alan bu 
ödenek Genel Müdürlükçe silah ve mer
mi ile yedek parça alımında kullanılır.» 
olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim, esasında, 
redaksiyon yapılırken bunların göz önün
de tutulması gerekir; ama, uyardığınız 
için teşekkür ederim. 

«... mermi ile yedek parça alımında 
kullanılır» değil mi efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Zaten, aslında, «mermi 
yedek» deyince olmaz. 

Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek madde 9'u okutuyorum : 
«EK MADDE 9. — Emniyet Genel 

Müdürlüğü kadrolarında Emniyet Genel 
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Müdürü, il emniyet müdürü, daire baş
kanı ve genel müdür yardımcısı, teftiş 
kurulu başkanı olarak vazifeli olup da, 
meslekten çıkarma veya memuriyetten ih
raç sebebi dışında, istifa, kurumlararası 
nakil veya emeklilik sebebiyle ayrılanlar 
da ek 8 inci maddedeki satış hükümle
rinden aynen istifade ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen var mı efendim?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek madde 10'u okutuyorum : 
FK MADDE 10. — Standart dışı 

olanlar hariç, demirbaşa kayıtlı ve ha
len personele zimmetli tabancalar bu per
sonele satılır. 

Standart dışı silahlar İçişleri Bakan
lığınca tespit edilecek esaslar çerçevesin
de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafın
dan yurt içinde veya yurt dışında ser
best piyasada satılır. Bu satışlara ait iş
lemler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu ve 2886 sayılı Devlet thale Ka
nunu hükümlerine tabi değildir. 

Birinci ve ikinci fıkralara göre satış
lardan elde edilen gelirler Ek 8 inci mad
de esaslarına göre kullanılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, kabul edilen ek mad
delerle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Soru vardı efendim... 

BAŞKAN — Sonunda sorduracağım 
efendim. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz 

iste/en?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'Oyunun rengini belirtmek üzere, Sa
yın Gürseler; buyurun efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sa>ın Başkan, değerli milletvekilleri; ta
sarının tümü hakkındaki görüşlerimizi 
ve son söz sahibi milletvekili olarak oyu
muzun rengini belirtirken, özellikle, Yü
ce Heyetin dikkatini çekmek istediğim 
bir husus var. Gerçi, bu hususu ben Sa
yın Komisyon Başkanımızla ve Sayın Ba
kanla görüştüm, onlar bu hususun yö
netmelikle düzenlenmesi gerektiğini söy
lüyorlar; ancak, uygulamada bir belir
sizlik olduğu kanısındayım. O da şu
dur : 

6136 sayılı Yasanın 7 nci maddesi
nin bininci 'bendinde, Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Bakanlar Kurulu üyeleri, mil
letvekilleri sayılmış. Sonradan çıkarılan 
listede (15.4.1982 tarih ve 17665 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan 'listede) bun
ların dışında kimiler bu yetkinin ver/ile
ceği -yine 6136 sayılı Yasanın, 7 nci mad-
desıinin üçüncü bendine göre- beliden-
miş. O Mede, köy muhtarları var, bele
diye başkanları yolk. Diyeceksiniz ki, 
«Belediye başkanları da, silah taşııma-
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sın.» Tamam, oma da bir 'diyeceğimi yok; 
anoalk, biliyorsunuz, nüfusu belirli sayı
nın üstüne çıkan köylerimizi belediye ya
pıyoruz. Nüfus 2 bini 1 geçince, işlemle
ri de tamamlarsa orası belediye oluyor. 
Düne kadar oradaki köy muhtarı silah 
taşıma yetkisine sahipken ve orası ertesli 
gün belediye olmakla isminden 'başka 
hiçbir özelliğini değiştirmemişken ve ora
da köy muhtarına hangi gerekçelerle si
lah verdiysek o gerekçeler devam ediyor
ken, belediye başkanıma «Hayır, sen silah 
taşıyamazsın» diyoruz. Çoğu zaman, ora
larda, son köy muhtarı da belediye baş
kanı oluyor. O köy muhtarınım elinde, 
muhtarlığı nedeniyle kendisine verilmiş. 
ruhsat oluyor, aımıa silahı ©Ünden alını
yor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — 'Başkanlığı veriyoruz, silahı 
alıyoruz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Evet, başkanlığı veriyoruz, silahı alıyo
ruz ve o. silah da, köyün deımıif başıyla bilir
likte 'belediyeye devredMiyor. Bıir olay 
meydana gelirse, o 'belediye başkam hak
kında, 6136 sayılı Yasaya muhalefetten 
dava açılabiliyor. 

Bu çelişkiyi gidermek için, ben bu de
ğişiklik önergesini vermıiştim; fakat, Ko
misyon katılmayınca, yeni hir madde ila
vesi şeklinde yorumlandı, ve görüşülmedi. 

Şimdi, Sayın Hükümetimizden 7 nci 
maddenin üçüncü bendindeki yetkiyi kut
lanmasını ve belediye başkanlarınla da bu 
yetkinin tanınmasını, hiç değilse köy muh
tarlığından belediye başkanlığıma geçen 
arkadaşlara 'bu yetkinin verilmeslini, de
vam ettirilmesi gerektiğini isöylemek listi-
yorum. Bu konunun altını çiziyorum. 

Oyumun çengimin de beyaz olacağımı 
saygılarımla arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gürseller. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Sayın arkadaşımı
zın gündeme 'getirdiği konu ile lilgili ola
rak görüşlerimizi şöyle arz etmek isti
yorum. 

Belediye bşkanlarınımı zabıta ıgörevi 
yoktur. Köy muhtarlarının ise ayrıca za
bıta görevleri de vardır. Bundan kaynak
lanarak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar lile Diğer Aletler Hakkındaki 
Kanunun 2478 sayılı Kanunla değişik 7 
noi maddesline göre silah taşımasına izin 
verilen kamu personelini gösteren listede, 
2 nci madde, «zabıta görevine ait tasar
rufta bulunma yetkisini haiz olanlar» diye 
başlar ve «A) Köy muhtarları» diye de
vam eder. 

Yine, 7 noi maddede, üçüncü bentte 
«Bakanlar Kurulu kararıyla silah taşıya-
bi'leoekılerine karar verilen devlet ve be
lediye, özeli idare, kamu iktisadî teşeb
büsleri memurları ve mensupları» diye 
ayrıca sayılmıştır. Bunun dışında, tabiî, 
bir hukukî problem oluyor diye arkadaşı
mızın haklı olarak söylediği konuda da, 
muhtarlık, 'belediyelik haline 'getirilmişse, 
muhtarlığın demirbaşı olan silahın özel 
idareye devri yapılmaktadır, 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü, vergi ve harç muafi

yeti nedeniyle 'açık oyamıaya tabidir; açık 
oylama yapılacaktır. 

Sayın üyeler açık oylamanın, oy ku
tusunun sıralar arasında dolaştırılnııası su
retiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
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2., — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının (GATT) VII nci 
Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/353) (S. Sayısı : 49) (Devam) 

BAŞKAN — Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) 
VII nci Maddesinin! Uygulanmasına. Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısının 
açık oylamasına 223 sayın milletvekili 
liştirak etmiş; 167 kabul 53 ret, 3 geçer
siz oy k#l'anıl!mıştır; böylece, tasanı ka
bul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

4. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 
Amirleri Kütahya Milletvekili Mustafa 
Uğur Ener, istanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel ve Samsun Milletvekili Nafiz 
Kurt'un 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAP 
LAR1 

1. — Bingöl Milletvekili Haydar Bay-
laz'ın, Bingöl İlindeki vatandaşların so
runlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
dem'in yazılı cevabı (7/119) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bingöl merkez köy ve lilçe yallarının! 
ağır geçen kış şartlarından dolayı kapalı 
kalması, yöre halkını evlerinde mahsur 

Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1/406, 2/9) (S. Sayısı : 58) 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler açık oyla
ma işlemi devam etmektedir. Lütfen, oy
larınızı kullanın efendim. 

Oyunu kullanmayan var mı efendim? 
Yok, 

(Oy verme işlemi bitmiştir. 
((Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Ateşli Silahlar ve Bıçak

lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısının açık oylamasına; 197 sayın mil
letvekili katılmış; 195 kabul, 1 ret, 1 çe
kimser oylla, kanun tasarısı kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olmasını dileriz. 
IBugün için, gündemde konuşulacak 

başka bir konu kalmamıştır. 
önümüzdeki hafta toplantı günlerinin 

Ramazan Bayramına rastlaması medeniy
le, 24 Mayıs 1988 Şato günü saat 15.00' 
te toplanmak ve denetim konularını gö
rüşmek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.24 

bırakmıştır. Hayatın Bingöl'de felce uğ
raması karşısında aşağıdaki sorularımın 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Kaya Erdem tarafından yazık' ola
nak cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

1. Ağır geçen kış şartları da olsa, 
tüm Bingöl ilçe ve köylerinin yolları 70 
günden beri niçin kapadı kalmaktadır? 

\h — SORULAR VE CEVAPLAR 
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2. Vatandaşların, kışın soğuğu ve 
enflasyonun ağır şartları ile başbaşa bı
rakılıp, acil tedbir almmaması nedendir? 
Sosyal devletin vazifesi olanı niçin yap
mıyorsunuz? 

3, Köylerdeki elektrik arızaları, sü
rekli halde köylüyü karanlıkta bırakmak
tadır. Söz konusu arızaların giderilip, 
Bingöl köylerinin elektriğe kavuşması için 
ne gibi tedbir aldınız? 

4.ı Hayvanlarına yem, saman gibi ih
tiyaçlarını yolların kapanması nedenliyle 
götürememektedirler. 

5. Yöre halkı yem sıkıntısı çekmek
tedir. 

TC 
Devlet Bakanlığı 12.5.1988 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 03-1/002/0332 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınla 

İlgi: 5 Nisan 1988 tarih ve 7/119 -
651/02988 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile tarafımdan cevaplandı
rılması istenen Bingöl Milletvekili Hay
dar Baylaz'ın yazılı soru önergesine ve
rilen cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Bingöl Milletvekili Sayın Haydar 
Bayliaz'ın yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Bingöl İlinde 1987-1988 kış sezonu 
kar mücadelesi çalişmalarında toplam 
2100 Km. köy yolunda uygulama yapıl
mıştır. Bu çalışmaların ti düzeyinde 11 
ekip halinde sürdürüldüğü anlaşılmakta
dır. Bu ekipler şu şekildedir. 11 adet do-
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zer, 20 adet greyder, 10 adet kar savur
ma makinesi, 15 adet servis aracı 125 
aldet personel. 

Yukarıda belirtilen ekipler kış sezonu 
süresince geceli gündüzlü olmak üzere ve 
vardiye sistemi uygulayarak aralıksız ça
lışmalarını sürdürmüştür. 

Kar mücadele çalışmalarında öncelik 
grup köy yollarına verilerek bütün köy 
yollarında kar mücadele çalışmaları sür
dürülmüş, çok çetin geçen kış şartlarına 
rağmen özellikle grup köy yoları hemen 
hergün trafiğe açık tutulmuştur. Bu ça
lışmalar süresince önergenizde iddia edil
diği şekilde 70 gün kardan ulaşıma kapalı 
köy yolu. olmadığı, Valiliğin verdiği bil
gilerden anlaşılmaktadır. 

Şu anda köy trafo sayısı 490 (mezra 
ve mahalleler dahil) adettir. Trafosuz 
beslenen mahallelerle birlikte bu sayı 550 
civarındadır. Bu kadar trafo sahasında 
kış mevsiminin olumsuz şartlarında arıza 
ortaya çıkmaması mümkün değildir. İm
kânlar nispetinde köylerin elektriksiz 
kalmamasına azamî gayret sarfedilmekte-
dİr, 

Ancak bazı köylerde kar ve yağmur 
nedeniyle 1-2 gün kısa süreli olarak ula
şım mümkün olmadığından, arıza mahal-
lüne ulaşılmadığı Valilikçe bildirilmiştir. 
Dolayısıyla kısa süreli kesintiler vuku 
bulmaktadır. Olumsuz şartlar ortadan 
kalktığında arızalar hemen giderilmekte-
dİr. 

Tedbir olarak, işletmede güvenirliği 
ve sürati sağlamak için kesici ölçü kabin 
inşaatlarının devam ettiği bildirilmiştir. 
En önemli tedbir bu olacaktır. Kabinler 
tamamlandığında geçici arızalar nedeniyle 
köyler elektriksiz kallmayacak, otomatik 
olarak hatlar devreye girecektir. 
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Gümrük Tarif elleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) YII nci Maddesinin Uy-
gulanmasınaı Dair; Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hajkkında Kanun 

Tasansma verilen oyların sonucu : 

Kanunlıaşımıştır. 

Üye Sayası 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çetkimserlen 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanılar 
Açık-Üyelikler 

45ü 
•223» 

•167 
53 

3 
226 

X 

ADANA 
Alhmıet lAlkigtün Aflbaıyrak 
Ledıin Barlas 
Mehmet Ailli IBIitai 

ADIYAMAN 
Aırilf Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Delicâoğlu 
Abdurraihman Karaman 

AFYON 
Hatadi Özsıoy 
Nihat Türfaer, 

AĞRI 
Fecri Alpasillan 
Cezmi Erat 
Yaşar Enyıimaiz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarsian 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Coşkuooğlu 
Haizini Kuıtay 
Mehmet Sağdıç 
Ercan Vurallhan 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Denölz Saykal 
Hasan Çakı* 
Oemgiz Dağyar 

AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzüıgıüıller 

BALIKESİR 
Ali Sami Akfcaş 
Kudret Böflükoğlu 
ismail Dayı 
Fenni Islirayelii 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİTLİS 
Kâmıran İnan 
Fai'k Tarımcııoğtu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkıiın Fırat 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fatihi Çelkbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurtçebe Alptemoçiın 
ilhan Aşkım 

Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş, 
İsmet Tavıgaç 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ersümer 
ilker Genlik 
Mümin Kahraman 
Alyhainı Uıysal 

ÇORUM 
Nevzat Alksu 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Şener İşleten 
ismail Üğdül! 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 

GAZİANTEP 
Mustafa Hükmet Çelebi 
Ahmet Günebalkan 
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Hasam Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöıver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kafa) 
Mehmet Alü Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
M, Vehbi Dinçerlter 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet Biçentürlk 
Ali Bozffl 
Ali Er 
M. îstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı, 
Abdülbaki Albayraık 
îmren Aykut 
Mehmet Necat Eklem 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
İsmail Safa Giray 
Adnan Kahveci 
Altoan Kavak 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Alıi Tanrııyar 
Sudli Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazılt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söytlemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topıçuoğılu 

KARSİ 
İlham Aküzüm 
Mahmut Almak 
Vedat Alıtun 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
H. Salhri Keskin 
Nurhan Tekine! 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergim 
Nuh Mehmet Ka-şıikçı 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbtiien 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Abdullah Tendceoi 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf ErteMim 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Büllenlt Çaparoğlu 
Yusuf Bozıkurt Özal 
Talaıt Zengin 

MANİSA 
Ekrem PakdemirE 
Gürbüz Şakranlı 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattîın Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagü 

NEVŞEHİR 
AM Babaoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 
Haydar Özalp 

ORÜU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Toplkaya 
Şülkrü Yürün 

RİZE 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan SakaLlıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Aydın 
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SİNOP 
HiHmJ Biçer 

SİVAS 
Kaya» Opan 
Safkir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Baıhrj Kara/keçili 

ADANA 
Oünjeıyt Camver 
M. Halife Dağlı 
Abdullah Sedaıt 'Doğam 
Mataıut Keçeli 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Baki Duırarıaız 
Abdulkih Uluitütk 

AMASYA 
Meihimet Talhir Köse 

ANKARA 
TeVfilk Koçak 
Arüfi Sağ 
Rıza Yılmaz 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Himi Ziya Poısıtacı 

BALIKESİR 
Mustafa Çörapçıoğhı 
t. Önıder Kırlı] 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BURSA, 
Oavit Çağlar 

ÇOROM 
Rıza, Ihman 

TOKAT 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avımı Akkan 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduıman 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

(Reddedenler) 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalıay 
Ferit Bora 
Sallın Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ERZİNCAN 
Mustafa, Kul 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
M. Murat Sökmeınoğlu 

İSPARTA 
Ertekin Durutürfc 
İbrahim Gürdialı 

.İSTANBUL 
Ali Haydar Erdoğan 
Mustafa Timisli 

izMm 
Türkân Akyol 
Ahmet Ersin 
Fuat Kılcj 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpanıar 
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YOZGAT 
Cemil Çiçdc 
Aüiı Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Mustafa Tınaz Titiz 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumibaracılbası 
Alaafitin Kurt 
A. Rıza, Sinmen 
Ömer Türkçakal 

KÜTAHYA 
H„ Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 

MANİSA 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengib 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Latif Sakıcn 

SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

.(SİNOP 
Yaşar Topçu 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürselen 

TUNCELİ 
Karnen Genç 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 



T. B. M. M. B : 68 12 . 5 . 1988 0 : 1 

İSTANBUL 
Ay tekin Kotil 

ADANA 
Mehmet Can 
YnUmazs Hocaoğlu 
Selahattilm Kılıç 
Erısta KjoçaK 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 

AFYON 
Metiq Bajlılbeiy 
Mustafa; Kızioğlu 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun, 
Kâzım Ulusoıy 

ANKARA 
Erol Ağagü 
Kâmdl Ateşoğuliarı 
Beşen Bayidatf 
Onural Şeref Bozlkurt 
Melhnıet ÇeMilk 
Ömer Çifftçi 
Riflajt Diker 
Hüsaylin 'Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfilk Ertürk 
Götksel Kaliayenoğlu 
Alpaslan; Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil ŞiMgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tezi 
Zeki Yavuztürfk 
Yaşar Yılmaz 

(Geçersiz Oylar) 

ÎZM1R 
Veli Aksoy! 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zdkeriıya Bahçeci 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Baihattin, Çaloğlu 
Hasan Elkinai 

AYDIN 
Cen|giz Altınikaya 
Mustafa Bozlkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhama Binici 
Mehmet Ali Doğuşlu 

(BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şajmıiıl Kazolkoğlu 

BURDUR 
İbrahim Özel 

BURSA 
Abdüllkadir Cenlkoiıler 
B̂  Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıikılaır 
Mustafa Ertuğru! Ünlü 
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SİİRT 
Zöki Çeliker 

ÇANKIRI 
Alü Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Alkkaya 
Mithat Balak 
Mustafa Namlıı 
Cemal Şalhin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Ava 
(Bşkv.) 
Adnan Keskin 
Hüdaâ Orail (Bşkv.) 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
Mehmetl Kahraman 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 

ELAZIÖ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçülkel 
Nizamettiin Özdoğan 
Alü Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Balkan) 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay GemaJmaz 
Mehmet Kahraman 



T. B. M. M. B: 68 12 . 5 . 1988 O : 1 

İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa, Rıffkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvii 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 

GtftRElSUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Naim Geylaınd 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Öner Miski 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aylkon Doğan 

ÎÇEL 
Btem Cankurtaran 
Etkin Dikmen 
Durmuş Filkri Sağlar 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Behiç Sa;di Abbasoğlu 
Alvni Akyol 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştünk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (1. A.) 
Orhan Demiııtaş 
Halil Orhan Brgüder 
Nuri Göfcalp 
Temeli Gündoğdu 

Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet Cavk Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğhı 
Mehmet MoğuDtay 
Hüsnjü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Topuz 
Namılk Kemal Zeybek 

İZMİR 
K. Kemal Anadol 
M. Turan; Bayazııt 
Işın Çelebi 
Halit Çulhaoğlu 
Akın Gönen 
Erol Güngör, 
Erdaıl1 İnönü 
Birgenı Keleş 
Iişılay Saygın 
Neccar Türkean 

KAHRAMANMARAŞ 
Atiılila İmamoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgiöğlıu 

KAYSERİ 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Seyit Hail Özsoy 
Mustafa Şahin 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
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KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşkv.) 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Kadir Demir 
Mustafa Dİnelk 
Ziya Ercan 
Adil Küçülk 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanın 

(MALATYA 
İbrahim Alksoy 
Galip Demine! 
Metim Bmiroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önoi Sakar 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlıioğtu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahapı Dizdaroğlu 
İz. 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlü 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 
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RİZE ' 
Mustafaı Nazikıoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Afomel Neidim 

SAMSUN 
Mehmet Alkarca 
Kemali Akkaya 
tlyas Aktaş (Bşkv.) 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 

SİİRT» 
îdris Arıkan 
IKemal Birlik. 
M. Abdürrezak Ceylan 
Kudbetıtin Hamidi 

fSINOP 
özer Gürbüz 

B : 68 12 . 5 . 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 

(ŞANLIURFA 
Muraıfl Batan 
Mustafa Demir; 
Osman Doğan 
Aziz Bülbnıt Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaıevıliii 
Enıiis Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürellere 
Kâzım özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Byü)p Aşık 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR: 1 

l O : 1 

Mehmet Çaknroğlu 
Hayrettin KurbetHi 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Gülen 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin! Aydın Arvasıi 
İhsan Bedirhaınıoğlü 
Reşit Çellik 
Muslih Görenıtaş 
Selahaıttin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Lutfuıllaih Kayalar 

ZONGULDAK 
Şinasi Altınter 
Tevf ik Ertüzüü 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 
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Ateşli Silaihlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Kütahya 
Milletvekili Mustafa Uğur Ener, İstanbul Milletvekili Yüksfel Çengel ve Samsun Mil
letvekili Nafiz Kurt'un 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun IBazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifine verilen 

oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 

Oy Verenler 

Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çdkinserler 

Geçersiz Oylan 

Oya Katılmayanlar 

Açuk Üyelikler 

450 

197 

195 

1 

1 

2512 

1 

ADANA 
Alhmet Alkgün Aflbayraflc 
Ledin Badas 
Mehmet Ali Bilici 
M. 'HaÜt Dağlı 
Yı taaz Hocaıoğlu 
Ensün Koçak: 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Akıif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Albdurrahman Karaman 

AFYON 
Halmdi Özsoy 
Nihalt Türfcer, 
Afbdulah Uluıtöiırk 

AĞRI 
Fecni Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Enyıimaz 
Mehmet Yaşap 

AMASYA 
İsmet Özanslan 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rifıait Diker 
Tevfik Koçalk 
Mehmet Sezai Pekuıslu 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralihan 

ANTALYA 
Denülz Baykal 
Hasan Çakır. 
Cengiz Dağyar 

ARTVÎN 
Ayhan Arif ağaoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınlkaya 
Musitafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 

BALIKESİR 
Ali Sami Akikaş 
Kudret Bölüfcoğiu 

Musitafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni îslimıyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edüp Uğur 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

IBİTLIS 
Kattıran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fetlhi Çefkbaış 

BURSA 
A, Kurtçebe Alptemoçin 
tllhan Aşkın 
Cava Çağlar 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabumiş 
ismet Taygaç 
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ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ensümer 
ilker Genlik 
Mümin Kahraman 

ÇORUM 
Ünal Aklkaya 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlu 

DENÎZLt 
Muzaffer Arıcı 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ahmet Günebakan 
Hasanı Celâl Güzel 
Hasan Tanoöver 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Alii Karadeniz • 
Yavuz Kaymen 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Muhittin Karaman 
Malhmuit Oltan Sungurlu 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Kanaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Murat Sökmenpğlu 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdali 

ÎÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozen 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
İsmail Safa Giray 
Adnan 'Kahveci 
Altan Kavak 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
ismet Kaya1 Erdeim 
Burhan Cahit Gündüz 
Fuat Kile* 
Işüay Saygın 
Ramız Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 

Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
AH Şahin 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Yaisıin Bozkurt 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesıkioğlu 
Sabri Keskin 
Nurhan Tekine! 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşılkçı 
Abdulmecit Yağajı 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Aliaıattin Kurt 
A. Rıza Sinmen 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa: Dineik 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haıydar Koyuncu 
Adili Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
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KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

İMALATYA 
M, Bylenıt Çorapçıoğlu 
Galip Demirdi 
Metin Emiroğlu 
Yulsuf BozJkuırt Özal 
Talaıt Zengin 

^MANİSA 
Sümer Orat 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz. Şakranlı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Musa Gökbel 
Latif S a t a 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 

'NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORIDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürüıfl 

RİZE 
A, Mesut Yılmaz 

'SAMSUN 
Mehmet Aydım 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

IS1NOP 
Himi! Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 

Kaya Opan 
Şajk^ Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

TOKAT] 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avınıi Akkan 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakif Ergin 
Luıtfuillah Kayalar 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel1 Atajsoiy 
Ömer Barutçu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

(Reddeden) 

İÇEL 
M. Istemihan TaJay 

(Çekimser) 

ANTALYA 
İbrahim Demir 

ADANA 
Mehmet Can 
Cünıeyıt Camver 
Albdufllajh Sedait Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattîn Kılıç 

(Oya Katılmayanlar) 

İbrahim Öztiirk 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Mdbiınj Bahbey 
Baki Dujrtmaz 
Mustafa Kızıloğlu 

AMASYA 
Mehmet Tahk Köse 
Hasan Adnan Tutkun, 
Kâzım Uiusoıy 

ANKARA 
Erol Ağagü 
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Kârmil Atâşoğuları 
Beşe* Baydan 
Omura! Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyfkı Barlaıs Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kailaıycıoğlu 
Hazım Kutaıy 
Alpasİaını Pehlıivanlı 
Arif Sağ 
Halil Şıvgın 
İbralhkn Tez 
Zelki Yavuztürk: 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
AJdlil Aydın, 
Zekerüya. Bahçeci 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Baihattün ÇaloğJu 
Hajsan Ekinci 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
1. Önlder Kıriij 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
İlhami Binici 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLIİÎS 
Muhyettijn Muıtlu 

BOLU 
Nevzaifi Durufcan 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şajmıil Kazolkoglu 

BURDUR 
Sait Ekindi 
İbrahim özel 

BURSA 
Abdullah Cenkçiler 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker, Tuncay 

ÇORUM 
Mithat, Balak 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Ava 
(Bşkv.) 
Ayçan ÇakıroğuU'aırı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşkv.) 
İsmail Şengütı 

DİYARBAKIR 
Abdullkadiir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahramam 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetiln 
Erda$ Kalkan 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükei 
Nizametttin Özdoğan 
Ali Rıza Septıioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
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ERZİNCAN 
Yıldırım Akbülut (Başkan) 
Mustafa, Kul 

ERZURUM 
Togay Gemaflmaz 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zdki Ünal' 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hükmet Çelebi 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 

HAKKÂRİ 
Naim Geylaıni 
Cumhur Keskin 

HATAV 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Öner Miski 
Alıi Uyar. 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Btem Cankurtaran 
Ekin Dikmem 
Durmuş Filkri Sağlar 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyoİ 
B. Doğancam Akyürek 
Yaşar Albayrak 
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Abdullah Baştünk 
İsmail Cem 
YüKsel Çengel (t. A.) 
Orhan Demirıtaış 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali jHaydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Bngüder 
Nuri Gökalp 
Temeli Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş . 
Talat îçözi 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet Cavit Kavalk 
R. Eroüment Konukman 
Aytekim Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğulltay 
Hüsmü Okçuoğlu 
tsmaıil Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf (Kenan Sönmez 
Aflii Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Namılk Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemali Anadol 
M. Turan, Bayazıt 
Işını Çelebi 
Halil Çudhaoğlu 
Ahmet Ersim 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal înönü 
Kemal Karhan 

Bilgem Keleş 
lNeccar Türkcan 
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KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altım 
Sabri Araş 
Kerem Güneş 

'KAYSERİ 
A. Servet Haeıpaşaoğkı 
SeyJt Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşkv.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onun Kurnbâracıbaşı 
Ömer Tüfkçakal 

, (KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener (1. A.) 
Mehmet Rauf ErteMnı . 

MALATYA 
İbrahim Aksoy ' 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengîn; 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
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Abdülvahap Dizdaroğiu 
(İz.) 
Mehmet Adnan Ekmen 

• Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz. 

MUĞLA 
Tufan Doğu 

" MUŞ' 
Erkan Kemaloğlu 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlü 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Dalda! 
Maihmut Öztürk 
Biırisıel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdıemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazükoğlu 
Mustafa Parlak * 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidkn 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan 'SakaUıoğhj 
Ersin Taranoğlu. 

SAMSUN x 

Mehmet Alkarca 
Kemad Akkaya. 
llyas Aktaş (Bşkv.) 
Cemal Alişaın, 
Hüseyin Özalp 



T. B. M. M. B : 68 1 2 . 5 . 1988 O : 1 

İSÎİRT 
İdris Arı kan 
(Kemal Birlik 
M. Abdurrezak. Ceylan 
Zelk'i Çeliker 
Kudbettin Haımidi 

SİNDE 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

StVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat! Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Balhri Karakeçili 
Aziz BÜlteM Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
Eırıüs Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Talaıt Sargın 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Hayrettin Kuırbetli 

TUNCELİ 
Kemer Genç 
Orhan Veli Yıldıran 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR: 1 

• • ^ » » » • • 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyinı Aydın Arva&i 
İhsan Bedirhalnıoğlu 
Reşit Çeltik 
Muslin Görentaş 
Selahaıttin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şînasi Altınıer 
Tevfiık Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlü 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

68 INCt BİRLEŞİM 

12 . 5 . 1988 Perşembe 

Saat : 15.00 

1! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 

Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir <?3*/-
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

3. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Golftan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
İnci, içtüzüğün 100 ve 101 İnci madde
leri uyanınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

4. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesaplan ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunlan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

6. — Tokat Milletvekili' Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

8. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 



Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

9. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kirlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişiklin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli »ilah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kev 
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Cı Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) ., 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başlbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili,Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — îzmir Milletvekili Türkân Ak-
yorun, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söikmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru Önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl 
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos 
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerkşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korktaıaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atlamaların ne zaman 
yapılacağıma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — izmir Milletvekili Necoar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — içel Milletvekili M. tstemıihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı 
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter-



siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili R.ıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl^ 
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum îli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
çakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Hine bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 

vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD üe yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekilli Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
(D 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami-



İare ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, bazı bürokratların aynı zamanda 
A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner-. 
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Al)i Eser' 
Sn, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, bamkallardakıi döviz tevdiat he
saplarıma ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Savun
ma Bakanından sözlü, soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ıo, sağlık ocakll arına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog

ramlarınla geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6A96) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
- idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma illişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişikin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerim mağduriyetilerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişikin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

58. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak ilimin su ihtiyacımı 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 



tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/72) 

60. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
lil'işkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkim Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açıilmasından sonra yaptırı
lan tamirata lişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

65. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-
oğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/97) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

67. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

68. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

69. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

70. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

71. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

73. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

74. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 



75. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük Demir - Çelik Fab
rikası îç Hizmetler Müdürlüğü idare bi
nasının restorasyonuna ve bu binanın 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme 
Vakfına verildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

76. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

77. — tzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER 

İSLER 
1. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 2. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının (GATT) VII nci 
Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/353) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 
10.5.1988) 

3. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna iki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi idare Amirleri Kütahya Millet
vekili Mustafa Uğur Ener, İstanbul Mil
letvekili Yüksel Çengel ve Samsun Mil
letvekili Nafiz Kurt'un 5682 sayılı Pasa
port Kanununun 14 üncü Maddesinin (A) 
Bendinin 2 nci Fıkrası l e (C) Bendinin 2 
nci Fıkrasının İlk Cümlesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Ko
misyonu Raporu (1/416, 2/10) (S. Sayısı: 
57) (Dağıtma tarihi: 10.5.1988) 

4. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 
Amirleri Kütahya Milletvekili Mustafa 
Uğur Ener, istanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel ve Samsun Milletvekili Nafiz 
Kurt'un 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyo
nu Raporu (1/406, 2/9) (S. Sayısı: 58) 
(Dağıtma tarihi: 10.5.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T . B . M . M . (S. Sayısı : 49) 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
(GATT) VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1 /353) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 8.1. 1988 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
07/196-1311/01055 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

önceki Hükümet dönemkide hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzü
ğün 78 İnci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun 
tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüşttir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

1/748 Gümrük Tariföleri ve Ticaret Genel Arılaşmasının (GATT) VII. Mad
desinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın Oaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 13 , 3 ._ 1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md, 
18/101-1980/01899 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
123.1986 tarihinde karcrh^tırılan «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu-
hıduğu Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekil olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel'de imzalanan «Eşyanın Gümrük Kıymetine Mü
tedair Mukavelename» 12 Ocak 1955 tarih ve 6449 sayılı Kanunlla kabul edilmiş ve 
Gümrük Kanunumuzun 65 inci maddesi bu Sözleşme hükümlerine göre düzenlene
rek bugüne kadar uygulanmıştır. 

Ancak, 1973 - 1979 yılları arasında Cenevre'de GATT çerçevesinde sürdürülen 
Tokyo Round Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri sonucu ortaya çıkan Kod, Düzen
leme ve Protokollardan «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşmasının (GATT) VII. 
maddesinin uygulanmasına ilişkin Anlaşma» kısa adıyla «Cenevre Gümrük Kıy
met Kodu» 1 Ocak 1981 tarihinde imzalanarak, imzacı ülkeler açısından yürürlüğe 
girmiştir. 

iSözkonusu Anlaşmanın, aralarında Türkiye'nin dış ticaretinde büyük payları olan 
33 Geilşmiş ve Gelişme Yolundaki Ülke tarafından kabul edilmiş olması; 

Uluslararası düzeyde aynı konuya liüşkin iki anlaşmanın uzun süre devam ede
meyeceğinin, üllkemiizin halen uygulamakta olduğu Brüksel Kıymet Sözleşmesi'nin ya 
kendiliğinden, ya da Gümrük işbirliği Konseyince hazırlanacak bir tavsiye kararı 
uyarınca yürürlükten kalkabileceği; 

Hükümetimizin uyguladığı serbest piyasa ekonomisi ve dış ticaretiımizin serbest
leştirilmesi hususları gözönünde bulundurularak yukarıda sözü edilen «Cenevre Güm
rük Kıymet Kodu» nun kabulünde fayda ve lüzum mülahaza edilmektedir. 

Sözkonusu Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüksek tetkik ve tasvipleri
ne arz olunur. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı 

Dışişleri Komisyonu 24 . 3 - 1988 
Esas No. : 1/353 
Karar No. : 16 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECJLM BAŞKANLIĞINA 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaçimlaisıiraın (GATT) VII. Maddesdn'ln 
Uygulanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı» Komisyonumuzun 23.3.1988 tarihli Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi hükümetimizin uyguladığı serbest piyasa ekono
misi ve dış ticaretiımizin serbestleştirilmesi hususları gözönünde bulundurularak tasa
rı Komisyonumuzca da uygun mütalaa edilmiş ve usulüne uygun şekilde görüşülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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Tasarı, havalesi gereğince Plan ve Bütçe 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Baston 
M. Vehbi Dinçerler 

Haltlaıy ' 
Kâtip 

H. Adnan Tutkun 
Almiaisiya 

Üye 
Fethi Çelikbas 

Burdur 
Üye 

Erol Güngör 
îzimliır 

Üye 
Esat Kıratlıoğlu 

Neşettir 
Üye 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 

Sözcü 
M. Cavit Kavak 

İstanbul 
Üye 

T, Yasar Gülez 
Dolu 
Üye 

L. Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

Üye 
Nurettin Yılmaz 

Mardin 
İmızada bulunamadı 

Üye 
Bahri Kibar 

Ondu 
Üye 

Ali Şakir Ergin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 4.5. 1988 

Esas No. : 1/353 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurudunca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Düşüşleri Komisyonunda görüşü
lerek kaibul edildikten sonra Komisyonumuza havale ©dilen «Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının (GATT) VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 
4.5.1988 tarihinde yaptığı 32 nci birleşimde Dışişleri Bakanlığı, Maîiye ve Gümrük Ba
kanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de kaıtüîmasıyla görü-

Komiisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan göriişnıelerde 1 Ocak 1981 tari
hinde yürürlüğe giren «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII. mad
desinin Uygulanmasına Dair Anla,şma»nın neden 5 yülük bir aradan sonra 5 Şu'bat 1986 
tarihinde Hükümetimizce imzalanmış olduğu, Cenevre Gümrük Kıymet Kodunun kabu
lünde ülkemizin ne gibi menfaatlerinin bulunduğu, Eşyanın ticarî kıymet-inin tespitin-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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de her iki anlaşma ile getirilmiş olan sistemlerin hangsınin ticarî bünyemize daha uygun 
düşeceği gibi konulara değinilmiştir. 

Hükümetçe verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bilgilerde; 1 Ocak 1981 tarihinde yü
rürlüğe giren kısa adıyla «Cenevre Gümrük Kıymet Kodu» anlaşmasının Türkiye ta
ralından 5 Şubat 1986 tarihinde imzalanmış olmasının gecikme kabul edilemiyeceğini 
yeni sisteme uyumun sağlanabilmesi için belli bir zamana ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş 
ve yeni anlaşma ile getirilen sistemin daha çağdaş ve objektif esaslara dayandığı vurgu
lanarak, ülkemiz açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca 
da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, anlaşmanın onaylandığının uy
gun bulunduğuna dair 1 inci maddle ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü 
maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kumlun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
İlhan A^kın 

Bursa 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

İbrahim Demir 
Antalya 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Ali Topuz 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Sümer Oral 
Manlisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Kemal Akkaya 
Samsun 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Mehmet DeUceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir [Ateş 
Gaziantep 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Şakir Şeker 
Sivas 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) VII. Maddesinin 
Uygulanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1 Ocak 1981 tarihinde yürürlüğe giren ve Hülkümetim'izce 5 Şubat 
1986 tarihinde imzalanan «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII. 
maddesinin Uygıilanmasma Dair Anlaşma»nın (ekinde ıblelirtiilen rezervler beyan edil
mek kaydıyla) onaylanması uygun bulunmuştur. 

'MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakana ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Balkanı 

A. Karaevli 
Millî Savunma Bakan. V. 

S. N. Türel 
Dışişleri Bakanı 

V. Halef oğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve St>or Bakanı Y. 

H. H. Doğan 
Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı 

M. Aydın 
Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı 

H. H. Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. C. Aral 

12 . 3 . 1986 

Devilelt Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakam 

M. T. Titiz 
Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

İçişleri Bakam 
Y. Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Bayındıriıık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasının (GATT) VII. Maddesinin Uy
gulanmasına Dair Anlaşmanın Onaylan

masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inoi mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasının (GATT) VII. Maddesinin Uy
gulanmasına Dair Anlaşmanın Onaylan

masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen ka/bul edil
miştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen ka'bul edil
miştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kalbul edil-
mişfüir. 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDE-
SİNİN UYGULANMASINA DAİR ANLAŞMA 

(GENEL GtlR!Î$ 

1. (Bu Ainllaşma çerçevesinde Gümırtülk Kıymetinim ıbelnlenmesli içürı esas kaynak, 
1 inci Maddede tanımlandığı sekiliyle «Ticarî İşlem Kıymeti» dir. But Madde, diğer
leri (meyanımda, gümrük kıymetinin parçalarını meydana getirdiği kaibul ediıllen belirli 
bazı umsurilaınn a'lıcı tarafından üstlenildiği, ancak liitlhall eşyası için fiilen ödenmiş ya 
da ödenecek fiyatta ayarlamiDar öngören '8 inci Madde dile Ibifllikıte düşünüfaıel'idir. 8 
inci madde, aynı zamanda, ıticarî işlem kıymeti içinde satıcıdan alıcıya paradan ziyade 
belirli malar ve hizmetler sekilini allan Ibazı yükümlülüklerin dahil1 edilmesini de ön
görmektedir. 2 nci ve 7 moi Maddeler (7 nci Madde da)hii!H) gürrarük kıyırnötinıin 1 inci 
Madde 'hükümleri çerçevesinde belirlenememesi hainde, nasıl) (belirleneceği! konusun
daki usuleri göstermektedir, 

2. Gümrük kıymetinin 1 inci Madde 'hüklümllerıi! çerçevesinde ıbdlidlenememesi 
durumumda, gümrük Maresi ve ithalatçı, 2 nci ve 3 üncü Maddelerin hüküımllerlimin 
uygulanması suretiyle kıymetin esasımı beiırtemek aımacıyfa (istişarede bulunurlar. ör
neğin, ithalatçının, aynı veya Ibenzeri ithali eşyasımın gümrük kıymetti hakkında, ithal 
limanındaki gümrük idaresinin o anıda ellinde ibuliunımayan bazı IhMIgiıIıere salhiıp ollduğu 
durumlar olabilir. Tam tersine, Gümrük idaresi de aynı veya benzeni ithali eşyasının 
gümrük kıymeti hakkında, ithalatçının koHaylııklla ©dinemeyeceği bazu bMlgİere sahip 
Olabilir. Ticarî gizliliğin 'gereklilerine ıriayöt ederek iki ıtanaf arasında istişarede bulun
ma, gümrük kıymeti için doğru bir temellin tespit edilmesi amacıyla bilgilerin teati 
edilmesini sağlayacaktır* 

3. 5 inci ve 6 nıcr Maddeler, iıth'al eşyasının veya aynı veya benzeri ithal eşya
sının ticarî ikilem kıymetine dayanılarak belirlenemediği durumlarda, Gümrük Kıy
metinin /tespit edilmesi için iki esas öngörmektedir. 5 inci Maddenin 1 inci paragrafı 
uyarınca gümrük kıymeti ithal ülkesinde satıcıyla. bağlantılı olmayan alıcının ithal 
ettiği sekiliyle satılan eşyanın fiyatı esas aılınarak tespit edilir. İthallatçu, keza, istediği 
takdirde, itihalalfitan sonra iışllenmlilş veya değfişlMiiğe ıtalbi tuıtullmuş eşyanın 5 inci Madde 
çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlama hakkına sahiptir. 6 ncı Madde 
uyarınca Gümrük kıymeti hesaplanmış kıymet esasına göre belirlenir. Bu iki metodun 
bazı güçlükler ortaya çıkarması nedeniyle ithalatçı, 4 üncü Madde hükümlerine göre, me
todun uygulanış sırasını seçme hakkıma sahip hulıunımaktadıır. 

4. 7 nıai Madde gümrük kıymetinin, daha önceki maddelerin hükümleri uya
rınca tespit edilemediği durumlarda, nasıl belirleneoeğiniı açıklamaktadır. 
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GİRÎŞj 

Bu Anlaşmanın Tarafları (bundan böyle Taraflar olarak anılacaktır), Çok Ta
raflı Ticaret Müzakerelerini göz önünde bulundurarak, 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (bundan böyle Genel Anlaşma 
veya GATT olarak anılacaktır) amaçlarını geliştirmeyi ve Gelişme Yolundaki Ülke
lerin Uluslararası ticaretine ilave çıkarlar sağlamayı arzu ederek, 

Genel Anlaşmanın VII nci maddesi hükümlerinin önemini kabul ederek ve uy
gulamalarında daha fazla yeknesaklık ve kesinlik sağlamak için kurallar gelitşirmeyi 
arzu ederek, 

Eşyanın keyfî ya da itibarî gümrük kıymetlerimin kullamlmasını önleyen, adil, 
yeknesak ve tarafsız bir gümrük kıymeti sisteminin gerekli olduğunu kabul ederek, 

Eşyanın gümrük kıymetinin esasının, mümkün olduğu ölçüde, değerlendirilecek 
eşyanın ticarî işlem kıymeti olması gerektiğini kabul ederek, 

Gümrük kıymetini ticarî uygulamalarla uyumlu, 'basit ve adil kıstaslara dayan
dırılması ve değerlendirme usullerinin tedarik kaynakları arasında fark gözetmeyen 
genel bir uygulama olması gerektiğini kabul ederek, 

Değerlendirme işlemlerinin damping ile mücadele için kullanılması gerektiğini 
kabul ederek, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

BÖLÜM I 

GÜMRÜK KIYMETİNE İLİŞKİN KURALLAR 

Madde lj 

1. ithal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın ticarî işlem kıymetidir, yani eşya, 
ithal ülkesine ihraç amacıyla satıldığında, fiilen ödenmiş ya da ödenecek olan ve 
8 inci madde hükümlerine uygun olarak ayarlanmış fiyattır; şu şartla ki, 

a) Eşyanın alıcı tarafından kullanımı ya da başkasına devri konusunda aşağıda 
belirtilenler dışında hiçbir kısıtlama olmamalıdır: 

i) İthal ülkesi kanunları veya kamu idareleri tarafından konulmuş ya da gerekli 
görülen kısıtlamalar; 

ii) Eşyanın yenideh satılabileceği coğrafî bölgeyi sınırlayan kısıtlamalar; ya da, 
iii) Eşyanın kıymetini önemli ölçüde etkilemeye'n kısıtlamalar. 
b) Satış veya fiyat, değerlendirilmekte olan eşyaya ilişkin kıymeti, tespit edile

meyen şart ya da hükme tabi olmamalıdır. 
c) 8 inci maddle hükümleri uyarınca bir ayarlama yapmak mümkün olmadıkça, 

alıcı tarafından eşyanın sonradan yapılan satışı, devri ya da kullanımından hâsıl olan 
kazancın hiçbir bölümü dolaylı veya dolaysız şekilde satıcıya dönmemelidir. 

d) Alıcı ile satıcı bağlantılı olmamalıdır, veya bağlantılı iseler, ticarî işlem 'kıy
meti bu maddenin ikinci paragrafı hükümleri uyarınca gümrük amacıyla kabul edile
bilir olmalıdır. 
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2. a) Ticarî işlem kıymetinin birinci paragraf kapsamında kabul 'edilebilir 
olup olmadığının tespitinde, alıcı ile satıcının 15 inci madde anlamında bağlantılı ol
maları, ticarî işlem kıymetinin kabul edilmemesi için tek başına ye'terlii bir neden teş
kil etmeyecektir. Böyle bir durumda satışa ilişkin şartlar incelenecek ve bağlantının 
fiyatı etkilememiş olması halinde ticarî işlem kıymeti kabul edilecektir, ithalatçı veya 
diğer kaynaklardan elde edilen bilgilere 'göre, gümrük idaresinin bağlantının fiyatı et
kilediği görüşünü benıimsemesine yol açacak nedenler varsa, bu nedenleri ithalatçıya 
bildirecek ve cevapiayabilmesi için ona makul bir imkân tanınacaktır. İthalatçı talep 
ettiği takdirde, bu nedenler kendisine yazılı o'laralk iletilecektir. 

b) Bağlantılı kişiler arasındaki bir satışta, ithalatçının, ticarî işlem kıymetinin, 
aynı veya hemen hemen aynı zamanlarda oluşan, aşağıdaki kıymetle'rden birine çok 
yaklaştığını kanıtlaması halinde bu ticarî işlem kıymeti kabul edilecek ve eşya birinci 
paragraf hükümlerine uygun olarak değerlendirilecektir: 

i) Aynı ya da benzeri eşyanın aynı ithal ülkesine ihracı için bağlantılı olmayan 
alıcılara yapılan satışlardaki ticarî işlem kıymeti; 

ii) 5 inci madde hükümlerine gör|e belirlenmiş olan aynı veya benzeri eşyanın 
gümrük kıymeti; 

liii) 6 ncı madde hükümlerine göre belirlenmiş olan aynı veya benzeri eşyanın 
gümrük kıymeti; 

(*) iv) Karşılaştırılan herhangi bir ticarî işlemdeki satıcıların bağlantılı olmama
ları kaydıyla, farklı bir üretim ülkesiınden gelen aynı eşyanın aynı ithal ülkesine ih
racında bağlantılı olmayan alıcılara satışındaki ticarî işlem kıymeti. 

Yukarıdaki kıstasların uygulanmasında, ticaret seviyeleri, miktar seviyeleri, 8 inci 
maddede sayılan unsurlar ve alıcı ile kendisinin bağlı olmadığı satışlarda satıcının yük
lendiği masraflar ile! alıcı lil'e bağlantısı olması halindeki satışlarda üstlenmediği mas
raflar arasında ortaya çıkan farklılıklar mutlaka dikkate alınacaktır, 

c) Yukarıdaki 2/(b) paragrafında sayılan kıstaslar ithalatçının isteği üzerine ve 
sadec;e kıyaslama amacıyla kullanılacaktır. 2(b) paragrafına dayanılarak yerine kaim 
olacak kıymetler belirlenemez. 

Madde 2 

1. a) İthal eşyasının gümrük kıymeti birinci madde hükümlerine göre belirle* 
nemiyorsa, gümrük kıymeti, aynı ithal ülkesine ihraç amacıyla satılan ve değerlen
dirilecek eşya ile aynı ya da hemen hemen aynı zamanda ihraç edilen aynı eşyanın 
ticarî işlem kıymetidir. 

b) Bu maddenin uygulanmasında, aynı ticarî seviyede ve hemen hemen aynı mik
tarda satılmış olan aynı eşyanın ticarî işlem ikıymeti kullanılarak: gümrük kıymeti be
lirlenecektir. Bu tür bir satış bulunmadığı takdirde, ticarî seviye ve/veya miktara iliş
kin farklılıklar dikkate alınarak ayarlanmış, değişik ticarî seviye ve/veya miktarda sa-

(*) Anlaşmanın 1 inci maddesinin 2 b) iv) paragrafında yer alan hüküm, Anlaş
ma Protokolünün I, 1 paragrafı ile kaldırılmıştır. 
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tılmış aynı eşyanın ticarî işlem kıymeti kullanılacaktır. Ancak kıymetin artmasına ya 
da azalmasına n;eden olan bu tür ayarlamalar, ayarlamanın makul ve doğruluğunu 
açıkça gösteren delililere dayandırılmalıdır. 

2. 8 inci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen maliyet ve masrafların ticarî 
işlem kıymetine dahil edildiği hallerde bu kıymet, uzaklık ve taşımacılık türü farklı
lıklar nedeniyle ithal eşyası ile söz konusu aynı eşyaya yapılan harcamalar arasında 
olabilecek önemli farklılıklar dikkate alınarak bir ayarlama yapılır. 

3. Bu maddenin uygulanması sırasında aynı eşyanın birden fazla ticarî işlem kıy
meti bulunduğu takdirde, ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde bunlardan en 
düşük olanı kullanılır. 

Madde; 3 

1. a) İthal eşyasının gümrük kıymeti 1 inci ve 2 nci madde hükümlerine göre 
belMenamiyorsa, gümrük kıymeti, aynı ithal ülkesinle ihraç amacıyla satılan ve de
ğerlendirilecek eşya ile aynı ya da hemen hemen aynı zamanda ihraç edilen benzeri 
eşyanın ticarî işlem kıymeti olacaktır. 

b) Bu maddenin uygulanmasında gümrük kıymeti, aynı ticarî seviyede ve he
men hemen aynı miktarda satılmış olan benzeri eşyanın ticarî işlem kıymeti kullanıla
rak belirlenecektir. Bu tür bir satış bulunmadığı takdirde, ticarî seviye ve/veya mik
tara ilişkin farklılıklar dikkate alınarak ayarlanmış, değişik ticarî seviye ve/veya mik 
tarda satılmış benzeri eşyanın ticarî işlem kıymeti kullanılır; ancak kıymetin artması
na ya da azalmasına neden olan bu tür ayarlamalar, ayarlamanın makul ve doğrulu
ğunu açıkça gösteren delillere dayandırılmalıdır. 

2. 8 inci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen, maliyet ve masrafların ticarî 
işlem kıymetine dahil edildiği durumlarda, uzaklık ve taşımacılık türü farklılıklar ne
deniyle ithal eşyası ile söz konusu benzeri eşyanın maliyet ve masrafları arasında ola
bilecek önemli farklılıklar dikkate alınarak bir ayarlama yapılacaktır. 

Madde 4 

İthal eşyasının gümrük kıymeti 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeler hükümleri uya
rınca belirlenemiyorsa, gümrük kıymeti 5 inci madde hükümlerine göre belirlenir; 
gümrük kıymeti bu maddeye göre de belirlene'miyorsa 6 nci madde hükümlerine göre 
belirlenir; ancak ithalatçının isteği üzerine 5 inci ve 6 nci maddelerin uygulama sıraları 
değiştirilebilir. 

Madde 5 

1. a) Eğer ithal eşyası ya da ithal edilmiş aynı veya benzeri eşya, ithal ülke
sinde ithal edilmiş olduğu şekilde satılmış ise, bu madde uyarınca ithal eşyasının güm
rük kıymeti, değerlendirile'cek eşyanın ithali sırasında ya da hemen hemen aynı za
manda alıcı ile bağlantılı olmayan kişilere satılan en yüksek toplam miktardaki ithal 
eşyasını ya da ithal edilmiş aynı veya benzeri eşyanın satışındaki birim fiyatına, aşağı
daki unsurlara ilişkin indirimler yapılmak suretiyle dayandırılır: 
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i) Bu ülkeye ithal edilen aynı tip veya aynı kategorideki eşya için genellikle 
ödenmiş ya da ödenmesinde anlaşmaya varılmış komisyonlar dle bu satışlara ilişkin 
gjeneliikle uygulanan kâr hadleri ve genel harcamalar; 

ii) ithal ülkesinde tahakkuk eden mutat taşıma ve sigorta harcamaları ile buna 
bağlı harcamalar; 

iii) Gerektiğinde 8 inci maddenin 2 nci paragrafında öngörülen maliyet ve mas
raflar; ve, 

iv) Eşyamn ithali ve satışı nedeniyle ithal ülkesinde ödenecek gümrük vergisi 
ve diğer millî vergi ve resimler. 

b) Eğer ithal eşyası veya ithal edilmiş aynı veya benzeri eşya, değerlendirile
cek eşyanın ithali sırasında ya da hemen hemen aynı zamanda satılmamış ise, bu mad
denin 1 (a) paragrafındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla gümrük kıymeti, değer
lendirilecek eşyanın ithalinden sonraki en yakın tarihte, ancak bu ithalattan itibaren 
90 gün içinde, ithal ülkesinde ithal edildikleri şekilde satışlarındaki ithal eşyasının ya 
da ithal edilmiş aynı veya benzeri eşyanın birim fiyatına dayandırılacaktır. 

2. Eğer ne ithal eşyası ne de ithal edilmiş aynı ya da benzeri eşya ithal ülke
sinde ithal edildiği şekilde satılmamış ise, ithalatçı talep ettiği takdirde, gümrük kıy
meti, ithal eşyasının işlenmesi veya değişiklik görmesini müteakiben alıcı ile bağlan
tılı olmayan kişilere en yüksek toplam miktarda yapılan satışındaki birim fiyatına 
dayandırılacaktır; ancak işleme ve değişiklikten ileri gelen katma değerler ile, bu mad
denin 1 (a) paragrafında öngörülen indirimler dikkate alınmalıdır. 

Madde 6 

1. Bu madde hükümleri uyarınca ithal eşyasının gümrük kıymeti! hesaplanmış 
bir kıymete dayandırılır. Hesaplanmış kıymet aşağıdaki unsurların toplamına eşittir: 

a) îthal eşyasının 'imalinde kullanılan malzemelerin ve imalat veya sair işlem
lerin bedeli veya kıymeti; 

b) ihraç ülkesi imalatçıları tarafından değerlendirilecek eşya ile aynı tip ya da 
kategorideki eşyanın ithal ülkesine ihracındaki satışına genellikle dahil edilen kâır ve 
genel harcamalara eşit bir miktar; 

c) 8 inci maddenin 2 nci paragrafı uyarınca her Tarafın seçmiş olduğu değer
lendirme konusundaki tercihine göre gerekli olan diğer bütün harcamaların bedeli ya 
da kıymeti. 

2. Hiçbir Taraf hesaplanmış kıymetin tespiti amacıyla kendi toprakları üzerinde 
yerleşmemiş bir kişiden hesaplarının ya da diğer kayıtlarının incelenmeye sunulma
sını veya buna müsaade edilmesini talepte bulunamaz veya bu kişileri zorlayamaz. 
Ancak, bu madde hükümleri uyarınca gümrük kıymetinin belirlenmesi amacıyla eş
yanın imalatçısı tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ithal ülkesi yetkilileri ta
rafından başka bir ülkede araştırılması, eşyanın imalatçısının muvafafcatıyla ve bu 
yetkililerce söz konusu ülke hükümetine yeterli bir süre önceden ihbarda bulunulması 
ve bu hükümetin araştırmaya karşı çıkmaması şartıyla mümkündür. 
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Madde 7 

1. İthal eşyasının gümrük kıymeti 1 ila 6 ncı maddeler (6 ncı madde dahil) hü
kümlerine göre belirlenemiyorsa, bu Anlaşmanın ve Genel Anlaşmanın VII nci mad
desinin ilkeleri ve genel hükümlerine uygun makul yöntemlere ve ithal ülkesinde bu
lunabilen verilere dayanılarak tespit edilecektir. 

2. Bu madde hükümleri gereğince belirlenen gümrük kıymeti aşağıdaki husus
lara dayandırılamaz : 

a) ithal ülkesinde üretilen eşyanın bu ülkedeki satış fiyatı; 
b) iki farklı kıymetten yüksek olanının gümrük açısından kabul edilmesini ön

gören bir sistem; 
c) Eşyanın ihraç ülkesindeki iç pazar fiyatı; 
d) Aynı ya da benzeri eşyanın 6 ncı madde hükümlerine uygun olarak hesaplan

mış kıymeti dışındaki maliyet değeri; 
e) ithal ülkesinden başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere satılmış eşyamn fiyatı; 
f) Asgaırî gümrük kıymetleri; veya 
g) Keyfî veya itibarî kıymetler. 

3. ithalatçı talep ettiğinde, bu madde hükümlerine göre belirlenen kıymet ve bu 
kıymetin belirlenmesinde kullanılan yöntem kendisine yazılı olarak bildirilecektir. 

Madde 8 

1. Birinci madde hükümleri uyarınca gümrük kıymetinin belirlenmesinde ithal 
eşyasının fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyatına aşağıdaki unsurlar ilave edilir. : 

a) Eşyamın fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyatına dahil edilmemiş, ancak alıcı 
tarafından yüklenilmiş olduğu ölçüde aşağıdaki unsurlar : 

i) Alış komisyonları dışındaki komisyon ve simsarlık giderleri; 
ii) Söz konusu eşya ile gümrük açısından tek eşya muamelesi gören konteyner-

lerin bedeli; 

iii) İşçilik veya malzeme dahil ambalaj bedeli; 
b) Fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata dahil edilmediği ölçüde ve ithal eşya

sının üretimi ve ihracı amacıyla satışı ile ilgili olarak kullanılmak üzere, alıcı tarafın
dan doğrudan veya dolaylı şekilde bedelsiz veya indirimli bir bedel karşılığı sağlanmış, 
aşağıda belirtilen malzeme ve hizmetlerin uygun biçimde paylaştırılmış kıymeti : 

i) ithal eşyasına katılan malzeme, aksam, parçalar ve benzeri unsurlar; 
ii) ithal eşyasının üretimi sırasında kutlanılan aletler, damgalar, kalıplar ve ben

zeri unsurlar; 
iii) işçilik veya malzeme dahil ambalaj bedeli; 
iv) ithal eşyasının üretimi için gerekli olan ve ithal ülkesi dışında herhangi bir 

yerde üstlenilmiş mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve eskizler; 

c) Fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata dahil edilmediği ölçüde değerlendirile
cek eşyanın satış şartı olarak, dolaylı ya da dolaysız, alıcının ödemek zorunda olduğu, 
değerlendirilecek eşyanın royalty haklarına ilişkin bedeller; 
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d) Satıcıya doğrudan ya da dolaylı olarak dönen, ithal eşyasının her türlü tek
rar satışı, devri ya da kullanımından elde edilen hâsılatın tümünün kıymeti. 

2. Her Taraf, kendi yasasının hazırlanmasında, aşağıdaki unsurların tümünün 
ya da bir kısmının gümrük kıymetine dahil edilmesi veya hariç tutulmasına ilişkin 
önlemler alır : 

a) İthal eşyanın ithal limanı ya da yerine kadar yapılmış taşıma masrafları; 
b) İthal eşyasının ithal limanı ya da yerine kadar taşınması ile ilgili yükleme, 

boşaltma ve elden geçirme masrafları, ve 
c) Sigorta bedeli. 
3. Bu maddeye göre fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyata yapılacak ilaveler 

objektif ve ölçülebilir verilere dayandırılacaktır. 
4. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyata bu 

maddede öngörülenlerin dışında hiçbir ilave yapılmayacaktır. 

Madde 9 

1. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde paranın çevirilmesinin gerkli olduğu hal
lerde kullanılacak değişim oranı, söz konusu ithal ülkesi yetkili makamlarınca resmen 
yayınlanan ve bu tür bir yayın belgesinde kapsanan süre içinde bu paranın ticarî iş
lemlerdeki günlük kurunu ithalatçı ülke parası ile mümkün olduğu kadar etkin bir şe
kilde yansıtan oran oilacaktır. 

2. Kullanılacak değişim oranı, her Tarafın tercihine göre, ya ithalat sırasında 
ya da ihracat sırasında yürürlükte olan orandır. 

Madde 10 

Gümrük değerlendirmesi amacıyla gizli niteliği olan veya gizlilik şartıyla sağ
lanmış bulunan tüm bilgiler, ilgili yetkililer tarafından çok gizli işlemi görecek, hu
kukî davalar çerçevesinde açıklanması zorunlu bulunduğu durumlar hariç, bunu sağ- . 
layan kişi ya da hükümetin özel izni olmaksızın açıklanmayacaktır. 

Madde 11 

1. Her Tarafın mevzuatı, gümrük kıymetinin belirlenmesinde ithalatçının ya da 
vergiyi ödemekle yükümlü herhangi bir kişinin ceza görmeden itiraz hakkına sahip ol
masını öngörecektir. 

2. Ceza gömleksizin ilk itiraz hakkı gümrük idaresi içinde bir makama ya da 
bir kuruluşa yapılabilir, ancak her Tarafın mevzuatı cezasız olarak bir adlî makama-
itiraz hakkı öngörecektir. 

3. İtiraza ilişkin kararın bildirimi itiraz sahibine yapılır ve gerekçesi yazılı ola
rak kendisine verilir. İtiraz sahibi müteakip itiraz hakları konusunda da aydınlatılır. 

Madde 12 

Bu Anlaşmayı yürürlüğe koyan yasalar, yönetmelikler, adlî kararlar ve genel uy
gulamaya ilişkin genelgeler GATT'ın X uncu maddesine uygun olarak ithalatçı ülke 
tarafından yayınlanır. 
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Madde 13 

İthal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, bu gümrük kıymetinin nihaî 
tespitinin geciktirilmesi zorunluysa, ithalatçı, buna rağmen, gerektiği takdirde eşya 
için nihaî olarak ödeyebileceği gümrük vergilerini karşılayan teminat, depozito veya 
bir başka uygun garanti sağlamak şartıyla, eşyalarını gümrükten çekebilecektir. Her 
Tarafın mevzuatı bu şartlara uygulanabilecek hükümleri öngörecektir. 

Madde 14 

Bu Anlaşmanın birinci ekinde yer alan Notlar Anlaşmanın ayrılmaz bir parça
sıdır ve bu Anlaşmanın maddeleri bu maddelere ilişkin notlar iüe bağlantılı olarak 
mütalaa edilir ve uygulanır. II ve III No. lu ekler de bu Anlaşmanın ayrılmaz parça
larıdır. 

Madde 15 

1. Bu Anlaşmada : 
a) «İthal eşyasının gümrük kıymeti» deyimi, ithal eşyasından ad valorem güm

rük vergisi alınması amacıyla tespit edilmiş bulunan eşyanın kıymeti anlamına gelir; 
b) «İthal ülkesiı» deyimi, ithalatın yapıldığı ülke ya da gümrük bölgesi anlamı

na gelir; ve 
c) «İmal edilmiş» deyimi, yetiştirilmiş, üretilmiş ve topraktan çıkarılmış anlamı

nı da kapsar. 
2. a) Bu Anlaşmadaki «aynı eşyalar», deyimi, fizikî özellikleri, kalitesi ve ta

nındığı özellikleri de dahil olmak üzere bütün hususlarda aynı olan eşya anlamına 
gelir. Görünüşteki küçük farklılıklar, diğer hususlarda tanıma uyan eşyanın aym eşya 
sayılmasını önlemez. 

b) Bu Anlaşmadaki «benzeri eşya» deyimi, bütün hususlarda aynı olmamakla 
birlikte, bunların aynı fonksiyonları yerine getirmelerini ve ticarî açıdan birbirlerini 
ikame etmelerini sağlayan benzeri özellikler gösteren ve benzer maddelerden oluşan 
eşya anlamına giler. Eşyanın kalitesi, tanındığı özellikleri ve bir ticaret markasının bu
lunması, eşyanın benzer nitelikte olmasını belirlemek için nazara alınması gereken 
faktörler arasındadır. 

c) «Aynı eşya» veya «benzer eşya» deyimleri, ithalatçı ülkede yapılmış olması 
nedeniyle 8 inci maddenin 1 (b) (iv) paragrafı uyarınca ayarlama yapılamayan mü
hendislik, geliştirme, sanat, çizim çalışmaları, plan ve eskizleri içeren veya yansıtan 
eşyayı kapsamaz. 

d) Bir eşya, ancak değerlendirilecek eşya ile aynı ülkede üretildiği takdirde 
«aynı eşya» ya da «benzeri eşya» sayılır. 

e) Duruma göre, değerlendirilecek eşyayı üreten aynı kişi tarafından üretilmiş 
aynı ya da benzer eşya bulunmadığı takdirde, ancak o zaman farklı kişi tarafından 
üretilen eşya dikkate alınır. 

3. Bu Anlaşmadaki «aynı kategori ya da aynı tip eşya» deyimi, belirli bir en
düstri ya da belirli bir üretim sektörü tarafından üretilmiş bir grup veya bir dizi eşya 
kapsamına giren eşya' anlamına gelir ve bunlarla aynı veya benzer eşyayı kapsar. 
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4. Bu Anlaşmanın uygulanmasında kişiler, ancak aşağıdaki hallerde bağlantılı 
sayılır : 

a) , Birbirlerinin işyerlerinde memur ya da idareci iseler; 
b) Hukuken ortak kabul ediiliyoıiarsa; 
c) İşveren ve işçi iseler; 
d) Herhangi bir kişi her ikisinin hisse senedi ya da oy hakkı ile çıkarılmış his

selerin % 5 veya daha fazlasının doğrudan ya da dolaylı sahibi, kontrol edeni veya 
elinde bulunduranı ise; 

e) Biri diğerini dolaylı ya da dolaysız kontrol ediyorsa; 
f) Her ikisi de üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ya da dolaysız kontrol edil

mekte ise; 
g) Her ikisi üçüncü bilr kişiyi dolaylı ya da dolaysız kontrol ediyorlarsa; veya 
h) Aym ailenin üyesi iseler. 

5. Biri diğerinin, her ne şekilde ifade edilirse edilsin, tek acentesi, tek dağıtıcısı 
ya da tek satıcısı dlması nedeniyle iş ortağı sayılan kişiler, bu maddenin 4 üncü pa
ragrafındaki kıstaslara uymaları halinde bu Anlaşma uyarınca bağlantılı sayılırlar. 

Madde 16 

Yazılı isteği üzerine ithalatçı, ithal ülkesi gümrük idaresinden ithal etmiş olduğu 
eşyanın gümrük kıymetinin tespit yönteminin yazılı açıklanmasını isteme hakkına 
sahiptir. 

Madde 17 

Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, bir gümrük idaresinin gümrük değerlendirmesi 
amacıyla sunulan her türlü bildiri, belge veya beyannamenin doğruluk ya da gerçek
liğini arama hakkını kısıtlayacak ya da bu hakkına şüphe düşürecek şekilde yorum
lanamaz. 

BÖLÜM II 

İDARE, DANIŞMA VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Kuruluşlar 

Madde 18 

Bu Anlaşmaya göre aşağıdaki komiteler kurulacaktır : 
1. Anlaşmanın taraflarının her birinden oluşan bir Gümrük Kıymeti Komitesi 

(bundan böyle «Komite» olarak anılacaktır) kurulacaktır. Komite kendi başkanını 
seçecek ve Taraflara, bu Anlaşmanın yürütülmesini ya da amaçlarının geliştirilmesini 
etkileyebilen, bir Tarafın gümrük değerlendirme sisteminin idaresine ilişkin konular 
üzerinde danışmalar yapma fırsatını vermek ve Taraflarca kendisine tevdi1 edilecek 
diğer görevleri yerine getirmek amacı ile her sene normal olarak bir defa ya da bu 
Anlaşmanın ilgili hükümlerince öngörülen usullere göre toplanacaktır. GATT Sek-
reteryası Komitenin de Sekreterliğini yüklenecektir. 
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2. Gümrük İşbirliği Konseyinin himayesinde Anlaşmanın II No. lu Ek'inde 
belirtilen sorumlulukları yerine getirecek ve bu ekte yer alan içtüzüğe uygun olarak 

çayışacak bir Gümrük Kıymeti Teknik Komitesi (bundan böyle Teknik Komite ola
rak anılacaktır) kurulacaktır. 

Danışmalar 

Madde 19 

1. Diğer bir Taraf diğer bir Tarafın ya da Tarafların faaliyetleri sonucu, bu 
Anlaşmadan doğan çıkarlarının doğrudan veya dolaylı bir şekilde ortadan kalktığım 
ya da zarar gördüğünü veya bu Anlaşmanın herhangi bir amacına ulaşmanın engel
lendiğini düşünecek olursa, soruna karşılıklı olarak tatminkâr bir çözüm bulmak ama
cıyla söz konusu Taraf ya da Taraflarla görüşme talep edebilir. Her Taraf diğen bir 
Taraftan gelen görüşme talebini anlayışla inceleyecektir. 

2. ilgili Taraflar talep edilen müzakerelere derhal başlayacaklardır. 

3. Bu Anlaşmanın işleyişini etkiliyen belirli bir konu üzerinde görüşmeler yapan 
Taraflar, bu görüşmeleri makul olan en kısa süre içinde tamamlamaya çalışacaklardır. 
Teknik Komite görüşmeler yapan Taraflara, istek üzerine, tavsiye ve yardımlarda 
bulunacaktır. 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

Madde 20 

1. 19 uncu maddeye göre yapılan danışmalarda, ilgili Taraflar arasında tatminkâr 
bir sonuca ulaşılamazsa, Komite, anlaşmazlık halindeki Taraflardan birinin talebi üze
rine ve böyle bir talebin alınmasından sonraki otuz gü.ı içinde, karşılıklı tatminkâr bir 
çözümü kolaylaştırmak amacıyla sorunu araştırmak üzere toplanacaktır. 

2. Sorunun incelemesi ve taklip edilecek usulün seçiminde Komite, anlaşmazlık 
konularının ticarî politika mülahazalarına mı yoksa ayrıntılı teknik inceleme gerek
tiren sorunlara mı ilişkin olduğu hususunu dikkate alacaktır. Komite, kendi insiya-
tifi ile Teknik Komiteden aşağıda 4 üncü paragrafta öngörüldüğü şekilde, teknik in
celeme gerektiren sorunların bir araştırmasını yapmasını isteyebilir. Konuların teknik 
nitelikli sorunlara İlişkin olduğunu düşünen anlaşmazlık halindeki Taraflardan biri
nin talebi üzerine, Komite, Teknik Komiteden böyle bir inceleme yapmasını talep 
edecektir. 

3. Anlaşmazlığın çözümlenmesi işleminin herhangi bir aşamasında, üzerinde 
inceleme yapılan konular hakkında yetkili kuruluşlar ve uzmanlarla danışmalar ya
pabilir; bu tür kuruluş ve uzmanlardan gerekli bilgi ve yardım talep edilebilir. Ko
mite, anlaşmazlık konusu ile ilgili olarak, Teknik Komite tarafından yapılmış bulunan 
bütün çalışmaların sonuçlarını dikkate alacaktır. 
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Teknik Sorunlar 

4. Yukarıdaki 2 nohı paragraf hükümleri çerçevesinde} talep edildiğinde, Tek
nik Komite sorunu inceleyecek ve anlaşmazlık halinıdielki Taraflar arasında karşılıklı 
anılaşma 'ille bu dönem uzatılmadıkça, teknik konunun (kendisine intikali' ettirildiği 
tarihten itibaren üç ay içerisinde Kömlite'ye rapor verecektir, 

Özel Gruplar Kurulması 
(Paneller) 

5. Konunun Teknik Komite'ye intikal efctirilmediği durumlarda, Komite'den 
sorunun incelenmesinin talep edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde karşılıklı tat
minkâr bir sonuca ulaşılmadığı taktirde, anlaşmazlık halindeki Taraflardan birinin 
talebi üzerine Komiite bir özel grup kuracaktır. Sorunun Teknik Komiıte'ye havale 
edildiği hallerde, Teknik Komite'nin Komiıte'ye raporunu sunduğu tarihten itibaren 
'bir ay içinde karşılıklı tatminkâr bir sonuca ulaşılamadığı taktirde, anlaşmazlık ha
lindeki Taraflardan birinin talebi üzerine Komite özel bir grup kuracaktır. 

6. a) Özel bir grup kurulduğu zaman, bu grup Ek III de belirtilen usullere 
göre yönetilecektir. 

ib) Teknlik Komite, anlaşmazlık konusunun teknik yönleri hakkında bir rapor 
sunmuş ise, özel grup bu raporu anlaşmazlık konusunun teknik yönlerini incelemeye 
esas almak üzere kullanacaktır. 

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

7. İncelemenin tamamlanmasından veya Teknik Komite ya da özel grup ra
porunun Komite'ye sunulmasından sonra, Komite sorunu derhal inceleyecektir. Özel 
grup raporları ile ilgili olarak Komite, normal olarak raporun alınmasını takip eden 
otuz gün içerisinde gerekli tedbiri alacaktır. Bu tedbir aşağıdakileri kapsayacaktır : 

i) Sorunun oluşumuna ilişkin açıklamayı havi bir bildiri, ve 
ii) Anlaşmanın bir ya da daha fazla Tarafına yapacağı tavsiyeler veya uygun 

göreceği diğer şekiılılerdeki düzenlemeler. 
8. Tavsiyelerin yöneltildiği bir Taraf bunları uygulamasının mümkün olmadı

ğım düşündüğü taktirde, nedenlerini yazılı olarak derhal Komite'ye bildirecektir. Bu 
durumda, Komite, ne tür bir tedbir alması gerektiğini inceleyecektir. 

9. Komite şartlanın bu tür bir tedbiri haklı kılacak ölçüde ciddî olduğunu 
düşündüğü taktirde, Anlaşmanın bir ya da daha fazla Tarafına, bu Anlaşmadan 
doğan yükümlülüklerini, diğer 'bir veya daha fazia Tarafa karşı askıya alma yet
kisini, şartların böyle gerektirdiği sonucuna varmış ise, verebilıir. 

10. Komite, tavsiyelerde bulunduğu ya da belli düzenlemeler dermeyan ettiği 
konuları gözetim altında tutacaktır. 

İi. Taiiiaflar arasında, bu Anlaşma çerçevesinde hak ve yükümlülüklere iliş
kin bir anlaşmazlık ortaya çıktığı taktirde, Taraflar XXIII üncü maddeye başvurma 
hakkı dahil: olmak üzere, GATT çerçevesinde sahip oldukları haklardan yararlan
madan önce, bu Anlaşmaya göre anlaşmazlıkların çözümlenmesi usullerinden tümüyle 
geçmelidirler. 
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BÖLÜM UI 

ÖZEL VE FARKLI ÎŞLEM 

Madde 21 

1. Anlaşmaya Taırâf olan Gelişme Yolundaki Ülkeler, Anlaşmanın bu ülke
ler içim yürüdüğe girmesinden itibaren, Anlaşma hüküımleriinin uygulanmasını, beş 
yılı geçmeyen bir süre için erteleyebilirler. Anlaşmanın uygulanmasını ertelemeyi 
seçen Anılaşmaya Taraf Gelişme Yolundaki Ülkeler buna göre GATT ÂKtT TA
RAFLAR Genel Direktörüne bildirimde bulunacaklardır. 

2. Yukarıdaki birindi paragrafa ilave olarak, Anılaşmaya Taraf olan Gelişme 
Yolundaki Ülkeler, birinci maddenin 2 b) iii) paragrafı ve 6 ncı maddenin uygu
lanmasını, bu Anlaşmanın diğer bütün hükümlerinin uygulanmasını takip eden üç 
yılı geçmeyen bir süre için erteleyebilirler. Bu paragrafita belirtilen hükümlerin er
telenmesini seçen Anlaşmaya Taraf Gelişme Yolundaki Ülkeler bu kararlarını GATT 
ÂKİT TARAFLAR Genel Direktörüne bildireceklerdir. 

3., Anlaşmaya Taraf Gelişmiş Ülkeler, üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya 
varılmış şartlarda, talepte bulunan Geİlişme Yolundaki Ülkelere teknik yardım sağ
layacaklardır. Bu esasa göre, Anlaşmaya Taraf Gelişmiş Ülkeler, diğerleri meyanın-
da, personel eğitimi, uygulama tedbirlerinin hazırlanmasında yardım, gümrük kıy
metinin belirlenmesi, konusundaki metodolojiye ilişkin bilgi kaynaklarından' yarar
lanma ve bu Anlaşmanın hükümlerlinin uygulanması hakkında tavsiyeler de dahil 
olmak üzere, teknik yardım programları düzenleyeceklerdir. 

BÖLÜM IV 

SON HÜKÜMLER 

Kabul ve Katılma 

Madde 22 

1. Bu Anlaşma GATT Âkit Tarafları hükümetleri ile Avrupa Ekonomik Top
luluğunun kabullerine, imza yoluyla veya diğer şekillerle açıktır. 

2. Bu Anlaşma, GATT'a geçici olarak katılan hükümetlerin, geçici olarak ka
tılmalarını sağlayan belgelerinde yer alan haklarını ve yükümlülüklerini de dikkate 
almak suretiyle bu Anlaşmadan doğan hak ve 'yükümlülüklerin bilfiil uygulanma
sına ilişkin şartlar çerçevesinde imza yoluyla ya da diğer şekillerde kabullerine açık 
olacaktır. 

3. Bu Anlaşma, Anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerin etkili bir şekilde 
uygulanmasına ilişkin olarak bu Hükümet ile Taraflar arasında, üzerinde anlaşmaya 
varılacak şartlar çerçevesinde, bu şartları belirten bir katılma belgesinin GATT ÂKİT 
TARAFLAR Genel Direktörüne sunulması suretiyle diğer hükümetlerini katılmasına 
açık olacaktır. 

4. Kabule ilişkin olarak, Genel Anlaşmanın XXVI, 5 a) ve b) Maddesi hü
kümleri uygulanır. 
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Rezervler 

Madde 23 

Diğer Tarafların muvafakati olmaksızın bu Anlaşmanın hiçbir hükmüne rezerv 
konulamaz. 

Yürürlüğe Girme • 

Madde 24 

Bu Anlaşma, o tarihe kadar kabul etmiş veya katılmış hükümetler! (*) içimi 
1 Ocak 1981 tarihinde yürürlüğe girecektir.; Diğer her bir hükümet için lise, Anlaş
mayı kabul veya katılma tarihini 'izleyen otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. 

'Ulusal Mevzuat 
Madde 25 

1. Bu Anlaşmayı kabul eden veya katılan her hükümet, Anlaşmanın kendisi 
için yürürlüğe girme tarihinden geç olmamak üzere, kanun, tüzük ve idarî •işlem
lerinin Anlaşma hükümlerime uygunluğunu sağlayacaktır. 

2. Anlaşmanın bütün Tarafları, Anlaşmaya [ilişkin olarak kanunlarında, tü
züklerinde ve bunların uygulanmasında yapmış oldukları bütün değişiklikleri Komite' 
ye bildireceklerdir. 

Gözden Geçirme 
Madde 26 

Komite bu Anlaşmanın amaçlarını dikkate alarak, uygulanmasını ve işleyişini 
her sene gözden geçirecektir. Komite bu tür gözden geçinmelerin kapsadığı dönem
lerdeki gelişmeleri her sene GATT ÂKİT TARAFLARTna bildirecektir. 

Değişiklikler 

Madde 27 

Taraflar, diğerleri meyanında, uygulamadan kazanılan, tecrübeleri de dikkate ala
rak, 'bu Anlaşmada değişiklikler yapabilirler. Komite tarafından belirlenen yöntem
lere uygun olarak yapılan bir değişiklik Taraflarca uygun görülmüşse, bu değişik
lik herhangi; bir Taraf için o kabul edinceye kadar yürürlüğe girmez. 

Çekilme 
Madde 28 

Herhangi bir Taraf Anlaşmadan çekilebilıiır. Çekilme, GATT ÂKİT TARAF
LAR Genel Direktörü tarafındam yazılı bildirimin alınması tarihinden itibaren alt
mış günün hitamımda geçerli olur. Bu bildirimin (alınması üzerine Anlaşmanın ta
raflarından Ibirii Komite'yi derhal toplantıya çağırabilir. 

(*) «Hükümetler» deyiminin Avrupa Ekonomik Topluluğunun yetkili makamlarını 
içerdiği kabul edilmektedir. 
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Sekreterya 

Madde 29 

Gümrük İşbirliği. Konseyi tarafından sekretarya hizmetleri yüklenilen münhası
ran Teknik Kornıite'ye verilen soruımluluklıar dışında, 'bu Anlaşmanın sekreterya hiz
metleri GATT Sekreteryası tarafından yürütülür, 

Tevdi 

Madde 30 

Bu Anlaşma, Anlaşmanın onaylı bir örneğini, 27 net Maddeye uygun olarak ya
pılan 'bütün değişikliklerii, 22 nci Maddeye uygun olarak yapılan kabul ve katılma
lara ilişkin bildirimleri ve 28 inci Maddeye uygun olarak yapılan yazılı çekilme bil
dirimlerini bu Anılaşmanın bütün Taraflarına ve her GATT Âkit Tarafına derhal 
iletecek olan GATT ÂKİT TARAFLAR Genel Direktörüne tevdi edilir. 

Kayıt 

Madde 31 

Bu Anlaşma, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 102 nci Maddesi hükümlerine uy
gun olarak kaydedilecektir. 

Bin dokuzyüz yetaiş dokuz yılı onikıi Nisan gününde Cenevre'de İngilizce, 
Fransızca ve ispanyolca her üç metin de aynı derece geçerli olmak üzere tek nüsha 
olarak hazırlanmıştır. 

E K İ 

YORUM NOTLARI 

Genel Not 

Değerlendirme yöntemlerinin peşpeşe uygulanması 

1. Birinci ila 7 nci -Maddeler, 7 nci Madde dalhil, ithal eşyasının gümrük kıy
metinin hu Anlaşma hükümlerine ıgöre nasıl tespit edileceğini /tarif eder. Değerlen
dirme yöntemleri uygulama sıralarına göre belrtilrni^tir. Gümrük kıymetinin tespiti 
için ilk yöntem ıbirinci maddede tanımlanmı^ti'r ve ithal eşyası hu maddede öngörü
len şartların yerine getirildiği her durumda, 'bu madde hükümlerine uygun olarak 
değerlendirilecelktir. 

2. Gümrük kıymetinin birinci madde hükümlerine uygun olarak 'belirleneme
diği hallerde, gümrük kıymetinin ibelirieneeeği ilk maddeye ulaşıncaya kadar, hu 
maddeyi Dakip eden diğer maddelere birbiri ardı sıra geçilecektir. 4 üncü Madde 
hükümleri dışında, ancak gümrük kıymetinin .belirli <bir madde hükmüne göre be
lirlenmesi mümkün olmadığı haillerde, uygulama sırasını takip eden bir sonraki -mad
denin hükümleri 'kullanılabilir. 
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3, İtihalaitçı 5 inci ve 6 ncı Maddelerin sıralarının değiştirilmesini ıtalep etme
diği takdirde, normal uygulama sırası takip edilecektir. imalatçının talep etmesine 
rağmen gümrük kıymetinin 6 ncı Madde hükümlerine göre belirlenmesinin imkân
sız olduğu ortaya çıkarsa, tespit edilebildiği takdiMe gümrük kıymeti 5 inci Madde 
hükümlerine göre belirlenecektir. 

4. Gümrük kıymetinin 6 ncı Madde dahil, 1 ila 6 ncı Madde (hükümlerine 
göre belirlenemediği hallilerde, gümrük kıymeti 7 nci Madde hükümlerine göre belir
lenecektir. 

Genel olarak kabul edilmiş muhasebe ilkelerinin uygulanması 

1, «Gene:! olarak kabul edilmiş muhasebe ilkeleri», hangi ekonomik kaynak 
ve - yükümlülüklerin aktif ve pasif ler olarak geçirileceği, aktif ve pasif terdeki hangi 
değişikliklerin kaydedileceği, aktif ve pasifler ile bunlardaki değişikliklerin nasıl öl
çüleceği, ne tür bilgilerin açıklanması gerektiği ve nasıl açıklanacağı ve hang malî 
tabloların hazırlanması (gerektiğine dair, bir ülkede, belli 'bir zamanda mevcut genel 
mutabakatı veya kararı 'beLirleyici kapsamlı desteğini havi kurallar anlamındadır. 
Bu kurallar genel uygulamaya ilişkin geniş yönergeler olabileceği gibi ayrıntılı uy
gulama ve yöntemlerde olabilir. 

2, Bu Anlaşma uyarınca, her ıbir Tarafın gümrük idaresi sözkonusu maddeye 
uygun olarak ülkedeki genel kalbul görmüş muhasebe ilkeleri ile uyumlu bir sekilide 
hazırlanmış bilgileri kullanacaktır, örneğin, 5 inci Miadde uyarınca alışılagelmiş kâr 
ve genel harcamallıar, ithal ülkesinde genel olarak kalbul edilmiş muhasebe ilkelerine 
uygun bir şekilde hazırlanmış bilgiler kullanılarak belirlenecektir. Öte yandan, 6 ncı 
Madde uyarınca alışılagelmiş kâr ve genel harcamaların tespiti, üretim ülkesinde 
genel olarak kabull edilimşi mulhaselbe ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanmış bilgi
ler kullanılarak yapulacaktır. Diğer bir örnek olarak, ithal ülkesince üstlenilen, 8 inci 
Maddenin 1 b) ii) paragrafında öngörülen bir unsurun değerlendirilmesi, bu ülkede 
genel olarak kabul edilmiş muhasebe ilkellerine uygun bir şekilde hazırlanmış bilgi-
•retiyle yapılabilir. 

ıBirinci Madde Notu 

Fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyat, 

Fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyat, alıcının ithal eşyası için satıcıya ya da sa
tıcı yararına yaptığı veya yapacağı (toplam ödemedir. Ödemenin mutlaka para trans
feri şeklinde olması gerekmez. Ödeme kredi mektubu ya da ticarî belgelerle de 
yapılabilir. Ödeme doğrudan veya dolaylı bir şekilde yapılabilir. Dolaylı ödemenin 
bir örneği satıcının bir borcunun tamamen veya kısmen alıcı tarafından tasfiyesi
dir. 

8 inci Maddede bir ayarlama öngörülenlerin dışında, alıcının kendi hesabına 
üstlendiği faaliyetler, satıcının yararına kalbul edilse dahi, satıcıya dolaylı bir öde
me sayılmaz. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerin bödeli gümrük kıymetinin tespitinde 
fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiya'ta dahil edilmeyecektir., 
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Aşağıdaki bedel ve masraflar ithal eşyasının fiilen ödenmiş ya da ödenecek 
fiyatından ayırdedilebilmeleri şartıyla 'gümrük kıymetine dahil edilmeyecektir' : 

a) Sınaî tesis, makine veya donatım ıgîbi itihal eşyalarına ilişkin olarak ithal
den sonra üstlenilen inşaat, kurma, montaj, 'bakım veya teknik yardım masrafları, 

(b) İthalden sonraki taşıma masrafları, 
c) İthal ülkesinin vergi ve resimleri. 
Fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyattan ithal eşyasının fiyatı anlaşılır. İthal eş

yasına ilişkin olmayan, alıcının satıcıya aktardığı temettüler veya diğer ödemeler 
gümrük (kıymetine dahil değildir. 

Paragraf 1 a) iii) 

Ödenmiş veya ödenecek fiyatı kabul edilemez hale sokmayan kısıtlamalar ara
sında eşyanın kıymetini önemli ölçüde etkilemeyen 'kısıtlamalar sayılabilir. Bir sa
tıcının otomobillerinin alıcısından bir model yıllının başlangıcım ıgösteren .belirli bir 
tarihten önce bu otomobilleri satmasını ya da teşhir etmesini istemesi 'bu tür bir 
kısıtlamaya örnek olarak gösterilecektir. 

Paragraf 1 b) 

Eğer satış veya fiyat, değerlendirilecek eşyaya ilişkin kıymeti tespit edileme
yen şart ya da hükümlere bağlı ise, ticarî işlem kıymeti gümrük açısından kabul 
edilemez. Buna aşağıdaki örnekler verilebilir : 

a) Satıcı 'ithal eşyasının fiyatını, alıcının belirli miktarlarda başka eşyalar da 
alması şartıyla tespit eder; 

b) İthal eşyasının fiyatı, ithal eşyasının fiyat veya fiyatlarına bağlıdır. 
c) Fiyat ithal eşyasına ait olmayan bir ödeme esasına göre tespit edilmiştir. 

Örneğin, ithal eşyası, mamul hale geldikten sonra belirli bir miktarını geri alma 
şartı ile satıcının alıcıya (gönderdiği yarı mamul eşyadır. 

Bununla 'beraber, ithal eşyasının üretimine veya pazarlamasına ilişkin şart ya 
da mülahazalar ticarî işlem kıymetinin reddi sonucunu doğurmayacaktır. Örneğin, 
alıcının satıcıya üthal ülkesinde üstlenilen mühendislik çalışmaları veya planlar sağ
laması 1 inci Madde uyarınca ticarî işlem kıymetinin reddi neticesini vermeyecek
tir. Aynı şekil'de, satıcı ile bir anlaşma çerçevesinde olsa bile, eğer alıcı kendi he
sabına ithal eşyasının pazarlamasına ilişkin faaliyetleri yüklenmişse, bu faaliyetlerin 
değeri gümrük kıymetinin bir parçasını oluşturmayacağı 'gibi, bu faaliyetler gümrük 
kıymetinin reddi sonucunu doğurmayacaktır. 

Paragraf 2 

1. 2 a) ve 2 b) paragrafları ticarî işlem kıymetinin kabul edilebilirliğini belir
leyen yöntemleri öngörmektedir. 

2. 2 a) paragrafı alıcının bağlantılı olduğu hallerde satışa ait şartların incele
neceğini ve ilişkinin fiyatı etkilememiş olması şartıyla, ticarî işlem kıymetinin güm
rük kıymeti olarak kabul edileceğini öngörmektedir. Bundan alıcı ile satıcının bağ
lantılı olduğu bütün durumlarda şartların incelenmesinin yapılacağı anlamı çıka-
rılmamalidır. Böyle bir inceleme ancak fiyatın kabul edilebilirliği hakkında kuşku 
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duyulduğu zaman gerekli olacaktır. Gümrük idaresinin fiyatın kabul edilebilirliği 
hakkında hiçbir kuşkusu 'olmadığı hallerde, 'bu fiyat ithalatçıdan daha fazla bilgi 
talep edilmeksizin kabul edilmelidir. Örneğin, gümrük idaresi daha önce ilişkiyi in
celemiş 'olabilir, ya da alıcı ile 'satıcıya ilişkin ayrıntılı bilgiye sahip bulunabilir ve 
böyle bir inceleme ve bilgiye dayanarak ilişkinin fiyatı etkilememiş olduğu husu
sunda tatmin 'olmuş olabilir. 

3. Gümrük idaresinin tamamlayıcı araştırma yapmadan ticarî işlem kıymetini 
kabul edemiyeceği itanımlarda, satışa ait şartları inceleyebilmek için gerekli olabile-
cek bu tür ayrıntılı 'bilgiyi sağlama fırsatı ithalatçıya verilmelidir. Bu cümleden ola
rak gümrük idaresi, ilişkinin fiyatı etkileyip etkilemediğini tespit etmek için, alıcı ile 
satıcının ticarî ilişkilerini düzenleme şekli ve sözkonusu fiyata •ulaşma 'biçimi dahil 
olmak üzere, bu ticarî işlemle ilgili hususları incelerneye hazır olmalıdır. 15 inoi 

, madde anlamında bağlantılı olmalarına rağmen, alıcı ile satıcının bağlantılı değil-
lertmişcesine birbirleriyle lalış-veriş yaptıkları ikanıtlanabilirse, bu, fiyatın ilişkiden 
etkilenmemiş olduğunu 'gösterir. .Buna bir örnek olmak üzere, eğer fiyat sözkonusu 
sanayinin normal ifiyalt biçme usulüne ya da satıcının kendisiyle bağlantılı olmayan 
alıcılarla yaptığı satışlardaki fiyat tespit yöntemlerine uygun bir şekilde tespit edil
miş ise, bu, fiyatın ilişkiden etkilenmemiiş olduğunu gösterir. Bir başka örnek ola
rak, fiyatın firmanın emsal teşkil ©den bir zaman süresi içinde (örneğin yıllık esasa 
göre) aynı kategori veya aynı tür eşyanın satışında gerçekleşitirdiği toplam kârı tem
sil eden bir kâr ile bütün masrafları karşılamaya yeterli olduğu kanıtlanalbiliyorsa, 
bu da fiyatın etkilenmediğini (gösterir. 

4, 2 b) paragrafı ithalatçıya ticarî işlem kıymetinin daha önce gümrük ida
resi tarafından kabul edilmiş bir «kıstas» kıymete çok yaklaştığını ve bu nedenle 
birinci madde hükümlerine göre kabul edilbelir olduğunu gösterme fırsatı sağla
maktadır. 2 b) paragrafında öngörülen kıstaslardan birinin sağlandığı hallerde, 2 a) 
paragrafı uyarınca etkilenme sorununun incelemesi gerekmez. Daha ayrıntılı soruş
turmalar yapmaksızın, gümrük idaresi, 2 b) paragrafından öngörülen kıstaslardan 
birinin sağlandığı (konusunda tatmin 'olunacak yeterli bilgilere sahipse, gümrük ida
resinin ithalatçıdan, kıstasın sağlanabildiğini göstermesini talep etmesi için bir ne
den yoktur. 2 b) paragrafındaki «bağlantılı olmayan alıcılar» deyimi, hiçbir özel 
durumda satıcı ile bağlantılı olmayan alıcılar demektir. 

Paragraf 2 b) 
Bir kıymetin bir başka kıymete çok yaklaşıp yaklaşmadığının tespitinde birkaç 

faktörün göz önüne alınması gereklidir. Bu faktörlere i'tlhal eşyasının niteliği, ince
leme konusu sanayi dallının niteliği, eşyanın Mhal edildiği mevsim ve kıymetlerdeki 
farklılığın ticarî açıdan önemli ölüp olmadığı hususları dahildir. Bu faktörler, bir 
durumdan diğerine çeşitlilik gösterebildiğinden, bu durumlara, belirli bir yüzde gibi 
tek bir standart uygulamak imkânsız olacaktır. Örneğin, ticarî işlem kıymetinin 1 
inci maddenin 2 b) paragrafında belirtilen «Ikıstas» kıymete çok yaklaştığını belir
lerken, belirli tip eşyaya ilişkin bir durumda kıymetteki küçük bir değişiklik kabul 
edilemezken, başka tip eşyayı ilgilendiren bir durumda büyük bir değişiklik kabul 
edilebilir. 
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İkinci Madde Notu 

1. İkinci maddenin uygulanmasında gümrük idaresi, mümkün olduğu durum
larda, değerlendirilecek eşya ile aynı ticarî seviyede ve hemen hemen aynı miktar
daki aynı eşyanın satışını esas alacaktır. Böyle bir satışın bulunmadığı' durumlarda 
aşağıdaki üç şarttan 'biri altında yapılmış aynı eşyanın satışı esas alınabilir : 

a) Aynı ticarî seviyede fakat farklı miktarlardaki bir satış; 
lb) Farklı ticarî seviyede fakat hemen hemen aynı miktarlardaki bir satış, ve

ya. 
c) Farklı ticarî düzeyde ve farklı miktarlardaki -bir satış. 
2. Bu üç şarttan 'birine göre yapılmış bir satış bulunduktan sonra, duruma 

göre şu hususlarda ayarlamalar yapılır ; 
a) Sadece miktara ilişkin faktörlerde; 
b) Sadece seviyeye ilişkin faktörlerde; veya 
c) Hem ticarî seviye, hem miktara ilişkin faktörlerde. 
3. «ve/veya» ifadesi satışların esas alınmasında esneklik sağlamakta ve yuka

rıda tanımlanan üç şarttan herhangi birinde gerekli ayarlamaları yapmaya imkân 
vermektedir. 

4. İkinci madde uyarınca aynı ithal eşyasının ticarî işlem kıymeti, 1 inci mad
deye göre kabul edilmiş bulunan, bu maddenin 1 b) ve 2 nci paragraflarında belir
tildiği şekilde ayarlanmış bir gümrük kıymeti demektir. 

5. Kıymette bir artışa veya azalmaya sebebiyet versin veya vermesin, farklı 
ticarî seviyeler veya farklı miktarlar nedeniyle ayarlama yapmanın bir şartı, böyle 
bir ayarlama yapmanın uygunluğunu ve doğruluğunu açıkça ortaya koyan kanıtla
ra dayanılarak yapılmasıdır. Örneğin, farklı seviyeler veya farklı miktarlara ilişkin 
fiyatları içeren geçerli fiyatların yeraldığı listeler gibi. Buna örnek olarak, değer
lendirilmekte olan i'thal eşyası 10 birimlik bir sevkiyattan 'oluşmakta ise ve tek 
ticarî işlem kıymetinin bulunabildiği aynı ithal eşyası 500 birimlik biır satışın ko
nusu ise ve satıcının miktar indirimleri yaptığı biliniyorsa, gerekli ayarlama, satı
cının fiyat listelerine başvurularak ve 10 birimlik bir satışa uygulanan fiyat kulla
nılarak yapılabilir. Fiyat listesi diğer miktarlardaki satışlar dikkate alınarak iyi ni
yetli bir sekilide hazırlanmış olduğu sürece, mutlaka 10 birimlik bir satışın yapılmış 
olması şartının aranması gerekmez. Bununla bera'ber, böyle objektif bir ölçünün 
bulunmaması halinde gümrük kıymetinin 2 nci madde hükümlerine göre tespit edil
mesi uygun değildir. 

Üçüncü Madde Notu 

1. Üçüncü maddenin uygulanmasında gümrük idaresi, mümkün olduğu durum
larda, değerlendirilecek eşya ile aynı ticarî seviyede ve hemen hemen aynı miktarlar
daki benzer eşyanın satışını kullanacaktır. Böyle bir satışın bulunmadığı hallerde, aşa
ğıdaki üç şarttan biri altında yapılmış benzer eşyanın satışı kullanılabilir : 

a) Aynı ticarî seviyede fakat farklı miktarlardaki bir satış, 
ibK Farklı ticarî seviyede fakat hemen hemen aynı miktarlardaki bir satış, veya 
c) Farklı ticarî seViyede ve farklı miktarlardaki bir satış. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi > (S. Sayısı : 49) 



— 26 — 

2. Bu üç şarttan birine göre yapılmış bir satış bulunduktan sonra duruma göre şu 
husuSllarda ayarlamalar yapılacaktır: 

a) Sadece miktarlara ilişkin faktörlerde, 
b) Sadece ticarî seviyeye ilişkin faktörlerde, veya 
e) Hem ticarî seviye, hemde miktara ilişkin faktörlerde. 
3. «ve/veya» ifadesi satışların kullanılmasında esneklik sağlamakta ve yukarıda 

tanımlanan üç şarttan Herhangi birinde gerekli ayarlamaları yapmaya imkân vermek
tedir. 

4. üçüncü madde uyarınca benzer ithal eşyasının ticarî işlem kıymetli, 1 inci mad
deye göre kabul edilmiş bulunan ve bu maddenin 1 b) ve 2 nci paragraflarında öngö-
rüMüğü şekilde ayarlama yapılmış bir gümrük kıymeti demektir. 

5. Kıymette bir artışa veya azalmaya sebebiyet versin veya vermesin, farklı ticarî 
seviyeler veya farklı miktarlar nedeniyle ayarlama yapmanın bir şartı, böyle bir ayarla
ma yapmanın uygunluğunu açıkça ortaya koyan kanıtlara dayanılarak yapılmasıdır. 
örneğin, farklı seviyelere veya farklı miktarlara ilişkin fiyatları içeren, geçerli fiyatla
rın yeraldığı listeler gibi. Buna örnek olarak eğer, değerlendirilmekte olan ithal eşyası 
10 birimlik bir sevkiyattan oluişmaktaysa ve tek ticarî işlem kıymetinin bulunabildiği ben
zeri ithal ,eşyası 5001 birimlik bir satışın konusu ise ve satıcının miktar indirimleri yap
tığı biliniyorsa, gerekli ayarlama satıcının fiyat listelerine başvurularak ve 10 birimlik 
bir satışa uygulanan fiyat kullanılarak yapılabilir. Fiyalt listesi diğer miktarlardaki sa
tışlar -dikkate alınarak iyi niyetli bir şekilde hazırlanmuş olduğu sürece, Hstdde mutlaka 
10 ünitelik bir satışın bulunması.gerekmez. Bununla beraber, böyle objektif bir ölçünün 
bulunmaması halinde gümrük kıymetinin 3 üncü madde hükümlerine göre belirlen
mesi uygun değil'dir. 

Beşinci Madde Notu 

1; «En yüksek toplam miktarda satılan eşyanın birim fiyatı» deyimi, ithalattan 
sonra bu tür satışların yapıldığı ilk ticarî seviyede, bu tip eşyaları, satın aldıkları kişi
ler ile bağlantılı olmayan şahı'slara en yüksek sayıda birimin saıtıldiğı satıştaki fiyat 
demektir. 

2- IBuna örnek olarak, eşyalar büyük miktarlarda yapılan alımlar için elverişli 
birim fiyatlar içeren bir fiyat listesine göre yapılmaktadır. 

Her Fiyatta 
satılan toplam 

Satış Miktarı Birim Fiyatı Satış Sayısı miktar-

1 - 10 birim '100 5 birimlik 10 satış 65! 
3 » 5 » 

11 - 25 birim 95 l'l' » 5 » 55 
25 birimden fazla 90 30 » 1 » 

50 » 1! » 80 

Bir fiyata göre satılan en büyük birim sayısı 80 dir. Bu nedenle en büyük toplam 
miktarın birim fiyatı 90 dır. 
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3. Diğer bir örnek olarak iki satış vardır. Birinci satışta 500 birim, her biri 95 pa
ra birimlik bir fiyata satılmıştır, ikinci satışta 400 birim, her biri 90 para birimlik bir 
fiyata satılmıştır. Bu örnekte belirli bir fiyattan satılmış en büyük birim sayısı 500 dür; 
bu nddenle en büyük toplam mMardaki birim fiyatı 95 tir. 

Çeşitli miktarların çeşitli fiyatlara satıldığı aşağıdaki du-

Birim Fiyatı 
100 
90 
100 
95 
105 
90 
100 

Birim Fiyatı 
90 
93 

100 
105 

Bu örnekte, belirli bir fiyattan satılmış en büyük birim sayısı 65'tir; bu neden
le en yüksek toplam, miktardaki 'birim fiyatı 90'dır. 

5. Yukarıdaki birinci paragrafta belirtildiği şekilde ithal ülkesinde, ithal eşya
sının üretimi ve ihracı amacıyla satışında kullanılmak üzere doğrudan ya da dolaylı 
bir şekilde ve ücretsiz veya indirimli bir bedelle 8 inci maddenin 1 b) paragrafındaki 
unsurların herhangi birini sağlayan bir şahsa yapılan herhangi bir satış 5 inci madde
nin uygulanması amacıyla birim fiyatının 'belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. 

6. Beşinci maddenin birinci paragrafında sözü edilen «kâr ve genel harcama
ların» bir bütün olarak ele alınması gerekir. Bu indirim için gerekli rakam, rakam
ları aynı kategori ya da tip ithal eşyasının ithal ülkesindeki satışlarından elde edilen 
rakamlara uyduğu sürece, ithalatçı tarafından veya ithalatçı adına sağlanan bilgiye 
dayandırılarak 'belirlenmelidir. İthalatçının rakamlarının bu rakamlara uymadığı hal
lerde, kâr ve genel harcamaların tutarı, ithalatçı tarafından veya ithalatçı adına sağ
lananların haricinde, ilgili bilgilere dayan dırılabilir. 

7. «Genel harcamalara sözkonusu eşyanın doğrudan veya dolaylı pazarlama 
masrafları dahildir. 

8. Beşinci maddenin 1 a) iv) paragrafı hükmü uyarınca bir indirim işlemi yapıl
mamış olan eşyanın satışı nedeniyle ödenecek mahallî vergiler, 5 inci maddenin 1 a) 
i) paragrafı hükümlerine göre düşülecektir. 

4. Üçüncü bir örnek : 
rum olabilir. 

(a) Satışlar 
Satış Miktarı 
40 birim 
30 
15 
50 
25 
35 
5 

(b) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplamlar 
Satılan Toplam Miktar 
65 
50 
60 
25 
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9. Beşinci maddenin birinci paragrafı hükümleri uyarınca komisyonların veya 
mutat kâr ve genel harcamaların belirlenmesinde belirli bazı eşyanın diğer eşyalar 
gibi «aynı kategori ya da aynı tip» eşya olup olmadığının bilinmesi hususu her türün 
şartları dikkate alınarak, her durum için ayrı ayrı belirlenmelidir. Değerlendirilecek 
eşyayı da içeren ve hakkında gerekli bilgilerin sağlanabildiği aynı kategori ya da ay
nı tip ithal eşyasının en dar grup veya dizisinin ithal ülkesindeki satışları incelenme
lidir. Beşinci madde uyarınca «aynı kategori veya aynı tip eşya» değerlendirilen eşya
lar ile aynı ülkeden ithal edilen eşya ile diğer ülkelerden ithal edilen eşyalarıda kap
sar. , 

10. Beşinci maddenin 1 b) paragrafı uyarınca «en yakın tarihte» deyimi, ithal 
eşyasının ya da ithal edilmiş aynı veya benzer eşyaların birim fiyatının belirlenmesine 
yetecek miktarlarda satışlarının yapıldığı tarih olacaktır. 

11. Beşinci maddenin 2 nci paragrafın daki yöntemin kullanıldığı hallerde, ta
mamlayıcı bir işçilik veya ameliyeden dolayı eklenen 'kıymeti belirlemek için yapı
lan indirimler bu tür bir işçiliğin bedeline ilişkin objektif ve ölçülebilir verilere da
yandırılacaktır. Bir üretim dalında ve 'bu dalın diğer uygulamalarında kabul edilmiş 
bulunan sanayi formülleri, reçeteler, inşaat yöntemleri hesaplamalara esas teşkil ede
cektir. 

12̂  Beşinci maddenin 2 nci paragrafında öngörülen değerlendirme yönteminin, 
ithal eşyasının tamamlayıcı işçilik ve ameliye sonucu olarak ilk niteliklerini kaybet
mesi halinde uygulanamayacağı kabul edilmektedir. Bununla birlikte, ithal eşyasının 
ilk niteliklerinin kaybolmasına rağmen, işçilik ve ameliye nedeniyle eklenen kıymetin 
büyük bir güçlük olmaksızın doğru olarak tespit edilebileceği durumlarda olabilir. Bu
na karşılık, ithal eşyasının niteliklerini koruduğu, ancak ithal ülkesinde satılan eşya
nın içinde çok küçük bir unsur teşkil etmesi nedeniyle bu değerlendirme yöntemi
nin kullanılmasını haksız kılabilecek durumlar da olabilir. Yukarıdaki bu görüşlerin 
ışığında, bu gibi durumlar her hal için ayrı ayrı [incelenmelidir. 

Altıncı Madde Notu 

1. Genel bir kural olarak, bu Anlaşma çerçevesinde gümrük kıymeti, ithal ül
kesindeki mevcut bilgilere dayanılarak tespit edilir. Bununla beraber, hesaplanmış 
kıymeti tespit etmek için ithal ülkesi dışından elde edilebilecek, değerlendirilecek eşya
nın imalat bedelini ve diğer bilgileri incelemek gerekli olabilir. Hatta pek çok durum
larda eşyanın üreticisi ithal ülkesi makamlarının yargı yetki sahası dışında olacaktır. 
Hesaplanmış kıymet metodu, genel olarak, alıcı ile satıcının bağlantılı olduğu ve üreti
cinin ithal ülkesi makamlarına gerekli maliyetleri vermeye ve gerektiğinde sonradan 
yapılabilecek doğruluk tahkiki işlemi için kolaylık sağlamaya hazır olduğu durumlar 
ile sınırlı olacaktır. 

2. Altıncı maddenin 1 a) paragrafında öngörülen «bedel veya kıymet» üretici tara
fından veya onun adına sağlanacak, değerlendirilecek eşyanın üretimine ilişkin bilgilere 
dayanılarak tespit edilir. Bu hesaplar eşyanın üretildiği ülkede uygulanan genel olarak 
kabul edilmiş muhasebe ilkelerine uygun olması (şartıyla üreticinin ticarî hesaplarına 
dayandırılacaktır. 
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3. «Bedel veya kıymet» 8 inci maddenin 1 a) ii) ve iii) paragraflarında belirlenen 
unsurların bedelini içerir. Keza, 8 inci maddenin ilgili not hükümleri uyarınca uygun 

oranlara göre paylaştırılmış, ithal eşyasının üretimi ile ilgili olarak kullanılmak üzere 
alıcı tarafından doğrudan ya da dolaylı bir şekilde sağlanmış 8 inci maddenin 1 b) pa
ragrafında belirlenen bütün unsurların kıymetini de içerir. 8 inci maddenin 1 b) iv 
paragrafında belirlenen ve ithal ülkesinde yapılan unsurların kıymetleri, üretici tarafın
dan yüklenildikleri ölçüde dahil edilecektir. Bu paragrafta değinilen hiçbir unsurun 
kıymet veya bedelinin hesaplanmış kıymetin tespitinde iki defa sayılamayacağı bilinme
lidir. 

4. Altıncı maddenin 1 b) paragrafında değinilen «kâr ve genel harcamalar tutarı» 
ihraç ülkesi üreticileri tarafından ithal ülkesine ihraç amacıyla yapılan, değerlendiril
mekte olan eşya ile aynı kategori ya da aynı tip eşyalarım satışlarında genel olarak 
yansıtılan rakamlara uyduğu sürece üretici tarafından veya üretici adına sağlanan 
bilgilere dayanılarak tespit edilecektir. 

5. Bu çerçevede «kâr ve genel harcamaların tıiitarı»nın bir bütün olarak ele alın
ması geerktiği kaydedülmeliidir. Buna göre, herhangi bir özel durumda üreticinin kâr 
rakamı düşük ve genel harcamaları yüksek ise, kârının ve genel harcamalarının 
birlikte ele alınması, aynı tip ya da kategori eşyanın satışında genel: olarak yansı
tılanlara yine de uygun olabilir, örneğin, böyle bir durum bir ürünün ithal ülke
sinde piyasaya sürüldüğü ve üreticinin piyasaya sürme ide ilgili yüksek genel harca
maları karşıllamak için hiç kâr almamayı veya düşük bir kâr almayı kabul ettiği 
hallerde ortaya çıkabilir. Üreticinin, ithal eşyasının satışında belirli ticarî şartlar 
nedeniyle düşük kâr alabildiğini gösterdiği hallerde, bunları haklı kılacak geçerli 
ticarî sebepleri olması ve fiyat politikasının ilgili sanayi dalındaki alışılagelen fiyat 
poltikasını yansıtması kaydıyla, fiilî kâr rakamları dikkate alınmalıdır. Örneğin, böyle 
bir durum, üreticilerin talepte önceden tahmin edilemeyen bir düşüş nedeniyle geçici 
olarak fiyatları düşürmeye zorlandıkları veya ithal ülkesinde üretilmekte olan bir 
dizi eşyayı tamamlamak üzere, eşya satmak suretiyle rekabeti koruyabilmek için 
düşük kâr ile yetinmeleri halinde ortaya çıkabilir. Üreticinin kendi kâr ve genel harca
malarına ilişkin rakamları ihraç ülkesi üreticileri tarafından ithal ülkesine ihraç 
amacıyla yapılan değerlendirilecek eşya ile aynı kategori veya tipteki eşyaların satışlarına 
genel olarak yansıtılanlar ile uyumlu değilse, kâr ve genel harcamaların tutarı eşyanın 
üreticisi tarafından ya da onun adına sağlananların dışındaki bilgilere dayandırılabilir. 

6. Hesaplanmış kıymetin tespiti amacıyla, üretici tarafından ya da onun adına 
sağlanan bilgiler dışındaki bilgilerin kullanılması halinde, ithal ülkesi gümrük makam
ları ithalatçı talep ettiği taktirde, 10 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
kendisine bu bilgilerin kaynağı, kullanılan veriler ve bu verilere dayanılarak yapılmış 
hesaplamalar hakkında bilgi vereceklerdir. 

7. Altıncı maddenin 1 inci paragrafında sözü edilen «genel harcamalar» 6 ncı 
maddenin 1 a) paragrafında yer almayan, ihraç eşyasının doğrudan ve dolaylı üretim 
ve satışına ilişkin bedelleri de kapsar. 
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8. Bazı eşyaların.1 "diğerleriyle «aynı kategori veya itip» olup olmadıkları, bu türün 
şartlarına bakılarak her durum için ayrı ayrı belirlenmeilıidir. 6 ncı madde hüküm
lerine göre alışılagelmiş kâr ve genel harcamaların belirlenmesinde, değerlendiril
mekte olan eşyayı da içine alan ve hakkımda gerekli bilgilerim sağlanabildiği en 
sınırlı grup ya da dizi eşyamım ithal ülkesine ihraç amacıyla yapılan saltışlam 
incelenmelidir. Altıncı maddenin uygulanması amacıyla, «aynı kategori ya da tip 
eşya», değerlendirilmekte olan eşya ile aynı ülkeden gelmiş olmalıdır. 

Yedinci Madde Notu 

1. Yedinci madde hükümlerine göre belirjenen gümrük kıymetleri, mümkün 
olan azamî ölçüde, daha önce belirlenmiş olan gümrük kıymetlerine dayandırıl-
malıdır. 

2. Yedinci madde gereğince kullanılacak olan değerlendirme yöntemleri 1 ila 
6 ncı (maddelerde, 6 ncı ımaddfe dahil, tanımlamalılar olmalı* ve fakat 7 nci madde 
hükümleri ve amaçları ile uyumlu makul bir esneklik İçimde bulunmalıdır. 

3. Makul1 esneklikten me anlaşılması gerektiği aşağıdaki örneklerle gösterilmiştir : 
a) Aynı eşya - aynı eşyanım «değerlendirilmekte olan' eşya ile aymı ya da 

hemen hemen aynı zamanlarda ihraç edilmiş olması» şaritı esnek bir şekilde yorum
lanabilir; değerlendirilmekte olam eşyanın ihraç eden ülkeden başka bir ülkede üre
tilmiş aynı ithal eşyası gümrük kıymetime esas teşkil edebilir; 5 inci ve 6 ncı 
maddeler hükümleri uyarınca evvelce belirlenmiş olan aynı ithal eşyasının gümrük 
kıymeti kullanılabilir. 

b) Benzeri eşya - benzeri eşyanın «değerlendirilmekte olan eşya ile aynı ya da 
hemen hemen aynı zamanlarda ihraç edilmiş olması» şartı esnek bir şekilde yorum
lanabilir; değerlendirilmekte olan eşyamın ihraç eden ülkeden başka bir ülkede üre
tilmiş benzeri ithal eşyası gümrük kıymetine esas teşkil edebilir; 5 inci ve 6 ncı 
maddeler hükümleri uyarınca evvelce belirlenmiş olan benzer ithal eşyasının gümrük 
kıymeti kullanılabilir. 

c) Dedüfctif metot - 5 imci maddemin 1 a) paragrafımdaki eşyamım «ithal edil
miş olduğu şekilde» satılmış olması gerekeceği şartı esmek bir şekilde yorumlanabilir; 
«doksan günlük süre şartı» esnek bir şekilde yorumlanabilir. 

Sekizinci Madde Notu 

Paragraf 1 a) i) 
«Alış komisyomları» deyimi, ithalatçı tarafından, değerlendirilmekte olan eşyanın 

alımında, kendisimi yurt dışımda temsil etme hizmeti karşılığımda acentasına ödediği 
ücretler demektir. 

Paragraf 1 b) ii) 
1. Sekizinci maddenin 1 b ii) paragrafında belirtilen unsurlarım ithal eşyasına 

paylaştırılmasmdaki iki etken, unsurun bizzat kendi kıymeti ve bu kıymetin ithal 
eşyasına, paylaştırılma şeklidir. Bu unsurların paylaştırılması şartlara uygun makul 
bir tarzda ve genel olarak kabul edilmiş muhasebe ilkeleri ile uyumlu olarak yapıl
malıdır. 
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2) Unsurun kıymetine ilişkin olarak, eğer ithalatçı, kendisiyle bağlantılı olmayan 
bir satıcıdan belirli bir bedelle bu unsuru alıyorsa,, unsurun kıymeti bu bedeldir. 
Eğer unsur, ithalatçı ya da kendisi Me bağlantılı bif kişi tarafından üretümişse, kıymeti 
onun üretim bedeli olmalıdır. Eğer unsur ithalatçı tarafından daha önce kullanıl
mışsa, ithalatçı tarafından alınmış veya üretilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, ilk 
alım veya üretim bedeli, unsurun bu defaki kıymetine ulaşmak için, kullanılmadan 
doğan değer kaybını yansıtacak şekilde düşürülmek suretiyle ayarlanmalıdır. 

3. Bir kez unsur için bir kıymet belirlendiği zaman, bu kıymeti ithal eşyasına 
paylaştırmak gereklidir. Bunun için pek çok imkân mevcuttur, örneğin, ithalatçı 
tüm kıymete ilişkin vergiyi bir seferde ödemek isterse kıymet ilk sevkiyata paylaş-
tınlabiir. Bir diğer örnekte, ithalatçı, kıymetin, ilk sevkıyat zamanına kadar üretil
miş bulunan birim sayısına göre paylaştırılmasını isteyebilir. Ya da ithalatçı, kıymetin, 
bu üretim için kontrat veya firma bağlantılarimn olduğu durumlarda, öngörülen 
üretimin tümüne paylaştırılmasını talep edebilir. Paylaştırma yöntemi ithalatçı tara
fından sağlanacak belgelere dayandırılacaktır. 

4. Yukarıdaki durumu açıklamak için şu örnek verilebilir: Bir ithalatçı, ithal 
eşyasınjıınt üretiminde kulanılmafc üzere üreticiye bir kalıp sağlar ve ondan 10 000 
birim satın almak üzere kontrat yapar. 1 000 birimlik ilk sevkiyatın geliş zamanına 
kadar üretici 4 000 birim üretmiştir, ithalatçı gümrük idaresinden kalıbın kıymetinin 
1 000, 4 000 ya da 10 000 birime paylaştırılmasını talep edebilir. 

Paragraf 1 b) iv) 

1. Sekizinci maddenin 1 b) iv) paragrafında belirlenen unsurlar için yapılan 
ilaveler objektif ve sayılabilir verilere dayandırılmalıdır. Değer 'artışlarının belirlen
mesinde gerek ithalatçı, gerekse gümrük idaresi için yükümlülüğü asgariye indirmek 
için alıcının ticarî kayıt sisteminden hemen elde edilebilen veriler mümkün olduğu 
ölçüde kullanılmalıdır. 

2. Alıcı tarafından satın alma veya kiralama suretiyle sağlanan unsurlar için 
yapılan ilave, satın alma ya da kiralamanın bedeli olacaktır. Kamu alanında mevcut 
unsurlar için bunların kopyalarını elde etme bedelleri dışında, hiçbir ilave yapılma
yacaktır. 

3. Belli bir firmanın yapısı, işletme tecrübesi ve muhasebe yöntemleri yapılacak 
değer artışlarının az ya da çok kolaylıkla hesaplanmasını sağlayacaktır. 

4. Örneğin, muhtelif ülkelerden çeşitli ürünler ithal eden bir firma, kendi 
çizim merkebinin kayıtlarını belirli bir ürüne verilebilecek bedelleri doğru bir şekilde 
gösterecek tarzda, ithal ülkesinin dışında bulundurmaktadır. Böyle durumlarda doğru
dan bir ayarlama, 8 inci madde hükümleri uyarınca, uygun bir şekilde yapılabilir. 

5. Öte yandan, bir firma, ithal ülkesi dışındaki çizim merkezini masraflarını 
belirli ürünlere dağıtmaksızın genel masraflar olarak mütalaa edebilir. Bu durumda 
çizim merke2İnin toplam masraflarını, bu merkezin hizmetlerinden yararlanan toplam 
ürünlere paylaştırarak ve bu paylaştırılmış masrafı ithalatın her birimine ekleyerek 
8 inci madde hükümleri uyarınca ithal eşyası ile ilgili uygun bir ayarlama yapılabilir. 
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6. Yukarıdaki şartlardaki farklılıklar, kuşkusuz uygun paylaştırma yöntemleri
nin belirlenmesinde' değişik etkenlerin göz önünde bulundurulmasını gerektirecektir. 

7. Söz konusu unsurun üretimi belirli bir zaman süresi içinde birden fazla ül
keye dağıtmış ise, ayarlamalar, bu unsura, ithal ülkesi dışında fiilen eklenen kıymetle 
sınırlı olacaktır. 

Paragraf 1 c) 

1. Sekizinci maddenin 1 c) paragrafında değinilen lisans ücretleri ve diğer öden
tiler, diğerleri meyanında, patent, ticaret ya da imalat markası ve telif haklarına iliş
kin ücretleri de içerebilir., Bununla birlikte, ithal eşyasının ithal ülkesinde yeniden üre
tilmesi hakkına ilişkin bedeller'gümrük kıymetinin belirlenmesinde ithal eşyasının fiilen 
ödenmiş ya da ödenecek fiyatına dahil edilmeyecektir. 

2. İthal eşyasının dağıtım ve yeniden satış hakkı karşılığı olarak alıcı tarafın
dan yapılan ödemeler, bu ödemeler ithal eşyasının ithal ülkesine ihracı amacıyla satı
şının bir şartı değilse, ithal eşyasının fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyatına dahil edil
meyecektir. 

Paragraf 3 

Sekizinci madde hükümlerine uygun olarak ilave edilmesi gereken unsurlarla il
gili objektif ve miktara ilişkin verilerin bulunmadığı durumlarda, ticarî işlem kıymeti 
1 inci madde hükümlerine göre belirlenemez. Bu durumu açıklamak üzere şu örnek 
verilebilir: Kilogram olarak ithal edilmiş ve ithalattan sonra sıvı haline getirilmiş be
lirli bir ürünün ithal ülkesindeki satışında, litre fiyatı esasına göre buluş bedeli öden
miştir. Eğer buluş hakkı kısmen ithal eşyası ve kısmen de ithal eşyası ile hiçbir iliş
kisi olmayan diğer etkenlere (örneğin, ithal eşyasının ayırdedil'smeyecek bir şekilde 
yerli bileşkenlerle karıştırıldığı ya da buluş hakkının alıcı ile satıcı arasındaki özel 
malî düzenlemeler nedeniyle ayırdedilemediği durumlar gibi) dayandırılıyorsa, bu bu
luş hakkı için bir ilave yapmaya teşebbüs etmek uygun olmayacaktır. Ancak, bu bu
luş hakkı bedeli sadece ithal, eşyasına dayandırılıyorsa ve kolaylıkla hesaplanabiiiyor-
sa, fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata ilave yapılabilir. 

Dokuzuncu Madde Notu 

Dokuzuncu madde uyarınca «ithal ânı» gümrük amacıyla beyan ânı olabilir. 

Onbirinci Madde Notu 

1. Onbirinci madde ithalatçıya, değerlendirilmekte olan eşya için gümrük ida
resi tarafından yapılan bir kıymet tespitine karşı itiraz hakkı tanımaktadır. İtiraz ilk 
olarak, gümrük idaresi içinde daha üst seviyeye yapılabilir, fakat nihai aşamada ima
latçının adlî makamlara itiraz hakkı olacaktır. 

2. «Cezasız olarak» deyimi, ithalatçının sadece itiraz hakkını kullanmayı, seçme
si nedeniyle', bir para cezası veya tehdidine tabi tutulmaması gerektiği anlamındadır. 
Normal mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin ödenmesi para cezası sayılmaya -
caktır. 
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3. Bununla birlikte, onbirinci maddenin hiçbir hükmü, bir Tarafın bir itirazdan 
önce belirlenen gümrük vergisinin tam oilarak ödenmesini talep etmesini önlemeye
cektir. 

Oinbeşinci Madde Notu 

Paragraf 4 

Bu madde uyarınca «şahıslar» deyimi, içerisine uygun olan hallerde, tüzelikişiler 
dahildir. 

Paragraf 4 e) 

Bu Anlaşma uyarınca, bir şahsın diğerine yasal olarak ya da fiilen müdahale ede
bildiği veya yönetme durumunda olduğu hallerde bu kişi diğerini kontrol ediyor sayı
lacaktır. 

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI'NIN (GATT) 
VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMAYA EK 

P R O T O K O L 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. Maddesinin uygulan
masınla ilişkin Anlaşma'nın (bundan böyde «Anlaşma» olarak anılacaktır.) Tarafları; 

Tek Taraflı Ticaret Müzakerelerimi ve Gümrük Tarifelierli ve Ticaret Genel An
laşmasının VII. Maddesinin, uygulanmasına ilişkin Anılaşma'yı tek bir metin hailine ge
tirmek için 11 ve 12 Nisan 1979 tarihlerinde yaptıkları toplantıda Ticaret Müzakere
leri Komitesince ifade edilen arzuyu gözönünde bulundurarak; 

- Gellîşme Yolundaki Ülkelerin Anllaşma'nın uygulanmasında özel sorunlarla kar
şılaşabileceklerimi kabul ederek; 

Anlaşma'nın değişikliklere ilişkili' 27 inci Maddesi hükümlerinin henüz yürürlüğe 
girmemiş olduğunu gözönünde bulundurarak; 

Aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmışlardır : 

— I — 

1. Anlaşmanın Birinci Maddesinin 2 (b) (iv) paragrafı hükmünün kalıdırıllması 
hususunda anlaşmışlardır; 

2. Anlaşma hükümlerinin uygulanmasının 21 inci Maddesinin birinci paragrafı 
uyarınca Gelişme Yolundaki Ülkelerce beş yıl ertelenmesıinin uygulamada bazı GYÜ' 
ler için yetersiz olduğunu kabul ederler. Bu gibi durumlarda Anlaşmaya taraf olan bir 
GYÜ 21 inci Maddenin birinci paragrafında sözü edi'len süremin bitiminden önce bu 
sürenin uzatıümasını talep edebilir, sözkomusu üyenin iyi bir neden gösterebilmesi ha
linde Anlaşmanın Tarafları bu tür bir talebi anlayışla inceleyecektir. 

3. Halen eşyanın kıymetini resmen saptanan asgarî kıymet esasına' göre değer
lendiren Gelişme Yolundaki Ülkelerin bu kıymetlleri, Anlaşmaya Taraf olan ülkelerin 
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üzerinde görüş birliğine varabilecekleri şartlara göre, sınırlı bir esasa ve geçici olarak 
sürdürmeleri ne imkân verecek bir rezerv koymak isteyebileceklerini kabul etmıekte-
dirfer. 

4. Anlaşmıamm 4 üncü Maddesinde öngörüldüğü gibi, ithalatçımın talebi üzerine 
uygulama öncelikleri sırası ile ilgili değişikliklerin kendileri: (içim gerçek güçlükler ya
ratma riski taşıyabileceğini düşünen Gelişme Yolundaki Üllkelteriaı, aşağıdaki şartlarda 
4 üncü Maddeye rezerv koyabileceklerini kabul etmektedirler : 

« Hükümeti, Anılaşmanın konuya ilişkin 4 üncü Maddesi hükmünün, ancak 
5 ve 6 inci Maddelerimin uygulama önceliğinim bildirümesi talebinin gümrük yetkili
lerince kabulü şartı ile uygulanabilmesine karar verme hakkını saklı tutar» 

Gelişime Yolundaki Ülkelerim böyle bir rezerv koymaları hallimde Anlaşımanım Ta
rafları bu rezervi Anlaşmanın 23 üncü Maddesine göre onaylarlar. 

5. Gelişme Yolundaki Ülkelerin Anlaşmamın 5 inci, Maddesinin 2 linçi paragrafı 
ile ilgİi olarak aşağıdaki koşularda rezerv koymak isteyebileceklerimi kabul etmek -
tediriler : 

« Hükümeti Anlaşmanın 5 inci 'Maddesi 2 inci paragrafının, ithalatçı tallep et
sin ya da etmesin', bu Maddeye lili sikin not hükümleriine uygun olarak uygulanmasına 
karar verme hakkımı saklı tutar.» 

6. Bazı Gelişme Yolundaki! Ülkelerin, Anlaşmanın tek acenta, tek distribütör 
ve tek satıcılar tarafından ülkelerine yapıliam ithalat ile ilgili; olarak Bininci Maddesi 
hükümlerinin uygulanmasında sorunlar çıkabileceği konusunda endişelerimi ifade et
tiklerini bilmektedirler. Anlaşmanın Âkit Tarafları Anılaşmayı uygulayan Gelişme Yo
lundaki Ülkelerde uygulamada bu tür sorunlar çıktığı takdirde, bu ülkelerin talebi üze
rine uygun çözümler bulmak amacıyla bu sorunun bir incelemesinin yapılacağı husu
sunda anlaşmışlardır. 

7. 17 nci Maddenin, Anlaşmanın uygulanmasında gümrük idarelerinin kendile
rine gümrük kıymetinin saptanması amacıyla ibraz edilen beyan, bdlge ve beyanna
menin gerçekliği ve doğruluğuna ilişkin olarak bilgi: edinme ihtiyacı duyabileceklerini 
kabul ettiği hususunda görüş "biriliğime varmışlardır. Taraflar aynı zamanda, bu 'Mad
demin örneğin bir gümrük kıymetinin saptanması ile ilgili olarak gümrüklere beyan 
edilen veya verilen kıymet unsurlarının doğruluğuna yönelik araştırmalar yapabilece
ği hususunu da kapsadığını kabul ederler. Anlaşmanın Taraflarının kendi ulusal ka
nun ve istemleri ölçüsünde bu araştırmalarda ithalatçiıdan tam bir işbirliğini beklemek 
hakkına sahip olduklarını kabul ederler. 

8. Fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyatın, ithal eşyasının satış şartı olarak alı
cıdan satıcıya, ya da satıcının bir yükümlülüğünü yenime getirmek amacıyla alıcı ta
rafından üçüncü bir tarafa fiilen yapılmuş ya da yapılacak bütün ö'demeleri kapsadı
ğını kabul ederler. 
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— II — 

1. Anlaşmamın yürürlüğe girmesiyle bu Protokol'un hükümleri Anlaşmanın bir 
parçası olarak kabul edilecektir. 

2, «Bu Protokol GATT ÂKİT TARAFLARI Geneli Müdürüne tevdi edilecektir. 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin uygulanma
sına ilişkin Anlaşmayı imzalayan veya 22 .nci Maddesi hükümlerine uygun' olanak An
ılaşmayı kabul eden veya katılan diğer hükümetlerin imzalama yolu ya da başka şe
kilde kabullerine açılmıştır. 

il Kasım 1979 tarihinde Cenevre'de, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca her üç me
tinde aynı ölçüde geçerli olmak üzere tek bir nüsha olarak hazırlanmıştır. 

EK II 

GÜMRÜK KIYMETİ TEKNİK KOMİTESİ 

1. Bu Anılaşmanın 18 incıi maddesi uyarınca, bu Anlaşmanın teknik seviyede uy
gulanması ve yorumunda yeknesaklığı saklamak üzere, Gümrük İşbirliği Konseyi hi
mayesinde bir Teknik Komite kurulacaktır. 

2. Teknik Komitenin görevleri aşağıdaki hususları içerecektir : 
a) Tarafların gümrük kıymeti sistemlerinin günlük idaresinde ortaya çıkacak 

özel teknik problemleri incelemek ve sunulan olaylar temeli üzerinden', uygun çözüm
lere ilişkin listişarî görüşler vermek;' 

,b) Bu Anlaşmayla ilgileri ölçüsünde, kıymet konusundaki kanun', prosedür ve 
uygulamaları, istek üzerine incelemek ve incelemelerin sonuçları hakkında raporlar ha
zırlamak; 

c) Bu Anlaşmanın statü ve uygulamasının teknik yönlerine ilişkin yıllık rapor
lar hazırlamak ve dağıtmak; 

id) İthali eşyasının gümrük kıymeti ile ilgili tüm veçhelerine iişkin, herhangi bir 
Taraf veya Komite tarafından istenebilecek biligl ve görüşleri vermek. Bu bilgi ve gö
rüşler, istiişarî görüşler, yoranlar veya açıklayıcı notlar şeklinde olabilir; 

e) İstek üzerine, bu Anılaşmanın uluslararası planda kabulünü arttırmak ama
cıyla, Taraflara teknik yardım sağlanmasını kolaylaştırmak'; ve 

f) Komite tarafından kendisine verilebilecek tüm diğer, görevleri yerine getir
mek. 
Genel Mülahazalar 

3. Teknik Komite, özellikle komite veya Taraflarca ele ahnacak somut sorun
lara ilişkin çalışmalarını makul olan kısa bir sürede sonuca bağlamaya çaba göstere
cektir. 

4. Teknik Komiteye, çallışmalarında, Gümrük işbirliği Konseyi Sekreteryasınca 
gerekli yardım yapılacaktır. 
Temsi 

5. Her Taraf, Teknik Komitede temsil edilme hakkına sahip olacaktır. Her Ta
raf, Teknik Komitede kendisimi temsil etmek üzere bir temsilci «ile bir veya birkaç ve
kil belirleyebilecektir. Teknik Komıitede bu şekilde temsili edilen bütün Taraflar bun-
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clıan sonra Teknik Komite üyesi olarak aUınır. Teknik Komite üyesii temsilciler yanla
rına yardımcı olarak müşavirler alabilirler. GATT Sekreteryası da komıifce topHantıla-
rına gözlemci statüsüylle katılabilecektir. 

•6. Taraf olmayan Gümrük İşbirliği Konseyi üyeleri Teknik Komite toplantıla
rında bir delege ve bir veya daha çok vekil tarafından temsil edilebilirler. Bu temsil
diler Tekinlik Komite toplanManoa gözlemci1 olanak katılacaklardır. 

7. Gümrük İşbirliği Konseyi Geneli Sekreteri ı(bundan sonra «Genel Sekreter» 
olarak anılacaktır.) Teknik Komite Başkanının onayilaması kaydıyla, Anlaşmaya taraf 
olmayan ve Gümrük İşbirliği Konseyine üye bulunmayan hükümetlerin temsilcileri ile, 
uluslararası resmî kuruluşların1 ve meslek teşekkülerinin temsilcilerimi Teknik Komi
te toplantılarına gözlemci olarak katılmaya davet edebilir. 

8. Teknik Komite toplantılarına katılacak temsilci, vekil ve müşavirler Genel 
Sekreter'e bildirilecektir. 

Teknik Komitenin Toplantıları 

9. Teknik Komite her gerek görüldüğünde, ancak yılda en az ıiki defa toplana
caktır. Her toplantımın! tarihi Teknik Komite tarafından bir önceki dönem topllantı-
sında tespit edilecektir. Toplantı tarihi, ya Teknik Komite üyelerinden birinin isteği 
ve bu isteğin Komite üyelerinin basit çoğunlluğunca uygun bu'lunması, ya da, acil düı 
rumlarda, başkanın isteğiyle değişebilecektir. 

10< Teknik Komite toplantıları, aksine bir karar alınmadıkça, Gümrük İşbirliği 
Konseyinim kendi binasında yapılacaktır. 

11. Acil duruımilar dışında, Genel Sekreter Teknik Komitenin her dönem top
lantısının açılış tarihini, bu tarihten en az otuz gün önce bütün Komite üyelerine ve 
yukarıda 6 ve 7 inci paragraflarda 'belirtilen! iştiirakçtiliere bildirecektir. 
Gündem 

12. Her dönem toplantısının (geçici gündemi Genel Sekreter tarafından hazırla
nacak ve adil durumlar dışında, dönem toplantısının açılışından en az otuz gün önce 
Teknik Komite üyeleriyle, 6 veya 7 noi paragraflarda belirtilen iştirakçilere dağıtıla
caktır. Bu gündem, Teknik Komitenin bir önceki dönem toplantısında yeralması onay
lanan tüm hususlarla Başkanın bizzat yeralmasını istediği hususları ve Geneli Sekre
ter, Komite veya Teknik Komitenin herhangi bir üyesinin yeralmasını isteyecekleri 
bütün hususları içerecektir. 

13. Teknik Komite her dönem toplantısının açılışında gündemini tespit edecek
tir. Dönem toplantısı sırasında gündem Teknik Komite'tarafından her an değiştiri
lebilir. 

Görevler ve İşlerin Yürütülmesli 

14. Teknik Komite üyelerinin temsilcileri arasımda bir Başkan ve bir veya daha 
fazla Başkan Yardımcısı seçecektir. Başkan ve Başkan Yardımcılarının görev süreleri 

bir yıl olacaktır. Görev süresi sona eren Başkan veya Başkan Yardımcıları ikinci defa 
seçilebilirler. Teknik Komitenin bir üyesinlin temsildlliği sona eren Başkan veya Başkan 
Yardımcısı otomatik olarak görevini kaybedecektir. 
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15. Başkan bir toplantıda veya toplantının bir kısmımda hazır bulunmazsa, bir 
Başkan Yardımcısı Başkanın aynı görev ve yetkileriyle toplantıya başkanlık edecektir. 

16. Toplantı Başkanı Teknik Komite müzakerelerine Teknik Komitenin bir üye
sinin temsilcisi oUarak değil, Başkan olarak katiacaktıır. 

17. Bu yönetmeliğin diğer hükümleri ile kendisıine verilen yetkilenin kullanılma
sına ilave olarak, her oturumun açılış ve kapanışını ilan edecek, müzakereleri yöne
tecek, söz hakkı verecek ve bu yönetmelik uyarınca, çalışmaları düzenleyecektir. Baş
kan ayrıca, bir konuşmacıya, beyanları konuyla lilıgiiı olmadığı taktirde, uyarıda bu
lunabilecektir. 

18. Herhangi bir konunun tartışılması sırasında, temsilciler usule ilişkin bir hu
susu diile getirebiilıir. Bu durumda Başkan hemen karar verecektir. Şayet kararına iti
raz edilirse, Başkan bunu oylamaya koyacaktır. Karar bozulmazsa aynen muhafaza 
edilecektir. 

19. Genel Sekreter, veya onun beliıtteyeceği sekreterTiık görevlileri Tekniiik Ko
mite Toplantılarının Sekreterya işlerini üstleneceklerdir. 

Nisap ve Oylama 

,20. Nisap, Teknik Komite üyelerinim 'temsilcilerinin baslit çoğunluğu ille oluşa
caktır. 

21. Teknik Komitemin her üyesi bir oy hakkına sahip olacaktır. Teknik Komi
tenin bütün kararlan mevcut üyelerin' en az üçte iki çoğunluğu ile allınacaıktır. Belirli 
bir sorunun oylama sonucu ne olursa olsun, Teknik Komite, konuya ilişkin tartış
malar sırasında ileri sürülen farklı görüşleri de belirterek, Komite veya Gümrük İş
birliği Konseyine bu sorun hakkında tam bir rapor sunma imkânına sahip olacaktır. 

Dil ve Zabıtlar 

22. Teknik Komitenin resmî diEerti franısızca, ingilizce ve ispanyolca olacaktır. 
Bu üç dilden birinde yapıilıacak konuşmalar veya beyan'lar bütün delegelerin bunların 
çevirisinden vazgeçmeye karar vermemeleri durumunda, hemen diğer resmî dillere ter
cüme edilecektir. Başka bir diildıe yapılan' konuşma veya beyanlar, aynı şartlar saklı 
kalmak kaydıyla, fransızca, ingilizce ve ispanyoloaya çevrilecek, ancak, bu durumda, 
ilgili temsilci bunları fransızca, ingilizce veya lispanyölcaya tercümesini sağlayacaktır. 
Teknik Komitenin resmî belgelerinde yalnızca ingilizce, fransızca ve ispanyolca kul
lanılacaktır. İncelenmek üzere Teknik Komiteye sunulacak muhtıra ve mektupLar bu 
resmî dillerden birinde olacaktır. 

23. Teknik Komite her dönem toplantısının bir raporunu ve Başkanın gerekli 
görmesi halinde, bu toplantıların tutanaklarım veya özet zabıtlarını hazırlayacaktır. 
Başkan veya onun belirleyeceği bir kişi, Komitenin ve Gümrük İşbirliği Konseyinin 
her dönem toplantısına Teknik Komitenin çalışmaları hakkında bir rapor sunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi i(S. Sayısı : 49) 
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EK IH 

ÖZEL GRUPLAR i(l«,Paneller») 

1. 'Bu Anilaşma çerçevesinde Komite taraf nidam oluşturulacak özeli gruplar aşa
ğıdaki görevleri üstleneceklerdir :. 

a) Komite tarafından kendisine havale edlecek isorjunları incelemek, 
b) Anlaşmazlığa taraf olan'larla danışıma'larda bulunmak ve onlara, karşılıklı tat-

mlin edici bir çözüme varmaları için tüm irnkânlları sağlamak, ve 
c) 'Bu Anlaşma hükümlerinim' uygulanmasıyla ilişkileri ölçüsünde anlaşmazlığa 

neden olan olayları açıklamak ve Komiteye, tavsiyelerde bulunması veya sorunu ka
rara bağlamasında yardımcı olacak bulguları ortaya çıkarmak. 

2". Komite Başkanı, özel grupların kuruluşunu kolaylaştırmak için, gümrük kıy
meti sorunlarını bilen ve ticarî ilişkiler ve ekonomik gelişme konularında tecrübeli 
devlet memurlarının gayri resmî bir listesini! hazır bulunduracaktır. Devlet memuru 
olmayan kişilerde bu listede yer aliabileceklerdiiır. Bu çerçevede bütün Taraflar, her 
ynlın başında, bu görevi deruhte etmesini: arzu ettikleri hir veya iki hükümet uzmanı
nın ismini Komite Başkanına bildirmeye davet edileceklerdir. Bir özel grup kurul
duğunda, Başkan, ilgili Tarafllarla istişarelerde bulunduktan sonra grubun tesisini ta
kip eden yedi gün içerisinde bu özel grubu oluşturacak tercihan devlet memuru üç 
veya beş üyeyi önereceiktir. Doğrudan ilgili Taraflar Başkan tarafından belirlenen 
özel grubun üyeleri hakkında görüşlerinli yedi iş günü içerisinde bildirecekler ve zor
layıcı sebepler dışında bu belirlemeye itiraz etmeyeceklerdir. 

(Hükümeti bir anlaşmazJlığa taraf olan ülkelerin uyruklullarından hiçbiri, bu an
laşmazlıkla ilgili özel gruba üye olamayacaklardır. Özel grupların üyeleri, bir hükü
met veya kuruluşun tarnsilcilerli olarak değil, kişisel1 planda hizmet vereceklerdir. Do
layısıyla, hükümetler ve kuruluşlar bunlara, özel grubun inceleyeceği! soruna ilişkin 
talimat vermeyeceklerdir. 

3. Her özel grup çalışma usûllerimi bizzat kendisi tespit edecektir. Bir sorunda 
esaslı bir çıkarı bulunan ve bunu Komiteye bildiren tüm Taraflar görüşlerini dile ge
tirme imkânına sahip olacaklardır. Her özel grup uygun göreceği tüm kaynaklara baş
vurabilecek; bunlardan bilgi alabileoek ve teknik bilgiler isteyebilecektir. Özel grup, 
bir Tarafın yargı allanma giren bir kaynaktan bu gibi bilgi veya teknik görüş isteme
den önce, bu Tarafın hükümetini durumdan haberdar edecektir. Tüm Taraflar, bir 
özel grup tarafından uygun ve gerekli görülen bütün biligi isteklerine en kısa sürede 
ve eksiksiz oevap vereceklerdir. Bir özel gruba verilen gizli bilgiler, bu Mgilıerıi veren 
kişi veya hükümetin sarih izni olmadan açıklanmayacaktır. Bu bilgiler bir özel grup
tan istenildiği, ancak grubun bunları açıklama yetkisi ollmadıği; hallerde, bu billgileri 
veren kişi veya hükümetin izniyle, gizli olmayan bir özet hazırlanacaktır. 

4. Eğer bir anlaşmazlığın Tarafları tatmin edici bir çözüme varamazlarsa, özel 
grup bulgularını yazılı olarak sunacaktır, özel grubun raporu normal olarak bu bul
guların dayandığı mantığı da ihtiva etmelidir. Taraflar arasında bir çözüme ulaşıldığı 
taktirde, özel grup, raporunda, sorunu kısaca açıklamak ve bir çözümün bulunduğu
nu belirtmekle yetinebilecektir. 
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5. Özel gruplar, teknik düzeyde sorunlar ihtiva eden problemleri incelemek için 
Teknik Komitenin, bu Anlaşmanın 20 nci maddesinin 4 üncü paragrafı çerçevesinde 
yayınlanmış olabilecek bütün raporlarını hesaba katacaklardır. 

6„ Özel gruplar içim gerekli olacak zaman süresi, ele alınacak konuya göre de
ğişecektir özeli gruplar bulgularını ve gerekiyorsa tavsiyelerini, gereksiz gecikmeden 
kaçınarak normal olarak özel grubun kurulmasından itibaren üç aylık bir süre içeri
sinde Komiteye vermeye çaba göstereceklerdir. 

7. Bir anlaşmazlığa taraf olanlar arasında karşılıklı tatminkâr bir çözüme ulaş
mayı teşvik etmek ve bu tarafların görüşlerimli alabilmek için, her özel grup önce ra
porun tamamlayıcı kısmımı ilgili Taraflara sunacak, sonra da anlaşmazlığa taraf ulam
lara Grubum vardığı sonuçları veya bu sonuçların bir özetini, diğer bütün Taraflara 
gönderi'lmıesimden makul bir süre önce sunacaktır. 

ANLAŞMAYA KONULACAK REZERVLER 

L Anlaşmanın 21 dinci Maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca Türk Hükümeti 
Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını 5 yıllık bir süre iiçıim eritelemektediır. 

2. Anlaşmanın 21 (inci iMaddesinim 2 inci) paraıgraifı uyarınca Türk Hükümeti 1 
inoi 'Maddesinin 2 (ib) (iıiıi) paragrafı ve 6 nci 'Maddenin uygulanmasını, ibu Anlaşma

nın diğer tüm hükümlerinin uygulanmaya konulduğu tarihten iıbiıbâren 3 yılık bir dö
nem içîın ertelemektedir. 

3. Protokolün 4 üncü paragrafı uyarınca Türk Hükümeti, Anlaşmanın konuya 
ilişkin 4 üncü Maddesi hükmünü, 5 (inci 've 6 nci Maddelerim uygulama önceliğinim 
değiştirillmesd talebiimin ancalk Türk gümrük yetkililerince kalbullü şartlıyla uyguılanabiılime-
sine (karar verme hakkını siaifch tutar. 

4; Protokolün 5 inci paragrafı uyarınca, Türk Hükümeti Anlaşmanın 5 inci 
Maddesi 2 nci paragrafının, (Mıa'Iaıtçı talep ötsıim ya da etmesin, Ibu 'Maddeye ilişkin not 
'hükümlerine uygun olarak uygUlanmasımia karaır verme hakkını saklı tuıtalr. 
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T. B. M. M. (S. Sayısı : 57) 
5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İdare Amirleri Kütahya Milletvekili 
Mustafa Uğur Ener, İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel ve Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 5682 
Sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesinin 
(A) Bendinin 2 nci Fıkrası ile (C) Bendinin 2 nci 
Fıkrasının İlk Cümlesinin Değiştirilmesine Dair Ka

nun Teklifi (1/416, 2 /10) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 29 . 3 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 071 
101 - 1959/01468 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.3.1988 
tarihinde kararlaştırılan «5682 sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işlemesini temin amacıyla 
idarî ve yasal uygulamalarda sürdürülen liberalleşme çalışmaları içerisinde temel hak 
ve hürriyetlerden biri olan seyahat hürriyeti ile ilgili 5682 sayılı Pasaport Kanununda 
da bazı iyileştirme, geliştirme ve yenileştirme çalışmaları yapılması gereği duyulmuş
tur. 

Ayrıca, Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üyeliğin söz konusu olduğu ve eko
nominin dışa açılma çabalarının giderek arttığı günümüzde pasaport verilmesini en-
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gelleyid kanun hükümlerinin değiştirilerek azaltılması, vatandaşa ve idareye kolaylık 
getirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması zarurî görülmüştür. 

Bu sebeple batılı demokratik ülkelerin pasaport kanunları da göz önüne alınarak, 
5682 sayılı Pasaport Kanununun Diplomatik, Hususî, Hizmet ve Umuma Mahsus pa
saportlarla ilgili maddeleri ile pasaport veya pasaport yerine geçerli vesika verilmesi 
yasak olan haller ve yurt dışına çıkışları engelleyen hususlarda değişiklikler yapılması 
öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 
üncü maddesi üçüncü bendinde Diplomatik Pasaport verilecekler arasımda Türkiye 
Büyük Milet Meclisi dışından Bakan olanlar ile bazı yüksek yargı organlarının 
başkanları bulunmadığından T.C. Anayasasında yer alan Yüksek Yargı Organların
dan Anayasa Mahkemesi, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuş
mazlık Mahkemesi Başkanları, Büyükelçilik unvanı taşıyan Başbakan Başmüşavirleri 
ile Başbakan dışişleri danışmanları maddeye ilave edilmiştir, 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası değiştiri
lerek Diplomatik Pasaprot alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe 
yanlarında yaşayıp iş sahibi olmayan ve yurt içi veya yurt dışında yükseköğrenim 
yapmakta bulunan erkek çocuklarına 25 yaşım geçmemek üzere yükseköğrenim
lerini bitirinceye kadar Diplomatik Pasaport verilme imkânı getirilmiştir. 

Madde 2. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi (A) bendinin 
birinci fıkrası değiştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerine, eski ba
kanlara ve ayrıca bu bende yeni bir üçüncü fıkra eklenerek Başbakanlik ve Bakan
lıklar il© bunlara bağlı kuruluşlarda 1 inci kadro derecesi karşılık gösterilmek veya 
T.C. Emekli 'Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu dereceden kesilmek sure
tiyle sözleşmeli olarak çalıştırılanlara, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bunların bağlı 
ortaklıklarında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı olarak sözleşmeli çalıştırı
lanlara ve Büyükşehiır Belediye Başkanları ile İl Belediye Başkanlarına görevleri sü-
tresince Hususî Pasaport verilme imkânı getirilmektedir. ' 

Bu maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılarak, 2 nei ve 
3 üncü derece kadrolardan emekli veya çekilme sebepleri ile ayrılmış olup da Hususî 
Damgalı Pasaport verilme imkânı getirilmekte ve 1 inci derece ile aralarında olan 
fark kaldırılmaktadır. 

Ayrıca, bu maddenin dördüncü fıkrası değiştirilmek suretiyle Hususî Damgalı 
Pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp reşit bulunmayan veya 
reşit olmakla beraber malul ve yetim aylığı bağlanan erkek çocukları ile iş sahibi 
olmayan ve yurt içi veya yurt dışında yükseköğrenim yapmakta bulunan erkek 
çocuklarına 25 yaşını geçmemek üzere' yüksıeköğrenim'lerini bitirinceye kadar Hususî 
Damgalı Pasaport verilme 'imkânı sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan bu maddenin (C) bendi ikinci fıkrası değiştirilerek iki sene müd
detle verilen Hususî Damgalı pasaportların süreleri 4 yıla, Hizmet Damgalı pasa
portlar da 4 yılı geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 



— 3 — 

edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilme ve üçer defa temdit edilen Hu
susî ve Hizmet Damgalı pasaportlarım aynı sürelerle 5'er defa temdit edilme imkânı 
getirilmektedir. 

Madde 3. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 7 nei maddesi ile «Çıkış Vizesi» 
düzenlenmektedir. Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları iise yurt dışına çık
maları ilgili daireler tarafından mahzurlu görülenlerin yurt dışına çılkmalarına na
sıl mıani olunacağını belirtmektedir. Bu fıkralar Pasaport Kanunumun 22 nci mad
desinde belirtilen «Pasaport veya vesika verilmesi yasak olan haller» ile doğrudan 
ilişkili bulunmaktadır. 

Bu sebeple 7 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları bu maddeden çıka
rılarak 22 nd maddeye aktarılmış ve bu madde yeniden düzenlenmiştir. 

Buna göre pasaport veya pasaport yerine geçerli vesika verilmemesi ve yurt dı
şına çıkışların engellenmesi diğer batı ve hürriyetçi demokratik ülkelerin pasaport 
kanunları da göz önüne alınarak başta mahkeme kararı, askerlik dlişkisi, vergi borcu 
ve genel güvenlik gibi sebeplere dayandırılmış, mevcut Kanunun 22 nci ırıaddes'imde 
yazılı suçlardan sanık olanlarım önemli bir bölümü madde metninden çıkarılarak sa
dece Devletimizin ve Cumhuriyetin kurucusu Atatürk aleyhine işlenen suçlarla Ana
yasanın 174 üncü maddesinde sayılan İnkılap Kanunlarına aykırı hareket etmek suç
larımdan ve Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci babında yazılı Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen suçlardan sanık olanlara inhisar ettirilmiştir. Ayrıca, bu 
suçlardan sanık alanlara mahkemelerce 'yurt dışına çıkma yasağı konulmamış olması 
ve yurt dışına çıkmalarında zaruret görülmesi halinde İçişleri Bakanımın teklifi ve 
Başbakanın onayı ile pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat vesikası verilebil-
me imkânı muhafaza edilmiştir. 

Bu maddede yazılı suçlardan mahkûm olanlardan meşruten tahliye edilenlere de 
pasaport verilebilme imkânı getirilmiştir. 

Madde 4. — 5682 sayılı Pasaport Kanununa eklenen Ek 3 üncü madde ile 1 'inci, 
2 nci ve 3 üncü derece kadrolarında bulunup da Hususî Damgalı Pasaport almaya 
hakkı olan Devlet memurları ile subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya 
'rütbeleri taşımakla beraber 1 inci, 2 nci, 3 üncü derece kadroları alamadan emekli 
olan veya ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hazmet süreleri, taşıdıkları unvan 
ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususî Damgalı Pasaport almaya hak kazananlar 
emsal alınmak suretiyle bunlara da Hususî Damgalı Pasaport verilme imkânı getirilmek
tedir. 

24 Mart 1950 tarihli ve 5654 sayılı Pasaport Kanununa Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun, her ne suretle olursa olsun vatandaşlık sıfatı saklı olmuş bulunup da 
turist olarak gelmek 'isteyenlerden mahzur görülmeyenlenin turist sıfatı ile yılda ençok 
dört ay kalabilmek üzere Türkiye'ye gelmelerine imkân vermektedir. Bir yılda dört 
aydan fazla kalmak isteyenlere izin verilememektedir. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Türk vatandaşlığının kaybı başlığını 
taşıyan ikinci bölümünde; 19 uncu maddede, yabancı ile evlenen Türk kadını kocasının 
vatandaşlığını belirli şartların gerçekleşmesi ile kazanıyorsa Türk vatandaşlığının o 
tarihte kaybedileceğini belirtmektedir. Aynı Kanunun 20 nci maddesi, yetkili makam 
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kartarı ile kayıptan bahsetmekte ve vatandaşlıktan çıkma ve başka bir devlet vatan
daşlığını kazanma, iznini düzenlemektedir. 

24 üncü madde vatandaşlığa alınmanın iptali, 25 inci madde kaybettinme, 26 ncı 
maddede de çıkarmaya dair hükümler ihtiva etmektedir. 

Bu Kanunun 8 inci maddesine göre, Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar yeni
den vatandaşlığa alınabilmekte fakat 35 inci maddesine göre, Türk vatandaşlığından 
çıkarılanlar hiçbir şekilde yeniden Türk vatandaşlığını kazanamamktadır. 

Bundan da anlaşılıyor ki vatandaşlığı kaybettirme ile vatandaşlıktan çıkarılma 
farklı sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu sebeple 5682 sayılı Pasaport Kanununa eklenen ek 4 üncü maddte ile her 
ne suretle olursa olsun Türk vatandaşlığını kaybedenlerden Türkiye'ye gelmek isteyen
lere mahzurlu görülmemesi halinde içişleri Bakanlığınca izin verilebilme imkânı geti
rilmekte, sadeoe 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 26 ncı maddesine göre 
vatandaşlıktan çıkarılanlara turist olarak yılda en çok dört ay kalabilmek üzere izin 
verilebilmesi düzenlenmektedir. 

Madde 5. — 5682 sayılı Kanunun çıkış vizesi ile ilgili 7 nci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları 22 nci maddeye eklendiğinden mezkûr fıkralar ile 24 Mart 1950 
tarihli ve 5654 sayılı Pasaport Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanunla 
düzenlenen ek maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen 431 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 
5 inci maddeleri Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı 
Hakkında Kanunla yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrası da yukarıdaki şekilde değiş
tirildiğinden bu Kanunun yürürlükte olan başka bir maddesi de kalmadığından 24 Mart 
1950 tarihli ve 5654 sayılı Kanun da yürürlükten kaldırılmıştır. 

Maddte 6. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 7. — Yürütme maddesidir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin A bendinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifimiz ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

13.1.1988 
Mustafa Uğur Ener Yüksel Çengel 
Kütahya Milletvekilli İstanbul Milletvekili 
TBMM idare Amiri TBMM idare Amiri 

Nafiz Kurt 
Samsun Milletvekili 
TBMM idare Amiri 
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G E R E K Ç E 

Genel Gerekçe Ve Madde 1 : 
Kanun koyucu, devletin yüksek kademelerinde görev yapmış kimselere, bu gö

revlerde bulundukları ve emekli oldukları zaman, yurt dışına çıkmalarında, devlete 
hizmetleri ölçüsünde saygınlık kazandırmak maksadıyla «hususî damgalı pasaport» 
verilmesini kabul etmiştir. Devletin yüksek kademelerinde görev yapanlara tanınan 
bu haktan, TBMM üyelerinin yararlandırrlmamasının makul bir izahı yoktur. Zira, 
kanun koyucu, TBMM üyelerine görevlerinde iken «Diplomatik pasaport» verilmesini 
öngördüğü halde, diğer memura ve subaylara bu pasaport verilmemiştir. Buna, rağ
men memur ve subaylara tanınan özel damgalı pasaport, alma hakkında TBMM'nin 
emekli ve eski üyeleri yararlandırılmamaktadır. 

TBMM emekli üyelerine «özel damgalı pasapost» verilmemesi kanun hükmün
den çok kanun maksadına ters düşen bir yorumdan kaynaklanmaktadır. 

TBMM üyeleri gibi, kanun koyucunun 1, 2, 3 üncü dereceden maaş almasını 
uygun gördüğü kimseler dahi, devletin çeşitli üst kademelerinde hizmet vermiş 
veya hizmet verdiği kabul edilmiş kimselerdir. Bunların da özel damgalı pasapost 
almaları aynı anlayışa uygun düşecektir. 

Özel damgalı pasaporttan iki sene için verilmektedir. Oysa damgalı pasaport 
alacak kimseler, bir kadroya gelmişlerdir. Bu kadroya haiz olma durumu devamlılık 
arz ettiğinden, bunlara iki sene yerine beş sene süreli pasaport verilmesinin herhangi 
bir sakıncası yoktur. Bilakis bu suretle, birtakım bürokratik muameleleri azaltacaktır. 

Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

TBMM İDARE AMIRLERI KÜTAHYA MILLETVEKILI MUSTAFA UĞUR 
ENER, ISTANBUL MILLETVEKILI YÜKSEL ÇENGEL VE SAMSUN MILLET

VEKILI NAFLZ KURT'UN TEKLIFI 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesinin (A) Bendinin 2 nci Fıkrası ile 
(Q Bendinin 2 nci Fıkrasının tik Cümlesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesinin 3073 Sayılı 
Kanunla değişik (A) bendinin 2 nci fıkrası ile (C) bendinin 2 nci fıkrasının ilk 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) (İkinci fıkra) - Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden 
ayrılmış olanlara, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerine ve T.C. Emekli Sandı
ğından birinci, ikinci ve üçüncü dereceden maaş alan iştirakçilere de bu nevi pasaport 
verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleriyle, birinci dereceden emekli maaşı 
alan T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri hariç olmak üzere başka bir vazife almış veya 
iş kurmuş olanlar bu haktan yararlanamazlar. 

C) (İkinci fıkra) - «Hususî damgalı pasaportlar beş sene için, hizmet damgalı 
pasaportlar, pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için 
geçerli olmak üzere tanzim edilir...» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, (S. Sayısı : 57) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 9.5.1988 
Esas No. : 1/416, 2/10 

Karar No. : 10 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASJKANLIĞIMA 

5682 sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na tki Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Amirleıü Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener, Manlbul Milletvekili Yük
sel Çengel ve Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un; 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
14 üncü maddesinin (A) Bendinin 2 nci fıkrası ile (C) Bendinin 2 nci fıkrasının ilk 
cümlesinin Değiştiriilmesine Dair Kanun teklifi, birbirleriyle illgili görüldüğünden İç
tüzüğün 36 nci maddesi gereğince birleştirilmiş; İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tem
silcilerinin de katıldığı ve Komisyonumuzun 5.5.1988 tarihli toplantısında tasarı esas 
alınarak incelenip, görüşüldü. 

Kojrriisyonumuz; tasarı ve gerekçesini uygun bulmuş, tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesini kalbul etmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesiyle değiştirilen 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü 
maddesi yeniden düzenlenerek diplomatik pasaport verilecekler arasına hiyerarşideki 
yerleri ile görevleri dikkate alınarak Müsteşarlar ve Diyanet İşleri Başkanı da dahil 
edilmişleridir. Ayrıca Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin beşjinci fıkrası da 
tasarıdan çıkarılmıştır. Böylece aynı durumda olan öğrenciler arasında eşitlik sağ
lanmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi kanun tekniği açısından yeniden düzenlenmiş ve ay
rıca maddede yapılan yeni düzenlemeyle de hususî damgalı pasaport alabilecek du
rumda bulunan kimselerin iş sahibi olmayan ve yurt içi veya yurt dışında yükseköğ
renim yapmakta bulunan erkek çocuklarına 25 yaşını geçmemek üzere yüksek öğ
renimlerini bitirinceye kadar hususî damgalı pasaport verilmemesi hususu öngörü
lerek yine aynı durumda bulunan öğrenciler arasında eşittik sağlanmıştır. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle değişKlirilen 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci 
maddesi temel hak ve hürriyetlerden olan seyahat hürriyetinin bir gereği alarak 
yeniden düzenlenmiştir. Böylece pasaport verilmesini engelleyici kanun hükümleri 
tasarı metninden çıkarılmış; vatandaşa ve idareye kolaylık getirilmesini öngören de
ğişiklikler yapimıştır., 

Tasarının 4 üncü maddesiyle Pasaport Kanununa eklenen ek madde numara
ları yürürlükteki kanun numaralarına paralellik sağlanarak teselsül ettiriknişt!ir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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Tasarının 5 ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin 6 ile 7 inci maddeleri ise aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 
Muhalifim. 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
ibrahim Gürdal 

İsparta 
2 nci maddeye muhalifim. 

Üye 
Mehmet Ali Eren 

İstanbul 
1 inci ve 3 üncü maddeye muhalifim. 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 
2 nci maddeye muhalifim. 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
2 ve 3 üncü maddelere 

muhalifim. 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

içel 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Üye 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
tki Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fık
rası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriine; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sa
yıştay, Genelkurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orge
nerallere, oramirallere, eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisleri eski Başkanlarına, 
eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sskreterine, 
büyükelçilik unvanı taşıyan Başbakan başmüşavirleri ile Başbakan dışişleri danışman
larına, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
üst düzey görevlilerinden resmî bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış 
temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, hükümet 
adına milletlerarası resmî müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya 
milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve 
yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimî veya geçici görev 
yapmak üzere gönderilenlere, siyasî kuryelere verilir.» 

«Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe 
yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yan
larında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocukları ile iş sahibi olmayan ve yurt içi 
veya yurt dışında yükseköğrenim yapmakta bulunan erkek çocuklarına 25 yaşını geç
memek üzere yükseköğrenimlerini bitirinceye kadar diplomatik pasaport verilir. Bun
lardan reşit bulunmayanlar baba veya analarının pasaportlarının refakathanesine kay
dedilebilir. Diplomatik pasaportların refakathanesine kayıtlı bulunanlar pasaport sa
hibi ile birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar.» 

MADDE 2. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun değişik 14 üncü maddesinin (A) 
bendinin birinci fıkrası değiştirilmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kal
dırılmış, bu bende yeni bir üçüncü fıkra eklenmiş, üçüncü fıkra dördüncü fıkra ola
rak ve aynı maddenin (C) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile 1 inci, 2 nci ve 3 ün
cü derece kadrolarda bulunan Devlet memurları ve subaylara diplomatik pasaport ve
rilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmî vazife ile veya kendi he
saplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.» 

«Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunlara bağlı kuruluşlarda birinci derece kadro 
karşılık gösterilmek veya T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu 
dereceden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılanlara, kamu iktisadî teşebbüs
leri ve bunların bağlı ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı olarak 
sözleşmeli çalıştırılanlara ve büyükşehir belediye başkanları ile il belediye başkanları
na görevleri süresince hususî damgalı pasaport verilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5682 Sayıh Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5i682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fık
rası aşağıdaki şeki'Lde değiştirilım'ştir. 

Diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Türkiye Büyük 
Müıl'jet Meciiisıi üyesi olmayan bakan'.ıara, Anayasa ıMahlkemesi, Yargıtay, Danıştay, As
kerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Ge
nel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet {Başsavcısına, orgenerallere, 
oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski baş
bakanlar ve dış'şleri esıki bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakan
lık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı taşıyan 
Başbakan başmüşavirjeri d'ie Başbakan dışişleri danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı 
meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden 
resmî bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsiilfcilikleri nezdinde me
mur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmî 
müzakereler yapıllması, mukavelenameler akdi için veya ımıMetlerarası toplantılarla 
kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya mil
letlerarası teşekküller nezdinde daimî veya geçici görev yapmak üzere gönderilenCIere, 
siyasî kuryelere verilir. 

MADDE 2. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun değişik 14 üncü maddesiinin (A) 
bendi ile aynı maddenin (C) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) Hususî damgalı pasaportlar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eslki üyeleri esıki bakanlar ,ile ;1 ikici, 2 nci ve 3 üncü 

denece kadrolarda bulunan Devlet memurları ve subaylara; diplomatik pasaport veril
mesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmî vazife lile veya kendii hesap
larına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. 

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara 
da bu nevi pasaport verilir. 

(Başbakan1!ıık ve bakaniluklar ille bunlara bağla kuruluşlarda birindi derece kadro 
karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu 
dereceden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılanlara, Kamu iktisadî Teşeb
büsleri ve bunların bağlı ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı olarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi! (S. Sayısı : 57) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Hususî damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp evli 
bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanında yaşayıp reşit bulun
mayan veya malul ve yetim aylığı bağlanan erkek çocukları ile iş sahibi olmayan ve 
yurt içi veya yurt dışında yükseköğrenim yapmakta bulunan erkek çocuklarına 25 ya
şını geçmemek üzere yükseköğrenimlerini bitirinceye kadar hususî damgalı pasaport 
verilir. Bunlardan reşit bulunmayanlar baba veya analarının pasaportlarının refakat-
hanesine kaydedilebilir. Refakathanesine kayıtlı bulunanlar pasaport sahibi ile seyahat 
etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar.» 

«Hususî damgalı pasaportlar 4 sene için; hizmet damgalı pasaportlar 4 seneyi 
geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için 
geçerli olmak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu bendin bi
rinci fıkrasında yazılı başvuru ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Tür
kiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de aynı müddetler için 5'er defa uza
tılması mümkündür.» 

MADDE 3. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 22 nçi maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 22. — Yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, memleketten 
ayrılmalarında genel güvenlik- bakımından mahzur bulunduğu içişleri Bakanlığınca 
tespit edilenlere, askerlikle ilişiği bulunanlara, vergiden borçlu olduğu pasaport verme
ye yetkili makamlara bildirilenlere ve ayrıca; 

a) Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında 5816 sayılı Kanun ile Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 174 üncü maddesinde sayılan inkılap kanunlarına aykırı hare
ket etmek suçlarından, 

b) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının birinci babında yazılı Devletin şahsi
yetine karşı işlenen suçlardan, 

Sanık bulunanlara haklarında bu suçları nedeniyle verilecek takipsizlik, beraat 
veya düşme kararları kesinleşinceye, mahkûm olanlara da infazı gereken mahkûmi
yetleri tamamlanıncaya veya meşruten tahliye oluncaya kadar pasaport veya seyahat 
vesikası verilmez. Ancak, yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar 
dışında kalan sanıklara zarurî hallerde içişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı 
ile pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat vesikası verilebilir. 

Bu durumda olanların açık kimlikleri (adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana ve 
baba adı ile nüfusa kayıtlı olduğu yer) ye tahdit sebebi, ilgili daireler tarafından ma
hallin polis makamlarına bildirilir. 

İlgili polis makamları da bu bilgileri alır almaz bağlı bulunduğu il Emniyet Mü
dürlüğü kanalıyla en seri haberleşme aracı ile yazılı olarak hudut kapısı bulunan Em-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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(içişleri Komisyonunun Kabuli Ettiği Metlin) 

sözleşme1!! çalıştırılanlara ve büyükşehir belediye başkanları ile il bellediye başkanları
na görevleri süresince hususî damgalı pasaport verilir. 

Hususî damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi 
pasaport verilir. Hususî damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden
lerin dul eşjlerinıe başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verıiüımesi mümkün
dür. 

Hususî damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp, evli 
bulunmayan ve iş sahibi olmayan ikiz çocuklarıyla yine yanında yaşayıp reşit bulun
mayan erkek çocuklarına da hususî damgalı pasaport verilir veya bunlar baba veya 
annelerinin pasaportlarının refakathanesioe kaydedilir. Refakathanesinıe kayıtlı bullu-
nanlar, pasaport sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar. 

Hususî damgalı pasaportlar dört sene için; hizmet damgalı pasaportlar dört se
neyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre 
için geçerli olmak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu bendin 
birinci fıkrasında yazılı başvuru, içişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakan
lığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de 
aynı müddetler için beşer defa uzatılması mümkündür. 

MADDE 3. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun değişik 22 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, memleket
ten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişlieri Bakanlığınca 
tespit edilenlere, vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildiri
lenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez. Ancak, yabancı memleketlere gitme
leri mahkemelerce yasaklananlar dışında kalanlara, zarurî hallerde içişleri Bakanının 
teklifi ve Başbakanın onayı ile pasaport vjeya pasaport yerine geçen seyahat vesikası 
verilebilir. 

Bu durumda olanların açık kimlikleri (adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana ve 
baba adı ile nüfusa kayıtlı olduğu yer) ve tahdit sebebi, ilgili daireler tarafından ma
hallin polis makamlarına bildirilir. 

İlgili polis makamları da bu bilgileri alır almaz bağlı bulunduğu il emniyet mü
dürlüğü kanalıyla en seri haberleşme aracıyla yazılı olarak hudut kapısı bulunan em
niyet müdürlüklerine, şahsın nüfusa kayıtlı olduğu il emniyet müdürlüğüne ve Emni
yet Genel Müdürlüğüne bildirir. 

Bunların yurt dışına çıkışları engellenir ve kendilerine pasaport veya vesika ve
rilmez, verilmişse geri alınır. 

Birinci fıkrada yazılı makamlar tarafından pasaport verilmesi veya yurt dışına 
çıkması yasaklananlarla, yurt dışında kalmalarına genel güvenlik bakımından mahzur 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

niyet Müdürlüklerine, şahsın nüfusa kayıtlı olduğu 11 Emniyet Müdürlüğüne ve Emni
yet Genel Müdürlüğüne bildirir. v 

[Bunların yurtdışına çıkışları engellenir ve kendilerine pasaport veya vesika veril
mez, verilmişse geri alınır. 

ıBirinci fıkrada yazılı makahilar tarafından pasaport verilmesi veya yurtdışına çık
ması yasaklananlarla yurtdışında kalmalarına genel güvenlik (bakımından mahzur bu
lunduğu tespit edilenlerin süreleri dolan pasaportları yenilenmez, kendilerine Türkiye'ye 
dönmeleri için seyahat vesikası verilir. 

Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları kaybedenlerden bunu haklı (bir 
sebebe dayandıramayanlarla bulundukları ülkelerden sınırdışı edilmiş olanlara (bu ül
kelerden çıkarılış sebepleri göz önünde tutularak pasaport veya vesika verilmeyebilir.» 

MADDE 4. — 5682 sayılı Pasaport Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 3. — Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolar
da bulunup da Hususî Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile su
bay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1 inci, 2 nci 
ve 3 üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet memuri
yetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususî Dam
galı Pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da Hususî Pa
saport verilir.» 

«EK MADDE 4. — Her ne suretle olursa olsun Türk vatandaşlığını kaybedenler
den Türkiye'ye gelmek isteyenlere mahzurlu görülmemesi halinde İçişleri Bakanlığınca 
izin 'Verilebilir. Bunlardan 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 26 ncı maddesine 
göre vatandaşlıktan çıkarılmış olup da turist olarak ülkemize gelmek isteyenlere yılda 
en çok dört ay kalabilmek üzere izin verilebilir.» 

MADDE 5. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü ve dör
düncü fıkraları ile 24 Mart 1950 tarihli ve 5654 sayılı Pasaport Kanununa Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisli (S. Sayısı : 57) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

bulunduğu tespit edilenlerin süreleri dolan pasaportları yenilenmez, Ikendilerine Türki
ye'ye dönmeleri için seyahat vesikası verilir. 

Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları kaybedenlerden, bunu haklı bir 
sebebe dayandıramayanlarla bulundukları ülkelerden sınır dışı edilmiş olanlara, bu ül
kelerden çıkarılış sebepleri göz önünde tutularak pasaport veya vesika verilmeyebilir. 

MADDE 4. — 5682 sayılı Pasaport Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 4. — Tasarının Elk 3 üncü maddesi Ek Madde 4 olarak Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Tasarının Ek 4 üncü maddesi Bk Madde 5 olarak Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

6 . 3 . 1988 
Turgut Özal 

Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
î. Kaya Erdem 

Devlöt Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakam 
Ali Bozer 

Devlet Bakam 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

içişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
7. Safa Giray 

Ulaştınma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı V. 
A. Kahveci 

Devlet Bakam 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Balkanı 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım' Bakam 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. Tınaz Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul! Ettiği Metün) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• « ^ « ^ • • 
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T. B. M. M. (S. Sayısı : 58) 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 
Amirleri Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener, 
İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel ve Samsun Mil
letvekili Nafiz Kurt'un 6136 Sayılı Ateşli Silahlar 
ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/406, 2 /9 ) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 8 . 3 . 198S 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 07/101-2034/01143 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.2.1988 tarihlinde kararlaştırılan «Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ille Diğer Afetler Hakkında Kanunda değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim-
Turgut Özal 

Başbakanı 

GENEL GEREKÇE 

6136 sayılı Ateşli SiMılar ve Bıçaklar lifle Diğer Afetler Hakkında Kanunun de
ğişik 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle MıiıM îsfciihibarat Teşkil'aıtı ile 'Savunma 
Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlhğrna yurt dışından silah itlhalli imkânı 
sağlanmakta, ayrıca yeni eklenen maddelerle emniyet mensuplarına demirbaş olarak 
verilmiş bulunan silahların kendilerine satılması ve sağlanan gelirlerin sfJah alımında 
kulknıılımak üzere Emniyet Gene1! Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine gelir ve 
ödenek kaydeditaıesfc öngörülmektedir. 
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ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TASARININ 

G E R E K Ç E S İ 

Madde 1. — 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan de
ğişiklikle MİT Müsteşarlığı ve Savunma Sanayii Geliştirme ye Destekleme İdaresi 
Başkanlığınca yurt dışından silah ithaline imkân tanınmıştır. 

Daha önce MİT Müsteşarlığının ihtiyaçları Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
karşılanmatka idi. Ancak, Müsteşarlığın talebinin artması ve gelişen teknolojiye göre 
gerekli silahları alabilmeleri için bu maddedeki değişiklik yapılmıştır. 

Bu Kanuna göre silah taşıma hakkını kazanmış hakiki şahısların talepleri bugüne 
kadar Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumundan karşılanmakta idi, ancak bu Kurum 
istekleri karşılayamamakta ve günün şartlarına uygun tabanca gelitşirememektedir. Bu 
nedenlie ihtiyaç sahipleri arzu ettikleri evsafta silaha sahip olamamaktadır. Bahse ko
nu kişilerin arzu edilen vasıfta tabanca temin edebilmeleri için bu maddede «Savunma 
Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı» eklenmiştir. 

Madde 2. — 6136 sayılı Kanuna 3 madde eklenerek, MİT mensuplarımızın yurt 
dışında görev yaparken görevde kullandıkları tabancalarını yurda sokmalarına mü
saade edilmekle birlikte bilhassa ufak illerimizde Teıkilat mensuplarının Emniyet Mü
dürlüğü kayıtlarına geçerek deşifrje olmamaları gerekçesi ile [Müsteşarlığın 'bulunduğu 
Ankara'da mer'i mevzuat çerçevesinde silah ruhsatlarının verilmesinin uygun olacağı 
düşünülmüştür. 

Bu silahlar getirildiğinde Ek madde 7'ye göre adı geçen İdare ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün birlikte hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe ko
nulacak yönetmelikteki şartlara göre satış işlemleri yapılacaktır. 

Emniyet Teşkilatında, personele demirbaş silah her gittiği kadroda İl Emniyet 
Müdürlüğünce verilmekte, bu ilden başka bir ile atanan Emniyet Hizmetleri Sınıfına 
mensup bu personelden silah geri alınmaktadır. 

Ek Madde 8 ile getirilen yenilikle" silahların şahsa verilmesi sağlanacak bu da ta
bancaların bakımına itina gösterilmesine, dolayısıyla arıza miktarının azalmasına ve 
personelin de devamlı aynı tabancayı kullanması ile atış gücünün artmasına, en önem
lisi de personelin mücadele ettiği kişilerin karşısına arzu edilen ve kadro standardı ola
rak tespit edilmiş tabanca ile çıkmasına sebep olacaktır. 

Geçici Madde — Ayrıca hjer sene alınan tabanca miktarı Emniyet Hizmetleri Sı
nıfına gerekli eğitimden geçerek giren personel sayısına yetişememekte ve bir perso
nelin 30 sene hizmet etmesi düşünüldüğünde 30 sene kullanılan bu tabanca zaten öm
rünü doldurmuş olmatkadır. Bu silahların Emniyet Genel Müdürlüğünce Emniyet Hiz
metleri Sınıfına giren her personele ücreti karşılığı verilmesi, şu anda çalışan perso
nelden hemen alınacak para ile bir sene içinde )% 100 standarda gidilebileceği hesap
lanmıştır. Bu personel emekli olurken silahım da götüreceği için silahların devamlı ye
nilenmesi de sağlanmış olacaktır. 

Madde 3, 4, — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük . Millet Meclisi (S. Sayısı : 58) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Halkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklif imiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
13 . 1 . 1988 

Mustafa Uğur Ener Yüksel Çengel 
Kütahya Milletvekili İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. İdare Amri T.B.M.M. İdare Amiri 

Nafiz Kurt 
Samsun Milletvekili 

T.B.M.M. İdare Amiri 

G E R E K Ç E 

Ateşli Silahlar ve Bıçalklar ile diğer aletler hakkında kanun yurt dışına giden res
mî görevlilerin - elçiler ve konsoloslar dahil - yurt dışında hediye olarak ve satın al
dıkları sıilahların yurda sakulmasına, ruhsat verilmesine müsaade etmiş ve bunlardan 
gümrük vergisi alınmaması hükmünü koymuştur. 

Herhangi bir resmî görevle yurt dışına giden bir kimseye tanınan bu haktan, adı 
geçen Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki, Devletin en yüksek kademesin
de görev yapan ıkimselerin yararlanmaması, hukulkî bir boşluiktur. Kanun teklifi bu 
boşluğu doldurmak için verilmiştir. 

TBMM İDARE AMİRLERİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA UĞUR 
ENER, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YÜKSEL ÇENGEL VE SAMSUN MİL

LETVEKİLİ NAFİZ KURT'UN TEKLİFİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın
da Kanunun 2478 sayılı Kanunla Değişik 2 nci maddesine (C) bendinden sonra (D) 
bendi eklenmiş ve 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiriknişitir. 

D) Bu Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nıolu 'ben'dinde yazılı ki
şilerin (Yurt dışından sa'tın aldıklarını kan^tlama'k ve bir defaya ve tek bir silaha 
mahsus olmak koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin), 

(Döıidüncü fıkra) — (A), (B), (C), (D) bentleri uyarınca yurda sokulmasına izin 
verilen silahların devir veya satışı yapılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 58) 
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MADDE 2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar; ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Birinci fıkra gereğince Millî .Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlar
dan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtülen kurumların ihtiyaçları kar
şılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, bu Kanunun 7 nci maddesinin (1) 
numaralı bendirMe sayılanlarla özel kanunlarına göre süMı taşıma yetkisini haiz olan 
veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşımalarına ve zatî silah edinmelerine izin 
verilen kişilere bedel takdiri suretiyle ve Makine ve Ki'mya Endüstrisi Kurumu ara
cılığı ile satmaya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. —iBu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — İBu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

içişleri Komisyonu 9.5. 1988 
Esas No. : 1/406, 2/9 

Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Amirleri Kütah
ya Milletvekili Mustafa Uğur Ener, istanbul Milletvekili Yüksel Çengel ve Samsun 
Milletvekili Nafiz Kurt'un; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun teklifi birbirleriyle 
ilgili görüldüğünden içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince birleştirilmiş; içişleri, Adalet 
Bakanlıkları ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı tem-
siilciterinin de katıldığı ve Komisyonumuzun 5.5.1988 tarihli toplantısında tasarı esas 
alınarak incelenip, görüşüldü. 

Tasarıyla Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına yurt 
dışından silah ithali imkânı sağlanmakta ayrıca emniyet mensuplarına demirbaş ola
rak verilmiş bulunan silahların kendilerine satılması ve sağlanan gelirlerin silah ala
nında kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ge
lir ve ödenek kaydedilmesi öngörülmektedir. 

Komisyonumuz tasarı ve gerekçesini uygun bularak maddelerinin görüşmesine 
geçmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesiyle 6136 say;h Kanuna eklenen 6 ncı ve 7 nci maddelerde 

öngörülen yönetmeliklerin içişleri Bakanlığıınca hazırlanmasını sağlamak içlin anılan 
maddeler Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 58) 
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Tasarının 2 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanuna eklenen 8 inci maddenin birinci 
fıkrasındaki yanlış ifadeler düzeltilmiş; ikinci fıkrasındaki «döviz» kelimesinden sonra 
«karşıbğı», kelimesi getirilerek döviz karşılığının bütçenin (B) işaretli cetveline gelir 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin özel tertibine ödenek kaydolunması sağlan
mıştır. 

Komisyonumuz; Ek 8 inci maddeden sonra yeni bir Ek 9 uncu madde ilave ede
rek, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında Emniyet Genel Müdürü, il emniyet mü
dürü, daire başkanı ye genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı unvanıyla vazi
feli olup da, meslekten çıkarma veya memuriyetten ihraç sebebi dışında, istifa, kurum-
lararası nakü veya emeklilik sebebiyle ayrılanlar da Ek 8 inci maddedeki satış hü
kümlerinden aynen istifade edebilmelerine imkân sağlamıştır. 

Tasarının geçici maddesinin muhtevasının geçici olmadığına karar veren Komis
yonumuz geçici maddeyi Ek 10 uncu madde olarak aynen kabul etmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ise aynen ka
bul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

(Kâtip 
Hasan Çakır. 

Antalya 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 

Üye 
Mustafa Namh 

Çorum 

Üye 
rAli Rıza Yılmaz 

İçel 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Üye 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Mehmet Ali Eren 

İstanbul 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 58) 



— 6 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmışına 
Dair Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın
da Kanunun değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyaçları ile Savunma Sanayii 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca, kamu kurumlarına ve bu Kanuna gö
re silah taşımaya hak kazanmış hakiki şahısların uygun görülen taleplerini karşılamak 
için yurt dışından yapılacak alımlar ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah 
ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun Hüküm
leri saklı kalmak üzere, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savun
mada kullanılmak üzere Özel olarak yapılmış 'bulunan sair suç aletlerinin ülkeye so
kulması yasaktır., 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 6. — Millî İstihbarat Teşkilatının demirbaş silahları ve mermileri ile 
teşkilat mensuplarının silahları ve mermilerinin temini veya resmî görevle yurt dışına 
gittiklerinde bir defaya mahsus olmak üzere getirecekleri silah ve mermilerinin yurda 
sokulmasına dair usul ve esaslar, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdür
lüğü tarafından hazırlanarak Başbakanca onaylanan yönetmelikte belirtilir. Bu Yönet
melik resmî gazetede yayımlanmaz. 

Bunların kayıt ve tescili, merkezde toplu olarak ineri mevzuat çerçevesinde yapılır. 

EK MADDE 7. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, 
kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermileri ithal eder veya 
ettirir. Bu silahlar, bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış kişilere satılır. 

Satış şekli, bedeli, satıştan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanılış biçimi ile bu
nunla ilgili diğer hususlar adıgeçen İdare ile Emniyet Genel Müdürlüğünce birlik
te hazırlanarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belir
lenir. 

EK MADDE 8. — Emniyet Genel Müdürlüğünde temin edilen tabanca ve mer
milerin Emniyet Hizmetleri sınıfı personelline görevlerimde ıkülllanıümalk üzere bedeli 
mukabilinde zati demirbaş silah olarak satılır. Satılan silahların ayrılma, ihraç ile ben
zeri sebeplerle personelden geri alınma usul Ve esasllart iile satılma şekil ve şartları, 
zayii, hasar, onarım, kadro standardı dışında bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan 
mermilerin bedelli veya bedelsiz temini İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
tespit olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 58) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanımda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 6. — Millî İstihbarat Teşkilatının demirbaş silahları ve mermileri 
ile teşkilat mensuplarının silahları ve mermilerinin temini veya resmî görevle yurt dı
şına gittiklerinde bir defaya mahsus olmak üzere getirecekleri silah ve mermilerinin 
yurda sokulmasına dair usul ve esaslar Millî İstihbarat Teşkilatının görüşü alınarak 
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanca onaylanan yönetmelikte belir
tilir. Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

Bunların kayıt ve tescili, merkezde toplu olarak meri mevzuat çerçevesinde ya
pılır.» 

«EK MADDE 7. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan
lığı, kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermileri ithal eder veya 
ettirir. Bu silahlar, bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış kişilere satılır. 

Satış şekli, bedeli, satıştan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanılış biçimi ile bununla 
ilgili diğer hususlar adı geçen idarenin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp 
ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir » 

«EK MADDE 8. — Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mer
miler, emniyet hizmetleri sınıfı personeline görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mu
kabilinde zatî demirbaş silah olarak satılır. Satılan silahların ayrılma, ihraç ile ben
zeri sebeplerle personelden geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartları, zayii, 
hasar, onarım, kadro standardı dışında bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mer
milerin bedelli veya bedelsiz temini İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit 
olunur. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanuna göre yapılan satışlardan elde ektilen TL. ve döviz bütçenin (B) işaretli 
cetveline gelir ve Emniyet Gene!! Müdürlüğü bütçesinin özel tertibine ödenek (kaydo
lunur. 

Bu suretle elde edilen gelirin yılı içinde harcanmayan miktarları ertesi yıla dev
redilir */e özel tertipte yer alan bu ödenek Genel Müdürlükçe sii'lah ve merini yedek 
parça alımında kullanılır. 

Bu silahlar ile .ilgili muameleler her türlü, vergi, resim, harç ve resmî kuruluşlara 
ait ardiye ücretinden muaftır. 

Bu silahtar ve mermilerin satın alınması için gelecek yıllara taahhütlere girişmeye 
Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE — Standart dışı olanlar hariç, demirbaşa kayıtlı ve halen per
sonele zimmetli tabancalar bu personele satılır. 

Standart dışı silahlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde Em
niyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt (içinde veya yurt dışında serbest piyasada-sa
tılır. Bu satışlara ait işlemler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değiklir. 

Birinci ve ikinci fıkralara göre satışlardan elde edilen gelirler Ek 8 inci madde 
esaslarına göre kullanılır. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul; Ettiği Metin) 

Bu Kanuna göre yapılan satışlardan elde edilen TL. ve döviz karşılığı, bütçenin 
(B) işaretli cetveline gelir ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin özel tertibine öde
nek kaydolunur. 

Bu suretle elde edilen gelirin yılı içinde harcanmayan miktarları ertesi yıla devre
dilir ve özel tertipte yer alan bu ödenek Genel Müdürlükçe silah ve mermi yedek 
parça alımında kullanılır. 

Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü vergi, resim, harç ve resmî kuruluşlara 
ait ardiye ücretinden muaftır. 

Bu silahlar ve mermilerin satın alınması için gelecek yıllara taahhütlere girişmeye 
Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir.» 

«EK MADDE 9. — Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında Emniyet Genel Mü
dürü, il emniyet müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu baş
kanı olarak vazifeli olup da, meslekten çıkarma veya memuriyetten ihraç sebebi dı
şında, istifa, kurumlararası nakil veya emeklilik sebebiyle ayrılanlar da ek 8 inci mad
dedeki satış hükümlerinden aynen istifade ederler. 

«EK MADDE 10. — Tasarının geçici maddesi Komisyonumuzca Ek 10 uncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir.» ' 
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(Hükümetin Teklif Ettiği: Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

7.2.1988 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Balkanı 
Ali Bozer 

Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
İ. Safa Giray 

mastırıma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Fahrettin Kurt 

Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleıti Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Tınaz Titiz 
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(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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