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Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 
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1 . - Azerbaycan'da yapılacak olan genel seçimlere Türkiye Büyük Millet 

Meclisini temsilen gözlemci olanık katılacak Parlamento Heyetine ilişkin Baş
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Sayfa 
V-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 74 
1. - 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşmcaya Kadar Devlet 

Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine 
Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 892) 74:75,127:131 

VI. - KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 76,98 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 76 

2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 76 

3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ye Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 76 

4 . - Çorum Milletvekili'Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) • ' 76 

5.-Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayısı: 283) 76:77 

6. - İl. İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 77 

7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 77 

8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 77 

9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 77 

10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 77 

11. - Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Mil
letvekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şa
hin'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851,2/987) 
(S. Sayısı: 757) ' . 77:78 
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12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan, Samsun, Milletvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 
4108 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/1457) (S. Sayısı: 874) 

13. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201), 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 

14. - Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

15. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyoun Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

16. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 

17. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

18. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 

19. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık ve İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

20. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Baknı Ha
lil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruş
turması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
(9/11) (S. Sayısı: 337) 

21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 

. (17576) (S. Sayısı: 394) 
22. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkıda 504 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 
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Sayfa 
23.-Jandarma Teşkiat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma

sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/591) (S. Sayısı: 404) 80 

24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvtetleri Personel Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 80 

25. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 80 

26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 80 

27. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 80 

28. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulması, 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir ilave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 80:81 

29. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat Id-
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikle
ri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddi
asıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem, Maliye 
ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile 
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlşikin Önergesi ve Meclis 
Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779) 81 

30. - Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 894) 81:97 98:123 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 124 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 124 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ruhsatlı ve av tezkereli silah

lara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'ın yazılı cevabı, (7/7279) 124 
2. - istanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, İstanbul'da uyuşturucu kullanı

mına karşı yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Ünü
san'ın yazılı cevabı (7/7298) 124:125 

3.-Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Yalova'da bazı belediye baş
kanlarına yapılan saldırılara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'ın 
yazılı cevabı (7/7300) 125:126 

- 6 4 -



T.B.M.M. B : 2 7 9 .11 .1995 0 : 1 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir'deki tabiî afete ilişkin gündem dışı konuşmasına, 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Adnan Keskin, 
Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, çevre sağlığı sorunlarına ilişkin gündem dışı 

konuşmasına da Çevre Bakanı A. Hamdi Üçpınarlar, 
Cevap yerdiler. 
Konya Milletvekili Ali Günaydın da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ilişkin 

gündem dışı bir konuşma yaptı. , 
Radyo ye Televizyon Üst Kurulunda, muhalefet partileri kontenjandan boşalan 2 üyelik için, 

3984 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda; adaylardan Fatih 
Karaca ve Kutlu Savaş'ın seçildikleri açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
16 ncı sırasında bulunan 691, 
19 uncu sırasında bulunan 71, 
20 nci sırasında bulunan 82, 
21 inci sırasında bulunan 139, 
22 nci sırasında bulunan 134, 
23 üncü sırasında bulunan 283, 
24 üncü sırasında bulunan 391, 
25 inci sırasında bulunan 66, 
26 ncı sırasında bulunan 201, 
27 nci sırasında bulunan 699, 
28 inci sırasında bulunan 757, 
29 uncu sırasında bulunan 874, 
Sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda 

hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
30 uncu sırasında bulunan, 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar 

Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair 
Kanun Tasarısının (1/939) (S. Sayısı: 892) görüşmelerine devam edilerek, tümü üzerindeki müza
kereler tamamlandı; yapılan açık oylamasında toplantı yetersayısı bulunmadığından, açık oyla
masının yeniden yapılacağı açıklandı. 

Konya Milletvekili, Abit Kıvrak, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun kendisine 
sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Alınan karar gereğince, 9 Kasım 1995 Perşembe günü saat 14.00'de toplanmak üzere, 
Birleşime 21.00'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

İbrahim Halil Çelik Kadir Bozkurt 
Şanlıurfa Sinop 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

• . — — . © - — • — , 
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II.-GELEN KÂĞITLAR 
9 .11 .1995 PERŞEMBE 

Teklifler 
1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu, Anavatan Partisi Grup 
Başkanvekili Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ile İstanbul Milletvekili Aİi Oğuz 
ve Gürol Soylu'nun; 3065 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 2982 Sayılı Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1566) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş ve Komisyona havale tarihi: 8.11.1995) 

" 2. - İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in; Emlak Müşavirliği ve Emlak Müşavir Yardımcı
lığı Kanun Teklifi (2/1567) (Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.1995) ' 

3. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1568) (Millî Savunma ve Plan ve Büt
çe Komisyonlarına) (Başkanlığa.geliş tarihi: 7.11.1995) 

4. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1569) (Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.1995) 

5. - Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 Arkadaşının; Seçimlerin Temel Hükümleri ye 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/1570) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1995) 

6. - Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Parti
si Grup Başkanvekili Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanveki
li Hatay Milletvekili Nihat Matkap ile 13 Arkadaşının; Tanju Çolak'ın Özel Affına Dair Kanun 
Teklifi (2/1571) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.1995) 

Rapor 
1. - Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt

çe Komisyonu Raporu (1/946) (S. Sayısı: 898) (Dağıtma tarihi : 8.11.1995) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Kocaeli Milletvekli Şevket Kazan'ın, sel afeti nedeniyle Bolu-Kaynaşlı Belediyesine ve 
halkına yapılan yardımara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7509),(Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.11.1995) 

2.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Adapazarı Orduevinde şehit aileleri için yapılan ma
dalya töreni sırasında başörtülü bir gazetecinin Tugay Komutanı tarafından salondan kovulduğu id
diasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7510) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.11.1995) 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, cami yapımı için son dört yılda bütçeden ayrılan ve 
1996 yılı Bütçesine konulan ödenek miktarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7511) 
Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Kadir BOZKÜRT (Sinop) 
; _ @ 

BAŞKAN - Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederek, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III . -YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul 

salonunda hazır bulunan milletvekillerinin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
Yoklamanın herhangi bir yerinde Genel Kurulu teşrif edip, pusula gönderen sayın arkadaşı

mın, yoklama işleminin bitimine kadar salondan ayrılmamasını rica ediyorum; pusula gönderenle
ri tekrar yoklayacağım. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, çalışmalarımıza başlayacağız. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, tarımda kullanılan kimyevî gübrelerdeki sübvansiyon 

uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz talebinde bulunan üç sayın üyeye söz 

vereceğim. 
Sayın Gökalp, kimyevî gübrelerin devlet desteğine ihtiyacı konusunda söz talebinde bulundu

nuz; buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygılarımla 

selamlıyorum. Sayın Başkana da, 19 uncu dönemin şu son günlerinde, yaklaşık 25 milyon çiftçi
mizi ilgilendiren bir konuda bana söz verdiği için, ayrıca teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Azınlık Hükümeti, 26 Ekim 1995 günü, Resmî Gaze
tede yayımlanan bir kararla, tarımda kullanılan kimyevî gübrelerdeki devlet sübvansiyonunu yüz
de 30'dan yüzde 50'ye çıkarmış bulunmaktadır. Bu karar için, o günkü hükümete teşekkür ediyo
ruz; ancak, unutulan bir konu var. Unutuldu mu, yoksa kasten mi öyle yapıldı; Sayın Bakan, bunu, 
biraz sonra gelip burada söyleyecek. Bu kararnameyi Bakanlar Kurulundan çıkaran kıymetli bakan 
arkadaşlarım, Sayın Başbakan, Sayın Tarım Bakanı, acaba Türkiye'de, 26.10.1995 tarihinden son
ra, kimyevî gübrenin tarlada kullanılıp kullanılmadığını biliyorlar mı, bilmiyorlar mı?.. 

HASAN AKYOL (Bartın) - Nereden bilsinler!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Evet. 
Onuncu ayın 26'sından sonra gübre alan çiftçilerimize yapılacak destek, yüzde 30'dan yüzde 

50'ye çıkarılıyor. Türkiye'de, Adana yöresi hariç, 26.10.1995 tarihinden sonra gübre alan -Trakya 
da, Ege Bölgesi de, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz de dahil olmak kaydıyla- bir tane çiftçi göste
remezsiniz... 

Sayın Mahramlı, buradasın; Sayın Bakanla konuştuğunu görüyorum; benim gibi senin de bağ
rının yandığını biliyorum; sıkıntı içerisinde olduğunu biliyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu bir aldatmacadır. Bu aldatmacayla kimse bir yere varamaz; eğer, ger

çekten, o günkü Doğru Yol Partisi Azınlık Hükümeti, çiftçiyi kollamak istiyorsa, çiftçinin yanında 
yer almak istiyorsa, samimî bir şekilde, 1995 yılının örneğin 7 nci, 8 inci aylarında, gübre alan tüm 
çiftçilere teşmil edilmek kaydıyla, bu kararı alması gerekirdi. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Makbuzu göster... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Doğru doğrudur, yanlış yanlıştır arkadaşlarım; Sayın Bakan 

cevabını verecek. Ben bu kararın yanlış olduğuna inanıyorum; Sayın Genel Başkanıma da bu ka
rarın yanlış olduğunu söyledim; burada da, Sayın Başbakana bu konuyu arz ediyorum. Sayın Ta
rım Bakanıma bu konuyu tekrar gözden geçirmesi için buradan ricada, istirhamda bulunuyorum; 
eğer, gerçekten çiftçinin yanında olmak istiyorsak, çiftçiyi biraz olsun rahatlatmak istiyorsak ve 
devlet desteğini yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarmak istiyorsak; 1995 yılının 7 nci, 8 inci ayların
dan itibaren, çiftçinin tarımda kullanmış olduğu gübrelere yapılan devlet desteğini yüzde 50'ye çı
karmamız gerekir; bu şekildeki kararnameyle, çiftçiye yapılan ve yüzde 30 olan devlet desteği, 
yüzde 50'ye çıkarılmış olmaz; eğer... • 

HASAN AKYOL (Bartın) - Kimin imzaları var... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Sayın Bakan ve sayın Hükümet -geçmişteki Azınlık Hükü

metini söylüyorum- bu karar alınırken, Cumhuriyet Halk Partisinin sorumluluğu yoktur, Cumhuriyet 
Halk Partisi bu kararın dışındadır, onu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi, eğer, hükümet ortağı ol
saydı, bu şekilde karar alınmazdı; gerçekten çiftçinin yanında olunurdu. Eğer, o günkü Azınlık Hü
kümeti, bahar ayındaki gübreyi düşünüyorsa, çiftçilerin bahar ayında kullanmak zorunda olduğu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Bitireceğim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 

. COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Eğer, bizden önceki sayın azınlık hükümeti, bu kararı, 1996 
yılında uygulanmak üzere aldığını izhar ediyorsa, o şekilde düşünüyorsa, 1996 yılında hangi parti
nin Türkiye'de birinci parti olacağı kuşkulu, hangi partilerin hükümet olacağı kuşkulu... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-ANAP, ANAP... . • . ' • • ' : • 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Doğmadık oğlana don biçilmez... Burada, doğmadık oğla

na don biçiliyor... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-ANAP, ANAP... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Biz, ANAP'ı da gördük... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Ne güzel günlerdi... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Sayın Ergüder, ANAP'm, 1991 yılında, buğday paralarını 

vermediğini gördük. Sayın Cevheri buradadır, yeni iktidarın Tarım Bakanıydı, kendisine istirham
da bulundum; tam 1 trilyon 250 milyar lira parayı 1991 yılının 12 nci ve 1992 yılının 1 inci ayın
da verdik. ANAP'm bu ülke çiftçisine yaptığı kötülüğü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir parti 
yapmamıştır. ' 

Sayın Ergüder, siz, çiftçiyi bilemezsiniz, çiftçinin yanında hiç olamazsınız; ANAP'lı olarak si
zin söz söylemeye hiç hakkınız yoktur. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Sen çiftçiyi biliyor musun? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) —Bu. konuyu, Yüce Hükümetimizin ve Kıymetli Bakanımı

zın tekrar gözden geçirmesini; yaklaşık 30 milyon çiftçimizin tarımda kullanmış olduğu gübredeki 
devlet desteğinin yüzde 50'ye çıkarılmasını istirham ediyorum. 
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Bu duygularla, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Traktör fiyatını söyle; 49 milyon lira olarak bıraktığımız 

traktörün fiyatı bugün 1 milyar lira oldu, hâlâ utanmıyorsunuz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

Sayın Gökalp'in gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sa
yın Nafiz Kurt; buyurun. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'in gündemdışı konuşmasına cevap vermek için huzur
larınızda bulunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, Sayın Gökalp burada, biraz da politika yaptı. Seçim yaklaştığı için ve kendisi
ni üreticilere hoş göstermek için güzel bir konuşma yaptı. Sayın Gökalp bir hukukçu, iyi bir avu
kat; gübredeki yüzde 50'lik devlet desteğinin, 26 Ekim tarihinden tarihten itibaren geçerli olduğu
nun kararname yazılı olduğunu da gayet iyi biliyor. Bunun gerisine dönüş olabilir mi, kararname
de zikretmek lazımdı; ama, bunun malî külfetinin hesabını da, hep beraber -Hazine ödeyeceği için-
yapmak mecburiyetindeyiz. Eğer, devletin bütün imkânlarını destekleme ve sübvansiyon için kul
lanırsak, yarın, Hazinenin elinde beş kuruş kalmayabilir. 

Bakınız, biz, 1994 senesinde, gübrede 7 trilyonluk sübvansiyon yapmışız. 1995'te, 10 ayda, 
bu, 11 trilyona çıkmış; zannediyorum ki, yıl sonu itibariyle de 17 trilyonu bulacak. İlkbahar güb
resi ocak ayından itibaren atılacak, hazirana kadar devam edecek, sonbahar gübresi atılmış; ama, 
Trakya ve bazı mıntıkalarımızda, bu, yüzde 50'den istifade ediliyor. Hep geriye dönüş, hep geriye 
dönüş... Biraz öncede anlattığım gibi, geriye dönersek, bunun içinden çıkamayız ve bu paraları 
ödemekte çok güçlük çekeriz. Hazine hepimizin. 

Biz, gübreden, üreticimize bu sene -zannediyorum- 17 trilyon, önümüzdeki sene de 25 trilyon 
sübvansiyon vereceğiz. Onun için, Sayın Coşkun Bey arkadaşım, değerli milletvekilim, burada, bu
nun güzel izahını yaptı; ama, ben, gene, bunun maddî imkânlarının ne olduğunun hesabını -ilgili
lere talimat verdim- yaptırıyorum. Bu imkânlar -maddî durum- ortaya çıktıktan sonra, ilk toplana
cak Bakanlar Kuruluna da bunu izah edeceğim; ondan sonra da, gereken kararı, elbette, Bakanlar 
Kurulu verecektir. 

Bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
2. - İzmir Milletvekili Cemal Tercan 'in, 4 Kasım 1995 günü İzmir'de vukubulan sel felaketine 

ilişkin gündım dışı konuşması 
BAŞKAN - İzmir'deki tabiî afetle ilgili olarak, Sayın Cemal Tercan; buyurun. 

CEMAL TERCAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmirimizde, 4 Kasım gü
nü meydana gelen ve Allah'ın afeti olan sel felaketi nedeniyle, bilgi arz etmek üzere, muhterem hu- , 
zurlarınızdayım. Bu nedenle, Sayın Başkanı ve değerli heyetinizi, en derin saygılarımla selamlıyo
rum. . : ' 

Muhterem milletvekilleri, 4 Kasım günü geceyarısı, saat gecenin 2'si, 3'ü olduğu sıralarda, her
kes uykudayken İzmir'e korkunç bir yağmur yağdı. Buna yağmur da denmez; bir afattı. Bu yağmur, 
metrekareye 128 kilogram olarak düştü ve fırtınayla beraber geldi. Fırtınanın hızı, saatte 96 kilo
metreydi. Yamanlar Dağı'ndan kopan tonlarca kaya, toprak, dağın eteklerindeki dere yataklarını 
doldurdu, ayrıca, daha aşağıda bulunan bütün evleri silip süpürdü. Bu afatta, ölenlerimiz var; ken
dilerine Allah'tan rahmet diliyorum; yaralananlarımız var, kaybolanlarımız var. Allah sabır versin. 
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Muhterem milletvekilleri, olay, hiçbir istismara meydan vermeyecek kadar açık bir şekilde, 

çaresizlik içerisindeki insanlarımızı yakalamıştır. Bu olaylar meydana geldiği zaman, idarecileri
miz -başta valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere, bütün belediye başkanlarımız-
yataklarında yatıyorlardı. Olay duyulur duyulmaz, herkes bir şoka girmişti. 

Sevgili arkadaşlarım, olayın üzerinden günler geçti. Şu an, olay mahallinde, 400'ün üstünde 
vasıta çalışmaktadır ve binlerce insan, caddelerdeki kumu, seli, tozu, toprağı temizlemektedir. Bu 
yağmur nedeniyle, afet alanındaki bütün binaların alt katlarındaki dükkânlar tamamen suyla dol
muştur ve evler, ikinci katlarına kadar su ve balçık içinde bulunmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu durum karşısında, idarecilere bühtanda bulunmayı, onların hiçbir şey 
yapmadığını söylemeyi insafsızlık sayıyorum. Şu an, caddeler üzerindeki çamur kaldırılmıştır; 
ama, evlerin içindeki, dükkânların içindeki çamur -takdir edersiniz ki makine gücüyle değil- insan-
gücüyle temizlenmekte ve makinelerle alınıp gösterilen yerlere taşınmaktadır. Şu an, olay mahal
linde açıkta kalan hiçbir vatandaşımız yoktur. Buradaki mağdur vatandaşlarımız, Çiğli'deki Tekel 
lojmanlarına, Urla'daki Devlet Demir Yollan kamplarına, Orman kampına, geçici olarak da fuar
daki pavyonlara yerleştirilmişlerdir. Bu vatandaşlarımız, isteyip ev tuttukları takdirde, kirası dev
let tarafından karşılanacaktır. Gıda problemi yoktur, izmir Büyükşehir Belediyemizin TANSAŞ'ı, 
Kızılay ve İzmir Esnaf Odaları Birliğinin elde ettikleri yardımlarla ihtiyacı olan her vatandaşa ek
siksiz ve kesintisiz gida yardımı yapılmaktadır. Elektrik, su normale dönmüştür. Dünden itibaren 
vatandaşlarımıza kömür dağıtılmıştır. 

Ayrıca, Bağ-Kur, süratle olay mahalline intikal eden ilgili devlet memurları ile esnaf teşkilatı 
yöneticileri, Bağ-Kurlu esnaf ve sanatkârlarımızın ıstırabını yakinen tespit etmişler, Bağ-Kur'un ic
ra dosyaları dondurulmuş ve bunlara tecil muamelesi süratle yapılmıştır. 

Ayrıca, Maliye Bakanımızın talimatlarıyla İzmir Defterdarlığımız 60 kişiden oluşan timlerle 
esnaf ve sanatkârların durum tespitini yapmışlar, borçlar indirilerek ertelenmiş bulunmaktadır. 
Mağdurlarımızın vergi borçları indirilerek iki yıla yayılmıştır. Mağdur olan esnaf ve sanatkârları
mızın bu alanlarda hemen herşeyi bitmiştir, bunların Halk Bankasına olan borçları ertelenmiş; ila
veten, oraya 300 milyar lira intikal etmiş, ihtiyaç sahibi esnaf ve sanatkârlarımıza bu paralar dağı
tılmaya başlanmıştır. . _ -

Bunun dışında, ağır hasar gören evler için 50 milyon lira, orta hasar gören evler için 25 mil
yon lira, hafif hasar gören evler için de Afet Fonundan yardım yapılmaya başlamıştır. Bölgedeki 
esnaf ve sanatkârlarımızın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

CEMAL TERCAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, olayın acısı, tabiî büyüktür; ama, devlet, hadisenin olduğu ilk günden iti
baren oradaydı. Ayrıca, İzmir Valisi ve orada bulunan bütün kaymakamlara şükranlarımı arz edi
yorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, oradaki bütün belediye başkanlarımız, olay anından şu 
saate kadar kafalarını yastığa koymamışlar; büyük bir heyecanla vatandaşlarımızın yaralarını sar
maya devam etmişlerdir ve devam etmektedirler. 

Olayın ufuneti geçmiştir; ancak, benden evvel, burada konuşma yapan arkadaşlarımızın, bu 
afeti kendi siyasî çıkarlarına malzeleme yapmaya kalkmış olmalarını, esefle karşılıyorum. Bir ko
nuşmacı arkadaşım, burada "ben oraları karış karış dolaştım; hizmet etmek istiyorum, yardım et
mek istiyorum; kimse buna mani olamaz" dediler; düşündüm, acaba elini kolunu bağlayan mı var!.. 
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Sevgili arkadaşlarım, şu andan itibaren, bütün esnaf teşkilatımız, belediyelerimiz ve ilgili bü

tün kurum ve kuruluşlar buralarda sokak sokak, mahalle mahalle, dolaşmış ve halkımızın tüm ih
tiyacını karşılamış bulunmaktadır. Bunun istismarının gereği yoktur; ancak, esefle kaydedilecek bir 
olay vardır. Korsan radyo türedi, yayın yapıyor "direniniz, hakkınızı istismar ediniz" diyor. Ayrı
ca, İzmir dışından 250 kişilik, birtakım insanlardan oluşan bir grup geldi, sokaklara dahi dağılıyor
lar; televizyonlara görüntü veriyorlar. "Hâlâ bize yardım ulaşmadı" diyert bu insanlar, oranın hal
kından değil, dışarıdan gelmiş, bindirilmiş kuvvetlerdir. 

Türk Milletinin bir meziyeti vardır; şuna buna kusur bulmak yerine topyekûn birleşerek afetin 
yaralanm sarar bu Millet. Ayrıca, bilmesiniz ki sevgili arkadaşlarım, burada yaşayan insanlar, de-
reboyundaki gecekondular dünün işi değildir; otuz senenin işidir. Bunlar için de Büyükşehir Bele
diye Başkanlığımız 500 tane evi, şu an planlamış, önümüzdeki hafta içerisinde süratle temelleri atı
lacaktır. İsteyen vatandaşlarımıza, EVKA projelerinden, evler kredili olarak tahsis edilecektir. 

Şunu, mutlulukla ifade etmek istiyorum ki, İzmir'deki afeti, Allah, yurdumuzun hiçbir köşesi
ne bir daha göstermesin; ancak, gurur duyuyorum ki, mahallî idarelerimiz, devletimiz, halkının ya
nında olmuştur. Yaralar çok kısa zamanda sarılacaktır. Bundan dolayı idarecilere şükranlarımı su
nuyorum, teşekkür ediyorum. 

Sağ olun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Tercan, teşekkür ediyorum. 
Cevap ihtiyacı?.. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Hayrola efendim?.. 
Buyurun Sayın Çobanoğlu. 

. NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Sayın Başkanım, buradaki olayın, 30 senelik bir olay ol
duğunu vurguladılar. 

BAŞKAN-Nerede efendim?.. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Karşıyaka'daki olayın... 
BAŞKAN - İzmir de mi?.. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Evet. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Eski Karşıyaka Belediye Reisi... 

BAŞKAN - Efçndim, Eski Karşıyaka değil Sayın Pehlivanoğlu, Karşıyaka eski Belediye Baş
kanıdır; arada fark var efendim, siz orayı iyi bilirsiniz. 

NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Sataşma oldu. 

BAŞKAN - Ne diye?.. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Beş yıl belediye başkanlığı yaptım; dönemimde de bu 

yağmurlar yağdı, daha fazlası yağdı; ama, bir afet olmadı. Müsaade ederseniz arz edeyim... 
BAŞKAN - Hayır efendim; siz, oradan ifade buyurdunuz. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Bir cevap versin Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, zamanı idarenizde ihmalin olmadığını ifade buyurdunuz, zabıtlara geç

ti. Buna imkân verirsek, orada, o dönemlerde, ne kadar belediye başkanlığı, kaymakamlık, millet
vekilliği yapmış insan varsa hepsinin söz hakkı doğar. Rica ediyorum... 

NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan... 
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BAŞKAN-Zabıtlara geçti efendim. 

NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Şimdi "hata yoktur" denildi de... Biz, deniz, dereyatakla-
rı, altyapı tesisi arasında bir sistem kurmuştuk ve bu sistem -tabiatın kurduğu sistemle, teknoloji
nin kurduğu sistem- kendi kendine, yedi sene otomatik olarak çalıştı. Dönemimde, metrekareye 
140 kilogramda yağmur yağdı; ben de belime kadar suya girdim; Allah'a şükür kimsenin canına 
kıymadık. Bu sistemi bozdular; son gelen belediye başkanları, Karşıyaka'da, altyapı ile tabiatın ka
nallarının sistemini bozdular. Tabiî, sistem bozulunca... Artı, bizden sonra, vatandaşlarımızın dere 
yataklarına ev yapmasına mani olmadılar. 

BAŞKAN - Sayın Çobanoğlu, efendim, muradınız ifade edilmiştir zannediyorum. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (izmir) - Sayın Başkan, daha... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorunvefendim. / 

NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, buradaki olayın ana-
nedeni, yönetim hatasıdır. Lütfen, bunu... Yani, ben de hanımımı seviyorum; ama, belediye başka
nı yapmam; beyefendinin kayınbiraderiymiş; onu müdafaa ediyor. 

BAŞKAN - Tabiî, Başkanlığın o işlere girmesi mümkün değil efendim. 
Teşekkür ediyorum. 

3. — İstanbul Milletvekili Âli Oğuz'un, işsizlik sorununa ilişkin gündenı dışı konuşması 
BAŞKAN - Efendim, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz, ülkede yaygın olan işsizlikle ilgi

li olarak gündemdışı bir konuşma yapacaklar. 
Buyurun. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bana gündemdışı söz veren 
Başkanıma teşekkür ederek ve sizlere de saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Bütün arkadaşlarımın; söz alırken burada ifade ettiği gibi, İzmir'de sel felaketinde hayatlarını 
kaybetmiş olan kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum, aileleri
ne de sabrıcemil niyaz ediyorum ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yaygın olan işsizliğin getirdiği sefaleti, huzurlarınızda, Baş
kanımın bana verdiği imkân nispetinde, birkaç cümleyle dile getirmek istiyorum. Zaten, bu konu
yu, beş dakikalık bir zamana sığdırmanın mümkün olmadığının da idraki içerisindeyim; ancak, sa-
tırbaşlarını ifade ederek, huzurlarınızda bu konuyu dile getirmek istedim. 

Değerli arkadaşlarım "Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir." "Fukaralık, küfre en ya
kın noktadır." Bunlar, hep bildiğiniz ve inancımızın gereği olan, şeylerdir. "Aç kurt ağıl duvarı, aç 
insan ise devlet yıkar." Bunlar, hep bildiğimiz şeyler. Sefaletin had safhada olduğu memleketimiz
de, işsizlikle müterafık olarak, yoksulluk ve sefalet, maalesef, gün gettikçe büyük boyutlara ulaş
makta ve milletimizi çok acı noktalara doğru sürüklemektedir. 

Hepinizin bildiği gibi, 20 milyona yaklaşan işsizler ordusuna, her yıl, neredeyse, 1 milyon da
ha yeni işsizler katılıyor ki, bunlar için, maalesef, İktidarımızın, bir an evvel işyerleri kuralım, ya
tırımlar yapalım, bu işsizlere iş temini için gayret edelim diye bir çabalarının olmadığını müşahe
de ediyoruz. Yansı açık, yarısı da gizli işsiz olarak tavsif ettiğimiz bu büyük kitleyi, bir an evvel, 
ne yapıp yapıp, iş ve aş sahibi etmek, devletimizin görevidir. Buradan, devletimizi ve Hükümeti
mizi, bir an evvel, bunların tedbirlerini almaya çağırıyorum. Daha ziyade, hanımlar arasında en çok 
yaygın olan ve erkekleri de evlenmekten alıkoyan ve halen evli olanları da; işsizlik sebebiyle, aç
lık sebebiyle sefalete terk ettiğimiz bu tabloyu, ne yapıp yapıp, bir an evvel gözden geçirip, çare
lerini de aramak vecibemiz olmalıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, erken emeklilik, birçok insanımızı, 38 yaşında, düşük bir aylıkla, yine, 

açlık ve sefalete terk etmiştir. 
Köylümüz de, çalıştığı mevsimlik işlerin dışında, bütün kışı evinde ve köyünde geçirmekte, 

yine, ek bir iş bulduğu takdirde, çalışmanın hasreti ve özlemi içerisindedir. 
Memur çalışıyor, işçi çalışıyor diyoruz; ama, bugün, neredeyse, müftülüklerimiz, memurun 

da, işçinin de zekâta ve sadakaya muhtaç hale geldiğini ve sadece, ev kirasını karşılayabilecek ka
dar bir imkâna sahip olduğunu, bütün milletimiz kabul ediyor. 

Sanayi yatırımının durduğu, işsizler ordusunun büyük kitlelere, büyük boyutlara ulaştığı mem
leketimizde, ilgililerin, hâlâ bundan habersiz olduğunu, et yemeyen, Fak-Fuk Fon çareleri arayarak 
kendisine bir çorba bulma ümidiyle çırpınan insanımızın ahü eninini ve acılarını, maalesef dinle
mediklerini görüyoruz. 

İşsizlik sigortası olacaktı; hiç olmazsa, canini teninde tutacak kadar bir imkâna sahip olacak
tı; hayal oldu, göremedik. Asgarî ücretten vergi alınmayacaktı. Bir avuç insanın -ki, mutlu insanın-
21 trilyon liralık vergi borcunu affederken, aldıkları 3-5 milyonluk aylıktan ve ücretten vergi alı
nan insanlara bunu almayacaklarını vaat ettikleri halde, hâlâ buna bir çare bulamayanların kulakla
rı çınlasın diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, fukaranın ahü enini, bir gün, zalimleri yıkar ve katrilyonlarca faiz bor
cu için para bulanların, bir işsizlik sigortası için, fukaranın canını teninde tutacak kadar küçük bir 
aylığı temin edemediklerini ifade etmeleri, onların ayıbıdır, onların aczidir; buradan ifade etmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik tedbirlerini almadığımız takdirde "biri yer, biri bakar..." 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

... BAŞKAN-Buyurun. 
HACI FİLÎZ (Kırıkkale) - Gece çalışması var mı?!. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Var; ya sizin?!. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Var. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - İyi, kolay gelsin efendim!.. 
Değerli arkadaşlarım, edepli olalım, terbiyeli olalım, fedakâr olalım diyorum. Bu memleketin 

ciddî meselelerinin, ne şakaya ne de böyle söz atmalara tahammülü olmadığını ifade ediyorum. 
Biz, burada, edep dairesinde milletimizin ıstıraplarını dile getiriyoruz; ama, bunu, gayriciddî şaka
larla alaya alanlar, onun tokadını milletten yiyeceklerdir; bunu da ifade etmek isterim. (RP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz, insanımızın geçim derdiyle dertliyiz, seçim nedeniyle dertli olup da buraya tekrar gelmek 
ümidiyle çırpınanlar, dört yılı nasıl geçirdiklerinin hesabını millete verecekler ve layık oldukları 
dersi alacaklardır. > 

Bu duygularla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim.(RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum efendim. 
Cevap talebi gelmediğine göre, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Azerbaycan'da yapılacak olan genel seçimlere Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 

gözlemci olarak katılacak Parlamento Heyetine İlişkin Başkanlık tezkeresi (3/2027) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet'Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi 
vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 
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9Kasıml995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Azerbaycan'da 12 Kasımda yapılacak olan genel seçimlere Türkiye Büyük Millet Meclisinden 

bir parlamento heyetinin gözlemci olarak katılmasına ilişkin, Azerbaycan Parlamentosunun vaki 
davetine istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 5 kişilik bir Parlamento Heyetinin, söz 
konusu davete icabet etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kında 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurulun 1 Ekim 1995 tarihindeki 1 inci 
Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Heyeti oluşturmak üzere, siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler, adı geçen kanunun 
2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

İsmet Sezgin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Adı ve soyadı: Seçim İli: 
Mehmet Seven Bilecik 
Atilla Hun Kars' 
Abdülkerim Doğru Kars 

İbrahim Halil Çelik Şanlıurfa > 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

2.-r- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, (6/1573, 1575, 1589, 1634, 1637 ve 1664) esas 
numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/531) 

BAŞKAN - Bir sözlü soru önergesinin geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 827, 829, 841, 864, 867 ve 886 ncı sıralarında yer alan 

(6/1573, 1575, 1589, 1634, 1637, 1664) esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldı
ğımdan, soru önergelerimi geri alıyorurn. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
/. - 7996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 

Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 
892) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya 
Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Da
ir Kanun Tasarısının açık oylamasına başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bazı değerli milletvekili arkadaşlarım, benim bu uyarımı nasıl değerlen
dirir, o kendi takdirleri; ama, dün akşamki denemeden sonra, ben, bir hususu özellikle bir kere daha 
ifade etmek zorundayım: Her milletvekilinin bir oyu vardır ve her milletvekili -yetkili sayın bakan 

(1) 892 S. Sayılı Basmayazı 4.11.1995 tarihli 23 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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hariç- yalnız kendi adına oy kullanabilir. Her sayın bakan, ancak vekili olduğu bir başka sayın ba
kan adına oy kullanabilir; buna.dikkat edilmesini rica ediyorum. Her sayın üye, bir oy pusulası at
tığını, lütfen göstersin. İnşallah, İçtüzükte bunun yolunu, buluruz. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, Yıldırım Avcı burada efendim. 
BAŞKAN - Efendim, hâlâ ısrar ediyorsunuz... 
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, Yıldırım Avcı'yı- gece evden arıyorsunuz da, 

bizi niye aramıyorsunuz; bizi de arayın... " 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Avcı'nm burada olduğunu, ben, kendisinden öğrendim ve ona da 

güvendim; ama, bir şeyi ifade edeyim... 
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Efendim, bizi niye aramıyorsunuz... 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... 
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Yıldırım Avcı, Meclis Başkanvekiliydi diye arıyorsunuz... 
BAŞKAN - Efendim, bir ambar buğdayın, bir avuç mostrası olur. Sayın Avcı'yı örnek olarak 

aldım ve sordum "katıldım, oyumu kullandım" dedi, mesele bitti; ama, maalesef, Sayın Avcı'nm 
yerine, bir başkası da oy pusulası atmış. İfade edeyim: Sayın Avcı, bir oy kullandı. 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın Nevzat Ercan, efendim, biz, tabiî, yarım kalmış işlerden başlayacağız; ama, 

Başkanlık olarak nerede durmamız lazımgeldiğini de bilmemiz lazım; nerede duracağız? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 30 uncu sırada yer alan, Gümrük Kanununda Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Tasarısını görüşelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki. Ben, bunu, arkadaşlarımız hazırlık yapsın diye soruyorum. 
YILMAZ OVALI (Bursa) - Ondan önce görüşülecek, Terörle Mücadele Kanununda Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yarım kalan işlerin içinde midir? 
YILMAZ OVALI (Bursa) - İlk defa görüşülecek Sayın Başkan. 
BAŞKAN-O zaman, aranızda görüşün. 
Sayın milletvekilleri, 892 sıra sayılı 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşınca-

ya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine 
Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 163 sayın üye katılmıştır; 154 kabul, 9 ret istikametinde 
oy kullanılmıştır. / 

Bu neticeye göre, tasarı kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu harcamalara inşallah vesile olur sayın 
milletvekilleri. 

Sayın milletvekilleri, zannediyorum, şimdi hangi işten başlayacağımız konusuna arkadaş
larımız istişare ediyor. 

Ben, 15.35'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 15.23 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.35 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. • — _ — n ,—;— 
BAŞKAN - Tilkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, çalışmalara kaldığımız yerden devam edbceğiz. 
Şimdi "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?,. Yok; 
Müzakeresi ertelenmiştir.l 

2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (11306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakere
sine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 

4. -Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
5. -Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili 
İsmail Köse'nin Ayni Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 
2/536) (S. Sayısı: 283) 
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BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. . . 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (J/553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 
7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ye Adalet Komisyonu Raporu (1/355) • 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. •'/ 
9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11720) (S. Sayısı : 691) 
BAŞKAN - İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 

Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. ' 
Müzakeresi ertelenmiştir. • 
10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı : 699) 

BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
/ /. - Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlıı ve 12 Arkadaşı ile Çorum Milletvekili Ateş Amik-

lioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkila
tı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Ka
nun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kamın 
Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) 
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BAŞKAN - Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun, 

Milletvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 Sayılı Bazı Vergi Kanunların
da Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
fi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1457) (S. Sayısı: 874) 

BAŞKAN - 1.6.1995 Gün ve 4108 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanu
nun Yürürlük Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin müzakeresine başla
yacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yarım kalan işleri böylece bitirdikten sonra, Anayasa gereği, gündemin 

başına dönüyoruz. 
13. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11201), 
11319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e linçi Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. •, ' • 

Komisyon?.. Yök. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
14. - Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması

na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/160) (S. Sayısı : 111) 

BAŞKAN -Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
15. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyoun Raporu (1/14, 
1/155) (S. Sayısı.• 112) 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
16. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 
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BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hümkiin-

de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
17. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il

gili tasarının müzakeresi, tasarının maddeleri, daha evvel Komisyonca geri alındığından, ertelen
miştir. 

18. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kamın Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükk-
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
19. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık ve İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (II166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 

BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofi
si Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresi
ne başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
20. - Çanakkale Milletvekili Haindi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfî işlemleriy

le Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddeleri
ne Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Baknı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9111) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. ' 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 
21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 
BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
22. -Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkıda 504 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

name ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 
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BAŞKAN - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hük

münde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
23. - Jandarma Teşkiat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı; 404) , 
BAŞKAN - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın

da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvtetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen-' 
meşine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
25. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1İ6İ6) (S. Sayısı: 606) 
BAŞKAN - Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 520 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyhle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.: Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
27. -Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. -
28. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
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menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
ilişkin kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
29. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri

ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarın
ca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlşikin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu 
(9/22) (S. Sayısı: 779) 

BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 
30. — Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 894) (1) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik 

Yapan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sının müzakerelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporu, daha önce bastırılıp, dağıtıldı. 
Şimdi, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Raporun okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar ye

tersayısı yoktur. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Meclisi çalıştırmak istemiyorsunuz Sayın Başkan; dışarı

da, 20 milletvekili var. 
BAŞKAN - Karara iştirak edecek sayın üyenin iştirak yeri Genel Kurul salonudur. Adaylık

lar belirlenirken birbirimizin yakasını yırtıyoruz... Gelip oturalım... (RP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Zil çalmıyor. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı yoktur; bir dahaki oylamada da karar yetersayısı arayacağım. 
16.15'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.51 

— ® 

(1) 894 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.18 

BAŞKAN: Başkanvekil Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Kadir BOZKURT (Sinop) 
'-———-® 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

VI.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

30. -Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 394) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın milletvekilleri, müzakereye konu kanun tasarısıyla ilgili komisyon raporunun okunma

sı hususunu oylarınıza sunmuş, karar yetersayısını bulamamıştım. Şimdi, komisyon raporunun 
okunup okunmaması hususunu yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Komisyon raporunun okunması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Müzakereye konu tasarının tümü üzerinde, söz taleplerini tespit ediyoruz. 
Sayın Engin Güner Anavatan Partisi Grubu adına; Sayın Ayhan Refah Partisi Grubu adına... 
Salih Kapusuz da, kişisel söz talebinde bulunmuştur. 
Sayın Güner, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika. ^ 
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayııi Başkan. 

( Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1615 sayılı Gümrük Ka
nununu değiştiren kanun tasarısı hakkında, Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızdayım. 

Çok değerli arkadaşlarım, her şeyden.önce, konunun geneli hakkında birkaç düşüncemi ifade 
etmek istiyorum. Bilindiği gibi, gümrük birliği, 1963 Ankara Antlaşması ve 1973 Katma Protoko
lünün tabiî bir sonucudur, 1995 yılı içerisinde gerçekleşmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

Burada, hemen dikkatinizi çekmek istediğim husus, Türkiye'nin hedefine ilişkindir. Bildiğiniz 
gibi, bu kapsamda, Avrupa ile 32 yıllık bir geçmişimiz bulunmaktadır. Bu 32 yıllık serüvenin ni
haî amacı ise, Türkiye'nin, Avrupa Birliğine tam üyeliğidir. Dolayısıyla, bunu, gümrük birliğine 
tam üyelik yolunda atılmış önemli bir adım olarak görmek gerekir. Ancak, hemen şunu ifade et: 

mek istiyorum ki, maalesef, bu konuda, Türkiye tarafına verilmiş herhangi bir taahhüt yoktur ve 
özellikle son yıllarda görmekteyiz ki, Avrupa'nın, Türkiye'ye karşı tutumu, bu olayı, sadece güm
rük birliğiyle kısıtlama şeklinde görülmektedir. Bu, Türkiye açısından kabul edilmesi mümkün ol
mayan bir husustur; çünkü, her zaman ifade ettiğimiz gibi, gümrük birliği, tam üyeliği gerçekleş
tirme yolunda, sadece bir aşama olarak mülahaza edilmelidir. Neden; şayet, Türkiye-Avrupa iliş
kileri sadece gümrük birliğiyle sınırlı tutulduğu takdirde, Türkiye, bundan, tam Avrupa üyeliğin
den elde edeceği menfaatları elde edemeyecektir. Dolayısıyla, sadece ticarî ilişkilerle sınırlı kala
bilecek olan Avrupa Birliğ-Türkiye ilişkileri de, Türkiye'nin, c'umhuriyetin kuruluşundan beri iz
lemekte olduğu politikanın ve hedeflerin dışına çıkmış olacaktır. Bu hususu, öncelikle tasarının 
•maddelerine geçmeden önce ifade etmekte yarar görmekteyim. | 
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Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, bu yıl içerisinde gerçekleşecek olan gümrük birliği, 12 

yıllık ve 22 yıllık mallar kategorisi ortaya koymuştur ve 22 yıllık geçiş döneminde, yani 1973'ten 
bugüne kadar, bu 12 yıllık ve 22 yıllık mallarda, Türkiye, tedricî olarak, gümrük vergilerini indir
miştir. Bu rakamlar, indirimler, bugün yüzde 95 mertebesine ulaşmış bulunmaktadır; yani, yüzde 5 
gibi, çok az, küçük bir kısım kalmıştır ve bu da kaldırıldığı takdirde, gümrük birliği fiilen gerçek
leştirilmiş olacaktır. 

Bu noktada ifade etmek istediğim ikinci bir husus da, Avrupa ile Türkiye'nin çok yakın ticarî 
ilişkileridir. Gerçekten de, baktığımızda, Türkiye'ye yapılan yabancı sermaye yatırımlarının yüzde 
80'inin, Avrupa Birliği ülkelerinden olduğunu görmekteyiz. Yine, Türkiye'nin ticarî partnerlerine 
baktığımızda da, bunların, başta Almanya olmak üzere, diğer Avrupa Birliği üyeleri olduğunu gör
mekteyiz; yani, ihracatımızın, ithalatımızın büyük kısmı bu ülkelerdendir ve bu ülkeleredir. Dola
yısıyla, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında, şimdiden, bir gümrük birliğinin fiilen gerçekleşmiş ol
duğunu da ifade etmek mümkündür. 1 Ocak 1996'dan itibaren gerçekleşmesine gayret sarf ettiği
miz olay ise, âdeta, fiilen gerçekleşmiş olan hususun, resmî bir şekle dökülmesinden ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği de, buna karşılık olarak, Türkiye'den ithal ettiği sanayi 
ürünlerinden, uzun süredir gümrük almamaktadır. Şimdi, bu durum karşısında, Türkiye'nin, güm
rük mevzuatını, Avrupa'nın gümrük mevzuatına uyarlaması gerekmektedir. Bilindiği gibi, Avrupa 
Birliğinin bir gümrük kodu bulunmaktadır. Bunun uyum içerisinde işleyebilmesi için de, bugün, 
burada, yapmakta olduğumuz gümrük birliğinin yasal hazırlıkları kapsamında en önemli kanunlar
dan biri olan Gümrük Kanununu değiştiren bu tasarıyı kabul etmemiz gerekmektedir. 

Gümrük birliği deyince, teknik olarak şunu ifade etmek gerekir ki, gümrük birliğinin serbest 
ticaret alanlarından farkı şudur: Gümrük birliğinde, karşılıklı olarak, Avrupa Birliği üyeleri ve Tür
kiye, birbirlerinden ithal edecekleri mallarda sıfır gümrük vergisi alacaklardı. Buna karşılık, serbest 
ticaret bölgelerinden farkı da, gümrük birliği yapan ülkelerin, üçüncü ülkelere karşı ortak bir güm
rük tarifesi uygulamalarıdır. Dolayısıyla, 1 Ocak 1996'dan itibaren, Türkiye de, Avrupa Birliğinin 
diğer 15 üye ülkesi gibi, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulama yükümlülüğünü ka
bul etmiş olmaktadır. Şimdi, burada yapmakta olduğumuz ise, yapılacak bu değişikliklerle, güm
rük mevzuatımızı, Avrupa Birliği gümrük mevzuatıyla uyumlu hale getirme çabasıdır. 

Biz, baştan beri, Türkiye'nin, Avrupa Birliği içinde yer almasını savunan bir partiyiz. Anava
tan Partisi olarak, 14 Nisan 1987 tarihinde, bu amaçla, Avrupa Birliğine tam üyelik başvurusunda 
bulunduk. Ancak, biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, biz, gümrük birliğini, bir nihaî hedef 
olarak görmemekteyiz; bizim için, gümrük birliği, nihaî hedef değil, nihaî hedef olan Avrupa Bir
liğine tam üyelik yolunda bir aşamadır. Bunu tekrar ifade etmemin önemi açıktır; çünkü, diğer 15 
Avrupa Birliği ülkesi, önce, tam üyeliği elde etmişler; tam üyeliğin verdiği avantajları kullanarak 
da, gümrük birliğini, geçiş dönemleri içinde, rahat bir biçimde gerçekleştirmişlerdir. Halbuki, Tür
kiye, gümrük birliğini önce gerçekleştirecek tek ülke olacaktır; bu bakımdan da, Türkiye'nin ek 
külfetlere katlandığı açıktır. Daha doğrusu, tam üyeliğin kendisine sağlaması mukadder olan fay
dalardan istifade edemeyecektir; bu bakımdan, gümrük birliğini önceden gerçekleştirmesi itibariy
le de ek sıkıntılara katlandığı açıktır. Buna mukabil, Avrupa Birliğinin, bunu telafi etmek amacıy
la, ek yardımlarda, yeterli malî yardımlarda bulunmadığı da bilinen bir husustur. Daha önce de ifa
de etmiştim, gelecek yıl, sadece fonların kaldırılmasından, Türkiye'nin 3 milyar dolara yakın bir 
kaybı olacaktır. Avrupa Birliği ise, Türkiye'ye beş yıl içinde, onun da çoğu kredi şeklinde, ancak 
bu kadarlık bir yardımı öngörmektedir. Dolayısıyla, gümrük birliğini görüşürken, bütün bu gerçek
leri milletimizin bilmesinde fayda görmekteyiz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu kanuna ilişkin olarak şunları ifade etmek istiyorum: Bu, biraz 
önce arz etmeye çalıştığım optik içerisinde, bakış açısı içerisinde, gümrük birliğinin gerçekleşme
sinden yanayız; ayrıca, böylesine bir gümrük mevzuatı uyarlamasının yapılmasından da yanayız. 

v - 8 3 -



T.B.M.M. B : 2 7 9 .11 .1995 0 : 3 
Bu konuda, Hükümetin gösterdiği çabayı da takdirle karşılamaktayız; ancak, gümrük birliğine ge
çişle birlikte, önümüze getirilen bu değişiklik tasarısının yeterli olmadığı kanaatindeyiz. 

Konuya yapıcı bir açıdan yaklaşmak amacıyla, daha şimdiden ortaya çıkabilecek bazı aksak
lıkları dikkatlerinize arz etmek istiyorum: Her şeyden önce, Türkiye'nin gümrük birliği yolundaki 
yükümlülüklerini yerine getirmesi, Avrupa Birliği kapsamında; bu konuda yetkili kurumların ko
ordinasyon içinde çalışmasına bağlı. Bunların, bütün bu konuyla ilgili bakanlık, müsteşarlık gibi 
kurumların etkin bir biçimde ve uyum içinde çalışmaları, önümüzdeki gümrük birliği döneminde 
büyük bir önem arz edecektir. Bu bakımdan da, Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
gibi konuyla çok yakından ilgili kuruluşların, dışticaret bakanlığı gibi benzer bir kuruluş adı altın
da çalışmalarında çok büyük yarar olacaktır. Bu, uygulamada ortaya çıkacak koordinasyon aksak
lıklarını giderdiği gibi, çatışmaları da engelleyebilecektir. 

Bu şekilde yapılan yasal düzenlemeler, gümrük birliğine geçişten sonra da etkin bir biçimde 
uygulanmalı, uygulamadaki etkinlik de sağlanmalıdır. 

Avrupa Birliği, malum, bir gümrük kodu altında bu düzenlemeleri getirmektedir. Bizde ise, 
bunları kanunla düzenlemekteyiz. Burada, kanunu, sadece bir kanun şeklinde düzenlemektense, 
bunu bir çerçeve kanun olarak tasarlamakta ve gereken diğer değişikliklere -vuku bulabilecek de
ğişikliklere- hızla adapte olabilmek için, birtakım yönetmelikler yoluyla bunları yapmakta yarar 
görmekteyiz; yani, yapılacak bu değişikliği, daha çok bir çerçeve kanun olarak mütalaa etmeli ve 
bundan sonraki değişikliklere ayak uydurabilmek için de diğer yönetmeliklerin çıkanlması yoluna 
gidilmelidir. 

Bunun dışında, gümrük birliği konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak yeterli olmamakta. 
Mesela, 1932 tarihli, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun eri kısa zamanda ele alınıp re-
vize edilmesi gerekmektedir. Tabiî, 1930'lu yılların ekonomik şartlarına ve o günün koşullarına gö
re hazırlanmış olan bu kanunun, günümüzdeki çok önemli değişiklikleri ve gümrük birliğine gire
ceğimizi de dikkate alarak hızla değiştirilmesi, günün koşullarına uyarlı hale getirilrhesi gerekmek
te. Bunun dışında, sadece yasal düzenlemeleri yapmak, maalesef, yeterli olmuyor. Bunların uygu
lanmasında bürokrasinin çok etkin davranması gerekmekte. Bu konuda da yeterli sayıda eleman ye
tiştirilmesi; Avrupa Birliği mevzuatından anlayan kimselerin hızla yetiştirilmesi gerekiyor. Bu ko
nudabazı gayretler olduğunu bilmekteyiz; ama, bunların yeterli olmadığı kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan, bu işlemlerin, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, bilgisayarlı sistem
lerle yapılması ye bürokrasimizin de buna hızla geçmesi gerekmektedir. Bu bakımdan da, ayrıca, 
aradaki bürokrasinin, kırtasiyeciliğin kaldırılması gerekmektedir; ithalatçı-ihracatçı belgeleri, ser
best ihracat beyannamesi, nispî aidat makbuzu, ithal müsaadesi belgesi ve benzeri uygulamalar da 
kaldırılmalı; ayrıca, gümrük memurlarının inisiyatifi de mümkün olduğunca aza indirilmeli, bunlar 
kurallara bağlanmalı; diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, otomatik olarak işler hale geti
rilmelidir. 

Diğer taraftan, haksız rekabete yolaçabilecek uygulamalardan kaçınmak gerekir. Gümrük uy
gulamalarında, finansman maliyetlerini etkileyen süreler ve teminatlar gibi konularda, bu bakım
dan, çok hassas olunması gerekmekte. 

Diğer taraftan, kanunların ve bunu takip edecek yönetmeliklerin de, Türkiye Büyük Millet , 
Meclisinden hızla geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle bu konuda bir parantez açarak dikkatlerini
zi çekmek istiyorum. Daha önceki konuşmalarımızda da ifade etmiştik, gümrük birliğine önümüz
de çok kısa bir süre kalmasına rağmen, bu yasa tasarılarının Meclise son dakikada getirilmesi, ger
çekten de anlaşılabilir bir husus değil. 

' - 8 4 -



T.B.M.M^ B : 2 7 9 .11 .1995 0 : 3 
Ayrıca, bu konuda, daha önce yapılmış olan diğer kanunların, Meclisten, kanun şeklinde de

ğil de, Hükümete yetki verilmek suretiyle, kanun hükmünde kararname şeklinde çıkarılmasını da, 
en azından, Yüce. Meclise yapılmış bir saygısızlık olarak kabul ettiğimizi, burada bir kere daha ifa
de etmek istiyorum. Aynen bugün yapmakta olduğumuz gibi, kanun hükmünde kararname yoluna 
gidilmeyip, diğer tasarıların da Yüce Meclisçe enine boyuna tartışılması, gerekirdi diye düşünmek
teyiz. . 

Bunun dışında, Avrupa Topluluğunun ayrıcalık tanıdığı tercihli ülkelerden yapılacak ithalatın 
ve Türkiye'nin ortak gümrük tarifesi üstü koruma uyguladığı ithalatın takibini izleyecek sistemle
rin de kurulması gerekmektedir. • 

Tabiî, gümrük mevzuatıyla çok yakından ilgili diğer bir husus ise, standartlara ilişkin konular
dır. Standartlann korunması, bunlarm izlenmesi, gümrük mevzuatında yapılacak değişikliklere ek 
olarak yapılması gereken hususlardır. 

Çok değerli arkadaşlarım, ben, yapıcı bir açıdan konuya yaklaşmak amacıyla, Anavatan Par
tisi Grubunun, bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini arz etmeye çalıştım. Biraz önce 
de ifade ettiğim gibi, gümrük birliği konusunda, Türkiye için son derece önemli olan bu konuda ge
rekli hazırlıkların çok daha önceden yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu konuda geç kalınmıştır. 
Özellikle elemanların yetiştirilmesi, lisan bilen, bilgisayar kullanımını bilen, Avrupa Birliği mev
zuatı konusunda eğitilmiş, yeni çıkacak şekliyle bizim mevzuatımızı çok iyi bilebilecek elemanla
rın yetiştirilmesi, çok önceden yapılması gereken bir husustu. Bu konuda bazı gayretler olmakla' 
birlikte, bunların yeterli olmadığı, çok daha geliştirilmesi gerektiği kanaatini taşımaktayız. 

Diğer taraftan -tekrar etmekte yarar görüyorum- biz, Avrupa ile gümrük birliğini, sadece tam 
üyelik yolunda bir aşama olarak görmekteyiz. Türkiye, gümrük birliğini gerçekleştirirken, hiçbir 
zaman, bu tam üyelik konseptini gözardı etmemeli; bunu gözardı ettiği, unuttuğu intibaını karşı ta
rafa asla vermemelidir. Aksi takdirde, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle ilişikileri, gümrük birliğiyle 
sınırlanmış olur ki, bunun da Türkiye'ye getireceği çok fazla bir şey olmadığı kanaatini taşımakta
yız. -

Ben, bu duygularla, çıkarılmakta olan yasanın hayırlı olmasını diliyorum; biraz önce arz etme
ye çalıştığım hususların dikkate alınacağını umuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Güner, teşekkür ediyorum. 

Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 
RP GRUBU ADINA GEV AT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü

zakeresine başlanmış olan 894 sıra sayılı, 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, 19 Temmuz 1972 tarihinde çıkarılmış olan 1615 sayılı Gümrük Kanu
nu, 1995 yılı içinde, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğu ile gümrük birliğine girmesine endeksli ola
rak, süratli bir değişiklik ameliyesine tabi bulunmaktadır. 

Bu değişikliklerden ilki, 30.6.1995 tarih ve 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapıl
mış bulunmaktadır. Bu kanun hükmünde kararname, 1615 sayılı Gümrük Kanununda, 41 madde
de değişiklik ve ek maddeler getirmiş bulunmaktadır. Bunlardan 29 tanesi maddelere fıkralar ilave 
edilmesi, değişiklik, tadilat; 11 tane de ek madde getirilmiş; yürürlükle beraber 41 madde olmak
tadır. 

- 8 5 -



T.B.M.M. B : 2 7 9 .11' . 1995 0 : 3 
26.7.1995'te, yani takriben üç ay önce bu kanun hükmünde kararname yürürlüğe girdiği hal

de, şimdi, tekrar önümüzde iki tasarı var. Bu tasarılardan biri, halen müzakere etmekte olduğumuz 
894 sıra sayılı tasarıdır; öbürü de, bugün gündeme girmiş ve dağıtılmış olan 898 sıra sayılı, yine, 
Gümrük Kanununda değişiklik yapmak üzere, Meclisten talep edilen bir yetki kanunudur. ; 

Bu acele nedendir diye baktığımızda, Başbakanlığın, Avrupa Topluluğuyla münasebetleri ko-
ordine etmek üzere kurmuş olduğu dairenin çok gizli bir raporunda bunu görüyoruz. Bakın, Sayın 
Başbakana arz edilen bu raporda, "Bu gümrük kanunlarında değişiklik yapılmadığı takdirde, AT 
Komisyonu temsilcileri, bu yasa tasarısının, 30 Ekim 1995 tarihine kadar yasalaşması mümkün ol
madığı takdirde, teknik olarak Türkiye'nin gümrük birliğine hazır olmadığı istikametinde rapor ve
recekler. Bu rapor, gerek Ortaklık Konseyinde gerekse gümrük birliğini tasdik etmesi gereken Av
rupa Parlamentosunda gümrük birliğini engelleyecektir" denilmektedir. Çok gizli ve acil olarak bu 
rapor takdim edilmiş. 

İşte, önümüzdeki kanunun mahiyeti budur; yani, bu, Avrupa Topluluğunun talimatıyla, alela
cele, seçime giden bir Meclise, gece mesaileriyle, müzakere edilmeden getirilen bir kanun tasarısı
dır. "Müzakere edilmeden" diyorum; çünkü, biraz evvel arz ettiğim gibi, 26 Temmuz 1995'te ya
yımlanmış olan 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, mevcut 1615 sayılı Gümrük Kanununa, 
ek madde ve değişiklik olarak 39 madde getirmiş olmasına rağmen, biz, burada, kanun hükmünde 
kararnamenin aslını müzakere etmedik; ama, şimdi, Hükümet, seçime gitmek üzere olduğumuz bir 
safhada, acele bir kanun tasarısını önümüze getirmiştir ve diğer taraftan da, yine, bir yetki istemek
tedir. Halbuki, Anayasanın 91 inci maddesi, kanun hükmünde kararnamelerin, yayımlandığı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edileceğini ve hemen, acil olarak, öncelikle ve ivedilikle mü
zakeresi edilmesini amir hükümler ihtiva etmektedir. 

Daha önce, burada, bu Mecliste -hatırlarsanız, geçen hafta- yine, gece mesaileriyle, fevkalade 
sıkışık bir şekilde, patent haklarıyla ilgili, markalarla ilgili, sınaî tasarımlarla ilgili, muhtelif fikrî 
ve sınaî haklarla ilgili kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan -kanun hükmünde karar
namelerin aslı burada müzakere edilmediği halde- bir tasarıyı da, burada, <uzun müzakerelerden 
sonra çıkarmıştık. 

Özet olarak söylersem, hatırlanacağı üzere, bu tasarı, Türkiye'nin sanayileşmesine darbe ola
cak, orta ve küçük imalat sanayiinin; gıda maddeleri dahil, makine sanayii dahil, elektrik ve elekt
ronik teçhizat dahil bütün yatırım mallarının üretimini engelleyecek, zorlaştıracak, pahalılaştıracak 
ve bu pazarı Avrupalı imalatçılara açacak ve bu istikamette dört yıla kadar hapis ve 1 milyar lira
ya kadar da para cezası getiren hükümler ihtiva etmekteydi. Nitekim, feryadımıza rağmen, buradan 
bu kanun geçti. Kanunun buradan geçmesinden sonra, vesile olup da, İktidar gruplarına mensup ar
kadaşlarımızla görüştüğümüzde "evet, bu kanun çok ağır hükümler getirmekte; bu, esnaf, sanatkâr 
ve sanayicimize darbe olacaktır" şeklinde, kendilerinin endişelerini de bizzat tespit etmiş bulun
maktayım. 

Muhterem arkadaşlar, elbette, bir memleketin gümrük mevzuatı, o memleketin iktisadî şartla
rına, ithalat ve ihracatına uygun olmalıdır, ihtiyaçları karşılar halde olmalıdır; ama, bunun yolu, 
Avrupa Birliğine üye olacağız* gümrük birliğine gireceğiz diye, Avrupa'nın talimatını -âdeta, bir 
noter gibi addedip, tasdik ettirmek için- hemen bu Meclise getirip, alelacele geçirmek değildir. Bu
nunla ilgili bütün kurumların fikirlerini almak, uzun uzun tartışmaya açmak -nitekim, komisyonda 
da çok kısa görüşülmüştür; Meclis Genel Kuruluna da böyle, ani olarak getirilmiştir- olgunlaştır
mak, ondan sonra, Meclise getirmek gerekirdi; ama, her nedense, Hükümet bu yolu ihtiyar etme
mekte, alelacele bu talimatları yerine getirmek için, Meclisi de bu şekilde zorlamaktadır. Ben, ina
nıyorum ki, bu talep, bu Meclis tarafından geri çevrilecektir. 
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Muhterem arkadaşlar, vasıflı ve yeterli personel bakımından, mevzuat bakımından, teşkilat

lanma bakımından, teçhizat ve tesis bakımından, gümrük idaresinin, iş hayatı için fevkalade mü
him bir müessese olduğunu burada tekrar ifade etmekte fayda görürüm. Personel deyince, bugün, 
gümrüklerimize baktığımızda, personel bakımından gümrük idaresi yetersizdir. Gümrük idaresi 
üzerinde, son onbeş yılda birtakım operasyonlar yapıldı; alındı, Maliyeye bağlandı, tekrar ayrıldı. 
Velhasıl, teşkilat üzerinde gelişigüzel oynanmaktadır, bunu söylemek istiyorum. 

• Teşkilatta personel deyince, hem sayı hem de vasıf, yani keyfiyet bakımından da yeterli olma
sı esastır dedim. Tabiî, bu yeterlilik, hem personeli alırken hem de meslek içi eğitimle sağlanması 
gerekir; hem seçerken hem de alırken. 

Gümrük teşkilatımızda, gümrük mevzuatını iyi bilen, görgülü, bilgili, kabiliyetli insanlar istih
dam edebilmemiz için, öncelikle, gümrük uzmanı yetiştirecek olan, gümrükçü yetiştirecek olan 
meslek yüksekokullarımızın olması lazım; varsa, ihtiyacı karşılayacak şekilde çoğaltılması lazım. 
Diğer taraftan da, meslek içi eğitimin, modern ihtiyaçlara göre, teçhizata göre, gümrükleme usul
lerine göre yapılması ve gümrükçülerimizin, kaçakçılığı önleyecek şekilde bilgilendirilerek yetiş
tirilmesi lazım. Bu, fevkalade mühim bir meslek içi eğitim meselesidir. 

Yine, gümrüklerle ilgili şu meseleyle karşılaşıyoruz: Bakınız, gümrük teşkilatında, açıktan ta
yinde de atamada da yer değiştirmede de, yönetmeliğe göre bir kurul bulunmakta ve bu kurul tara
fından, yer değiştirmelerin ve atamaların yapılması gerekmektedir; ama, geçmişte, 1980 öncesinde 
-kendisi burada bulunmayan bazı kişilerin isimleri zikretmek istemiyorum- gümrük teşkilatında 
maalesef keyfî tasarruflarda bulunulmuş ve bunların neticesi de, bazı kimseler için, bazı yönetici
ler için, bazı bakanlar için fevkalade ağır olmuştur. 1980 sonrasında da, duyuyoruz ki, yine, bazı 
bakanlarca, yönetmeliğe göre işletilmesi gereken bu kurul devre dışı bırakılarak, tek imzayla, bir
takım atama ve nakiller yapılmakta ve bunlar, kurulun karşı çıkmasına rağmen yapılmaktadır. Önü
müzdeki donemde, bu işlemlerin, bu fiilleri işleyen bakanlar için birtakım sıkıntılı neticeler doğur
mamasını temenni eder; bu hususu, şimdiden hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar, teşkilatlanma derken, gümrük hizmetlerinin, süratli, dürüst, verimli, 
müessir bir şekilde yapılmasını kastediyorum. Hemen gümrük teşkilatına baktığımız zaman, şunu 
görüyoruz: Siyasî tesirlerle, bazı illerde, bir binanın üzerine "Gümrük Müdürlüğü", "Gümrük Baş
müdürlüğü" diye hemen bir levha asılmakta, yeterli kadro tahsis edilmeden, yeterli teçhizat veril
meden, sanki bir iş yapılıyormuş gibi, yetersiz gümrük teşkilatları kurulmaktadır; il il bunları zik
retmek istemiyorum. 

Diğer taraftan, gümrük teşkilatımızın fevkalade mühim bir eksikliği de gümrük kıymet genel 
müdürlüğüdür. Bunu niçin söylüyorum; Bu Meclisin tahkikat komisyonlarından birinin önünde bir 
mesele var, o mesele şu: 1984'ten sonra motorlu araç ithalatı serbest bırakılınca; bu on yıllık dö
nemde dışarıdan binlerce, onbinlerce motorlu araç ithal edilir. İthal edilir; ama, dışarıdaki motorlu 
aracın bedeli, piyasası 50 bin marksa -faraza- bu 30 bin mark olarak gümrüğe deklare edilir; bu şe
kilde, hem gümrük vergi ve harçlarından hem Katma Değer Vergisinden ve diğer gümrükle ilgili 
birçok vergilerden vergi kaçakçılığı yapılır. Bu mesele, kıymetli gümrük müfettişleri, kontrolörle
ri tarafından defaatle gündeme getirilir; ama, bir türlü, gümrüklerle ilgili bakanlık, ilgili makam, 
bunun üzerine gitmez. 

Tabiî, gümrük mevzuatında beyan esastır. Beyan esastır; ama, beyanın sıhhatli olması için de 
kontrol mekanizmaları olması lazım. Nasıl kontrol edeceksiniz; tabiî, kontrol edebilmeniz için, 
mutlaka, gümrük kıymet genel müdürlüğü diye bir teşkilat kurmanız gerekir. Bu teşkilatın bünye
sinde ihtisas adamları oturtmanız gerekir; kimyager, eczacı, bütün mesleklerden. Eğer ithal edilen 
malların faturaları, fiktif faturaysa, yalan beyan varsa, sahte faturaysa, ki, bunlar yapılıyor; kıymetli 
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gümrük müfettişleri, kontrolörleri bunları tespit ettiler, yakinen biliyorum; bu, belki bir başka ve
sileyle bu Meclisin gündemine gelecek fevkalade mühim bir mesele, belki trilyonların kaçırılması
na, suiistimaline, yolsuzluğuna sebep olmuş bir meseledir; ama -maalesef, o da ayrı acı, hüzün ve
rici bir olay- dört yıl geçmesine rağmen, bu İktidar grubundaki arkadaşlarımızın, bu komisyon ça
lışmalarını engellemeleri, savsaklamaları, başka tesirlerle -birçok yolsuzluk komisyonu için söylü
yorum- bu yolsuzluklarda sanık olan, hakkında yolsuzluk iddiası bulunan bazı milletvekili arkadaş
ların parti değiştirmesi, partisinden istifa etmesi veya İktidar grubunun tavsiye ettiği bazı partilere 
iltihak etmesi sebebiyle, bu yolsuzluk dosyaları gündeme getirilmemekte, ya komisyonlarda oya
lanmakta veya Genel Kurulda müzakereye açılmamaktadır. Nitekim, bir komisyonun başkanı, ken
di İktidarından, kendi Hükümetinden baskı görünce, bunu protesto ederek istifa etmiş, bir başkası 
komisyon başkanlığına getirilmiş; ama, dosyalar da neticelenmemiştir. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Kim bunlar, kim?.. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bunların kim olduğunu, ben, şahsen size arz ederim memnu
niyetle; ama, burada cevap verme imkânı olmayan birtakım kimseleri de ismen suçlamak istemi
yorum, eğer, müsaade buyurursanız... 

Muhterem arkadaşlar, demek ki, gümrük teşkilatımızın sıhhatli çalışması için, mutlaka, güm
rük kıymet genel müdürlüğünün kurulması lazım ve bu teşkilatta, yetenekli, sahasında uzman olan 
kimselerin bulunması lazım;bu teşkilatın, ithal mallarla ilgili bilgi birikimini, fiyat birikimini, bil

g isayar sistemiyle çok iyi tasnif etmesi lazım; anında bu bilgiye ulaşması lazım. 

Şimdi, dönerek bir meselenin üzerinde hafızalarını biraz yoklamanızı, sayfalan geriye doğru 
çevirmenizi istiyorum. 1980'li yıllarda, Türkiye'de, ihracatın teşviki, geliştirilmesi için fevkalade 
geniş teşvikler verildi, memlekette ihracat artsın, dışticaret açıklan azalsın, Türkiye döviz sıkın
tısı çekmesin diye. Bir olay: Sene 1986-1987; o yıllarda, bir firma ipek halı ihraç eder; metrekare
sini 6 bin dolar olarak gösterir. Tabiî, hamiyetli bir Merkez Bankası mensubu, vergi iadesini öder
ken -yüzde 20 vergi iadesi var; hele büyük firmadan geçiyorsa, yüzde 28-30 vergi iadesi var; ha
tırlarsanız, teşviklerde kademeli vergi iadeleri vardı o zaman- alır eline kalemi, İstanbul Ticaret 
Odasına sorar "ipek halının metrekaresinin fiyatı nedir" diye İstanbul Ticaret Odası da "metrekare
sinin fiyatı 600.dolardır" der. 6 bin dolar mı, 600 dolar mı?.. Tabiî, aradaki fark çok büyük, fevka
lade yüklü... Vergi iadesi almak için bu tip sahtekârlıklar yapılmıştır. 

Hayalî ihracat dosyalarını biz burada görüşemedik; aklandı, paklandı; yani, yeterince ele alın
madı... ' , 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Kimin zamanında oldu?.. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Tabiî, kimseyi suçlamak için söylemiyorum; Türkiye'deki par
lamenter sistem, iktidarı, icraatı -özel iş hayatıyla, devlet hayatıyla- vatandaşın hakkını koruyacak 
denetim imkânlarından mahrum; komisyonlar da mahrum, Genel Kurul da mahrum. 

Tabiî, aslında, bu işin yeri Genel Kurul değil, komisyonlardır; ama, ne Anayasamız ne İçtüzü
ğümüz buna müsait değil. Sizin, üzerinde endişe ettiğiniz, yolsuzluk kokusu aldığınız bazı mesele
lerde "gel bakayım genel müdür, gel bakayım sayın bakan, bu meseleyi konuşalım" diye komisyo
na çağırma imkânınız yok. Niye yok; komisyon başkanı iktidar partisinden; yarın milletvekilliğin
den bakanlık sırası bekliyor. Maşallah, zaten, iktidar gruplarında; sıraya dizilmişler, herhalde, hep
si bakan olmadan Meclis kapanmayacak. . 

Tabiî, komisyonda iktidar hâkimiyetinin olması, iktidarın bir bakanının, bir genel müdürünün, 
bir müsteşarının çağırılıp da meseleler hakkında bilgi alınması, meselelerin dibine gidilmesi, me
selelerin ihata edilmesi imkânını vermiyor. Vermiyor da ne oluyor; ancak, dört yıl, beş yıl sonra, 
iktidar değiştiğinde... • i '•• •'' 

- 8 8 - ' ' • 



T.B.M.M. B : 2 7 9 .11 .1995 0 : 3 
İBRAHÎM GÜRSOY (İstanbul) - Global konuşuyorsunuz; kim onlar; kimin zamanında; bile

lim... 

GEV AT AYHAN (Devamla) — Şimdi, cevap vermiyorum; sonra konuşuruz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Kimin zamanında, bilelim; ne zaman?.. Boşa konuşuyor
sun!.. 

BAŞKAN - Sayın Gürsoy... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Siz de grup adına gelir, burada konuşursunuz; memnun olu
ruz... '' 

BAŞKAN - Sayın Ayhan... 

CEVAT, AYHAN (Devamla) - Grup adına konuşma hakkınız var. Oradan konuşmanın hiçbir 
değeri yok muhterem arkadaşım İbrahim Bey. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, efendim, beni duymuyor musunuz. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Duyuyorum efendim. \ 

BAŞKAN - Ben sürenizi durdurdum, bir dakikanızı rica edeyim. 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Buyurun. 

BAŞKAN - Sayın Gürsoy, Partinizin Grup adına konuşma hakkı var; zatı âliniz arzu buyurur
sanız, kişisel söz imkânı yereyim. Hatibi rahat bırakın, konuşsun. Lütfen... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sayın Başkan, yani, hayalî ihracattan bahsediyor; kimin za
manında olmuş diyorum; söylesin. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bu millet; kimin zamanında olduğunu biliyor tabiî. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Bilmeyenler var. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Şimdi, ne oluyor; bütün yolsuzluklar yapılıyor, atı çalan Üs

küdar'ı aşıyor, dört sene, beş sene sonra iktidar değişiyor; işte, açılan yolsuzluk dosyalarının da akı
beti ortada; Koskotas dosyalarını falan, hepsi toz oldu. 

Şimdi, söylemek istediğim, mutlaka gümrük kıymet genel müdürlüğünün kurulması lazım, bu 
teşkilatın geliştirilmesi lazım. Bu yapılmadığı takdirde, gümrüklerde yolsuzluğu önlemek mümkün 
değildir. Milletin de yüzlerce trilyonu, bu kaynaklardan, birileri tarafından sömürülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, gümrük teşkilatıyla ilgili bu kanunu müzakere ederken, elbette söyleye
ceğimiz başka hususlar da var. Gümrük depolarına terk edilmiş olan, millîleşmiş olan, devlet malı 
olmuş olan birtakım kıymetlerin süratle satılması, bekletilmemesi, bunların çalınıp çırpılmamasr, 
gümrük depolarında, vatandaşın, ithalatçının mallannın zayi olmaması için, bu teşkilat bünyesinde 
alınacak fevkalade köklü tedbirler var. Dilerdik ki, Hükümet, bu tedbirleri buraya getirsin, bu teş
kilatlanmayı buraya getirsin, biz bunları tartışalım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - . . . ama; emir, bizim için hiçbir mana ifade etmeyen, ama, ikti

dar için fevkalade yüksek bir makam addedilen Avrupa Topluluğundan gelince, apar topar bu mü
zakerelere girdik. İnşallah bir çıkış yolu da bulacağız. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. ' 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sayın Başkan, söylüyor da, kimin zamanında olmuş, kim 

yapmış, ne zaman yapılmış, onu söylemeli; daha iyi anlaşılsın diye soruyorum. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, Grubunuz arzu buyurursa, söz vereyim. 
Siz bilmiyor musunuz?!-

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sayın Başkanım, Grubum adına ben söz istemedim; ama, 
bir şeyler söylüyor oradan; halka söylüyor; halk, kim olduğunu bilsin. Böyle, milletin kafasını ni
ye bulandırıyor. 

BAŞKAN - Şimdi, hâkim... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Kim yapmış, nasıl yapmış, ne zaman yapmış, nerede yap
mış?.. 

BAŞKAN - Sayın Gürsoy... Sayın Gürsoy... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Burada söylemesi lazım. 

BAŞKAN - Sayın Gürsoy... Sayın Gürsoy... 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Dört senedir niye öğrenmedin?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Öğreneceğim işte... Onu söylemeli... Global konuşuyor... 
BAŞKAN - Sayın Gürsoy... Sayın Gürsoy, hâkim bey şahide soruyormuş "bu olay nasıl oldu" 

diye, şahit geri dönmüş, saf saf "hâkim bey, dinine imamına, bilmediğinden mi benden soruyorsun" 
demiş!.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Ben biliyorum, halk bilsin, halka söylüyor oradan; çünkü, 
halk da dinliyor. 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya)-Başkan, sen biliyorsan söyle... 
BAŞKAN - Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Yok. 
Kişisel söz talebi?... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Cevap mı efendim?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Hükümet adına kısa bir açık

lamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, oradan da mümkün; ama, isterseniz, kürsüye buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli arka-

daşlanm; sözlerimin başında, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Burada, görüşmekte olduğumuz 1615 sayılı Gümrük Kanununda değişiklik yapan 24 madde
lik kanun tasarısı üzerinde ve bunun içeriği konusunda, Yüce Meclisi bilgilendirmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Buraya gelen ve grupları adına konuşma yapan değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısını, sade
ce, 1.1.1996'da başlayacak gümrük birliğine uyum yasa tasarısı şeklinde algıladılar. Önce, bunun 
üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün dünyada, aşağı yukarı 150 ülkenin aktif olarak katıldığı yedi yıl
lık bir Uruguay Round süreci yaşandı. Bu yedi yıllık süreç içerisinde, özellikle, gelişmekte olan pek 
çok ülke yer aldı ve sayıları 5 l'e ulaşan İslam ülkeleri de Uruguay Round sürecinde aktif bir biçim
de yer aldılar. Uruguay Round süreci -yedi yıllık bir çalışmadan sonra-1.1.1995 yılında, Dünya Ti
caret Örgütünün kurulmasıyla sonuçlandı. Bu görüşmelerde aktif biçimde yer alan gelişmekte olan 
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ülkeler ve yine aktif biçimde yer alan pek çok İslam ülkesi, Dünya Ticaret Örgütünden önce ulus
lararası ticareti düzenleyen GATT'ta yer almazken, memnuniyet verici bir gelişme olarak, Ulusla
rarası Dünya Ticaret Örgütünün üyesi oldular. Türkiye, 1947 yılında GATT'ta kurucu üyeydi ve 
gerçekten uluslararası ticareti düzenleyen bir Örgütte, o günden bugüne kadar, kurucu üye olarak 
görevini sürdürdü, Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasında da, yine, kurucu üye olarak 
yer aldı. Bugün, sayılan 51'e varan ve genelde gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan pek çok İs
lam ülkesi, 1.1.1995'te faaliyete geçen Dünya Ticaret Örgütünün üyesi bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Dünya Ticaret Örgütü ne getirmiştir: Dünya Ticaret Örgütü, GATT'tan 
farklı bir rejim getirmiştir; Dünya Ticaret Örgütü, sadece malların ithalat ve ihracatını değil, aynı 
zamanda hizmet faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin kuralları da koymuştur; Dünya Ticaret Ör
gütü, bütün sektörlere yönelik (tarım sektörüne, sanayi sektörüne, turizm sektörüne, hizmet sektö
rüne yönelik) uluslararası bütün ticarî faaliyetler konusunda yasal düzenlemeler getirmiş ve bunla
rı, birtakım müeyyidelere bağlamıştır; ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası fikrî mülkiyet 
haklarının korunması konusunda da düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin akabinde, bütün 
ülkeler, yani Dünya Ticaret Örgütü Antlaşmasını düzenleyen bütün ülkeler, gümrük rejimlerinde, 
özellikle uluslararası ticareti ilgilendiren bütün yasalarında yeniden düzenleme yapma taahhüdü al
tına girmişlerdir. Geçen yılın sonunda Parlamentoya gelen Uluslararası Ticaret Antlaşması, hepini
zin bildiği üzere, 1995 yılının başlarında, Yüce Parlamentomuzda, bütün grupların ittifakıyla çıka
rılan bir yasayla onaylanmıştır, 

Burada belirtmek istediğim; bugün, 1615 sayılı Gümrük Yasasında değişiklik yapan bu yasa 
tasarısının tarifler bölümündeki hususların, her ne kadar gümrük birliği ile bir ilişkisi olsa bile, esas 
itibariyle bu tasarının ruhu, Türkiye'nin gümrük rejimi bakımından Uluslararası Ticaret Örgütüne 
üyeliği ve bu üyeliğin getirdiği mükellefiyetlerle ilgili birtakım görevlerin yerine getirilmesini 
amaçlamaktadır. Onun için, bu tasarının, sadece, 1.1.1996'da yürürlüğe girecek gümrük birliğine 
ilişkin birtakım düzenlemeleri içeren tasan olarak algılanmaması lazımdır. 

Yüce Meclisimiz, nasıl, 1995 yılının başlarında Dünya Ticaret Örgütü Antlaşmasına, Türki
ye'nin kurucu üye olarak katılması ve altına imza attığı yasanın bütün kurallarını uygulaması göre
vini bu Hükümete vermişse, Hükümetimiz de, bu görev çerçevesinde, bugün, bu tasarıyı, Yüce 
Meclise, huzurlarınıza getirmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, bu tasarının geciktiğini ifade etmişlerdir. Gerçekten, tabiî, Dünya Ticaret Örgü
tünün kuruluşu ve 1615 sayılı Yasa büyük bir koddur. Hükümet, önce, çok kapsamlı 250 maddelik 
bir tasarı düzenlemiş; ancak, Parlamentonun iş hacmini de dikkate alarak, bugün, sadece cezaya, 
vergiye ve idareye hükümleri içeren 24 maddelik bir tasarı düzenleyerek huzurlarınızda bulunmak
tadır. 

Kanun hükmündeki kararnameler de, sadece, Anayasaya uygun olarak, usul hükümlerini içe
recek şekilde 39 maddede değişiklik yapılmış ve daha önce uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, gümrük teşkilatı üzerinde bazı görüşler ifade ettiler. Değerli arkadaşlarım, 
gümrük, önemli bir müessese ve önemli bir noktadır. Gümrük Vergisi, tarihin her çağında en geniş 
biçimde uygulanmış ve o noktalarda önemli menfaat çatışmaları olmuştur. Bu bakımdan, benden 
önce konuşan arkadaşlarımın, gümrük idaresinin sağlıklı, yetenekli, maddî yönden tatmin edilmiş 
personelle örgütlenmesi gerçeği konusundaki konuşmalarını şükranla karşılıyorum. 

Sadece personel yetmez, ayrıca teşkilatlanma da lazımdır. Teşkilatlanmadan kastımız şudur: 
Bürokrasiyi ve vatandaşın sıkıntılarını azaltmak lazımdır; gerçek değerleri tespit edecek, haklı bir 
vergilemeyi uygulayabilecek birtakım yöntemleri ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulayacak 
insanları da gümrük teşkilatına kazandırmak lazımdır. 
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Huzurlarınızda belirtmek istediğim bir husus var: Bu yasa çıkmadan, bir kararnameyle, Plan

lama Teşkilatında, Hazine Müsteşarlığında, Dış Ticaret Müsteşarlığında ve Maliye Bakanlığında 
. olduğu gibi -Öncelikle lisan sınavından geçecek; tekstil mühendisi veya kimyager ise bilim sınavın

dan geçecek- ÖSYM'nin yazılı imtihanına tabi bir sistemi uygulamaya koyduk. Bu imtihan siste
minde, Hükümet olarak -üniversite sınavı gibi- yeteneği ve tarafsızlığı ortaya koyacak bir meka
nizmayı uygulamaya koyduğumuzu ve bu ay içinde, 200 kişilik bir kodro için, bu yöntemle bir sı
navın açıldığını ifade etmek istiyorum. Gerçekten, gümrüklerimizde, gelişen dünyada, lisan bilen 
insanlara, kimyagerlere, mühendislere, teknik insanlara ihtiyacımız vardır; bugünkü kadronun tak
viye edilmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün dünyada gümrükler bilgisayara bağlanmıştır; bilgisayara bağla
mak için, önce gümrüklerin binasına ihtiyaç vardır. Şunu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum ki, 
bilgisayar sistemlerini getirseniz bile, bugün, gümrüklerimizin bunları kuracak binası yoktur. Bu
rada meseleleri ortaya koyarken, önce binayı bulmak, sonra bilgisayar sistemini kurmak zarureti 
vardır. Bunları yapmamanın mazereti yoktur; ama, yapmamanın sonuçları vardır; bunları yapma
manın sonuçlara ise, gümrük idaresinden şikâyetler ve vatandaşımızın sıkıntısıdır; getirdiğimiz bu 
yasa tasarısında bunlara da çareler aranmaktadır.— 

Değerli arkadaşlarım, Dünya Bankası ile, Maliye Bakanlığının bilgisayar sistemine kavuştu
rulmasına parelelolarak, gümrüklerimizde 100 milyon dolarlık bir uluslararası ihale yapılacak ve 
bu çerçevede, gümrüklerin önce bina ikmalleri yapıldıktan sonra, gümrük sisteminin de, Batı ülke
lerinde olduğu gibi, bilgisayara kavuşturulması konusundaki çalışmalarımız imza aşamasına gel
miştir. Bu yasa tasarısıyla, gümrüklerde, bir taraftan, insan kalitesi yükseltilirken, bir taraftan da, 
teçhizat ve bilgisayar kalitesi yükseltilmektedir. 

Parlamentonun gündeminde, karaparanın aklanması konusunda bir yasa tasarısı vardır. Değer
li arkadaşlarım, açık rejim, denetim, şeffaflık konusunda Yüce Meclisin hassasiyetini biliyorum; 
ancak, bu yasaların uygulanabilmesi için, önce, Türkiye'nin sınırlarındaki giriş ve çıkışların, çağ
daş yöntemlerle ve çağdaş teçhizatla denetim altına alınması lazımdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, tamam

lıyorum; 
Yani, bunu yapmadan, bu söylediğiniz şeffaflığı, arzu ettiğiniz denetimi, arzu ettiğiniz güm

rük idaresini kurmak mümkün değildir. 
Önce, bütün parti gruplarına, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Cezalarda yeni düzenleme ge

tiren, vergilerde yeni düzenleme getiren, gümrük idaresine yeni kavramlar getiren, gümrük idare
sine teçhizatlanma ve nitelikli insan kazandırma imkânını sağlayan bu yasa tasarısının, Türkiye'nin 
gümrük yönünden yapacağı bir reformun altyapısı olarak algılanmasını ve bu şekilde değerlendi
rilmesini ve Genel Kurulda, katkılarımızla daha iyi bir düzeye getirilerekyasalaştırılması hususun
da yardımlarınızı, istirham ediyorum. Bütün grup sözcüsü arkadaşlarıma ve diğer milletvekili ar
kadaşlarıma şimdiden teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Kapusuz; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize say

gılar sunuyorum. 
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Biraz önce, değerli Bakanımızın da ifade ettikleri gibi, gündemimize, Türkiye açısından çok 

önemli bir mevzuatın yeniden değerlendirilmesi ve Gümrük Kanununda değişiklik yapılması ko
nusunda bir tasarısıyla gelinmiş bulunulmaktadır. 

Şimdi, belki, tekrar ediliyor gibi gelecek; ama, üzülerek söyleyelim ki, dördüncü yılını bitir
miş, beşinci yasama yılının içerisinde bulunan ve 24 Aralık tarihinde de seçime karar vermiş olan 
bir Parlamentonun önüne, bu tasarının, bugün getirilmesi kesinlikle doğru değil. 

Şu tasarının geldiği tarihe bir bakın, 13.10.1995, yani Başbakanlığın gönderdiği tarih bu. Bu 
kadar önem verdiğiniz... 

Şayet, değerli Sayın Bakanımız dinleme lütfunda bulunurlarsa, memnun olacağım... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul)-Konuşma,.bekle; yeni usul böyle. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu kadar değer verdiğinizi ifade ettiğiniz, hatta, gümrük 

mevzuatında bir reform olarak değerlendirdiğiniz böyle önemli bir tasarıyı, Meclisin bu son günle
rinde gündeme getirmiş olmanız, galiba, ifadelerinizle, bir nevî, tezata düştüğünüzü göstermekte
dir.'- ; ' . ' , ' . . • • • . . 

Sayın Bakanım, kusura bakmayın; bu arada, diğer bir meselenin üzerinde durmak istiyorum. 

Bakınız, "bu tasarının, kati surette gümrük birliğine uyumla alakası yoktur" diyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Hayır, kati surette demedik; 
kısmen... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Siz "Efendim, bu çalışmaların temeli, Uruguay Round çalış
malarının bir devamıdır" dediniz; ama, bu tasarının yürürlük tarihine bir dikkat buyurun... 

"Madde 27.-Bü Kanun 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer " deniliyor. '-.•'• 

Yine, size, başka bir noktadan düşünmeyi ve değerlendirmeyi teklif edeceğim konu da şu: Bi
zim, gümrük birliğine karşı olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Sebebi de açıktır. Gümrük bir
liği çalışmalarının bu memleketin hayrına olmadığını müteaddit defalar ifade ettik; ama, gümrük 
birliğinin yanında olan bir vakfımızın yayınları arasından, sadece bir paragraf okumak istiyorum; 
dikkat buyurun: "Ortaklık Konseyi kararının 63 üncü maddesine göre, Türkiye, söz konusu mev
zuat çalışmalarını, bu yılın ekim ayından önce belli bir düzeye getirmediği takdirde, gümrük birli- . 
ğinin tam olarak uygulanmaya başlaması, Ortaklık Konseyinin aynı usulle alacağı bir kararla, 1996 
yılına ertelenecektir," 

\ CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) - 1 Temmuz 1996... r 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Siz " 1996 yılı" diyorsunuz; buradaki ifade aynen bu efendim. 
Ben, bunu, İKV'nin (İktisadî Kalkınma Vakfı)'nin yayın organından okuyorum, kendi fikrimi söy
lemiyorum. 

Şimdi, ben, burada neye gelmek istiyorum değerli arkadaşlar; bizim yaklaşımlarımız, özellik
le kendimiz yönünden, Parlamentomuz yönünden, ülke menfaati arı noktai nazarından bize yakışır 
tarzda olmalıdır. Böyle sıkıntılı dönemlerde, Parlamentonun kendi kendini bir yerde devredışı bı
rakıp, 24 Aralıkta seçim kararı aldığı bir günde, gümrük birliğiyle ilgili olarak getirdiğiniz bu uyum 
çalışmalarının, faydalı olduğu kanaatinde değiliz. Bu tasarı buradan geçmeyecek, mümkün de de
ğil; bunu siz de biliyorsunuz. Bunca yarım kalan kanun tasarı ve tekliflerine bir ilave yarım kalan 
kanun tasarısı daha getireceksiniz. Niçin getireceksiniz; sadece ve sadece, hesap vermeye gittiği
nizde "efendim, işte biz, Mecliste bu çalışmaları başlattık; ama, ne yapalım, seçimler de yaklaştı
ğı için, yarım kalan kanun tasarısı statüsündedir" diye söyleyeceksiniz; buna gerek yok arkadaşlar. 
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Bakınız, Sayın Bakanımız kendileri de üzülerek şunu ifade buyurdular: "Daha bizim gümrük 

giriş ve çıkışlarımız, ülkemize yaraşır seviyede değil, personellerimiz yetersiz, personel "alımında
ki çalışmalarımız yetersiz; onun için, ÖSYM'ye müracaat edip, bundan sonra, kalifiye ve kaliteli 
eleman alabilmek için, o yolu tercih edeceğiz." Bunlar, bir yerde itiraftır. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Ettik... Ettik... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Doğru söylüyorsunuz; yani, ben, burada bir suçlu aradığım 

için söylemiyorum, altını çizdiğiniz meseleleri biraz daha vurgulamak istiyorum. 
Bir başka şey daha söylüyorsunuz ki, en acısı budur; nedir o: "Siz, personelden bahsediyorsu

nuz; ama, bizim gümrüğümüzün, daha binaları yok" diyorsunuz. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Yok. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, Sayın Bakan yine "yok" diyor; doğru söylüyor. Pe

ki, elli seneden beri bu memlekette iktidar olan sizler, ne yaptınız Allahaşkına!.. (DYP sıralarından 
"Neler yaptık, neler" sesleri) / 

Bakınız, işte siz, yaptığınız şeyleri, itiraflarınızla, açıkça orta yere koyuyorsunuz. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Kendi kendini inkâr ediyorsun Sayın Kapusuz. Geçmiş elli 

yılın birikmiş sorunlarını gümrüğe yüklemeyin Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, gümrük çok Önemli bir şey. 
Bakın, bir başka şey daha söylüyorum: Biraz önce, değerli sözcü arkadaşım ifade ettiler; bu-

güiı, gümrükte çalışan değerli bürokratlarımızla ilgili kamuoyundaki kanaat yanlıştır, ahlakî ölçü
lere sığmaz. En'azından, böyle bir müessesede çalışan bu kıymetli elemanlarımızı bu tip ithamlar
dan kurtarmak lazım. 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya)-Ne gibi?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ne olduğunu siz daha iyi bilirsiniz; ben, oradaki arkadaşları

mızın rencide olmasını şahsen tasvip etmiyorum. 
MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Sayın Kapusuz, orada yazılı değil mi? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim?.. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, siz devam edin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Devam ediyorum efendim. 
Ben, acaba, arkadaşlarımız faydalı bir şeyler söyleyip de, beni ikaz mı edecekler diye dinle

dim; ama, galiba, sadece... , 
BAŞKAN - Siz beyan buyurun, onlar, içerisinden gereklilerini seçer alırlar efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Teşekkür ederim 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Kapusuz, bize bakarak konuş. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, böyle bir reform, böyle bir çalış

ma atmosferi içerisinde sonuçlanamaz, sonuçlanması da mümkün değil, verimli bir çalışma da 
mümkün değil. Sizin getirmiş olduğunuz bu tasarı... Dikkat buyurun, daha dün denilebilecek za
man içerisinde, buradan yetki aldınız, kanun hükmünde kararname çıkardınız. Anayasanın açık 
hükmü orta yerde... Bir kanun hükmünde kararnamenin aslını Parlamentoda görüşmüyorsunuz, o 
kararnamede değişiklik tasarısını getirip, Parlamentonun gündemine koyuyor, acil görüşme statü
süne alıyorsunuz. Esasını görüşmediğiniz,"konuşmadığınız, değerlendirmediğiniz, gerçek manada 
kamuoyunu bilgilendirmediğiniz bir konuda, üç ay, altı ay sonra değişiklik tasarısıyla geliyorsu
nuz; bu, Anayasayı ihlaldir, Anayasaya terstir; böyle bir mantıkla bir yere varmak da mümkün de
ğildir. 
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Değerli arkadaşlarım, bir başka konuyu daha, özellikle vurgulamak istiyorum. Sayın Bakanı

mız dediler ki "hakikaten, bu kurumların, diğer kurumlarımızda olduğu gibi, teknolojiyle buluştu-
rulması lazım." Çok doğru; ama, bu doğruları burada söylemek, meseleyi çözmüyor. Siz, şu güm
rükteki problemleri, şunu çıkararak halledebilecek misiniz; mümkün değil. Bugüne kadar hallede-
memişsiniz, bundan sonra, bunu çıkarmakla da halledemezsiniz. Şayet, çıkarmış olduğunuz yasa
lar, bu memleketteki problemleri bitiriyor olsaydı, terörün bitmesi lazımdı; hırsızlığın, yolsuzlu
ğun, suiistimallerin bitmesi lazımdı; birçok şeyin sona ermesi lazımdı. Bunlarla ilgili yeni düzen
lemeler çıkmasın, bunlara ihtiyaç yok demiyoruz; fakat, bununla, bu işlerin çözüleceğini bekleme
nin de bir hayal olduğunu vurguluyoruz. 

Yine, ilave olarak arz etmek istediğim bir başka konu şudur; şimdi, gümrük mevzuatıyla ilgi
li birtakım değişiklik talepleriniz söz konusudur. Bu teklifleriniz içerisinde, genel manada; bir, bu 
kanun hükmünde kararnamede ve 1615 sayılı Kanunda değişiklik getiriyorsunuz. Bu yetmiyor, si
zi kurtarmıyor; çünkü, bu değişiklikleri kanunla düzenleme mecburiyetiniz var.; ama, öbür tarafta, 
işin vahametini ihtiva eden 898 sıra sayılı yetki kanunu.talebiniz var. Bakınız, eğer, bu, bir reform 
ise ve bunun da Parlamentodan geçmesi gerekiyorsa, bütün detaylarıyla, buraya, Parlamentoya bir 
bütün olarak getirmeliydiniz. Niye bir kısmını getiriyorsunuz da bir kısmını kaçırıyorsunuz?! 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) - Ne olur ne olmaz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ee, işte, bu "ne olur ne olmaz" mantığından hareketle, bu 

memleketi, bu hale getirdik!.. 
Değerli arkadaşlar, ben son söz olarak -ilerideki maddelerde de ifade edeceğim çok değişik ko

nular var ama- şunu söylemek istiyorum; hem, bu "talimat" dediğimiz, sizin "gümrük birliğine 
uyum" dediğiniz yaklaşımla ve anlayışla, bu tip hukukî mevzuatları, değişiklikleri, bu Parlamento
nun önüne getirmenizi uygun bulmuyoruz; hem de, bu çalışmaların ülkemiz menfaatlerıyla para
lellik arz etmediğini ifade ediyoruz. Onbeş yirmi yıldan beri Avrupa ülkeleri size gümrük uygula
mıyor; ama, siz gümrük uyguluyorsunuz. Eğer, bugüne kadar bu uygulamalarınızdan sonuç alın
mış olsaydı, bu memlekette, bizim bu gümrük birliğiyle ilgili birtakım adımlarımızın faydalı sonuç
larını şimdiye kadar yaşamamız lazımdı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, sadece bunlara sığınmakla bir yere varılmaz. Bu me

selelerin, Parlamentonun kendisini yenileyip, içinden yeni bir hükümet çıkardıktan sonra, çok bi
linçli, şuurlu, gerçek manada hukuka uygun, ülke menfaatlarıyla bütünleşen bir reform yapılarak 
halledilmesi lazımdır. Aksi takdirde, bu, bölük pörçük diyebileceğimiz, parça parça, dün yapıp bu
gün değiştirdiğiniz, yarın yine değiştirmek arzusunda olduğunuz için yetki yasası talebinde bulun
duğunuz mantaliteyle bu işin düzeltilmesi mümkün değildir. Ben vicdanlarınıza havale ediyorum. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
Sayın Oğuz, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 894 sıra sayılı, Gümrük Kanu

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde şahsî görüşlerimi arz et
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyo
rum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, herşeyden evvel, Sayın Bakanımızın verdiği bilgilerde ve 
özellikle de önümüzdeki metindeki dibacede, gerekçede, açık bir şekilde, Avrupa Birliğine'girme 
yolundaki gayretlerimizin devamından ibaret olduğu anlaşılıyor. 
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Gümrük birliğine üye olmamız konusunda geçirilen safahatı, genel gerekçede açıkça görüyo

ruz. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Ankara Antlaşmasının 
tarihinden başlayarak, bizi gümrük birliğine götürecek süreci, arkadaşlarımız, burada, uzun uzun 
izah edip, bunun yararlı bir süreç olduğunu, Yüce Heyetinize ifade ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, ben, hemen şunu söylüyorum: Gümrük birliğine girmek ve ondan son
ra da Avrupa Birliğinin üyesi olmak yolundaki gayretlerimiz yıllardan beri devam ediyor. 22 yıllık 
bir süreç öngörülmüş olmasına rağmen, Avrupa'nın bize karşı tavrı, yine hepinizin malumu. Kapı
larına kadar gidiyoruz, bizi alın diyoruz. Onlar da, her fırsatta önümüze bir engel koyarak, bunun, 
bugün için mümkün olmayacağını, yeni makamlardan ve kurullardan geçerek hakkımızda kararlar 
verilmesi lazım geldiğini ifade ederek, bizi geri çeviriyorlar. Hükümetimiz de, ilgili arkadaşlarımız 
da, bunun, bir başarı olduğunu, filan noktadan geçmiş bulunduğumuzu, artık, önümüzün açılmış ol
duğunu, gümrük birliğine girdiğimiz takdirde çok büyük imkânlar geleceğini, ticarî sahada çok 
menfaatimiz olacağını ifade ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, ben, hemen şunu hatırlatmak istiyorum ki, Avrupa devletlerinden, güm
rük birliğine girmek için bizden çok seneler sonra müracaat edenler, gümrük birliğine alındı; hat-

! ta, gümrük birliğinden evvel, doğrudan doğruya Avrupa Birliğine de kabul edildi; hatta, bu kabul, 
hiçbir sıkıntı doğurmadan, büyük kolaylıklar temin edilerek yapıldı; İspanya, Portekiz, Yunanistan 
bunun birer örneği. Onlara, bu uzun süreçler layık görülmedi; hatta, intikal dönemleri için, intibak 
dönemleri için, onlara, büyük çapta yardımlar da yapıldı; kimisine 30 milyar dolar, kimisine 40 mil
yar dolar, komşumuz Yunanistan'a hakeza 20 milyar dolar, başka ülkelere daha fazla paralar verildi, 
Bize ne verdiler değerli arkadaşlarım şu ana kadar; bize vermiş oldukları da o kadar gülünç bir ra
kam ki, bizden aldıklarıyla birlikte mukayese edildiği takdirde, devede kulak kabilinden kalmaktadır. 

Bu, şu gerçeği ortaya koyuyor: Avrupa, çifte standartlı; bize karşı davranışlarında, devamlı 
olarak güçlükler koyarak ve bizim mcfaatımıza olan noktalarda, hep engeller çıkararak, bizi, zayıf 
düşürme gayretleri içerisinde oldukları bir gerçektir. Diğer sosyal münasebetlerimizde de öyle. Dü
şünün bir kere, Avrupa, bütün İslam âlemine karşı, sanki bir şefkat gösterir gibi davranırken, gerek 
Birleşmiş Milletler kanalıyla, gerekse elindeki bütün imkânlarla, tam bir Hıristiyan-Müslüman mü
cadelesini ortaya koyuyor. Cezayir'e karşı davranışları ortada; bir seçim yapmaktan başka hiçbir 
günahı olmayan Cezayir'de, bugün, insanlar, vahşi hayvanlar gibi, çölde avlanıp öldürülüyor. Bu
nu, Avrupa'nın desteğiyle, oraya getirilmiş olan bir cunta yapıyor; ama, Avrupa desteğiyle yapıyor. 
Çeçenistan'da, milyonlarca insan, bu zihniyetle öldürüldü. Bosna-Hersek'te 3 milyon insan yerin
den yurdundan edildi, 500 bin insan katledildi ve yüzbinlerce insanın, çoluk çocuğun ırzına geçil
di. Bunları, Avrupa, insan hakları dersi vererek yaptı. Her fırsatta, gelip, bizim müesseselerimizi 
kontrol edenler, bize insan hakları dersi vermek isteyenler, hep çifte standartlıdır; Bu münasebet
lerde de, iyiniyetli olduklarına inanmıyorum. 

Sayın Bakanımı tebrik ederim, hazırlanmışlar gelmişler, memleketin hayrına olduğuna inan
dıkları bir kanunu, buradan geçirerek, iyilikler olacağını ifade ediyorlar; ama, siz, istediğinizkadar 
binanızı yapın, istediğiniz personeli yetiştirin, istediğiniz tedbirleri alın, istediğiniz noktada vasıflı 
insanları, ilgili yerlere koyun, Iaboratuvarlarınızı kurun, dil bilen insanlarınızı o mühim noktalara 
getirin; ama, cami ne kadar büyük olursa olsun, imam bildiğini okuyacaktır. Avrupalı, bize karşı 
olan tavrından hiçbir taviz vermeyecektir. Şu ana kadar devam eden bu oyalama siyaseti, yine de
vam edecektir. Bizi soymaya, sömürmeye dair, ellerindeki bütün enstrümanları, aletleri, yolları ve 
buldukları imkânları kullanarak, bizi bu halde tutmaya gayret edeceklerdir. 

Değerli kardeşlerim, niye, İslam âlemi veya Ortadoğu perişan; Avrupa, bunu, bize karşı kulla
nırken, malını en pahalıya satarak ve elindeki imkânları, vasıtaları rahat kullanarak, bizi sömürme
sini çok iyi bilmiştir de onun için. Bundan sonra da, zihniyetini değiştireceğine ben inanmıyorum. 
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Şu ana kadar, sözlerinin hiçbirisi gerçek olmamıştır. Biz, onun için buna karşıyız; yoksa, memle
ketimizin menfaatına olan bir anlaşmaya niye karşı olalım değerli arkadaşlarım. Bunun, bir an ev
vel gerçekleşmesini isteriz. Nitekim, siz, onlara hep uyum gösterdiniz. Kaç sene; yıllar yılı, hep 
uyum gösterdiniz. Ne kazandık; acaba, Avrupa bize ne temin etti; Amerika bize ne temin etti; Av
rupa ülkeleri, ticaretlerinde, bize hangi menfaatlan ya da kârları temin ettiler. Bunların hiçbirisi ol
mamıştır; sadece ve sadece, bizimle anlaşmalar yapmışlardır. Bu anlaşmaların, bir müddet sonra, 
gayelerinden farklı olduğu ortaya çıkmıştır ve bizi, yine aldatmışlardır. 

Anadolu'nun güzel bir sözü vardır: Köylüyle şehirli ticaretini tarif ederken "şehirli bu işlerde 
o kadar mahirdir ki, köylü ona.su verse, şehirli de karşılığında süt verse, yine köylüyü aldatır" di
ye bir kanaat hâkimdir; çünkü, şehirli, ticareti bilir, ticaretin inceliklerini bilir, nasıl kâr edeceğini 
bilir; ama, köylü de, saf tavırlarıyla devamlı aldanır. 

Biz de, yıllar yılı, bu saf, muti, itaatli ve onlara verilen sözlerimizle, sadakatin neticesinde, hep 
zarara uğradık. 

İşte, Irak ambargosu... Bütün gazetelerde açıkça ifade ediliyor: "Amerika, ambargoyu, defaat-
le, muhtelif vesilelerle deldi." Türkiye, bunu yaptı mı; hayır, yapmadı. Neye mal oldu; Türkiye'nin 
-aşağı yukarı, herkesin ittifak ettiği miktarda- 30 milyar dolarlık bir zarara uğradığı, bir boru hattı
nın tamamen çürüdüğü ve Irak ile olan münasebetlerimizde de en geri noktalara geldiğimizi, bu
nunla da kalmayarak, Irak'ta, yüzbinlerce, belki milyonlarca çocuğun, ilaçsızlıktan, mamasızlıktan, 
bakımsızlıktan ve gıdasızlıktan perişan olduğu ve öldüğü ifade edildi. Irak Halkının yıllar yılı çek
tiği bu ıstırap, bu Müslüman kardeşlerimizin ıstırabı, bize yetmedi mi. Hani bir yerde, bir Müslü-
manm ayağına diken batsa, ta uzak yerlerde olan Müslümamn canı yanardı, o acıyı duyardı; bun
lardan eser kalmadı. Biz, sadece Birleşmiş Milletler kararlarına itaat ettik, Amerika'nın talimatları-, 
na itaat ettik; ama, elimize hiçbir şey geçmedi. 

Bu kanun tasarısının dibacesinde ve müzakere edip çıkardığımız kanunların hepsinin gerekçe
sinde, Birleşmiş Milletlerin değil, insan haklarının değil -bu da başka bir örnek- gümrük birliğinin 
ve Avrupa Birliğinin talimatları dairesinde, bu kanunların çıkarılacağı hususu, çok rahatça, açıkça, 
hiç saklanmadan, sizin tarafınızdan ifade edildi. Biz de, bunun yanlış olduğunu söyledik ve dedik 
ki, egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, Avrupa'nın olamaz, gümrük birliğinin de olamaz, Avrupa 
Ortak Pazarının hiç olamaz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu millet, Meclisiyle bunu kul
lanır; öyleyse, gelin, onların talimatlarına uymayalım, memleketimizin hayrına olan hususların ka
rarını biz verelim diye düşünüyorum ve bunu, saygılarımla huzurlarınızda arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

H I . - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza su

nacağım; ancak, verilmiş bir yoklama talebi vardır; okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kunıl salonunda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN - Önergede imzası bulunanların burada olup olmadıklarını arayacağım. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Ömer Ekinci?.. Burada. 

1 Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
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Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Salih Kapusuz?.. Burada. 
ismail Coşar?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. ' 
Şinasi Yayuz?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 

Abit Kıvrak?.. Burada. 
Yeterli imza sahibi vardır. 

Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

30, - Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/928) (S. Saytsı: 894) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Yapan 564 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 564 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişik 1 inci maddesine 14 üncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"15. Gümrük İdaresi, gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine 
getirildiği Gümrük Müsteşarlığının taşra birimlerini; 16. Gümrük Vergisi ve vergi, yalnız giriş ve
ya çıkış gümrük vergisini, gümrük vergileri ve vergiler ise giriş veya çıkışta tahsili öngörülen di
ğer vergiler dahil bütün malî yükleri; 17. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma 
tabi tutulması, eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını veya bir serbest bölgeye girmesini ve
ya yeniden ihracını veya imhasını veya gümrüğe terkedilmesini; 18. Ekonomik etkili gümrük re
jimleri, antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve hariçte işleme re
jimlerini; 19. Eşyanın gümrüğe sunulması, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, eşyanın güm
rük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere gelmesi üzerine 
gümrük idarelerine yapılan bildirimi; 20. Eşyanın teslimi, eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutul
ması sonucu veya öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanımı için gümrük idareleri tarafından 
ilgiliye verilmesini; 21. Rejim hak sahibi, gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı 
yapılan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildi
ği kişiyi; 22. İzin hak sahibi, izne tabi bir gümrük işlemi için kendisine izin verilen kişiyi, ifade 
eder. 

BAŞKAN - Efendim, madde üzerinde, gruplar adına söz talebi var mı? 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) - Var. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kan... , 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş

kanım, 1 inci maddenin çerçevesinde yer alan "fıkra" ibaresinin "bentler" şeklinde düzeltilmesi ge
rekiyor. Sonunda yer alan "ifade eder" ibaresi satırbaşında olacak. Çünkü, hukukumuzda, numara
sız başlayan bölümler fıkra, harf ve rakamla başlayan bölümler ise bent olarak tarif ediliyor. Buna 
göre düzeltilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum; ben de Sayın Komisyondan aynı şeyi soracaktım; 
ancak, ben iki şey soracaktım, birisini siz ifade buyurdunuz. İkinci husus şu; tadilini düşündüğü
nüz kanun hükmünde kararnamenin aslını getirttim, orada; 

"Madde 1.- 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 1 inci maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir" deniliyor. Siz, şimdi, bunu, bente dönüştürürseniz, aslında fıkralar, sizin getir
diğiniz de bentler; burada bir tezat oluşmaz mı; bir. ' 

İki; sizin de ifade ettiğiniz gibi, fıkra, satırbaşlarını ifade eder; bent ise, satırbaşlarını ifade et
mekle birlikte ya harf ya da bir rakamla gösterilendir. Şimdi, eğer, sizin, bu son düzeltmeniz doğ
ruysa, aslıyla bir tezat oluşmuyor mu; çünkü, orada da, aşağı yukarı, sekiz tane rakamlı satırbaşı 
var; onu bir düzeltelim. 

Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Aslında, 

kararnamelerde bir hata var, sehven öyle gelmiş; bu kararnameler de Yüce Meclisten geçecek za
ten; geçtiği an düzeltilecek. 

Biz, çerçevede değişiklik yapıyoruz; çerçeve de taşıyıcı madde olduğu için, kararname ele 
alındığı zaman, bu da, bizim kabul ettiğimiz usule göre düzeltilecek demektir. 

BAŞKAN - Yani, ifade buyuruyorsunuz ki, bu fıkranın herbir rakamlı ifadesi, ayrı ayrı, bir 
kurum, birim ya da bir terimin tanımıdır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Evet. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Müzakerelerde bu hususu dikkate alacağız. 
I' inci madde üzerinde söz talebi var mı? 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, hem Grubum hem de şahsım adına söz ta

lebim var. 
BAŞKAN - Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Sayın Hatip, sizden başka grubu adına söz talebinde bulunan olmazsa, taleplerinizin ikisini 

birleştirme imkânınız olur. 
Buyurun Sayın Hatip. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri; Hükümetin sunduğu ve muhteva itibariyle 47 maddeden müteşekki, -bundan evvel 
Patent Kanunu ve emsali kanunlarda yapıldığı gibi- madde başlığı da dahil yapılan değişikliklerle, 
küçültme çalışmalarıyla 28 maddeye indirilen, buna rağmen yine de, çok şey ihtiva eden tasarının 
1 inci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek istiyorum; hepinizi hür
metle selamlarım. 
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Bu tasarıda, 1 inci maddede getirilen ilaveler -biraz evvel de izah edildiği gibi- altıncı ayda çı

karılmış bulunan bir yetki kanununa istinaden hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuş olan kanun hük
münde kararnamenin 1 inci maddesine fıkralar eklenmesi hakkında olup -ki, 14'ten sonra, 15'ten 
22'ye kadar 7 fıkra ilave ediliyor- bunlar, bize, birtakım teknik deyimleri* Avrupa'ya uyum sağla
mak üzere değiştiriyor. 

Şimdi, bu, zaten, zaruretten, Türkiye gümrüklerindeki tıkanıklıktan vesaireden meydana gel
miş bir değişiklik tasarısı değil; tamamen, Avrupa direktifi dahilinde ele alınmış, hazırlanmış bir 
tasarı. Biz, kendimizi, işte bu noktadan muhalefet etmek mecburiyetinde hissediyoruz; yoksa, bu
rada, teknik detaylara girmek, belki lüzumlu olan şeylerin kabul edilmesini müncer olacak birtakım 
konuşmalara girmek istemiyoruz. 

Gümrükler, bir toplumun devlet olduğunun şaşmaz göstergelerinin en başında gelenlerinden 
birisidir. Gümrükler, o memleketin iktisadiyatını, egemenliğini ve de dışpolitikasını, içeride güttü
ğü ekonomik tedbirleri uygulamaya yarayan bir mekanizmadır; ama, maalesef, burada bu kadar 
önemli bir konunun, önümüze sadece, ve sadece şu gerekçeyle getirilmesi... Yani, bakınız, genel ge
rekçenin son paragrafında aynen şöyle yazıyor: "Bu Kanun Tasarısı, Topluluk Gümrük Kodunda 
yer alan ve 6.3.1995 tarihli 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince gümrük mevzuatına yan
sıtılması gereken hükümlerin 1615 sayılı Gümrük Kanununa dahil edilmesi amacıyla hazırlanmış
tır." Bu, tamamen bir itiraftır; fakat, bunu, burada âdeta kamufle eder vaziyette Uruguay Anlaşma
sına irca etmek, herhalde milleti bu gerçekten uzaklaştımak için kullanılmış olsa gerek. 

Bu kanun tasarısı, Avrupa'nın talimatıyla yapılmıştır; birinci husus olarak bu gerekçeyi göste
riyoruz. 

İkincisi; Başbakanlık,Başdanışmanlığının -ki, Avrupa koordinatörlüğünün ikazlarını- çok giz
li bir raporla, gümrük birliğine hazırlıktaki son durum hakkında yapılan bir ültimatomunda görü
yoruz. Burada "Eğer, siz Başbakanlık genelgesi gereğince kurulmuş olan bu Avrupa Koordinatör
lüğünün ikazlarına uymazsanız, bilesiniz ki, gümrük birliğine alınmayacaksınız. Büyük tehlike var
dır" deniliyor. Gümrük birliği hakkında bu koordinatörlük ne diyor -ki, başında Sayın Tigrel var
dır- 1995 senesinin 4 üncü ayının 5 inci gününde yayınlanmış olan Yeniyüzyıl Gazetesinin kupü
ründe "Gümrük Birliğine girmeniz için, şu şu şu kanunların çıkarılması lazımdır: Patent Kanunu, 
Rekabet Kanunu, Fikrî Haklar Kanunu, Tasarım, Coğrafî İşaretler ve Markalar Kanunu, Kültür Ba
kanlığının üzerinde çalıştığı Telif Haklarının Korunması Kanunu vesaire; bütün bunlar, mutlaka, 
hemen, Meclisten geçirilmelidir; Meclis,çalıştırılmadığı, bir seferberlik havasına sokulup, bunlar 
geçirilmediği takdirde, gümrük birliği tehlikeye girer" deniliyor. Bunlardan bir tanesi de, yeni bir 
gümrük mevzuatının çıkarılması. "Ondan sonra da, gümrük konusundaki uyumu sağlayacak kanun 
çıkarılmalıdır" deniliyor. 

Şimdi, elimizde bulunan bu çok gizli genelgede "Türkiye, 1996 yılı başına kadar, Topluluğun 
gümrük kodu paralelinde bir gümrük yasasına sahip olmazsa, gümrük birliği fiilen işlemeyecektir. 
Anayasamızın 38 inci maddesine göre de, bir kanun çıkarmak gerekmektedir. Her ne kadar, 26 
Temmuzda, 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmış ise de, bu, cezaî müeyyideleri ih
tiva etmediği için, cezaî ve akçalı hükümleri de içerecek bir şekilde, gümrük kanununda bir deği
şiklik yapılması, bunun, Avrupa normlarına uygun şekle getirilmesi lazımdır. Bu husus, Devlet Ba
kanı Sayın Aykon Doğan'a arz edilmiştir. Bu tasarı yasalaştığı takdirde, kanun hükmünde kararna
me yürürlükten kalkacaktır. Gümrük birliğinin işleyebilmesi, bu tasarının yasalaşmasına bağlı
dır..." şeklinde devam ediyor. ' 

Bakınız, bizi kim yönetiyor, Avrupa Komisyonu temsilcileri yönetiyor! 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Niye bağırıyorsun!.. 
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AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Avrupa Komisyonu temsilcileri, bu yasa tasarısının, 30 

Ekim 1995 tarihine kadar yasalaşması gerektiğini belirtmişlerdir. İşte, egemenlik kayıtsız şartsız 
milletin mi, yoksa, Avrupa Topluluğu Komisyonunun temsilcilerinin mi arkadaşlar. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Ne alakası var yahu!.. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Böyle bir tasarının önümüze getirilmiş olmasından do
layı esef duyuyoruz. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Siz, bu ülkeyi seviyorsunuz da, biz, düşmanı mıyız. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Şimdi, bakınız, mart ayında imza edilmiş.olan 1/95 sa

yılı Gümrük Birliği Antlaşmasının 37 nci maddesinde deniliyor ki: "Topluluk, mevzuatın değişti
rilmesi veya iptaliyle ilgili işlemleri, en kısa zamanda Türkiye'ye bildirecektir. Bu bilgilerin veril
mesinden itibaren, Türkiye, yasalarını bir yıl içerisinde yeni duruma göre uygun hale getirecektir." 

Bakınız, Avrupa Topluluğuyla imzalanan Gümrük Antlaşmasının 38 inci maddesinde -Sayın 
Karayalçın'ın imzaladığı ve gidip Başbakan Sayın Çiller'le beraber kutladıkları antlaşmanın 38 in
ci, maddesinde- ne deniliyor: "Türkiye'nin çıkarlarını etkileyebilecek her karar, en kısa zamanda 
Türkiye'ye bildirilecek; Türkiye de, alınan bu kararlarla ilgili bilgi talep edebilecektir." 

Madde 55'te de deniliyor ki: "Türkiye, yeni mevzuat oluşturmayı planladığı hallerde, kendi hu
kukçusunun, alınacak kararların, gümrük birliğinin düzgün işleyişi üzerindeki etkilerini tam anla
mıyla bilerek karar almasını sağlamak üzere, komisyonun ilgili birimlerinin önerilen mevzuata iliş
kin görüşmelerini, gayriresmî olarak almaya gayret edecektir." Bizim hakkımızda ne düşündünüz; 
içinde bulunmadığımız karar organı bizim hakkımızda ne karar verdi, ne olursunuz söyleyin diye 
kapısında yalvaracaksınız; gayriresmî olarak onlar bildirecekler; bizim keramet sahibi hukukçula
rımız da, o sözlerden bir netice çıkarıp, Avrupa'nın isteğini yerine getirecekler. I 

Yine, 63 üncü madde de "1995 yılı ekim ayı sonundan önce, taraflar, Ortaklık Konseyinde, 
gümrük birliğinin düzgün işleyişi için bu kararda öngörülen hükümlerin yerine getirilip getirilme
diği hususunu görüşeceklerdir" deniliyor; yani, devamlı olarak, siz, sıygaya çekilip, imtihan edile
ceksiniz. 

Muhterem milletvekilleri, böyle bir durumda olan bir tasarıyla karşı karşıya olduğumuz için, 
size, yine, Hürriyet Gazetesinin Başyazarı Sayın Oktay Ekşi'nin, 6 Mart gününden evvelki iki gün
de çıkmış olan iki makalesini burada hatırlatarak, sözlerime son vermek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Birincisi şu: 
Diyor ki: "Bu, yani, 6 Martta imzalayacağınız anlaşma, kapitülasyonlardan da kötüdür... Al

manya'nın pisliğini bireysel olarak temizleyen Türklerin verdiği hizmet, bizleri henüz tatmin etme
miş olmalı ki, şimdi 'ulusça', evet 'ulusça' bu işe hem de Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını kap
sayacak şekilde talip oluyoruz." 

Neymiş bu gelecek olan faydalar: "...Birkaç yıl boyu, dükkânlardan ucuz Avrupa malını al
mak... Bu Koalisyonun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi var, Lozan'ı imza etmiştir; ama, 'varsın 
benim de imzam olsun'diyor... Ama şimdi yeni bir Mondros imzalıyorsunuz" diyor. 

İkincisi: "Her türlü kararı, Türkiye'ye sormak gereğini bile duymadan alabilecek olan bir Av
rupa Birliği ülkesi karşısında, Türkiye, sadece, bu kararları uygulamakla kalacaktır; dahası, Lozan, 
kapitülasyonları kaldırmış; ama, şimdi güle oynaya, üstelik daha da kötü bir şekilde bunu kabul et-
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tiğimizi bildiren bir anlaşmaya imza atıyorsunuz. Neden kapitülasyonlardan daha kötü; çünkü, ka
pitülasyonlar, hiç değilse, Osmanlı Hükümdarının iradesiyle konuyordu. Yani, kararın sahibi Os
manlı İmparatorluğundaki egemen güçtü. Burada, kararları, siz değil, sizin dışınızdaki 15 Avrupa 
devleti alacak ve siz de onu uygulamaya mecbur olacaksınız, egemenlik milletindir ilkesi palavra 
olacak. 

Sahi, kuzum... Gümrük duvarlarını kaldırarak Batılı olmak mümkündü de, kapitülasyonların 
uygulandığı 350 yılda..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hatip, bir dakikanızı rica edeyim. 
Gruplar adına söz talebi var mı?.. Yok. 

Sayın Hatip, sizin kişisel söz talebiniz vardı; onu kullanmak ister misiniz? 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Evet efendim. 
BAŞKAN-Peki, buyurun, kişisel söz hakkınızı da kullanın. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Milletvekili, önemli şeyler söylü

yor; birisinin adını bir yerden okuyor galiba?.. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Söyledim efendim, size arz ettim. 
BAŞKAN - "Sayın Ekşi" dedi efendim; ben takip ediyorum. 
Buyurun. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - 6 Mart imza töreninin arifesinde söylenilen sözler; di

yor ki: "Siz bunu Batılılaşmak için yapıyorsunuz; öyle mi; şimdi, gümrük duvarlarını kaldırarak 
Batılı olmak mümkündü de kapitülasyonların uygulandığı üçyüzelli yılda yahut Osmanlıların Batı
lılaşma politikalarını uyguladığı, yüz yılı aşkın son dönemde, neden Avrupalı mavrupalı olama
dık?.. Japonlar, 1860'larda başladıkları sanayileşme hamlesinden bugünkü gelişmiş ve büyük Ja
ponya'yı ortaya çıkardıkları halde, cumhuriyete kadar biz neden yerimizde saydık, hani Batılılaşa-
caktık?.. Kimse kimseyi aldatmasın... Gümrük Birliği Anlaşması bu haliyle kapitülasyonlardan bin 
kere kötüdür. O nedenle, Türkiye'nin Avrupa Birliğine gireceğine dair garanti verilemediğine gö
re, gümrük birliğine asla girmemelidir..." 

Buna içerlemiş olan zamanın Başbakan Yardımcısı Karayalçın, ertesi gün cevap veriyor. Bu
nun üzerine, Sayın Ekşi "Müjde, sonunda manda oluyoruz" diyor. "Bizim gümrük birliğine karşı 
olduğumuz ithamıyla bize çatılıyor. Hayır... Ama, söz konusu anlaşma bu amacı mı sağlayacak, 
yoksa, tam tersine, Türkiye'yi, Batı Avrupa'nın mandası haline mi dönüştürecek?.. Bu anlaşma, bi
zi Avrupa ile bütünleşmeye götürür diyenlerin sayısı çok az. Zaten, onu söyleyenlere de, ne gibi bir 
güvenceye dayanarak bunu söylüyorsunuz diye sorduğunuz zaman 'ortada güvence müvence olma
dığı, tam tersine Avrupa'nın, özellikle, Almanya'dan gelen rüzgârların, Türkiye'nin umudunu kırı
cı yönde olduğunu' söylüyor. 'Bu, Brüksel'de imzalayacağınız anlaşma, kapitülasyonlardan daha 
kötüdür'diyorlar... 

Şimdi, mesele, gümrük birliğinin ne getireceği ne götüreceği meselesidir; oturup bunu konuş
malıyız. Getirecekleri için deniliyor ki 'gelişmiş Avrupa sanayinin ürettiği malları, Türk Halkı da
ha çok ve daha ucuz bulacaktır' başka 'Batı'nın büyük sermayesi ihtimal Türkiye'de bazı dallara ya
tırım yapacak ve bir miktar da iş alanı yaratacaktır. Gümrük birliğine girmemizin bir de yan fayda
sı olacak; yani, Avrupa Birliği ülkelerindeki sanayiyle rekabet etmek zorunda kalacak bazı sanayi 
dallarımız, mecburen kendilerini ıslah edecekler. Daha kaliteli malı daha ucuz fiyatla üretecekler, 
sadece Türkiye'de değil, Avrupa Birliğine dahil ülkelerin piyasalarında da rahat rahat satışa suna
bilecekler. 
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Bu tez, tekstil dahil birkaç kalem malımız için doğru olabilir; ama, buna karşılık, Türkiye'nin, 

Batının mandası konumuna düşeceği gerçeğini göz önünden bırakmamak lazım; çünkü, Türkiye, 
kendi ekonomisini doğrudan ilgilendiren konularda bile kendi iradesiyle karar alamayacaktır. Şu 
nedenle: Gümrük Birliği Antlaşması, Avrupa Birliğinin çıkarlarına ters düşen bir karar almamızı 
engellemektedir. Hatta, sadece bizimle Avrupa Birliği arasındaki konularda değil, Birliğin, başka 
ülkelerle ilişkilerinde bile bu ilke geçerlidir. Örneğin, Tunus'la ilişkilerimizde Türkiye'nin çıkarla
rına uygun bir politika izlemeye kalkarsak, bunun, önce Avrupa Birliğinin çıkarma uygun olması 
koşulu aranacaktır. 

Türkiye'nin, Avrupa Birliğine üye olmasına karşı çıkan yok. Bunu vaat etsinler, yine sevine
lim; ama, gerçek tam tersiyse..." diyor Sayın Ekşi. Yani, sizi Avrupa Birliğine almayacaklarına da
ir azmi, cezmi kastettiklerini söyledikleri halde, siz, ne için hâlâ gümrük birliğine gireceğiz diye 
uğraşıyorsunuz. • . . - , " 

Sayın Başkanım, muhterem milletvekilleri; akıl için yol birdir. İşte, size, Refah Partisi parale
linde düşünmeyen, fakat, memleketini kendi ölçüleri içerisinde seven, onun için yazılar yazan bir 
yazarı da burada şahit gösteriyoruz ki, şu yaptığımız iş "egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" il
kesinin tamamen tersinde, Avrupa direktifiyle ve onların talimatıyla yapılan bir iştir. Hem de bu iş, 
seçimlerin arifesinde yapılmaktadır ki, işin ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, teşekkür ediyorum. 

Başka söz talebi var mı? 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Söz istiyorum. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, önce siz talepte bulundunuz; Sayın Güner de talepte bulundu... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Müsaade ederseniz söyleyeceğim bir husus var. 

BAŞKAN - Peki, buyurun. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1 inci maddeyle ilgili 
bir hususu arz etmek üzere söz aldım; önce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu madde üzerinde teknik yorumlamaları, gümrük birliğiyle ilgisini, ülke aleyhine, egemen
lik aleyhine olan durumları Sayın Ahmet Remzi Hatip Bey, burada ifade ettiler; tekrarlamadan, ka
tılıyorum. Ben, fıkra yorumlamalarıyla ilgili bir durumu arz etmek üzere söz aldım; bir arkadaşı
mın konuşmasına mani olduğum için de özür dilerim. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Estağfurullah. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Biraz evvel, Komisyonla Başkanlık arasında, bu madde

nin fıkraları üzerine bir tartışma oldu. Ben, o tartışmada alman son durumu uygun görmediğimi ifa
de etmek istiyorum. 

Metinde "14 üncü fıkra" ifadesi kullanıldıktan sonra, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci fık
ralar zikredilmektedir. Onun için, bunların her birisinin maddeyle numaralanması, fıkra olmasına 
engel değildir. 1 inci madde metninde geçen 14 fıkra, nasılayrı ayrı fıkra olarak numaralanmış ise, 
burada geçen, bu saydığımız numaraları taşıyan kısımlar da, ayrı birer fıkra hükmündedir diye te
lakki ediyorum. 

İktidar, çalışmadan, yorulmadan, kendini iş yapıyor saymak istemektedir. Onun için, şimdiye 
kadar birçok kanunda, birçok tasanda, buna benzer, toparlanmış, kanun tekniğine uymayan, kanun 

- 103 -



T.B.M.M. B : 2 7 9 .11 .1995 0 : 3 
tekniğini zorlayan ifadeler, ibareler getirmiştir; burada da, bunu zorlamak istemektedir; ama, ne var 
ki, şimdiye kadar yapılandan farklı olarak, burada mızrak çuvala sığmamaktadır. Numaralandırıl
mış herbir kısım, yani 15,16,17,18,19,20 ve 21 diye numaralandırılmış herbir kısım, ayrı bir fık
ra hükmündedir. İçtüzüğün hükmü, hedefi, yasamaya katılımı sağlamaktır; milletvekili arkadaşla
rımızın her fıkra üzerinde vereceği önergelerle yasamadaki etkinliğini ortaya koymaktır; içtüzük 
yapılırken bu hedeflenmiştir; ama, üzülerek ifade etmek lazım ki, İktidarın hedefi, tam aksine, ya
samaya katılımı önlemeye çalışmaktın 

, Sayın Başkanlığın yanlış yorumu düzeltmesi gerektiği doğrultusundaki düşüncelerimi arz için 
söz aldım. 

Heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkürediyorum Sayın Ünaldı. 
. Başka söz talebi?.. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, konuşabilir miyim; vakit var mı? 
BAŞKAN - Sayın Kumaş,"maalesef imkânımız yok; çünkü, iki sayın üye... 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - O zaman 2 nci maddede konuşayım. 
BAŞKAN - Talepte bulunursanız, hay hay. 

Sayın Komisyon, 1 inci maddenin düzenlenmesinde arz etmiştim. Değiştirilmesi arzu edilen 
kanun hükmündeki kararnamede bulunan ifadeyle yeni değişiklikte bir teselsül husule gelecektir. 
Fıkradan sonra, hemen arkasına bentlerin gelmesi, hukuk tekniği açısından da uygun değildir. Eğer 
Komisyonca da uygun görülürse, biz buna "aşağıdaki fıkra eklenmiştir" diyelim "ve 15 inci fıkra" 
deyip, sonra ters parantezle "a, b, c, d..." -kaç tane lazımsa- şeklinde düzenleyelim, tekniğe uygun 
olur diye düşünüyoruz. Bu konuda Komisyon ne düşünür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, 
çok haklısınız. Gümrük Kanununun asıl metnini de inceledik. Burada, fıkralar numaralandırılmış; 
hatta, beşinci fıkra, sizin buyurduğunuz gibi "a, b, c..." diye tanzim edilmiş, kanun hükmündeki ka
rarname de buna Uydurulmuş. Sizin söylediğiniz usul tam yerine oturuyor. O şekilde düzeltilmesi
ni arz ediyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Öyle redakte edilmelidir. 
Madde üzerinde 8 önerge var; bir fıkra olması hasebiyle önergelerin 4'ünü, önce, geliş sırası

na göre okutup, sonra, aykırılık derecesine göre işleme koyacağim. 

Buyurun efendim. 
/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı, 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sının l inci maddesinin 17 ci bendindeki'"serbest bölgeye girmesini" ibaresinin "serbest bölgeye 
konulmasını" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Hasan Kılıç Orhan Şendağ 
Adana Ordu Adana 

Mehmet Cebi Mehmet Kâzım Dinç 
Samsun Kocaeli 
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Gerekçe: Maddenin bu bentteki söz konusu ibaresinin önergemiz doğrultusunda değişitirilme-

siyle, eşya kastı daha iyi vurgulanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı^ 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sının 1 inci maddesinin 19 uncu bendindeki "gümrük idaresine" ibaresinden sonra gelen "ya da" 
ibaresinin "veya" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz; 

Turgut Tekin Hasan Kılıç IrfettinAkar 
Adana Ordu Muğla 

Mehmet Özkan Bestami Teke . '*• ' ' 
îzmir Hatay 

Gerekçe: Bu değişiklikle, anlamı daha açık hale getirmek amaçlanmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı, 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sının 1 inci maddesinin 22 nci bendinde yer alan "bir gümrük işlemi için" ibaresinin "bir gümrük 

N işlemini yapabilmek için" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

îrfettin Akar . A. Şeref Erdem Turgut Tekin 
Muğla Burdur Adana 

Mehmet Özkan Bestami Teke 
îzmir Hatay 

Gerekçe: Maddenin bu bendinde yapılacak bu değişiklikle izin konusuna belirginlik getirilme
si amaçlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı, 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik 

Yapan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesinin 20 nci bendindeki "verilmesini" ibaresinin "teslimini" şeklinde değiş
tirmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin A. Şeref Erdem IrfettinAkar 
Adana , Burdur Muğla 

Mehmet Özkan Bestami Teke . 
İzmir Hatay 

Gerekçe: Maddenin bu bendindeki değişiklikle amaçlanan eylem kesin olarak belirlenmek
tedir. 

BAŞKAN-Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 
Buyurun: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı, 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesinin 20 nci bendindeki "verilmesini" ibaresinin "teslimini" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. , 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önerge sahiplerinden söz talebi?.. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur. 
Saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.34 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.05 
BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

30. - Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 894) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyle ilgili ilk önergeyi oylamış, karar yetersayısını bula

mamıştık. Önergeyi, tekrar oylarınıza sunarken karar yetersayısı arayacağım. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 
yoktur. 

20.30'da toplanmak üzere ve karar yetersayısı bulunması ümidiyle, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.06 

- ® — 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Kadir BOZKURT (Sinop) 

• . • • ' . . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

30. - Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 894) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 
Müzakereye konu tasannm 1 inci maddesiyle ilgili verilmiş birinci önergenin oylamasında 

kalmıştık; önergeyi tekrar oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayımız yoktur; 20.45'te son bir kere daha toplanmak üzere, birleşime ara veriyo

rum. 
' Kapanma Saati: 20.33 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 20.47 

BAŞKAN: Başkanvcküi Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Kadir BOZKURT (Sinop) 

- © _ . ; •• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
30. - Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 894) (Devam) 
BAŞKAN - Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. , - ' ' . . 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 

Müzakereye konu tasarının 1 inci maddesiyle ilgili birinci önergenin oylamasında kalmıştık; 
önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. . 

Sayın milletvekilleri, herkes yerlerine oturur mu... Lütfen... Seyrek geldiği için yerini şaşıran
lar olabilir, en yakın bir yere otursunlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 inci maddesinin 17 nci bendindeki "serbest bölgeye girmesini" ibaresinin "serbest 

bölgeye konulmasını" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Komisyon ne buyurur bu önergeye; katılıyor mu, katılmıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Komisyon ka

tılmıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılamıyorsunuz. 
Efendim, önerge sahiplerinden, önergesini savunmak için söz talebi var mı? Ee,,bu önergenin 

savunmaya ihtiyacı yoktur... 
•Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: . . . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 inci maddesinin 22 nci bendinde yer alan "bir gümrük işlemi için" ibaresinin "bir 

gümrük işlemini yapabilmek için" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon ne buyurur efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan.-

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Efendim, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı. 
Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Sayın Tekin... Öbür 4 imza sahibi kabul et

miyorlar; peki. Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Tasarının 1 inci maddesiniri 19 uncu bendindeki "gümrük idaresine" ibaresinden sonra gelen 
"ya da" ibaresinin "veya" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz 

Turgut Tekin 
Adana 

' ' . . ' ; • ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ne buyurur efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 

Sayın Hükümet?,. , 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahiplerinin söz talebi?.. Söz talebinde bulunmuyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Hatırlayacaksınız, maddeyi okuduk, müzakere ettik ve Başkanlık bir düzeltme yaptı; Komis

yondan da sordu, muvafakatini aldı; şimdi, o düzeltmeyle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, düzeltilmiş biçimiyle kabul edilmiştir. 

Bana, şu dört önergeden bir fotokopi alır mısınız; hatıra olarak saklayayım... 
4 NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Çok özür dilerim; yalnız daha evvel, mensubu olduğunuz par

tinin, bir başka yasada benzer önergeler verdiğini hatırlatmak isterim... 

BAŞKAN-Tabiî; eğer... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Aynı hassasiyeti, o önergelerde de göstermenizi beklerdim. 
BAŞKAN - Benim kürsüde bulunduğum dönemde, herhangi bir önerge verilerek -bu önerge

yi kastetmiyorum- "konulur" kelimesi kaldırılsın, yerine "yerleştirilir" kelimesi yazılsın, düzeltilsin 
gibi yahut... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Daha dün oldu!.. 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bende örnekleri var, zatı âlinize takdim edeceğim. 

BAŞKAN - İyi olur efendim. Hiç, abes, mikyas olmaz; yanlışsa, o da yanlıştır. Biz önergelerde... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, yürürlük maddelerinde aynı şeyi yapmadınız 
mı ?!.Yürürlük maddelerinde bile yaptınız! 

BAŞKAN - Sayın Saraçlar, benim hiç önergem yok, olmadı da!.. 
. ' i . • ' 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin önergeniz olamaz zaten!.. 

BAŞKAN - Bunda bulunduğum için olamaz Sayın Saraçlar. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Onun için olamaz... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 1615 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 4. - Gümrük vergileri, vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte eşyanın bulun

duğu hal ve mahiyeti esas alınarak, yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Eşya ticare
tine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde sözkonusu eşyanın tari
fe pozisyonuna göre uygulanır. 

Gümrük Tarifesi; , 

a) Yürürlükte bulunan Türk Gümrük Tarife Cetvelini, 

b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılım
lar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvel
leri, 

c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak gümrük vergi oranlarını ve tarım 
politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan tarım
sal malî yüklerle, diğer vergi oranları ile malî yükleri, 

d) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerek
tiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını, 

e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için ta
nınan tercihli tarife uygulamalarını, 

f) Bazı eşyaya koşullu olarak uygulanacak gümrük vergileri muafiyeti veya indirimi ile ilgili 
uygulamaları, 

Kapsar. 
İkinci fıkranın (d), (e) ve (0 bentlerinde belirtilen tarife uygulamalarının belirli bir ithalat mik

tarı ile sınırlandırılmış olması halinde, tarife kotalarının sözkonusu olduğu durumlarda tespit edi
len ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında; tarife tavanlarının sözkonusu olduğu durumlarda ise Bakan
lar Kurulu kararıyla, sona erer. Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, sözkonusu 
eşyanın girdiği Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya ikinci fıkranın (b) bendinde öngörülen diğer 
cetvelin bir alt pozisyonunun; tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu ta
rife cetveline alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin 
uygulanması amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun; 
saptanması anlaşılır. 

Mahiyeti nedeniyle veya nihaî kullanım amacına bağlı olarak, tarife kotaları kapsamında olsa 
dahi, bazı eşyanın gümrük vergilerinden indirime veya şartlı muafiyete tabi tutulacağı haller, Ba
kanlar Kurulunca belirlenir." ' 

- İ l i -



T.B.M.M. B : 2 7 9 .11 .1995 O : (t 
BAŞKAN - Efendim, 2 nci maddeyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal, 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Engin Güner söz istemişlerdir. , 

Kişisel olarak da Sayın İbrahim Kumaş söz talebinde bulunmuşlardır. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ünal; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü
şülmekte olan 894 sıra sayılı Gümrük'Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın 2 nci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu maddeyle, İ615 sayılı Kanunîm 4 üncü maddesi değiştirilmektedir 
ve ilave olarak da; "gümrük tarifesi; yürürlükte bulunan Türk Gümrük Tarife Cetvelini; tamamen 
veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya 
ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri; Türk Gümrük 
Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak gümrük vergi oranlarını ve tarım politikası veya işlen
miş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan tarımsal malî yüklerle, di
ğer vergi oranları ile malî yükleri; Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke gruplarıyla yaptığı tercihli bir 
tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını; Türkiye tarafın
dan tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçalan için tanınan tercihli tarife uy
gulamalarını kapsar" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde muhtevasında olan iki nokta dikkatimizi çekmektedir. Bun
lardan bir tanesi, tarım politikasıyla ilgili düzenlemeler; diğeri ise, bazı diğer ülkelerle ilgili husus-

' l a r . . . • • ' ; • • • ' . ' • • . . . • . - . ' • , 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, 1970 yılında imzalanıp, 1973 yılında yürürlüğe giren 
Katma Protokole göre, yirmiiki yıllık bir zaman sürecinden sonra gümrük birliği tahakkuk edecek
ti; yani, bu hesaba göre, 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren gümrük birliği tahukkuk etmiş olacaktı; 
ama, bir sene tehirle bu konu buraya getirilmiş bulunmaktadır. 

1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokole göre, Türkiyece, 22 yıllık zaman içerisinde, 2 
tane ürün listesi hazırlanmış. Bu zaman zarfında, Türkiye, bunlardan 12 ürünü ihtiva eden listede
ki ürünlerin ve 22 ürünü ihtiva eden diğer listedeki ürünlerin gümrüklerini sıfırlayacaktı. Şu ana 
gelinceye kadar, 12'lik listede yaklaşık yüzde 90, 22'lik listede de yüzde 80 civarında gümrük in
dirimi tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Ancak, hemen şunu arz etmek istiyorum ki, 6 Mart 1995 tarihinde imzalanan Türkiye^Avrupa 
Birliği Ortaklık Konseyi kararından da öğrendiğimiz kadarıyla, maalesef, tarım ürünleri bunun dı
şındadır. Tarım ürünleri dahil edilmiş olsa bile, Avrupa Birliği ile olan ticaretimiz, maalesef, bu ci
hetle fazla parlak değildir. Ayrıca, 6. 11 1995 tarihli Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine bak
tığımız zaman, Avrupa Birliği ülkeleriyle, sadece tarım ürünleri itibariyle açığımız vardır. 1995 yı
lının sekiz aylık dönemi içerisinde biz, Avrupa Birliği ülkelerine 1 milyar 285 milyon dolarlık ih
racat yapmışız; buna mukabil, onlardan 1 milyar 444 milyon dolarlık ithalat yapmışız. Dolayısıy
la, bizim tarımdaki açığımız 160 milyon dolar. Çok ilginçtir, bidayetten beri, Türkiye bir tarım ül
kesi olduğundan dolayı, Avrupa ülkeleriyle, tarım ürünü itibariyle rekabet edebileceğimiz hep öne 
sürülmüştür; ancak, burada da görüldüğü gibi, bizim, tarım ürünü itibariyle 160 milyon dolar açı
ğımız vardır. 

Bunun dışında, meseleye, tarıma dayalı sanayi ürünleri, işlenmiş ürünler itibariyle baktığımız 
zaman, cüzî miktarda fazlalığımız vardır. Biz, yine, aynı dönem içerisinde; yani, 1995 yılı itibariy
le söylüyorum, sekiz aylık dönem içerisinde, Avrupa Birliği ülkelerine 1 milyar 184 milyon dolar-
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lık ihracat yapmışız; buna mukabil, 892 milyon dolarlık da ithalat yapmışız. Buradan anladığımız 
kadarıyla, buradaki ihracat fazlamız 292 milyon dolardır; fakat, bu, elbette ki, fazla bir rakam de
ğildir. Şu anda, zaten, Avrupa Birliğinin tarım ürünlerinde ve işlenmiş birçok tarım ürünlerinde ih
tiyaç fazlası vardır ve karşılama oranları yüzde 100'ün çok üzerindedir. 

Peki, bunun dışında, acaba, normal olarak, Avrupa Birliğiyle olan dışticaretimiz ne merkezde
dir; yine, buna bir göz atacak olursak, sekiz aylık bir dönem zarfında, Avrupa Birliğine 7 milyar 
dolarlık ihracat yapmışız; buna mukabil, Avrupa Birliğinden de 10 milyar dolarlık"ithalat yapmı
şız. O halde, sekiz aylık dönemde, 3 milyar dolarlık bir açığımız vardır; bu, yeni bir açık değildir, 
aslında, yıllardan beri böyledir. 1965 yılından itibaren istatistikleri incelediğimizde, Avrupa Birli
ği ülkeleriyle aramızdaki dışticaret münasebetlerinde görürüz ki, otuz yıllık bir zaman içerisinde, 
maalesef, yaklaşık 30 milyar dolar açığımız vardır. Bunun manası nedir; bunun manası gayet açık
tır; gümrük birliğine girdiğimiz zaman, Avrupa, bizi pazar olarak kullanacaktır; şu anda, sekiz ay
da görmüş olduğumuz 3 milyar dolarlık açık* daha da artacaktır; çünkü, eğer, ihracat kapasitemiz 
olsaydı, elbette ki, bunu daha da artırma imkânımız olabilirdi. Bir tarım ülkesi olan, üstelik, dünya 
üzerinde, gıda yönünden, tarım ürünü yönünden kendi kendine yeten 7 ülke arasında sayılan Tür
kiye'nin, Avrupa Birliği ülkeleriyle tarım ticaretinde bu kadar açık vermesi oldukça düşündürücü
dür. Onun için, siyasî mekanizmanın başındaki sorumlu kişiler, aslında, bu noktayı da gözden uzak 
tutmamalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, diğer önemli bir konu da şudur: Bildiğiniz gibi, şu anda, Avrupa Birli
ğinin 15 üyesi vardır. Bu üyelerden hiçbiri, Türkiye'nin durumunda değildir; çünkü, hiçbir ülke 
yoktur ki, aynen, Türkiye gibi tam üye olmaksızın, gümrük birliğine girme konusunda bu kadar iş
tahlı davranmış olsun. Maalesef, Türkiye, gümrük birliğine bu şartlar altında girdiği takdirde, ke
sinlikle ifade etmek istiyorum, Avrupa Birliğinin karar organlarında söz sahibi olmadığından dola
yı, kendisinin gıyabında alınacak kararlara -lehinde veya aleyhinde ve özellikle tabiî ki, aleyhinde 
olacaktım aleyhinde olan bu kararlara evet demek zorunda kalacaktır. Avrupa Parlamentosunda söz 
sahibi değildir, Konseyinde, Komisyonunda, Adalet Divanında söz sahibi değildir ve dolayısıyla, 
yarin, girildiği takdirde, Türkiye, karar organlarında söz sahibi olmadığından dolayı, onların bizim 
aleyhimize alacakları kararı, ister istemez uygulamak zomnda kalacak ve gerçekten çok büyük bir 
sıkıntı içerisine girecektir. Onun için, ben, şahsen, bu konuda diyorum ki: Mademki, diğer ülkeler 
tam üye olduktan sonra gümrük birliğine girmişlerdir, en azından, bu şekilde bir tavır ortaya koy
mak, Türkiye açısından fevkalade onurlu bir davranış olacaktır. Türkiye, eğer böyle yapmazsa, pa
zarlık gücünü kaybedecek ve masaya oturduğu zaman da, maalesef, Avrupa Birliği ülkeleri nezdin-
de, âdeta, kendi oturdukları apartman dairelerinin altındaki bodrum katına yerleştirilmiş bir kapıcı 
pozisyonunda olacaktır. Onun için, değerli arkadaşlarım, bu konulara, maalesef, fazla dikkat edil
memiştir ve Türkiye'nin onuru kırılmıştır, inşallah, öyle zannediyorum ki, bu tahakkuk etmeyecek
tir; çünkü, bilindiği gibi, Avrupa Birliği Dışilişkiler Komisyonu Raportörü İspanyol Carlos Gonza-
les'in raporu menfidir ve 14 Aralıkta, bu raporun çıkacağı kanaatinde de değilim; çünkü, Gonzales, 
açık bir şekilde şöyle demiştir: "Eğer, bu rapor..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Lütfen, toparlar mısınız. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - "...Avrupa Parlamentosundan geçerse, büyük hata olur." Bütün 

bunlar dikkate alınmak suretiyle, konunun, tekrar, Hükümet tarafından tezekkür edilmesini tavsiye 
ediyor; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına. Sayın Güner, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 2 nci maddesi hakkında Anavatan Partisinin görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, kısaca birkaç noktaya değinmek istiyorum. Herşeyden önce, çok da
ha önce çıkması gereken bu kanun tasarısının gecikmiş olduğunu hatırlatmak istiyorum. 

Aslında, gümrük birliğine bu yıl içinde geçeceğimiz, yirmiiki yıldan beri bilinen bir husustu; 
ancak, son dört yıldır, bürokratların gerekli hazırlıkları yapmalarına karşın, Hükümet, bir türlü, bu 
kanunları derleyip toplayıp Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirmemiştir. Bundan önce, 
gümrük birliğiyle ilgili olarak, sadece, birkaç kanunu burada görüşme fırsatını elde ettik. Bunlar, 
hepinizin bildiği gibi, Rekabet, Tüketicinin Korunması, Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakkının Korun
ması ve son olarak da, kabul ettiğimiz Patent Kanunudur. Maalesef, bunun dışında, gümrük birli
ğiyle ilgili olan diğer kanunlar, kanun tasarısı olarak buraya getirilmedi, kanun hükmünde kararna
me şeklinde çıkarılması cihetine gidildi. Yani, bu Yüce Meclisin en tabiî hakkı olan, bu kadar 
önemli bir konudaki kanunları burada ayrıntılı bir biçimde tartışma hakkı elinden alınmış oldu. 

Bunun dışında, bu kanun tasarısı, bir kere daha ifade etmek istiyorum ki, bundan çok daha ön
ce çıkarılması gerekirken, gümrük birliğine birbuçük ay kadar bir süre kalmışken Yüce Meclisin 
önüne getirilmiştir. Bu, gümrük birliği gibi büyük bir idealin, büyük bir konunun Hükümet tarafın
dan ne kadar hafife alındığının çok açık bir göstergesidir. 

Bugün, Yüce Mecliste, iktidar partilerinin çoğunluğu sağlayamaması da, bu tasarıya verdikle
ri ehemmiyeti göstermesi bakımından ilginçtir. Hepinizin gördüğü gibi, birkaç kere karar yetersa
yısı bulunamadı ve şu anda da bu tasarıyı görüşürken, iktidar sıralarının boş olduğunu görmekte
yiz. Demek ki, bu, büyük bir ciddiyetle ele alınan bir kanun tasarısı değil... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Neresi boş, bir de ANAP sıralarını sayın, kaç kişi var!.. 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Ama, önemli olan, iktidar partilerinin bunu ele alması ve çıkar
masıdır. Bir kere, bunu tebarüz ettirmek istiyorum. 

Bu konu, önemsiz gibi görünür; ama, aslında, çok önemli bir konudur; çünkü, gümrük birliği
nin, Hükümetçe ne şekilde ele alındığını gösteriyor; bu bakımdan önemlidir. Yani, bu, biraz, islim 
arkadan gelsin, şeklinde yürütülen bir olay. Biraz, rüzgâra kapılmış bir yaprak misali götürülmeye 
çalışılan bir konu. Yoksa, büyük bir inançla sahip çıkılan bir konu değil, onu söylemek istiyorum. 

İkinci vurgulamak istediğim nokta, bu konunun, sadece yasalar çıkarmak yoluyla sağlanama
yacağıdır. Bu, topyekûn bir anlayış değişikliğini, bir eğitim seferberliğini, büyük bir enformasyon 
çabasını da gerektiren bir husustur. Sadece bu yasaları çıkarmak suretiyle, gerekli koordinasyon ha
zırlığı yapılmazsa, gerekli eğitim verilmezse, personel yetiştirilmezse, diğer ülkelerle uyumlu bir 
şekilde çalışılması için gerekli bilgisayar ağları tesis edilmezse, bu yasaların havada kalması, uy
gulama alanı bulmaması da kaçınılmaz olur. 

Üçüncü değinmek istediğim nokta, bu kanun tasarısının birinci maddesinde belirtilen tarifle
rin bazı konularda eksik kalmış olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu hususları, aslında 1 inci maddede ifade etmek gerekir
di; ancak, ben, izninize sığınarak, 1 inci maddede konuşma fırsatı bulamadığımdan dolayı, kısaca 
değinmek istiyorum. 
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Uygulamada ortaya çıkması muhtemel karışıklıkları Önlemek için, kanun hükmünde yer alan 

bazı tanımların netleştirilmesi gerekmektedir. Bir kere, Topluluk gümrük alanının, Avrupa Birliği 
gümrük kodunda yer aldığı şekilde tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca, antidamping vergisi, Top
lu Konut Fonu, telafi edici vergi tanımlarının, gümrük vergisi olarak anlaşılabileceği durumlara 
netlik getirilmesi gerekmektedir. Bu hususları, giderilmesi gereken teknik hususlar olarak dikkati
nize arz etmek istiyorum. 

Bunun dışında, kısaca değinmek istediğim dördüncü husus ise, gümrük birliği gibi önemli bir 
konuda, maalesef, milletimizin bilgilendirilmemiş olmasıdır. Bakınız, bundan önce de değindim, 
rekabet, tüketicinin korunması, fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında kanunlar 
çıkardık ve son olarak da Patent Kanununu çıkarmış bulunuyoruz. Bu kanunların hemen hepsi de, 
büyük miktarda cezaî hükümleri ihtiva etmektedir. Hatta, Hükümete verilen yetkiyle, kanun hük
münde kararnamelerle düzenlemeler yapıldığından, bunlara ait cezaî hükümler de bu yasalarda yer 
almıştır: Bunları niçin anlatıyorum; işte, 600 milyondan başlayıp 1 milyara kadar varan para ceza
lan, 4 yıla kadar varan hapis cezaları, bu kanun hükümlerinde yer almış ve kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Aynı şekilde, günlük yaşantımızı ve ticarî faaliyetleri çok yakından ilgilendiren bu gümrük ya
sa tasarısıyla ilgili konularda da milletimizin bilgilendirilmesi gerekir; ancak, maalesef, Hükümet, 
bu konuda hiçbir çaba göstermemiştir. 1 Ocak 1996 tarihine çok kısa bir süre kalmıştır. 1 Ocak 
1996'da gümrük birliğine geçtiğimiz takdirde, Türkiye, yepyeni şartlara gözünü açacaktır; ancak, 
buh un, başta yetkililer de dahil halkımız tarafından yeterince bilindiği kanaatinde değiliz. Bu ba
kımdan da, bütün bu hususlarda, aydınlatıcı toplantıların, seminerlerin, panellerin yapılması; Hü
kümet tarafından, bunların organize edilmesi ve vatandaşlarımıza gerekli uyarıların yapılması, bil
gilerin verilmesi gerekirdi; ancak, bunda da çok geç kalınmıştır. Hiç olmazsa, bundan sonra, özel
likle, bu kabul ettiğimiz yasalarla getirilen cezaî müeyyideler konusunda halkımızın uyarılması ve 
aydınlatılması şarttır. 

Ben, bu hususları arz etmek için söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Güner, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Kumaş; buyurun. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gümrük Kanununda De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerindeki görüşlerimi Millet Parti
si olarak ifade edeceğim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Millet Partisi olarak değil, şahsî olarak... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, burada, bir konuya açıklık getirdik
ten sonra asıl konuya gireceğim: Bir sayın partimiz, Türkiye'de, Avrupa Birliğine ve gümrük birli
ğine sadece kendilerinin karşı olduğunu, bütün diğer partilerin taklitçi olduğunu... , -

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Bak, seninle bir daha ittifak yapmayız ha! Böyle ko
nuşma... Seçim zamanıdır... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sonra bir daha gelemezsin!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, rica ediyorum efendim. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ben, burada bir gerçeği ifade ediyo
rum- , 
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Bu kanun tasarısının genel gerekçesinde, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ,, 

bir ortaklık yaratan antlaşmanın, 12 Eylül 1963'te imzalandığı yazılı. O zaman, Avrupa Birliğinin 
, adı, Avrupa Ekonomik Topluluğu. 

Biz, 1960'h yıllarda, bu Avrupa Ekonomik Topluluğuna "Ortak Pazar, millete mezar" diyor
duk, görüşümüz böyleydi. Daha sonra da, görüşlerimizi, çok açık ve net olarak ortaya koyduk. Sa
yın Genel Başkanım, 23 Nisan konuşmasında, gümrük birliğini yedi konuda irdeledi. Sayın Ediba-
li, yedi konuda, gümrük birliğinin Türkiye'nin aleyhine olduğunu ifade etti. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Kim bu Edibali! 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Daha sonra, en son, azınlık hükümetine kabul oyu verme

mizle ilgili bir imza deklarasyonu, bildiri skandali olarak kamuoyuna intikal etti. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Sizi kandırdılar. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Şimdi, bunlar bilinirken, bir hakikati gizlemek, belki, parti
lerimize siyasal olarak birtakım imkânlar kazandırabilir; ama, bunlar geçicidir; çünkü, hak ve ha
kikat, aleyhinize de olsa, bunu söyleyiniz; bunu söylemediğiniz takdirde, pişman olursunuz; kim 
söylerse söylesin bunu. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Avukatınız mıyız, söyleyelim; kendiniz çıkın söyleyin. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Değerli kardeşim, önce, parti, görüşlerini ifade edebilir; ama 

"bizden başka bu konuda kimse yok" derse, yalan olur, yanlış olur, essah olmaz. Görüşünüzü ifa
de edebilirsiniz; ama "bizden başka kimse yok, hepsi Batı kulübünden" demeye hakkınız yok. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Kemalettin yine gelemeyeceğinizi söyledi; partiden say
mıyoruz sizi. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Biz, anamızdan milletvekili doğmadık. 
, SİNASİ YAVUZ (Erzurum) - Bir yanlışlık oldu!.. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Öyle bir iddiamız da yok; ama, bu siyaseti, ülke siyasetini, 
Allah ömür verirse, ölünceye kadar devam ettireceğiz. İlla* milletvekili olarak devam ettirilmiyor 
bu. Ben, 1970 yılından bugüne kadar siyasetin içindeyim. Türkiye meselelerini araştırıyorum, in
celiyorum; görüşlerimizi ifade ediyoruz; kamuoyuna, sesimizi, duyurabildiğimiz kadar duyuruyo
ruz; ama, bir daha gelmek, bir daha gelmek mümkünse, o yazılmışsa, hiç kimse, buna mani ola
maz. . 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Biz getireceğiz seni merak etme. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Var mı öyle bir ittifak? 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Olabilir; neden olmasın. Biz, ittifakları savunuyoruz; ama, 

ittifakları savunurken, bir partiyle ittifaka gideceğiz, olacak diye -dün, siz de, burada konuşurken, 
bazı şeyleri ifade ettiniz- gerçekleri, hakikatleri, fikirlerimizi, görüşlerimizi ifade etmek, demokra
sinin gereğidir. Demokrasi, farklılıklar rejimidir. Elbette, beraber olabiliriz, birtakım noktalarda 
birlikte olabiliriz; ama, bu da farklılığımızın ifadesidir. Neden parti olarak ayrıyız; demek ki, fark
lıyız. 

Değerli milletvekilleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, devam edin. (RP sıralarından "Bitti, bitti" sesleri) 

Hayır, Sayın Kumaş'ın sözü bitmedi, süre bitti efendim. 
Ben, size, ek süre veriyorum Sayın Kumaş; buyurun. 
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İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. Bütün maddeler üzerinde söz âldım. • 

Süreye riayet edeceğim Sayın Başkan. 
Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Peki; teşekkür ediyorum Sayın Kumaş. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 894 sıra sayılı Gümrük Kanu

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, 2 nci madde müzakeresi münase
betiyle şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 2 nci maddede, arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi "gümrük vergileri, 
vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte eşyanın bulunduğu hal ve mahiyeti esas alınarak, 
yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır" hükmü getirildikten sonra, bu tarifelerin mahi
yeti, cetvelleri, eşya ücretleri, oranları ve bununla alakalı birçok tarifenin, grupların esasları tespit 
edilmiş bulunuyor. 

Yine, bu cümleden olmak üzere, madde gerekçelerinde de,- gümrük birliği sonrasında izlene
cek dışticaret politikaları gereği, yine, bu,maddede zikredildiği ifade ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde münasebetiyle, ben, Yüce Heyetimize şunu arz etmek istiyo
rum: Sayın Bakanım huzurlarınıza geldi, dedi ki "bu münasebetle, gümrük binalarını yenileyece
ğiz, eleman yetiştireceğiz, özellikle de bu elemanlar, lisan bilen, tecrübeli insanlar olacak; labora-
tuvarlar kuracağız." Bununla alakalı olarak, bizimle özel görüşmesinde birde misal verdi; Fatsa'da 
yakalanan bir gemide zuhur eden maddenin petrol mü veya benzeri bir madde mi olduğu hususun
daki tereddütlerin giderilebilmesi için birçok laboratuvarlarda bunun incelenmesine rağmen, ayrı 
ayrı mahiyette raporlar verildiği hususunda dikkatimizi çekti ve bizim de ilgimizi ve yardımımızı 
istedi. Tabiî, bütün gönlümüzle katılıyoruz, bir hayırlı kanunun ve memleketin ihtiyacına cevap ve
recek olan bir düzenlemenin getirilmesinden, biz, memnuniyet duyarız. Ancak, bu arada, bir de. 
miktar verdi, onu, Yüce Heyetinize arz etmekte fayda umuyorum; Dünya Bankasından temin edi
len 100 milyon dolarlık bir krediyle bunlann yapılabileceği hususunu ifade etti. Bu, çok büyük bir 
miktar, çok büyük bir rakam, belki, ben, yanlış anladım, inşallah tavzih eder Sayın Bakanım. 

Değerli arkadaşlarım, zaten 100-150 milyon doları çoktan aşmış bulunan dışborcumuza, sade
ce, gümrük mevzuatımızın tatbikatından doğan aksaklıkları giderecek, daha sıhhatli bir gümrük 
hizmeti verilmesi için, bu kadar büyük bir paranın harcanması hususu beni şaşırttı ve tereddütlere 
sevk etti. Onun için, Sayın Bakanın, burada, beni bilgilendireceğini ümit ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gümrük birliğine ve Ortak Pazara girmekle birlikte doğacak neticeleri 
aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuz. Bir ara, Amerikalıların, Van Vilayetimizde bir emekliler şehri 
kurulması hususunda teklifi olmuştu. Bu teklifi, o zaman Van Belediye Başkanımız olan kardeşi
mizin nasıl bir hassasiyetle reddetmiş olduğu hepinizin malumudur. Eğer, biz, o günlerde, gümrük 
birliğinin veya Ortak Pazarın içinde olsaydık, herhalde, bunun kararını, Van Belediye Başkanımız 
Fethullah Bey değil, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti değil, Lüksemburg verecekti; bugün de aynı 
şey olacak. Biz, her fırsatta buna karşı çıktığımız zaman, bir fanatik itiraz veya karşı çıkma nokta
sında değiliz. Biz diyoruz ki, Ortak Pazara girmek demek şu demektir: Ey Ortak Pazar, gel, bizim , 
kanunlarımızı sen yap; öyle bir başkanlık sistemi kur ki; o başkan -13'te 1 veya bugün 16'lar nok
tasına geldi- Hıristiyan âleminden birisi devlet başkanı, bir şahıs hükümet başkanı; Mecliste 16'da 
1 temsil, orduda 16'da 1 temsil, bütçede 16'da 1 temsil; her şeyiyle Avrupa'nın bir vilayeti olmak 
mertebesine gelmiş ve Türkiye'ye, önce, turistik tesisler kurmak maksadıyla geldiklerini ifade eden 
Avrupalılar; sonra, yerleşme maksadıyla gelenler ve sanayi kurmak maksadıyla gelenlerle birlikte... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
ALÎ OĞUZ (Devamla)•- ...çok kısa bir zamanda Avrupa'nın vilayeti olmak noktasına gelmiş 

bir millet durumuna düşmüş olacağız değerli arkadaşlarım. 
Peki, bunu yapacaktıysak, niye Balkan Harbini yaptık, niye istanbul'u fethettik, niye Cihan 

Harbini yaptık, Çanakkale'de milyonlarca evladımızı niye şehit verdik! 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bağımsızlık için, ülke için. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Evet; işte, o bağımsızlığı; gel, kanunlarımı sen yap, beni Avrupa'ya 

vilayet yap... 

COŞKUN GÖKALP (Kirşehir) - Hiç ilgisi yok!.. 
ALÎ OĞUZ (Devamla) - Evet var. 

Hukukumuzun tamamını, gel, kendi hukukuna uygula ve biz, devlet başkanıyla, hükümet baş
kanıyla, her şeyimizle, Avrupa'ya bağlı, tabi bir vilayet durumunda olalım, eyalet durumunda ola
lım mı diyeceğiz. Bu fevkalade yanlış bir yorum olur değerli kardeşim ve bir müddet sonra da, bu
nun, egemenliğin devri manasına gelip gelmediği hususu tartışlır. Gelen iktidarlar, yapılan bu icra
atların, eğer, anayasa ihlali mahiyetindeki bir tasarruf olduğu noktasında ittifak ederlerse, bundan 
çok sıkıntılar doğar ve buna karar verenler, burada mesuliyet altına girenler, ileride bunun hesabı
nı veremezler. Ben, bugünden, bir arkadaşınız olarak, dikkatinizi çekip sizi ikaz ediyorum. 

İşte, bu duygularımı ifade etmek için, huzurlarınıza geldim; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum efendim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, maddemiz dört fıkradan ibarettir; ancak, 33 önerge vardır; bunlardan, 

16'sını geliş sırasına göre işleme koyacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 894 sıra sayılı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 564 Sayılı-Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Tasa
rısının 2 nci maddesinin, birinci fıkrasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Gerekli haller, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir." 
Ahmet Şeref Erdem Cafer Sadık Keseroğlu Turgut Tekin 

Burdur Sinop Adana 
Bestami Teke İrfettinAkar Mehmet Özkan 

Hatay Muğla İzmir 
Gerekçe: 
Maddeye, önerilen ibarenin eklenmesiyle "gerektiği takdirde" ibaresiyle kastedilen gerekli 

hallerin nasıl belirleneceğine açıklık getirilmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 16 önerge okunacaktır. Divan üyesi arkadaşımızın, önerge

leri, oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya

pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
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2 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "bulunduğu hal ve mahiyeti" ibaresinin, "bulunduğu durum 
ve niteliği " şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bestami Teke Ahmet Şeref Erdem Turgut Tekin 
Hatay Burdur Adana 

îrfettinAkar Mehmet Özkan 
Muğla İzmir 

Gerekçe: Maddenin bu fıkrasındaki ibarenin önergemiz doğrultusunda değiştirilmesi halinde 
kastedilen husus daha anlaşılır duruma gelmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya

pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "yürürlükte olan" ibaresinin, "yürüklükte bulunan" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. v 

ÎrfettinAkar Bestami Teke Turgut Tekin 
Muğla Hatay Adana 

Mehmet Özkan Hüseyin Aksoy 
İzmir Eskişehir 

Gerekçe: Maddenin bu fıkrasındaki söz konusu ibarenin önergemiz doğrultusunda değiştiril
mesi halinde gümrük tarifesinin yürürlükte bulunduğu halinin kastedildiği daha iyi vurgulanmış 
olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkalığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılası Hakkında Kanun Tasarısının 2 
nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

"Eşya ticaretiyle ilgili özel hükümlerle belirlenen diğer tüm önlemler, gerekli hallerde sözko-
nusu eşyanın tarife pozisyonuna göre tatbik edilir." 

Bestami Teke Ahmet Şeref Erdem Turgut Tekin 
Hatay Burdur Adana 

Cafer Sadık Keseroğlu İrfettin Akar 
Sinop Muğla 

Gerekçe: 
Maddenin bu fıkrasının, önerilen şekilde değiştirilmesi halinde, anlam daha açık hale getirile

cek ve diğer önlemlerin tümünün kastedildiği açıkça belirtilmiş olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 sayılı Gümrük Kanunuyla bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki "eşyaya uygulanacak" ibaresinin "eşya için uygu
lanacak" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Şeref Erdem 1 Cafer Sadık Keseroğlu Turgut Tekin 
Burdur Sinop Adana 

Bestami Teke İrfettin Akar 
Hatay Muğla 
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Gerekçe: 

Önerdiğimiz bu değişiklikle, uygulanacak vergi oranlarının, eşya yerine eşyanın sahibini 
ve/veya mükellefini ilgilendirdiği açıklanmış olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 sayılı Gümrük Kanunuyla bu Kanunda Değişiklik Ya

pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ye (c) bentlerindeki "Türk Gümrük Tarife Cetvelini" iba
resinin, "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Tarife Cetvelini" olarak değiştirmesini arz ve teklif ederiz. 

Bestami Teke Ahmet Şeref Erdem Turgut Tekin 
Hatay Burdur Adana 

Mehmet Özkan İrfettin Akar 
izmir Muğla 

Gerekçe: 

Maddenin ikinci fıkrasının bu bentlerindeki değişiklikle, gümrük tarife cetvelinin Türkiye 
Cumhuriyetine ait olduğu sarahaten belirtilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendindeki "bazı eşyaya" ibaresinin "bazı eşya için" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfettin Akar Bestami Teke Turgut Tekin 
Muğla Hatay Adana 

Hüseyin Aksoy Mehmet Özkan 
Eskişehir İzmir 

Gerekçe: \ 
Önerilen değişiklikle, gümrük vergileri muafiyeti veya indiriminin eşyaya değil, mükellefe uy

gulandığı yazım tekniğine uygun olarak açıklanmış olmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendindeki "tercihli bir tarife" ibaresinin "tercihli tarife" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Şeref Erdem Cafer Sadık Keseroğlu Turgut Tekin 
Burdur Sinop Adana 

Bestami Teke İrfettin Akar Mehmet Özkan 
Hatay Muğla İzmir 

Gerekçe: 
Önerilen değişiklikle, tarifenin tercihli olarak uygulanacağı daha açık hale getirilecek. Yani 

"bir" ibaresi metinden çıkarılarak yazım tekniğine uygunluk sağlanacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 

- 1 2 0 -



T.B.M.M. B : 2 7 9 .11 .1995 0 : 6 
2 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "özel alanlara" ibaresinin "özel ve genel alanlara" olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

IrfettinAkar Hüseyin Aksoy Tugut Tekin 

Muğla Eskişehir Adana 
Mehmet Kâzım Dinç Bestami Teke 

Kocaeli Hatay 

Gerekçe: Sadece özel alanlarda değil genel alanlarda da yapılacak olan eşya ticaretine ilişkin 
tarife dışı önlemlerin uygulanması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya

pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki; ikinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen "tarife uy
gulamasının" ibaresinin, ikinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen "tercihli tarife uygulamala
rını" ve (f) bendinde belirtilen "tarife uygulanmasının" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

IrfettinAkar Hüseyin Aksoy Tugut Tekin 

Muğla Eskişehir Adana 

Mehmet Kâzım Dinç ' Bestami Teke 

Kocaeli Hatay 
Gerekçe: 2 nci maddenin (d) ve (e) bentlerinde tercihli tarife uygulamalarından bahsedildiği 

için bunun üçüncü fıkrada geçen açıklamalarda özellikle belirtilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "tarife kotaları" ibaresinin "miktar ve tarife kotalarının" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. . 

İrfettinAkar Hüseyin Aksoy Tugut Tekin 

Muğla Eskişehir Adana 

Mehmet Kâzım Dinç Bestami Teke 

Kocaeli Hatay 
Gerekçe: Önerilen değişiklikle alınacak önlemlerin sadece tarifeyle sınırlı olmaması, miktar 

kotalarının da alınacak önlemlere gerekçe olması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "bir diğer cetvelin alt pozisyonunun" ibaresinin "bir diğer 
cetvelin alt pozisyonunun ve açılımlarının" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Şeref Erdem Cafer Sadık Keseroğlu Turgut Tekin 
Burdur ^ Sinop Adana 

Bestami Teke İrfettinAkar 
Hatay Muğla 
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Gerekçe: 

Daha detaylı mal veya eşya ayrımına gidilmesi durumunda, hazırlanan cetvelin alt pozisyonu
nun açılımlarına daha ihtiyaç olacağından, bunu açıkça belirtmekte yarar olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 Sayılı Gümrük Kanunuyla Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci satırında yer alan "veya" kelimesinin "ve/veya" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfettinAkar Hüseyin Aksoy Tugut Tekin 

Muğla Eskişehir Adana 
Mehmet Kâzım Dinç Bestami Teke 

Kocaeli Hatay 
Gerekçe: 
Söz konusu fıkrada geçen ifadelerin de gerektiğinde bir arada aranabilmesi şartının getirilme

si düşünülmüştür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "mahiyeti nedeniyle" ibaresinin "mahiyeti itibariy
le" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Şeref Erdem Cafer Sadık Keseroğlu Turgut Tekin 
Burdur Sinop Adana 

Bestami Teke İrfettin Akar 

Hatay Muğla 

Gerekçe: -
Bu değişiklikle, maddenin kanun yazma tekniğine daha uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "tarife kotaları" ibaresinin "miktar ve tarife kotala
rı" değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Şeref Erdem Cafer Sadık Keseroğlu Turgut Tekin 

Burdur Sinop Adana 

İrfettin Akar Bestami Teke 
Muğla Hatay 

Gerekçe: 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ilavemize paralel olarak burada da mik
tar kotalarını belirtmemizin gerektiği düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
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2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "bazı eşyanın" ibaresinin "gümrük yönetmeliği eki 
listesinden belirtilen eşyanın" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Şeref Erdem Cafer Sadık Keseroğlu Turgut Tekin 

Burdur Sinop Adana 

Mehmet Kâzim Dinç Bestami Teke 
Kocaeli Hatay 

Gerekçe: Gümrük vergilerinden indirime veya şartlı muafiyete tabi tutulacak eşyanın liste şek
linde belirlenmesi, uygulamada ileride yer alacak belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır. 

BAŞKAN - Şimdi aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 

En aykırı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 894 sıra sayılı 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Gerekli haller Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir." 

Ahmet Şeref Erdem 
Burdur 

t' ' ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ne buyurur efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. . • 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 
Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok
tur. • • v . ' 

Grupların temayülü de göstermektedir ki, yeni bir ara vermeden sonra da, karar yetersayısını 
bulmak mümkün değildir. 

Bu sebeplerle, alman karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 10 Kasım 
1995 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.49 

— m -
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
' • / . ' - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ruhsatlı ve av tezkereli silahlara ilişkin sorusu 

ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'tn yazılı cevabı (7/7279) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 
" '•: istanbul 

Basma yansıyan haberlerde Türkiye'de şu anda ruhsatlı, av tezkereli silah sayısının yaklaşık 2 
milyon olduğu; bu silahların büyük bir bölümünü pompalı tüfeklerin oluşturduğu ifade edilmekte
dir. Yine aynı haberlere göre Türkiye'de 4 milyon civarında kayıt dışı silah vardır. 

- ifade edilen rakamlar doğru mudur? 
- Avcılık ve atıcılık uzmanlarının ifadesiyle, pompalı, tüfeklerle avcılık yapılamayacağına 

göre bu silahları alanlar hangi amaçlarla almaktadırlar? Bu silahların veriliş nedeni nedir? 

- Kamuoyuna yansıyan kayıtdışı silah sayısı 4 milyon civarında ise bu silahlanma yarışının 
amacı nedir? 

T . C . . •• . " < • , . 

içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.O.12.01.01-258808 9:11.1995 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığının 13.10.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7279-15257-54649 
sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Ülke genelinde mevcut olan ruhsatlı yivsiz av tüfeği sayısı 2 144 142 adettir. 

Namlularında yiv-set-bulunmayan pompalı tüfeklerde av tüfeği sayılmakta, mevzuatımızda bu 
tüfeklerle avcılık yapılamayacağına dair yasaklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Teoman Ünüsan 
içişleri Bakanı 

2. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, İstanbul'da uyuşturucu kullanımına karşı yapılan 
denetimlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'in yazılı cevabı (7/7298) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gençler arasında uyuşturucu kullanımı büyük şehirlerimizde, özellikle de istanbul'da giderek 
yaygınlaşmaktadır. Bu konuda aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe, 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Dr. Cem Kozlu 

istanbul 
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Sorular > 

1. İstanbul'da son bir yıl içinde uyuşturucu sattığı belirlenen kaç kişi tutuklanmıştır? 

2. İstanbul'da son bir yıl içinde kaç gece klubü ve bar'a işletme ruhsatı verilmiştir? 

3. İstanbul'daki gece klubü ve bar'larda uyuşturucu denetimi, yaşı küçük olanların bu gibi yer
lere girmeleri yasağına uyulup uyulmadığı nasıl denetlenmektedir? 

4. Söz konusu denetleme görevi kaç kişi tarafından yerine getirilmektedir? Bu sayı yeterli mi
dir? 

5. Polis teşkilatı içinde denetleme görevini kötüye kullanan görevli tespit edilmiş midir? Edil
miş ise bu görevlilerin sayısı kaçtır, ne gibi bir ceza uygulanmaktadır? 

6. Emniyet güçlerimizin sokakta satılan uyuşturucu ile mücadele yöntemi nedir? Bu konuda 
gerekli ve yeterli teknoloji mevcut mudur? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü ' 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-258809 9.11.1995 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 13.10.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7298-15286-54734 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Cem Kozlu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazı
lı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

İstanbul İlinde bir yıl içerisinde uyuşturucu sattığı, bulundurduğu veya satışa aracı olduğu, 
imal, ithal ve ihraç ettiği tespit edilen 1271 şahıs yakalanmış, bunlardan 775'i tutuklanmıştır. 

1995 yılı içerisinde 4 adet gece kulübüne ve 66 adet bar'a ruhsat verilmiştir. 

Gece. kulübü ve bar'ların denetimi, görevlilerce sık sık kontrol edilmekte, bu gibi yerlerde gö
rülen 18 yaşın altındaki gençler ve ailelerine uyuşturucu konularında aydınlatıcı bilgiler verilmek
te, uyuşturucunun tehlikeleri anlatıldıktan sonra gençler ailelerine teslim edilmekte ve yasaları ih
lal eden işyeri sorumluları hakkında yasal işlemler yapılmaktadır. 

Denetlemelere katılan personel sayısı yeterlidir. Ayrıca her ilçe kendi bünyesinde yeteri kadar 
personel ile denetim yapmaktadır. Denetim görevi esnasında görevini kötüye kullanan personel ol
mamıştır. 

Emniyet güçleri uyuşturucu ile mücadelede gelişmiş ülkelerde kullanılan her türlü teknik araç-
. gereç, dedektör ve eğitilmiş köpek kullanma imkânlarına sahiptir. Ayrıca, vatandaşlardan gelen her 
türlü ihbarlar değerlendirilmekte, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmakta, okullarda seminerler 
düzenlenmek sureti ile öğrenciler ve aileler bilgilendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Teoman Ünüsan 

* İçişleri Bakanı 

3. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Yalova'da bazı belediye başkanlarına yapılan 
saldırılara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teomon Ünüsan'in yazılı cevabı (7/7300) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Son zamanlarda Kuşadası'nda meydana gelen olaylara benzer olayların sık sık tekrar ettiği gö

rülmektedir. En son olarak geçtiğimiz hafta sonunda da aynı olayın benzeri Yalova Esenköy Bele
diye Başkanımız Kadir Kaya'nın başına gelmiştir. 

Soru 1. Bu olaylardan önce bazı çıkar gruplarınca Yalova ilimizin Koru ve Çınarcık Belediye 
Başkanları da saldırıya uğramışlardır. En son olarakta Esenköy Belediye Başkanımız aynı grupla
rın saldırısına uğramıştır. Bu da gösteriyor ki, bu gibi konularda Bakanlığınızca her hangi bir ted
bir alınmamıştır. Bu konuda bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

Soru 2. Bu konularla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? 
Soru 3. 3 aydır Yalova İlimize Vali tayini yapılmamasının sebebi nedir? 
Soru 4. Bütün Belediye Başkanlarımızı koruma altına almak konusunda bakanlığınızca bir ça

lışma yapılmakta mıdır? 
• , . T . C . •• . ' • . " ' " • • • > : . • ' - - ' ' 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01-258810 9.11.1995 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 13.10.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7300-15288-54736 

sayılı yazısı. v 
Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Yalova İli Çınarcık İlçesi Esenler Belediye Başkanı Kadir Kaya'nın tabanca ile vurulma ola

yı, siyasi bir olay olmayıp, olayın eskiden beri tarafların arasında devam eden bir husumetten do
layı meydana geldiği anlaşılmıştır. 

Sanık Kemal Küçük, 19.9.1995 günü yakalanarak adlî mercilere çıkartılarak tutuklanmıştır. 
Vali atamaları, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaş

kanının onayı ile yapılmaktadır. . -
Yalova İline Vali atanmasına ilişkin kararname Bakanlığımızca hazırlanarak Başbakanlık ma

kamına sunulmuş olup, ilgili makamların imzasını mütakip 29.10.1995 tarih ve 95/7483 sayılrBa-
kanlar Kurulu Kararı ile Osman Nuri Eyövge Yalova Valiliğine atanmıştır. 

3713 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu"nun 20 nci maddesine istinaden Başbakanlık,tarafın
dan yürürlüğe konulan "Koruma Hizmetleri Yönetmeliği"nin 8 inci maddesinin; "Korumaya alın
madıkları takdirde can güvenliklerinin tehlikeye düşeceği hususunda açık ve maddî emareler bu
lunduğu anlaşılan kamu görevlileri/talepleri halinde korumaya alınabilirler" hükmüne göre koru
ma işlemlerinin yürütüldüğü, Belediye Başkanlarının tamamının korunmalarına ilişkin özel bir 
uygulama bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. , 
r Teoman Ünüsan 

İçişleri Bakanı 
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1996 Mali Yılı Genci ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısına 

verilen oyların sonucu: 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğiitcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Bilal Güngör 
Mehmet Seyfi Oktay 
Yücel Seçkiner 
İbrahim Tez 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 

Üye Sayısı : 
Kullanılan Oy : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

450 
163 
154 

9 
— 

• — 
265 

22 

{Kabul Edenler) 

Hayri Doğan 
Ali Karataş 

Hasan Namal 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 

Ekrem Ceyhun 

Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuççuoğl 

Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 

Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 

u 

, 

Ahmet Şeref Erdem 

Kanunlaşmıştır. 

^ 

; 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 

Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
M. Fevzi Yalçın 
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T.B.M.M. 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdiilkadir Ateş 
Mehmet Özkaya 
Harman Özüberk 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
İsmail Cem 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Halil Orhan Ergüder 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Ercan Karakaş 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Marufiu 
Gürol Soylu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
İsmet Kaya Erdem 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 

B : 2 7 9 . 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekiriel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
ÜmitCânuyar 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

1995 0 : 6 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN ' 
İlyasAktaş 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlü 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

•• V A N 

Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

11 . 
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T.B.M.M. 

ANKARA 
Orhan Kilercioğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
GİRESUN 
Rasim Zaimoğlu 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer (B.) 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H. UluçGürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın ' 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

B : 2 7 9 .11 .1995 
(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 

Nami Çağan 

İbrahim Özdemir 

0 : 6 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
FaikAltun 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal (B.) 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Hasan Ekinci (B.) 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
İsmet Sezgin (Başkan) 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ömer Lütfi Coşkun 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen (B.) 
Abdül kerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezcn 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
AvnîAkyol 
Necmi Hoş ver 
Abbas Inceayan 
BURDUR 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar (B.) 
Şükrü Erdem 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 

IZMIR 
Nevzat Çobanoğlu 
RİZE 
Mustafa Parlak 
YOZGAT 
Mahmut Orhon 

Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan (B.) 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin (B.) 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul (B.) 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

- 129 - • 



T.B.M.M. 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir (B.) 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymeri 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar (B.) 
M. îstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
imren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Tansu Çiller (Başbakan) 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün , 
İsmail Safa Giray 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Çavit Kavak 
Coşkun Kırca (B.) 
Recep Ercüment Konukman 

B : 2 7 9 . 1 1 . 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğultay (B.) 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
SabriÖztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevi gen (B.) 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu (B.) 
Timur Demir 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın (B.) 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp (B.) 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

1995 0 : 6 
KIRIKKALE 

i M. Sadık Avundukluoğlu 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar (B.) 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hasan Avşar 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak . 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan.Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
Mustafa Yılmaz 

. MANİSA 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA , 
Muzaffer İlhan 
NevşatÖzer • 
Erman Şahin 

- 1 3 0 -



T.B.M.M. 
MUŞ • 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran (B.) 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN ' 
Cemal Al i şan 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 

B : 2 7 9 . 1 1 
Nafiz Kurt (B.) 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu (B.) 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak . 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
ibrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 

(Açık Üyelikler) 

1995 0 : 6 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemal ettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner (B.) 
Bülent Ecevit 
Necdet Yazıcı 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

1 
2 
1 
1 
1 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 
İSTANBUL 
MARDİN 

4 
1 

•2 

3 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
27 NCt BİRLEŞİM 9 111 . 1995 PERŞEMBE Saat : 14.00 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

;. X 1. — 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet 
Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerimin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair 
Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 892) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

W»)M ıM|g^^*@«^Q^——*4>-
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve,Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
(6.7.1992) , 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S .Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınârlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 



7 
. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 33.7) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) , 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10. — Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

M, — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 13. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

14. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

' • . ' ) , ' - . ' , - • 

15. —- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 16. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Pian ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

17. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun1 Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 18. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat id
dialarının Üzenine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla, 
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Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açıllmasına İlişkin Önergesi ve Mecllis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 1.3.1995) 

IX 19. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

X 20. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tari
hi : 14.5.1992) 

21. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

23. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'niin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/4S8, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

24. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

25. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 26., — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 27. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Mat-
kap'ın; özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) 
(S. Sayısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

— 4 —. 
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28. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletıvefcii İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan- Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Telclifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (S. Sayısı : 874) »(Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

30. — Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 2.11.1995) 

31. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarıları ile Bolu Milletvekili Necmi Hoşyer ve 69 Arkadaşımın Terörle Mücadele Ka
nununa Bir Ele Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/515, 2/521, 1/559) (S. Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 18.7.1995) 

X 32. —' 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Millet
vekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş /Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma ta
r ihi : 9.6.1995) 

33. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan 
Sungurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletveküi Nev
zat Ercan ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 
867) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

• — 5 ~ 



KANUN TASARI VE rJTEICLİFLERtYI,E 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLEM 

X 34. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'm, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil 
Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal • .Bildirim/inde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
3.7.1992) 

35., — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya-
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı ; 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

36. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayı
nın İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak ilan Edilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayı
sı : 808) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

37. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

38. -— Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Karaparanın Aklan
masının Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/776) (S. Sayısı : 893) (Dağıtma tarihi : 2.11.1995) 

39s — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/869) 
(S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 14.8.1995) 

40. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

41. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararauamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(Ş. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

42. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve' MiiMî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 
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X 43. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize En
deksli Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/İ311, 2/İ328, 2/1404) (S. Sayısı : 
866) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

44. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kamın Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının; Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

• Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı : 827) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

45. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabuiü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

46. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

47. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

48. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : i.7.1993) 

49. —-. Kadın ye Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtma tarihi : 13.2.1995) 

50. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

51. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 
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7 
KANUN TASARI VE TEİOOÎFLERÎYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

52. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Mıillî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sa
yısı : 303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

53. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

54. —r Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Ta
rihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürele
rinin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum 
Milletvekili Ateş Amikİioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Ola
rak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal.işler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/146, 2/604) (S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

55. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519 ,2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

56< — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğiu, Bursa 'Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifli ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

57. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkinda Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına '• İlişkin' Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

58. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü' Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanım Tek
lifi ve •Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 
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59. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihli : 8.10.1992) 

60. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 1 5Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319)'(Dağıtma tarihi': 4.3.1993) 

613 — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesıinnı 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

62. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

63. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkila
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /490) (S, Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

64* — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayı
sı: 151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 65. — Göç İdaresi Teşkilat,. ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

66. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair • Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

67. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

68. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 
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69. . -Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/40Ö) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma ta
rihi : 15.6.1992) 

70. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme'Kurumu Ku
ruluş. Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

71. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/381) (S. Sa
yısı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

72. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
[Canıma Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

73. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

74. ~- Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

75. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Sidahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kamın Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

76. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'mm, 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

77. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin-Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 
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78. — Trabzon Milletvekili Kcmalcttin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

79. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi : 1.6.1992) 

80. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

81. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı Su
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

82. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

83.• — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma-
tarihi : 21.9.1992) 

84. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenîsinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

85. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

86. — Edime Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Ş^hin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair-Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tariiü : 1.10.1992) 
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. ! . . : . 
88. —- İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 

1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

89. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ye Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

90. • — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Mıillî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

91. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

92. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Datıa Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

94. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

95. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şe
hit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Blir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

96j, — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi": 6.11.1992) 

97.":— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek ve Tüzelkişilerden Alınan Elektrik 
Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 
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98, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fi
kir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun TeMıifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tari
hi : 19.11.1992) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

100̂  — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

101. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S .Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

103. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

104. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Başka
nının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nunun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

— 13 — . . . 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

108. ~ -Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten 
Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 243) 
(Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûra
nın Kuruluş ve Görevlerıi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/454) (S. Sayısı : 244) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

111. —Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Ge
çici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

112. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

113. ~~ Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

114. _ Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

115. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) ' 

116. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993.) 

117. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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118. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

119. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

120. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

121. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Pro
jesi Bölge Kalkınma İdares'i Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

122. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

123. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

124. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üre
ten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ye Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 18.5.1993) 

125. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

126. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
ve Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1993) 

127. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşları
na İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygula
nacak Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) 
(Dağıtma tarihi : 9.11.1993) 
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128. —Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

129. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Mu
harip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

130. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanı ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı: 386) (Dağıt
ma tarihi : 3.12.1993) 

131. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Rapora (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi: 7.12.1993) 

132. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Meri 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

133., — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

134s — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

135* — Eskişehir Milletvekili î. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıt
ma tarihi : 31.12.1993) 

136. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

137. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı Di
siplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994) 
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138. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis-
• yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10,2.1994) 

139. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alırıma önergesi 
(2/64 )(S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

140. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

141. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasr Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

142. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

,143. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/664) (S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

144. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

145. — • 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) 
(S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. — îcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

148. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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149. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

150.— İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usuîü Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

151. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kumlusu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. 
Sayısı.: 607) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

152. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S .Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153., — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletve
kili Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

154. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının, 8.3.1950 Ta
rih ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mı Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayışı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. —- Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun, ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir'Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157.| — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

158. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişlerıi Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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159. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır Mil
letvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

160. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın, Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

161. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

162. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

163. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

164. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 165. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge
çirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

166. — 5434 Sayılı T.'C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

167. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1 /479) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 168. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması 
ile İlgili Kanun Teklifi-ve İçtüzüğün 38 inci Maddes-' Uyarınca Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

169.. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 
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170. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nunun 16 ııcı Maddesiniin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

171. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurla
rı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 'inci 
Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 
656) (Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

172. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

173. T- Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

174. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

175. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Snaayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı' : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

176. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı,: 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

177.V— Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

178. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş-
ri komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

179. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

180. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Tek-
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lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) 
(S .Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 181. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sa
yısı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

182. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansr ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

Î83. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Da
ğıtma tarihi : 13.10.1994) 

184. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S.'Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasmın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Rapora (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

187. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Rapora (1/734) (S. Sa
yısı .': 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) v 

X 188. '—' Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/475) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

X 189. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili Zü-
beyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719)(Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 190.. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
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X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 192.— Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı ; 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 193. —Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı-ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11,1994) 

X 195. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) ' - . . ' • / 

X 196. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X 197. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın
da İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/700) (S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının.Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
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201. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namemin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 

X 203. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komiisyonları 
raporları (1/761 )(S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11:1994) 

204. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 206. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 207 — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişik
liklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

208. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının, 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

209. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) i 

210. — istanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özer İda
resi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 
759) (Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
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X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki-Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X212.<— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair' Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 213. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı: 767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) , 

X 215. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

216. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

217,— Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Sincanlı ilçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

218. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

219. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 220, — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
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nun Teldifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alın
ma Önergesi (2/1079) (S. Sayısı : 770) (Dağıtma tarihi : 24.2.1995) 

221. — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısr: 780) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1995) 
X 222. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Mil

letler Sözleşmesıinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S." Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

X 223. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (î/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

224. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 228.••— Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna „Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

229, — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Ta
rih ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) 
(S. Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanuı Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20:3.1995) 
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231. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

232. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

233. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

234. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer, Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

X 235. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasınm ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi : 24.3.1995) 

236. •— Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yar
dım Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmes ne İlişkin Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma öner
gesi (2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

237. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 mcı Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 
810) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

238. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

239. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Ta
rihî Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Da
ğıtma tarihi;: 7.4.1995) 
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240. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Ar
kadaşının, Manisa Milletvekilli Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sa
yısı : 817) (Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

241. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Ka
nununun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1216) {S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi :18.4,1995) 

X 242. — Türkiye Cummhuriyeti ile Estonya Cummhuriyeti Arasında Kültür, Eği
tim, Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanım Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) 
(S. Sayısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

243^— Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna - Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Ge
çici Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1995) 

X 244.—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) ' 

246. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

247. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Çevre Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcu-
oğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuv/etleri Personel Ka
nununa Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayı
sı : 825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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249. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakhında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sa
yısı : 826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi '•: 26.4.1995) 

252. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi 
Nüfusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu •Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

253. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak: 
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Görö Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

254. —- Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Be
lediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi.ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995). 

255. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Be
lediye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine. Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

256. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

257. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

258. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 
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259. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza kanununun 510 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi :. 1.6.1995) 

260. —- İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

.261,,— Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi :1.6.1995) 

262. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına Miskin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/11,77) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

263. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovah'nın, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

264. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm 765 Sayılı Türle Ceza Kanununun 
536 ve 637 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 
846) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

265. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 
uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/958) (S. Sayısı : 848) {Dağıtma tarihi•': 5.6.1995) 

266. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşı
nın Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

267. —Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve -Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) 
(S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 
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X 268. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kânun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 269. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıt
ma tarihi : 8.6.1995) 

270. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nm Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 271 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayı
sı : 856) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

X 272. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları : (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

273. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

274. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuv
vetleri İçhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma ta
rihi :22.6.1995) 

275. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) S. 
Sayısı : 863) (Dağıtanı tarihi : 22.6.1995) 
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276. — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 
Tarihli ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Millet
vekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının ön
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

277. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344). (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 11.7.1995) 

278. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7.1995) 

279. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 Arkadaşının, Bilecik Milletvekili 
Mehmet Seven'in, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Erzincan Milletvekili Mus
tafa Kul'un, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı ve 3 Arkadaşının, Çankırı Mil
letvekili Nevzat Ayaz ve 9 Arkadaşının, Kastamonu Milletvekilleri Nurhan Tekinel ve 
Münif Islamoğlu'nun, Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve Antalya Milletvekili 
Hasan Çakır'ın, Aksaray Milletvekilleri Mahmut Öztürk ve Halil Demir'in, Yozgat 
Milletvekilleri Alparslan Türkeş ve Yaşar Erbaz'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Ordu Milletvekili Hasan Kılıç'ın, Giresun 
Milletvekili Rasım Zaimoğlu ve 8 Arkadaşının, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 
ve 7 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Koray Aydın'm, Gümüşhane Milletvekili Lütfi 
Doğan ve 17 Arkadaşının, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Konya Milletvekili 
Ali Günaydın ve 5 Arkadaşının, Amasya Milletvekili Haydar Oymank'm, Adıyaman 
Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın, Aksaray Mil
letvekilleri Mahmut Öztürk, Halil Demir, İsmet Gür ve 40 Arkadaşının, Kırklareli 
Milletvekilleri Ahmet Sezai Özbek ve Cemal Özbilen'in, Yozgat Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 54 Arkadaşının, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Rize Milletvekili 
Ahmet Kabil'in, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, İzmir Milletvekili Işılay Say-
gın'ın, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, Mardin Milletvekili Mehmet 
Gülcegün'ün, Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, Martın Milletvekili Hasan Ak-
yol'un, Batman Milletvekili M. Adnan Ekmen'in, Bayburt Milltvekili Ülkü Güney' 
in, Ordu Milletvekilleri Şükrü Yürür, Nabi Poyraz, Bahri Kibar ve 5 Arkadaşının, 
îzmir Milletvekili Mehmt Özkan'ın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bit
lis Milletvekili Zeki Ergezen ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Süleyman Hatin-
oğlu'nun, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
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Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (2/747, 2/878, 2/888, 2/906, 2/947, 2/977, 2/1039, 2/1042, 2/1064, 2/1101, 
2/1112, 2/1120, 2/1122, 2/1146, 2/1167, 2/1199, 2/1209, 2/1232, 2/1233, 2/1237, 2/1240, 
2/1245, 2/1247, 2/1256,' 2/1260, 2/1272, 2/1286, 2/1305, 2/1396, 2/2/1416, 2/1418, 
2/1422, 2/1459, 2/1461, 2/1462, 2/1463, 2/1464, 2/1467, 2/1469, 2/1470, 2/1471, 2/1472, 
2/1473, 2/1474, 2/1475, 2/1476, 2/1477, 2/1478) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
14.8.1995) , 

280. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın;-506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler. Komisyonu Raporu (2/1501) (S. Sayısı : 882) (Dağıt
ma tarihi : 14.8.1995) . 

281. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/938) (S. Sayısı : 891) (Dağıtma tarihi : 31.10.1995) 

X 282. — Doğru Yol .Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat.Ercan 
ile Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 4 Arkadaşının; 24.4.1983 Tarih ve 2820 
Sayılı Siyasî Partiler Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1527) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1995) . '• '" • ' . • : 

283. ;— 'Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısrve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/917) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma tarihi : 
7.11.1995) .' , ' 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 5 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 894) 

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/928) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 13.10.1995 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-869/4728 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.10.1995 tarihinde kararlaştırılan "Gümrük 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"" ile gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan An
kara Anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış, 4.2 1965 tarih ve 397 sayılı Kanunla onaylan
ması uygun bulunmuş ve 22.10.1964 tarih ve 6/3820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylana
rak 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Sözkonusu anlaşmanın 2 nci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkralarında; anlaşmanın amaçlarına ulaş
mak için 3,4 ve 5 İnci maddeler uyarınca zaman içerisinde bir Gümrük Birliği kurulacağı ve ortak
lığın, hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem adı verilen safhadan sonra sağlanacağı belirtil
mektedir. 

Anlaşmanın 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası; Tarafların geçiş dönemi içerisinde karşılıklı ve 
dengeli yükümlülüklere dayalı olarak, aşamalı bir şekilde gümrük birliği kuracakları ve ortaklığın 
iyi işlemesi,.bunun gerektirdiği ortak tedbirlerin geliştirilmesi için ekonomik politikalarını uyum-
laştıracaklarını hükme bağlamıştır. 

Yukarıda sözü edilen geçiş döneminin gerçekleşme şartlan, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili 
hükümlerini tespit etmek üzere 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanmış bulunan Katma 
Protokol ise, 22.7.1971 tarih ve 1448 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve 21.12.1972 
tarih ve 7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe gir
miştir. Sözkonusu Protokolün 10 ve 11 inci maddeleri ile geçiş döneminin, Protokolün yürürlüğe 
giriş tarihinden itibaren 22 yıl sürmesi öngörülmüştür. Buna göre, Toplulukta serbest dolaşım ha
linde olan ve Protokol kapsamında bulunan ürünlerin Türkiye'ye ithalinde alınan gümrük vergile
rinin belli bir süre içinde sıfırlanması; bazı ürünlerin 12 yıl, bazı ürünlerin ise 22 yıl içinde güm
rük vergilerinin sıfırlanması hedeflenmiştir. Topluluk ise, Türk sanayi ürünlerinin ithalâtından ge
çiş döneminin başladığı tarihten itibaren gümrük vergisi almamaktadır. Bahse konu geçiş dönemi 
1995 yılının sonunda tamamlanacaktır. 

Katma Protokolün 6 ncı maddesi; geçiş dönemi içerisinde tarafların gümrük konusundaki ka
nun, yönetmelik ve idarî tasarruflarını, birbirine yakınlaştıracaklarını hükme bağlamıştır. 
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Son olarak, Avrupa Birliği - Türkiye Ortaklık Konseyi tarafından 6.3.1995 tarihinde kabul edi
len, taraflar arasında sağlanacak gümrük birliğinin esaslarını içeren Kararın 26 ncı maddesinde aşa
ğıdaki husus hükme bağlanmıştır: ' ' 

"Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinde, Türkiye, Topluluk Gümrük Kodunu oluşturan (EEC) 
2913/92 sayılı ve 12 Ekim 1992 tarihli Konsey Yönetmeliği ile onun uygulama hükümlerini belir
leyen (EEC) 2454/93 sayılı ve 2 Temmuz 1993 tarihli Komisyon Yönetmeliğini temel alan aşağı
daki konulara ait hükümleri benimseyecektir: 

a) Eşyanın menşei 
. b) Eşyanın gümrük kıymeti 
c) Gümrük Birliği Bölgesine gelen eşyanın gümrüğe sunulması 
d) Gümrük beyanı 
e) Serbest dolaşımına giriş 
f) Askıya alma düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük işlemleri 
g) Eşyanın dolaşımı 
h) Gümrük yükümlülüğü 
i) Başvuru hakkı 

Bu bakımdan, kısaca Topluluk Gümrük Kodu diye adlandırılan Konsey Yönetmeliğinin ana 
müesseselerinin millî mevzuatımıza yansıtılması zorunluluğu doğmuştur. Esasen, temel müessese
leri uluslararası gümrük sözleşmelerine dayanılarak hazırlanan Topluluk Gümrük Kodunun getir
diği düzenlemelerin büyük bir kısmı, halen Türk Gümrük Kanununda yer almakta ve yıllardır uy- . 
gulanmaktadır. Diğer taraftan, Türk Gümrük Kanununda bulunmamakla birlikte, Topluluk Güm
rük Kodunda bulunan bazı hususlar ekonomik faaliyetlerin olumlu yönde gelişimini sağlayan ve 
bürokratik işlemleri azaltan düzenlemeler olarak değerlendirilmektedir. 

Bu Kanun Tasarısı, Topluluk Gümrük Kodunda yer alan ve 6.3.1995 tarihli 1/95 sayılı Ortak
lık Konseyi Kararı gereğince gümrük mevzuatına yansıtılması gereken hükümlerin 1615 sayılı 
Gümrük Kanununa dahil edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bu madde Kanun metni içinde kullanılan deyimlerin farklı şekilde yorumlanma
ması amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 2. - Gümrük Birliği sonrasında izlenecek dış ticaret politikaları gereği, bazı eşyanın ih
racatından da vergi alınması gündeme gelebilecektir. 1615 sayılı Gümrük Kanununun ithalata iliş
kin vergi ödeme mükellefiyetini düzenleyen 3 üncü maddesine bu yönde hüküm ilave etmek ama
cıyla, birinci fıkrada değişiklik yapılmıştır. 

Madde 3 - Bilindiği gibi gümrük birliğinin temel koşullarından biri üye ülkelerin kendi arala
rındaki ticaretten ithalat veya ihracat vergileri almamalarının yanısıra üçüncü ülkelere karşı bir or
tak gümrük tarifesi uygulamalarıdır. 

Bu bakımdan, 1615 sayılı Gümrük Kanununun gümrük tarifesine ilişkin hükümler içeren 4 ün
cü maddesi, Ortak Gümrük Kodunun tarife ile ilgili hükümleri doğrultusunda yeniden düzenlen
miştir. 

Maddenin ilk fıkrasında, gümrük vergilerinin vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte 
eşyanın bulunduğu hal ve mahiyeti esas alınarak yürürlükte bulunan gümrük tarifesine göre hesap
lanacağı hüküm altına alınmıştır. Fıkranın devamında, eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belir
lenmiş diğer önlemlerin eşyanın tarife pozisyonuna göre. uygulanacağı belirtilmiştir. Bu durumda, 

* t 
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bir eşyanın ithalatına veya ihracatına bir önlem getirilmek isteniyorsa, eşyanın ticarî markası veya 
ticarî isminin değil, Kombine Eşya Nomanklatüründe yeralan pozisyon numarası ve gümrük lite
ratürü ile belirlenmiş ismi gözönünde bulundurulacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında gümrük tarifesinin kapsamı belirlenmiştir. Buna göre, gümrük ta
rifesinin yürürlükte bulunan Türk Gümrük Tarife Cetvelini; tamamen veya kısmen Türk Gümrük 
Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife ön
lemlerinin uygulanması için tespit edilen cetvelleri; gümrük tarifesinde yer alan gümrük vergi oran
larını; tarım politikası veya tarım ürünleri ile ilgili özel düzenlemelere ilişkin tarımsal malî yükle
ri; Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli tarife anlaşmalarında yer alan ter
cihli tarife uygulamalarını; Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya top
rak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamalarını; bazı eşyaya koşullu olarak uygulanacak 
gümrük vergileri muafiyeti veya indirimi ile ilgili uygulamaları kapsadığı belirtilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, ikinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen tarife uygula
malarının belirli bir ithalat hacmi ile sınırlandırılması halinde, tarife kotalarının sözkonusu olduğu 
durumlarda tespit edilen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında; tarife tavanlarının sözkonusu olduğu 
durumlarda da Bakanlar Kurulu Kararı ile sona ereceği belirtilmekte ve "eşyanın tarife pozisyonu" 
kavramına açıklık getirilmektedir. Buna göre, sözkonusu deyimden, yürürlükteki hükümlere uygun 
olarak bir eşyanın girmesi gereken Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya ikinci fıkranın (b) bendin
de öngörülen diğer bir alt pozisyonu ile tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline da
yanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife önlem
lerinin uygulanması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyo
nunun saptanması anlaşılacaktır. 

Dördüncü fıkrada ise mahiyeti nedeniyle veya nihaî kullanım amacına bağlı olarak, tarife ko
taları kapsamında olsa dahi, bazı eşyanın gümrük vergilerinden indirime veya şartlı muafiyete tabi 
tutulacağı hallerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 4. - Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sağlayacağı gümrük birliğinin bir sonucu olarak^ 
trafik sapmalarının önlenmesi bakımından, aynı muafiyet ve istisna hükümlerinin her iki tarafın 
mevzuatında benzer şekilde yeralması gerekmektedir. Avrupa Birliğinin Ortak Gümrük Kodunda, 
bu maddenin benzeri bir hüküm yer almakta; muafiyet ve istisnaya ilişkin ayrıntılı düzenlemeler 
ise ayrı yönetmeliklerle yürürlüğe konulmuş bulunulmaktadır. Böylece, ekonomik ihtiyaçların ge
rektirdiği şekilde muafiyet düzenlemeleri yapmak ve bu düzenlemeleri sür'atle yürürlüğe koymak 
mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan, Avrupa Birliğinde değişen muafiyet ve istisna hükümleri
nin, kısa bir süre içinde Türk Gümrük Mevzuatına yansıtılması için, 1615 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinde yapılan değişiklik ile bu konuda düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakıl
mıştır. 

Maddenin devamında Cumhurbaşkanlığının zat ve ikametgâhı için gelen eşya ile millî güven
liğin sağlanması konusunda görevli kuruluşların ithal edecekleri eşyanın gümrük vergilerinden mu
af olduğu belirtilmiştir. 

Madde 5. - 1615 sayılı Gümrük Kanununun 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile güm
rük hattı ve gümrük bölgesi yeniden tanımlanmıştır. Buna göre gümrük hattı Türkiye siyasî sınır
larıdır. Türkiye gümrük bölgesi ise Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, 
iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir. 

Madde 6. - 1615 sayılı Kanunun 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 
Kanunla yürürlükten kaldırılan "Damping" başlıklı 21 inci maddesi, "Fikrî ve sınaî mülkiyet hak
larının korunması" başlığı altında yeniden düzenlenerek, bu konudaki yasal boşluk giderilmiştir. 
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Madde hükmüne göre, fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının korunması mevzuatı gereğince, mar
ka, coğrafî işaret, endüstriyel tasarım, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren haklar ile il
gili olarak hak sahibinin haklarına tecavüz eder mahiyetteki eşyanın gümrük işlemleri, hak sahibi
nin talebi üzerine veya sözkonusu eşyanın sahte markalı ya da telif hakkına tabi taklit mal tarifine 
uyduğuna ilişkin açık deliller olması halinde re'sen gümrük idareleri tarafından geçici olarak dur
durulacaktır. Bu durumda, gümrük idareleri, olayın özelliğine göre ithalatçının veya kamunun hak
kını güvenceye almak ye suiistimalleri önlemek amacıyla^ başvuru sahibinden teminat isteyebile
cektir. Başvurunun kabul edildiği tarihte şikâyet konusu eşya serbest dolaşıma girmiş ise, başvuru
nun gümrük idaresince kabul edilmesi, sözkonusu eşyanın gereğince muayene edilmeden ithaline 
izin verildiği gerekçesiyle hak sahibine tazminat hakkı doğurmayacaktır. Böylece, tazminat talebi 
ile karşı karşıya kalınacağı endişesi ile tüm ithal eşyasının gümrüklerde gereksiz yere muayeneye 
tabi tutulması önlenmiş olmaktadır. Durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren on gün 
içinde esas hakkında yetkili mahkemede dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar 
alınmazsa, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre iş
lem yapılacaktır. Maddenin devamında, sözkonusu eşyanın nasıl imha edileceği belirtilmekte ve 
yolcu eşyası ile posta kolileriyle gönderilen ticarî mahiyette olmayan eşyanın bu madde hükümle
rine tabi tutulmayacağı belirtilmektedir. 

Madde 7. - Gümrük Kanununun 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre, yerli mamul ve 
mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu gösterecek veya sandı
racak, üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eş
yanın (ihracatta kullanılacak olanlar hariç) Türkiye'ye ithali yasaktır. Ancak, Türk sanayisinde 
meydana gelen gelişmelerin bir sonucu olarak, Türk firmaları ile yabancı firmalar arasında işbirli
ği olanakları artmakta; bıi-firmalar arasında lisans, royalti veya patent anlaşmaları imzalanmakta
dır. Sözkonusu anlaşmalar kapsamında yurtdışından gönderilen etiket veya damgaların sahteliği 
ileri sürülemeyeceğinden, bu kapsamda gönderilen eşyanın yurda sokulabilmesi amacıyla, 23 ün
cü maddeye 7 nci maddede yeralan ibare eklenmiştir. 

Madde 8. - Çağdaş devlet anlayışında, ekonominin kendi kurallarına göre işlemesi ve devle
tin mümkün olduğu kadar ekonomiye müdahale etmemesi ilkesi benimsenmiştir. Bu yaklaşım dev
letlerin sahip oldukları ekonomik kuruluşları özelleştirmeleri ve bunların verimlilik ilkesine göre 
ekonomiye entegre olmaları yönünde gelişmektedir. Dünyada bir hayli yaygın olan özelleştirme 
politikası ülkemiz tarafından da benimsenmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

Diğer taraftan, tekelci piyasa ekonomilerinden serbest piyasa ekonomilerine doğru hızlı bir ge
çiş yaşanmakta ve tekelciliği önlemeyi amaçlayan anti-tekel ve anti-tröst yasaları bütün gelişmiş 
sanayi ülkeleri tarafından benimsenmektedir. 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 51 inci maddesinde, yabancı memleketlerden getirilen eşya
nın orada sundurma ve antrepoculuk hizmetleri kanunen tekeline verilmiş bir işletme var ise o iş
letmelerin sorumluluğu altındaki yerlere konulacağı belirtilmekte idi. Maddenin yeni düzenlenmiş 
halinde, serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici depolama yerlerine veya gümrükçe uygun gö
rülecek yerlere konulacağı belirtilmiş; geçici depolama yerlerinin şekil ve niteliklerini belirlemeye, 
buraların açılması ve işletilmesi konusunda izin vermeye ve gerektiğinde buralara konulacak eşya 
için teminat istemeye Müsteşarlığın yetkili olduğu ifade edilmiş; böylece, tekelci yaklaşımlar so
nucu oluşan sundurma işletme tekeline sahip kuruluşların bu statülerine son verilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, geçici depo işleticilerinin en çok 3 gün içinde geçici depoya alı
nan eşyanın manifesto veya manifesto yerine geçen belgelerdeki bilgilere uygun olarak düzenleye-
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cekleri Geçici Depo Giriş Listesini ilgili gümrüğe verecekleri belirtilmekte; yolcu beraberinde ge
tirilen eşya ile gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi tutulacak eşya veya hacimleri, 
ağırlıkları ve cinsleri itibariyle geçici depolama yerlerine konulmaksızın geldiği taşıt üstünde işle
me tabi tutulacak eşya hakkında düzenlemeler yapmaya Müsteşarlığın yetkili olduğu ifade edil
mektedir. 

Keza, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, geçici depolanan eşya ile ilgili bir işlem veya kulla
nım tayin edilmesi için bağlayıcı süreler belirlenmiştir. Buna göre, eşyanın geçici depolama yerle
rine konuluş tarihinden itibaren deniz yolu ile gelmiş ise 45 gün, diğer bir yolla gelmiş ise 20 gün 
içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesi ve gümrük işlemlerinin ta
mamlanması gerekli görülmüştür. Koşulların gerektirmesi halinde bu süreler uzatılabilecek veya 
kısaltılabilecektir. Paragrafın devamında yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulan eşyanın 
gümrük ambarlarına konulmasından sonra buralarda 3 ay süreyle muhafaza edilebileceği; bu süre 
içinde eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmemesi halinde ve eşyanın 
herhangi bir adlî veya idarî takibata konu olmaması halinde tasfiye olacağı belirtilmiştir. 

Madde 9. - Bu maddede yapılan düzenleme ile 1615 sayılı Kanunda Giriş Rejimi olarak yer 
alan ayırım bir önceki maddenin başına alınarak ayırım başlığı "Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi" 
olarak değiştirilmiş ve ayrıma 53 üncü madde yerine 52 nci maddeden başlanılmıştır. 

Bir eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eş
yanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergile
rin tahakkuk ve tahsili veya muafiyet hükümlerinin uygulanması ile mümkün bulunduğu hususu, 
madde metninde yer almaktadır. 

Kanunda eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas 
alınacak tarihin, beyannamenin gümrük idarelerince tescil edildiği tarih olduğu esasa bağlanmıştır. 
Bunun bir istisnası olarak, gümrük vergilerinin serbest dolaşıma giriş beyanının kabul tarihinden 
sonra, fakat eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin ödenmesinden önce indirilmesi halinde, beyan sa
hibinin lehine olan oranın uygulanmasına bu madde ile imkân tanınmaktadır. Ancak, beyan sahibi
nin kendi iradesi ile gecikmesinden dolayı gümrük işlemlerinin tamamlanmaması halinde, bu hü
küm uygulanmayacaktır. 

Bazı durumlarda bir konşimento içeriği eşya yüzlerce gümrük tarife pozisyonuna girmekte; 
ancak, eşyanın değer olarak toplam miktarları önemsiz olabilmektedir. Yurtdışından numune ola
rak gönderilen oto yedek parçaları bu konuda örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda, çok küçük 
değerde olan tarife pozisyonu farklı her eşyanın ayrı ayrı beyan edilmesi zaman ve belge israfına 
neden olabilmektedir. Bu gibi hallerde beyan sahibinin istemi üzerine, eşyanın tamamına en yük
sek gümrük vergi oranı uygulanan gümrük tarife pozisyonu üzerinden beyanda bulunulması ve ver
gilerin bu oran üzerinden hesaplanması imkânı da bu madde ile sağlanmaktadır. 

Madde 10. - Bazı ürünlerin nihaî tüketiciler tarafından kullanılması özendirilebilmekte ve bu 
amaçla sözkonusu ürünlerin ithalleri halinde indirimli veya sıfır vergi oranının uygulanması tercih 
edilebilmektedir. Bu şekilde serbest dolaşıma giren eşya üzerindeki gümrük denetimi devam et
mektedir. İndirimli veya sıfır vergi uygulaması için konulmuş koşulların sona ermesi; eşyanın ih
raç veya imha edilmesi veya eşyanın belirlenen amaçlar dışında kullanılması durumunda vergileri
nin ödendiği hallerde, gümrük denetiminin sona ereceği hususu, madde metninde yer almıştır. 

Madde 11. - Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu kapsamında, gümrük işlemlerinin bil
gisayar aracılığı ile yapılması için Gümrük Kanununa hükümler ilave edilmesi gerekmektedir. Bu 
madde ile değiştirilen 54 üncü maddenin birinci paragrafı, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla da 
beyanname verilmesine imkân tanınması amacıyla düzenlenmiştir. 
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Maddenin devamında, yazılı beyanın Müsteşarlıkça belirlenen örneğine uygun bir beyanname 
ile yapılacağı; beyannamenin bu rejim hükümlerine göre beyanı zorunlu bütün bilgileri kapsama
sı ve beyan sahibi tarafından imzalanması gerektiği; eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzen
leyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün belgelerin beyannameye ekleneceği belirtilmek
tedir. 

Üçüncü fıkrada, beyannamenin Türk Gümrük Tarifesindeki numarası gösterilerek ve buna gö
re vergi tahakkukları da yapılmış olarak verilmesi ve muayeneden önce bu tahakkuka göre vergi
lerin ödenmesi hususunda Müsteşarlıkça düzenlemeler yapılabileceği; bu takdirde 59 uncu madde
sinin son fıkrası hükmünün uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

Maddenin son paragrafında, basitleştirilmiş usule göre yapılacak yazılı beyana ilişkin hüküm
ler yer almaktadır. Tüm gümrük işlemleri aynı önemde ve boyutta değildir. Bazı işlemlerin (sözge-C 
limi, yolcu beraberinde getirilen eşyaya ilişkin işlemler) ticarî ithalat veya ihracat konusu olan eş
yaya ilişkin işlemlere göre daha basit olması, hem bürokrasiyi azaltacak, hem de bu konuda doğa
bilecek yakınmaları ortadan kaldıracaktır. Öte yandan, ticarî olmakla birlikte sürekli ve aynı eşya
yı ithal eden güvenilir kuruluşların gümrükten sür'atle eşya çekebilmeleri ve bu eşyayı en kısa sü
rede ekonomiye kazandıfabilmeleri için, bunlara ait gümrük işlemlerinin diğerlerinden farklı yapıl
ması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu amaçla, basitleştirilmiş usulün uygulanacağı durumlarda, gümrük idareleri beyanname ye
rine başka bir ticarî veya idarî belgenin gümrüğe verilmesine ve buna beyanı kanıtlayıcı belge ola
rak istenilen tüm belgelerin eklenmemesine; eşyanın ilgili rejime geçişinin beyanname verilmeksi
zin kayıt yoluyla yapılmasına izin verebileceklerdir. Ancak, beyan, basitleştirilmiş usulle yapılmış 
olsa dahi hukukî sonuçları itibariyle beyan sahibini bağlayacaktır. 

Madde 12. - Maddede, süresi içinde işlemleri bitirilemeyen eşya ile ilgili olarak yapılacak iş
lemler belirtilmiştir. Buna göre, kabul edilmiş beyanname kapsamı eşyanın, muayenesine başlana
mamış olması veya devam edilememesi; ilgili rejime tabi tutulması için verilmesi gereken belgele
rin verilmemiş olması; ödenmesi veya teminat altına alınması gereken vergilerin ödenmemesi ve
ya teminatın verilmemesi hallerinde, 51 inci maddede belirtilen süreler sonunda eşya muayene edi
lerek tasfiye hükümlerine tabi tutulacaktır. Antrepolarda bekleme süreleri sınırsız olarak belirlen
miş olmakla birlikte buralarda bulunan eşya ile ilgili olarak serbest dolaşıma giriş rejimi için be
yanname verilmesi halinde gümrük işlemlerinin beyanname tescil tarihinden itibaren 30 gün için
de tamamlanmaması halinde de eşya tasfiye edilecektir. 

Madde 13. - 1615 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi değiştirilerek, bilgi talebi ve bağlayıcı ta
rife bilgisi şeklinde iki ayrı düzenleme getirilmiştir. 

Buna göre, kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi ta
lep edeceklerdir. Ancak bu tür bir talep, fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine dayan
mıyorsa reddedilebilecektir. Bilgi ücretsiz verilmekle birlikte, gerektiği takdirde tahlil yapıldığın
da buna ilişkin masraflar bilgi talep eden tarafından karşılanacaktır. 

Maddenin devamında, kişilerin yazılı talepleri üzerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından bağla
yıcı tarife bilgisi verilmesini öngörmektedir. Bağlayıcı tarife bilgisinin bağlayıcılığı, geçerlik süre
si, geçerliliğini kaybetme koşulları ve bunun istisnaları madde metninde yer almıştır. Yapılan bu 
düzenleme ile daha önce tarife hakkında verilen bilgiler gümrük idaresini hukukî yönden bağlamaz 
iken, bundan sonra bağlayıcı olacak ve belli sürelerle geçerli olacaktır. 

Madde 14. - Avrupa Birliğine üye ülkelerde uygulanan "Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın 
Kontrolü Yöntemi" mevzuatımızda yer almamakta idi. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 71 inci 
maddesi yeniden düzenlenerek, sözkonusu yöntem mevzuatımıza dahil edilmiştir.. 
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Eşyanın tesliminden sonra beyanname üzerinde değişiklik yapılmaması esastır. Bununla bir

likte eşyanın tesliminden sonra ilgili gümrük rejimine ilişkin hükümlerin yanlış veya eksik uygu
landığının gümrük idarelerince saptanması veya beyan sahibinin istemde bulunması halinde güm
rük idarelerinin, cezaî hükümler saklı kalmak üzere, beyanı yeni bulgulara göre düzeltmesine bu 
madde ile imkân tanınmıştır. Bu aşamada gümrük idareleri ticarî belge ve verileri kontrol edebile
cekleri gibi eşyayı da yeniden muayene edebileceklerdir. 

Madde 15. - 1615 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde yapılan değişiklik ile gümrük vergile
rine itiraz mercileri yeniden belirlenmiş Gümrükler Genel Müdürlüğü itiraz mercii olmaktan çıka
rılmıştır. Böylece itiraz sürecinin uzunluğu nedeniyle amme alacağının sürüncemede kalması ön
lenmek istenilmiştir. Buna göre, 78 inci maddede yazılı sebeplerle yapılan itirazlar 81 inci madde
ye göre sırasıyla gümrük müdürlükleri ve gümrükler başmüdürlükleri tarafından karara bağlana
cak; gümrük başmüdürlüklerinin kararlarına karşı idarî yargı mercilerine başvurulabilecektir. 

Madde 16. - Aynı Kanunun 81 inci maddesi de değiştirilerek, itirazların bir dilekçe ile ilgili 
gümrük müdürlüğüne yapılacağı; itirazların ilgili gümrük müdürlüğü tarafından 30 gün içinde ka
rara bağlanarak ilgilisine tebliğ edileceği; bu karara karşı da 15 gün içinde gümrük müdürlüğüne 
verilen dilekçe ile konunun gümrük başmüdürlüğünce karara bağlanması istenilebileceği; başmü-
dürlüklerce altmış gün içinde alınan kararların mükellefe tebliğ edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 17. — 1615 sayılı Kanunun 82 nci maddesi değiştirilerek idarî kararların nasıl alınaca
ğı belirlenmiştir. Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar verme
sini isteyen kişilerin izleyeceği yol ile idarelerde yürütülecek karar alma sürecine ilişkin hükümler 
bu maddede yeralmıştır. Maddenin devamında, gümrük idareleri tarafından verilen ve ilgilinin le
hine olan kararların eksik veya yanlış bilgilere dayanılarak verilmiş olması halinde yapılacak iş
lemler belirtilmiştir. 

Madde 18. - Gümrük Kanununun 84 üncü maddesi başlığı ile birlikte değştirilerek idarî kara
ra itiraz usulü belirlenmiştir. Buna göre, sözkonusu kararların mükellefe tebliğinden itibaren onbeş 
gün içinde ilgili gümrük müdürlükleri ile gümrükler başmüdürlüklerine itiraz edilebilecektir. An
cak, ilk kararın alındığı idarenin gümrük müdürlüğü olması halinde ilgili gümrük büşmüdürlüğü-
ne, ilk kararın alındığı idarenin gümrük başmüdürlüğü olması halinde ise Gümrük Müsteşarlığına 
itiraz edilebilecek; ikinci merci kararlarına karşı idarî yargı yoluna gidilebilecektir. Madde metnin
den de anlaşılacağı gibi, gümrük müdüklüklerinin kararlarına karşı Gümrük Müsteşarlığına itiraz 
edilemeyecek; bu kararların başmüdürlüklerce incelenmesinden sonra verilen karara karşı doğru
dan idarî yargı mercilerine başvurulabilecektir. 

Madde 19. - Uluslararası ticaretin yaygınlaşması ve dünya ticaret hacminin artması için 
GATT nezdinde harcanan çabalar sonucunda, uluslararası transit taşımacılığına ilişkin bürokratik 
işlemler azaltılmış ve basitleştirilmiştir. Bununla beraber, işlemler basitleştirilirken transiter ülke
lerin bu taşımacılıktan zarar görmemesi için gerekli garantileri sağlama hakları saklı tutulmuştur. 
Bu Kanunda transit taşımacılığa ilişkin olarak yer alan düzenlemelerde de yukarıda değinilen ilke
lere bağlı kalınmıştır. 

Yeniden düzenlenen 90 inci maddede transit rejimine tabi tutulabilecek taşımaların neler ol
duğu belirtilmektedir. Buna göre; Türkiye Gümrük Bölgesi içinde yabancı bir ülkeden yabancı bir 
ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye'den yabancı bir ülkeye, Türkiye'deki bir iç 
gümrükten diğer bir iç gümrüğe yapılan taşımalar transit rejimi hükümlerine tabi tutulacaktır. Tran
sit olarak geçen yolcu, taşıt ve serbest dolaşıma girmemiş eşyalar, tarnsit taşımalar dolayısıyla ya
pılan denetlemelerin getirdiği masraflar ile verilen hizmetlerin karşılığı ücretler hariç gümrük ver
gilerine tabi olmayacaktır. Boru hattı ile yapılan taşımalar ile yabancı bir ülkeden deniz, hava de-
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miryolu veya karayolu ile bir Türk limanına çıkarılan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, o liman
da gümrük vergileri ödenmeksizin veya muaflık işlemleri yapılmaksızın denizden yabancı veya bir 
Türk limanına gönderilmesi de transit sayılacaktır. 

Madde 20. - 1615 sayılı Kanunun 95 inci maddesi yeniden düzenlenerek, madde metninde da
hilde işleme rejiminin tanımına ve rejimde geçen deyimlere yer verilmiştir. Ekonomik etkili güm
rük rejimlerinden olan dahilde işleme rejimi ile gümrük mevzuatına yeni düzenlemeler getirilmiş
tir. Bu rejim kapsamda gümrük bölgesine getirilen ve işlendikten sonra tekrar ihraç edilecek eşya
dan, gümrük vergileri aranmayacak ve sözkonusu eşya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulma
yacaktır. Aynı şekilde, bir işleme faaliyeti sonucunda karşılık ürün olarak ihraç edildiği takdirde, 
kendilerine uygulanan gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması suretiyle serbest dola
şıma giren eşya, dahilde bir veya daha fazla işleme tabi tutulabilecektir. 

Maddenin devamında, rejimde geçen "işleme faaliyetleri", "işlem görmüş ürün", "verimlilik 
oranı" ve "eşdeğer eşya" deyimlerinin tanımları yer almıştır. 

Madde 21. - Bu madde ile işlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesi veya ithal 
eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin Türkiye gümrük böl
gesi dışına ihracı mümkün kılınmaktadır. Örneğin, dahilde işleme rejimi çerçevesinde renkli tele
vizyon yapımında kullanılan entegre devrelerin gümrük vergilerine tabi tutulmaksızın ithali ve 
montaj tamalandıktan sonra ihracı mümkündür. Ancak, ulaşım güçlükleri ve sipariş sürelerinin 
kısalığı gibi nedenlerle, daha önceden serbest dolaşıma girmiş veya Türkiye'de üretilmiş entegre 
devrelerin kullanımı ile üretilen renkli televizyonların ihracından sonra, bu televizyonların imalin
de kullanılan miktarda entegre devrenin üçüncü ülkelerden gümrük vergileri ödenmeksizin ithali, 
dahilde işleme rejimi kapsamında mümkün olabilecektir. 

Bu şekilde bir dahilde işleme faaliyetinde kullanılacak eşdeğer eşyanın ithal eşyası ile aynı ka
litede olması ve aynı nitelikleri taşıması gerektiği belirtilen maddede, eşdeğer eşyanın ihracat ver
gilerine tabi olduğu hallerde ve yukarıda belirtilen şekilde bir dahilde işleme faaliyeti sırasında, it
hal eşyasının süresi içinde ithal edilmemesine karşılık olarak, izin hak sahibinden ihracat vergileri 
kadar teminat alınması da hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. - 1615 sayılı Kanunun 97 nci maddesi yeniden düzenlenmiş; bu düzenleme ile da
hilde işleme izni verilecek haller belirlenmiştir. Buna göre, dahilde işleme izni talebinde bulunan 
kişilerin Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik olması; ithal eşyasının işlem görmüş ürünler içinde 
bulunduğunun veya eşdeğer eşya için belirlenen koşullara uyulduğunun saptanabilmesi; Türkiye 
gümrük bölgesindeki üreticilerin temelekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi koşuluyla 
sözkonusu izin verilebilecektir. Ancak, ticarî nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için 
Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkün olabilecektir. 

Madde 23. - 1615 sayılı Gümrük Kanununun 98 inci maddesi başlığı ile birlikte değiştirile
rek, dahilde işleme rejimine ilişkin beyan, süre, işleyiş ve verimlilik oranları konusudaki esaslar 
hükme bağlanmıştır. Buna göre, dahilde işleme rejimine tabi eşya gümrüğe beyan edilecek ve mu
ayeneye tabi tutulacaktır. İşlem görmüş ürünlerin ihracı veya gümrükçe onaylanmış başka'bir işle
me tabi tutulması için gerekli süreler Müsteşarlıkça belirlenecek; bu süre dahilde işleme rejimine 
ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak; ithal eşyasının ithalin
den önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin Türkiye gümrük bölgesi dışına ihra
cı halinde, serbest dolaşımda olmayan eşyanın rejim beyanı için gereken süre Müsteşarlıkça belir
lenecek; bu süre, ilgili eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünler için ihracat beyanının ka
bul tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Verimlilik oranı ile bu oranın belirlenme yöntemi, 
işleme faaliyetinin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği koşullar da gözönünde bulundurularak ve il
gili kuruluşların görüşleri alınarak Müsteşarlıkça belirlenecektir. 
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Maddenin ikinci paragrafı ile dahilde işleme rejimine yeni bir esneklik getirilmiş; rejim kap-. 
samında yürütülen bir faaliyet olarak, işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamının 
veya bir kısmının dışarıda işleme hükümleri kapsamında daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türki
ye gümrük bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilebilmelerine olanak tanınmıştır. Keza, eşyanın ye
niden ithalinde vergi mükellefiyeti doğduğu takdirde, sözkonusu vergilerin hangi esaslar çerçeve
sinde hesaplanacağı da hükme bağlanmıştır. 

Madde 24. - Gümrük Kanununun 99 uncu maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilerek, dahilde 
işleme rejiminde vergi mükellefiyetinin doğuşu ve geri ödeme sisteminin esasları belirlenmiştir. 
Buna göre, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girmeleri durumunda gümrük vergileri, işle
me faaliyeti sonucunda elde edilen diğer ürünlerin ihraç edilen kısmı ile orantılı olarak hesaplana
caktır. Dahilde işleme rejimine tabi eşya için vergi mükellefiyeti doğması halinde Kanunun 3 ün
cü maddesi hükmünce işlem yapılacaktır. Aynı ithal eşyası için özel amaca yönelik nihaî kullanım 
nedeniyle indirimli veya sıfır gümrük vergisi oranının uygulanmasının gerektiği hallerde, bu uygu
lamadan işlem görmüş ürünler de yararlandırılacaktır. 

Maddenin ikinci paragrafında geri ödeme sistemine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Buna 
göre, tüm eşyaya geri ödeme sistemi uygulanabilmele birlikte, serbest dolaşıma giriş beyanının ka
bulü sırasında ithalat miktar kısıtlamalarına tabi olan, tercihli bir tarife veya bir şartlı muafiyet ön
leminden kotalar dahilinde yararlanabilen veya tarım politikası gereği tarım ürünlerinin işlenmesi 
sonucunda elde edilen bazı eşyaya uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde, tarımsal mali yük
lere veya ithalattan alman başka ek mali yüklere tabi olan eşya, geri ödeme sisteminden yararlana
mayacaktır. Keza, geri ödeme sistemi uygulama izni ancak, ithal eşyasının serbest dolaşıma giriş 
beyanının kabulü sırasında, işlem görmüş ürünlerin herhangi bir ihracat iadesinden yararlanmadı
ğı veya tarımsal mali yükler ve diğer mali yüklere tabi bulunmadığı ve işlem görmüş ürünlerin her
hangi bir ihracat iadesinden yararlanmadığı hallerde verilecektir. İzin hak sahibi, geri ödeme siste
mi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş işlem görmüş ürünlerin ihraç 
edildiğini veya daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit, antrepo, geçici ithalat ve dahilde iş
leme rejimi suretiyle bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulduğunu veya serbest bölgeye ko
nulduğunu kanıtlaması ve rejime ilişkin tüm koşullara uyması kaydıyla gümrük vergilerinin geri 
verilmesini veya kaldırılmasını isteyebilecektir. Geri ödeme başvurusunun yapılması için gereken 
süre ile bir gümrük rejimine tabi tutulan veya serbest bölgeye konulan işlem görmüş ürünlerin kafi 
ithaline ilişkin işlemler, Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecektir. 

Madde 25. - 1615 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin (1) nolu bendi değiştirilerek, antrepo 
tanımına yeni bir boyut getirilmiştir. Böylece, gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine 
tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşya ile serbest dolaşımda bulunmakla birlikte yal
nızca dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine ilişkin uygulamalara tabi tutu
lacak eşya ve Türkiye gümrük bölgesine girmesi veya transit geçirilmesi yasak olmayan eşyanın 
konulduğu yerler antrepo sayılacaktır. 

Madde 26. - Gümrük Kanununun 101 inci maddesi değiştirilerek, genel ve özel antrepo kav
ramlarına açıklık getirilmiştir. Buna göre, genel antrepolar herkes tarafından kullanılabilen, özel 
antrepolar ise münhasıran antrepo işleticisne ait eşyanın konulması için kurujan gümrük antrepola
rıdır. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepodur. Parlayı
cı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel tertip ve 
yapılara gerek gösteren Müsteşarlıkça belirlenmiş eşya, ancak bu niteliklere uygun genel veya özel 
antrepolara konulabilecektir. Öte yandan, genel antrepolar içinde özel kabinler açılmasına, 
kımama, temizleme, elleçleme işlemleri yapılmasına Müsteşarlıkça izin verilebilecektir. Genel 
antrepolar içinde özel kabinler kurulması halinde, bu kabinlerin anahtarları kulanıcılarda bulu
nacağından, buraların kullanımından kaynaklanan sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır. 
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Madde 27. - 102 nci maddenin yeniden düzenlenmesiyle, gümrük idareleri antrepo işitebile
cektir. Ancak, başkalarının antrepo işletmesi, işletici kuruluşun kamu veya özel kuruluşlardan olup 
olmadığına bakılmaksızın, Gümrük Müsteşarlığının izni ile mümkün olabilecektir. Müsteşarlıkça 
ancak Türkiye'de yerleşik kişilere işletme izni verilebilecek ve verilen izinde antrepo işletilmesine 
ilişkin koşullar gösterilecektir. Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri Müsteşarlığın izni ile 
başka bir kişiye devredilebilecektir. 

Madde 28. - Maddede, ekonomik yönden ihtiyaç duyulması ve gümrük denetiminin olumsuz 
etkilenmemesi koşuluyla, serbest dolaşımda olmayan eşyanın antrepolarda dahilde işleme rejimi 
veya gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ve gerektiğinde serbest dolaşımda bulu
nan eşya ile de karıştırılarak işçiliğe tabi tutulmasına, Müsteşarlıkça izin verilebileceği ifade edil
mektedir. 

Madde 29. - Gümrük antrepo rejimi ile getirilen diğer bir yenilik eşyanın buralarda kalma sü
resi ile ilgilidir. Buna göre, eşyanın antrepo rejimi altında kalma süresi sınırlandırılmamıştır. An
cak maddede, istisnai hallerde, gümrük idarelerine eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanım tayin edilmesi için bir süre saptayabilmeleri imkânı tanınmıştır. Keza, ihracata bağlı ön
lemlerden yararlanabilecek tarım ürünleri için özel süreler saptayabilmesi konusunda, bu madde ile 
Müsteşarlığa yetki verilmiştir. 

Genel antrepo sayılan posta idaresinin sorumluluğu altındaki mahallerde bulunan eşyanın bek
leme süresi bağlı bulunduğumuz milletlerarası anlaşma hükümlerine tabi olacak; yolcu beraberi sa
yılan eşya ise antrepolarda ve gümrük denetimi altındaki yerlerde üç ay süreyle muhafaza edilecektir. 

Madde 30. - Gümrük Kanununun 118 inci maddesinden önceki alt başlığı "Gümrük kontrolü 
altında işleme rejimi" şeklinde değiştirilmiş ve 118 inci madde "Tanım, izin beyan ve rejimin işle
yişi" başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. 

Halen yürürlükte bulunan Gümrük Kanununda yer almayan bu yeni rejim sayesinde, bazı eş
yanın gümrük vergilerine veya dış ticaret önlemlerine tabi olmaksızın yurda girişine izin verilecek 
ve bu eşyanın girdi olarak kullanıldığı işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ürünler, tabi oldukla
rı gümrük vergileri ödenerek serbest dolaşıma girebilecektir. Gümrük kontrolü altında işleme reji
minin uygulanabileceği durumlar, Müsteşarlıkça ilgili kuruluşların görüşleri alınarak bir liste ha
linde belirlenecektir. Maddenin ilk paragrafında, gümrük kontrolü altında işleme rejiminin tanımı 
yapılarak, bu şekilde elde edilen ürünlerin, işlenmiş ürün olarak adlandırılacağı kaydedilmektedir. 

Maddenin ikinci paragrafında, gümrük kontrolü altında işleme izninin verileceği haller belir
tilmiştir. Buna göre, işleme işini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine izin, sadece Türkiye 
Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere ve işlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün 
olduğu, işlenmiş ürünün rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine dönüştürülmesinin ekonomik ola
rak mümkün olmadığı, rejimin uygulanmasının eşyaya uygulanabilir menşe ve miktar kısıtlaması 
kurallarının etkilerini saptırmayacağı ve benzer eşyanın üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarının 
olumsuz etkilenmeyecek şekilde bir işletme faaliyeti yaratılacağı hallerde verilebilecektir. 

Üçüncü paragrafta, sözkonusu rejime tabi tutulacak eşyanın gümrüğe beyanı gerektiği ve mu
ayeneye tabi tutulacağı; sözkonusu eşyanın vergilerine karşılık teminat alınacağı kaydedilmektedir. 

Maddenin dördüncü paragrafında, gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde süre 
belirlenmesinde ve verimlilik oranının saptanmasında, dahilde işleme rejiminde belirtilen hüküm
lerin gözönünde bulundurulacağı kaydedilmektedir. 

Bu rejim kapsamında ithal edilecek eşyanın vergi ödeme mükellefiyetinin başlayacağı tarihin 
de belirlenmesi önem arzetmektedir. Beşinci paragrafta, değişmemiş eşyanın veya izinde öngörü
len işlemin ara aşamalarının herhangi birinde bulunan eşyanın vergi ödeme mükellefiyetinin baş
langıcının ithal eşyasının beyannamesinin tescil tarihi olduğu belirtilmiştir. 
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Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan ithal eşyası, tercihli bir tarife uygulama

sından yararlanabilecek bir eşya olabilmektedir. Bu durumda, işlenmiş ürünlerin tabi olduğu itha
lat vergileri, sözkonusu tercihli tarife çerçevesinde belirlenen vergi oranına göre hesaplanacaktır. 
Ayrıca, sözkonusu eşya için tarife kotası veya tarife tavanları uygulanıyor ise işlenmiş ürünlerin 
imalatında kullanılan ithal eşyası miktar kota ve tarife tavanları hesabına katılacak; böylece, güm
rük kontrolü altında işleme rejiminin getirdiği kolaylıklardan yararlanarak, miktar kotalarının ve ta
rife tavanlarının delinmesi yönündeki girişimler önlenmiş olacaktır. Altıncı ve yedinci paragraflar
da bu hususlar düzenlenmiştir. 

Madde 31. - 1615 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinden Önce gelmek üzere "Geçici ithalat 
rejimi" alt başlığı konularak, 119 uncu madde "Tanım, izin, beyan ve rejimin işleyişi" başlığı al
tında yeniden düzenlenmiştir. 

Kullanılmaları nedeniyle olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın tek
rar ihraç edilecek serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrük vergilerinden tamamen veya kısmen 
muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye gümrük bölgesi içinde kul
lanılması, geçici ithalat rejimi kapsamında mümkün olacaktır. 

Geçici ithalat rejimi, bu değişikten önceki haliyle Gümrük Kanununda Geçici Muafiyet Rejimi 
adı altında yer almakta idi. Rejimin yeni uygulamasında ilkinden farklı olarak kısmî muafiyet 
uygulaması getirilmektedir. Bu sekide, geçici ithalat rejiminden yararlanarak eşya ithal edilmesi 
halinde belli miktarda vergi ödeneceğinden, rejimden yararlanmanın maliyeti artacak ye hakkın 
kötüye kullanılması önlenecektir. 

Geçici ithalat izni eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince 
verilecek; ithal edilecek eşyanın ayniyetinin tespit edilebilir olması gerekecektir. Aksi takdirde 
eşyanın bu rejimden yararlanarak ithaline izin verilmeyecektir. Eşyanın geçici ithalat rejimi altında 
kalma süresi en çok 24 ay olarak belirlenecektir. Maddenin devamında, gümrük vergilerinden tam 
muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanabileceği durumlar ile özel koşulların belirlen
mesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Gümrük vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulalan alınacak 
gümrük vergileri tutarı eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmiş 
olması halinde alınacak vergiler tutarının, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tu
tulduğu her ay veya ayın küsurları için % 3'ü olarak tespit edilecektir. Ancak, ithalat vergileri tu
tarı, uygulanacak faizler hariç olmak üzere, sözkonusu eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutuldu
ğu tarihte serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamayacaktır. Rejiminden kaynak
lanan hak ve yükümlülüklerin devri, muafiyet düzenlemelerinde yer alan sürelerin her bir hak sa
hibine ayrı ayrı uygulanmasına imkân tanımayacak; devir işleminin aynı ay içinde yapılması halin
de, ilk hak sahibi sözkonusu ayın tamamı için tahakkuk eden ithalat vergilerini ödeyecektir. 

Madde 32. - 1615 sayılı Kanunun 120 nci maddesinden önce gelmek üzere "Altıncı Bölüm" 
üst başlığı ve "Hariçte işleme rejimi" alt başlığı konularak, 120 nci madde "Tanım, izin ve süre" 
başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. 

Getirilen düzenlemeyle, ekonomik ve teknolojik koşullar gözönünde bulundurularak rasyonel 
üretim yapılması amacıyla, serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye gümrük bölgesi dışına çıkarılarak, 
buralarda işleme ve üretim faaliyetlerinde kullanılmasına; bu sayede elde olunan işlenmiş veya ya
rı işlenmiş ürünlerin gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet sağlanmak suretiyle serbest 
dolaşıma sokulmasına imkân tanınmış; ayrıca, "geçici ihracat eşyası", "işleme faaliyetleri", "işlem 
görmüş ürün" ve "verimlilik oranı" deyimlerine bu madde ile açıklık getirilmiştir. Maddenin deva-
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mında, ihracı, gümrük vergilerinin geri verilmesine veya kaldırılmasına yol açan, ihracından önce 
nihai kullanımı için gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma giren ve muafiyetin tanın
ması için gerekli koşulların yürürlükte bulunan veya ihracı, ihracat vergi iadesini gerektiren serbest 
dolaşımdaki eşyaya dahilde işleme rejimi hükümleri uygulanmayacaktır. 

Madde 33. - Kanunun 121 inci maddesi "Beyan, muayene ve vergilendirme" başlığı altında 
yeniden düzenlenmiştir. Hariçte işleme rejimine tabi tutulacak eşya gümrüğe beyan olunacak; İzin 
Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik kişilere verilecektir. Hariçte işleme rejimine ilişkin koşullar 
veya mükellefiyetlerden birine uyulmadığı takdirde, gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafi
yet uygulaması yapılmayacaktır. Günrük vergileri, işlem görmüş ürünlere ait gümrük vergileri tu
tarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal 
edildiğinde uygulanacak olan gümrük vergilerinin düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. 

Maddenin devamında, dışarıda işleme rejimi kapsamında yenide^ ithal edilen eşyaya uygula
nacak ithalat vergilerinin hesaplanmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Dışarıda işleme rejimi
ne tabi tutulacak eşya serbest dolaşımda bulunan eşya olduğundan, bunun işlendikten sonra yeni
den ithali sırasında nihai ürün değeri üzerinden değil, Türkiye gümrük bölgesi dışında yaratılan kat
ma değer gözönünde bulundurularak ithalat vergilerine tabi tutulması gerekmektedir. Maddede, bu 
hususlar açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet su
retiyle serbest dolaşıma giren işlem görmüş ürünlere ait gümrük vergileri tutarından, aynı tarihte 
geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetinde bulunduğu ülkeden Türkiye gümrük bölgesine it
hal edilmesi halinde uygulanacak olan gümrük vergilerinin düşülmesi suretiyle hesaplanacağı; dü
şümü yapılacak tutarın, eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında hesaplanan gerçek gümrük vergi
leri tutarı olacağı; geçici ihracat eşyasının, nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma girişi sırasın
da indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanabildiği hallerde, bu eşyaya en son işleme faaliyeti
nin gerçekleştiği ülkede de nihai kullanıma uygun işlem görmesi koşuluyla indirimli veya sıfır ver
gi uygulanacağı; eşyanın tercihli bir tarife uygulanmasından yararlanmaları ve bunun rejim kapsa
mındaki eşya içinde geçerli olması halinde, düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alı
nacak vergi oranının, tercihli tarifenin uygulanabilmesi için gerekli koşullara uygun geçici ihracat 
eşyasına uygulanması gereken oran olduğu, yönünde hükümler yer almaktadır. 

Uluslararası ticarette yoğun rekabet koşulları geçerli olduğundan, firmalar ürettikleri malların 
talebini artırmak amacıyla, sattıkları mal için servis güvencesi veya belirli bir süre içerisinde bo
zulmaya karşı değiştirme veya tamir garantisi vermektedirler. Bu suretle, Türkiye gümrük bölgesi 
dışına tamir amacıyla gönderilen eşyanın böyle bir garanti nedeniyle tamirinin bedelsiz olarak ya
pıldığının gümrük idarelerine kanıtlanması halinde, bunun ithalat vergilerinden tam muafiyet sure
tiyle serbest dolaşıma sokulmasına da bu madde ile imkân tanınmıştır. Ancak, eşyanın tamir ama
cıyla geçici ihraç edilmesi ve bu tamiratın bir garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya ima
lat hatası veya-kanunî bir yükümlülüğe dayanılarak bedelsiz yapılmasının sözkonusu olmadığı ve 
karşılığında bir tamir bedeli ödendiği durumlarda, eşyaya ithalat vergilerinden kısmi muafiyet uy
gulanması ve sadece yapılan tamir masraflarının vergilendirme kapsamında tutulması ile mümkün 
olabilecektir. 

Madde 34. - 122 nci madde "Standart değişim sistemi, ikame ürün ve önceden ithalat" başlı
ğı altında yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, hariçte işleme rejiminde ikame ürün olarak adlandı
rılan ithal eşyasının işlem görmüş bir ürün ile değiştirilmesi, standart değişim sistemi kapsamında 
mümkün olacak; tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel dü
zenlemelere tabi eşya dışında kalan eşyanın tamiri için gümrük idareleri standart değişim sistemi
nin uygulanmasına izin vereceklerdir. Gümrük vergileri tutarını karşılayan bir teminat verildiği hal
lerde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmelerine izin verilecektir. 
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İkame ürünlerin tamirata konu olan geçici ihracat eşyası ile aynı tarife sınıflandırılmasına gir
mesi ve aynı ticarî, teknik niteliklere ve özelliklere sahip olması gerekecektir. Geçici ihracat eşya
sının ihracattan önce kullanılmış olması, halinde, ikame ürünlerin de kullanılmış olmaları ve yeni 
olmamaları gerekecektir. 

Maddenin son paragrafında, önceden ithalat durumunda, geçici ihracat eşyasının, ikame ürün
lerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden itibaren iki aylık süre içinde ihraç 
edilmesi hükme bağlanmış; böylece her iki eşyanın da uzun süre Türkiye gümrük bölgesi içinde 
kullanılması kısıtlanmak istenmiştir. Ancak, istisnai hallerde bu sürenin gümrük idareleri tarafın
dan uzatılabilmesine imkân tanınmıştır. 

Madde 35. - Gümrük Kanununun 131 inci maddesinden önce gelen alt başlığı "Yeniden ih
racat ve geri gelen eşya" olarak düzenlenmiş ve 131 inci maddesi "Yeniden ihracat" başlığı altın
da yeniden düzenlenmiştir. 

Maddede, serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye gümrük bölgesinden yeniden ihracının 
mümkün olduğu; ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere, eşyanın ihracı için öngörülen 
işlemlerin gerektiğinde yeniden ihracata konu olan eşyaya da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
Bu durumdaki eşyaya uygulanacak özel haller Müsteşarlıkça belirlenebilecektir. Bu işlemler önce
den gümrük idaresine bilgi verilmesiyle yapılabilecektir. Ancak, ticaret politikası önlemleri dahil 
olmak üzere eşyanın ihracı veya yeniden ihracına ilişkin işlemlerin veya önlemlerin gerektirdiği 
hallerde, Gümrük Müsteşarlığı, eşyanın yeniden ihracını yasaklayabilecektir. 

Madde 36. - 1615 sayılı Kanunun 132 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, ihra
cını müteakip Uç yıllık bir süre içerisinde geri getirilerek yeniden ithal edilen eşya gümrük vergi
lerine tabi tutulmayacak; sözkonusu eşyanın Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edilmeden önce, 
özel amaçlı nihai kullanımı nedeniyle indirilmiş veya sıfır vergiden yararlanarak serbest dolaşıma 
sokulduğu takdirde muafiyet tanınabilecektir. Hariçte işleme rejimi çerçevesinde Türkiye gümrük 
bölgesinden ihraç edilen eşya ile ihracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya gümrük vergile
rinden muafiyet hakkı tanınmayacak; böylece bu rejimden yararlanarak dış ticaret önleminin etki
sinin azaltılmasına imkân verilmeyecektir. 

Bu madde hükümleri, dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha 
sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de uygulanacak; aynı hüküm yeniden ihraç edilen işlem 
görmüş ürünler için de geçerli olacak; bu gibi hallerde, eşyanın en son ihraç tarihinin, serbest do
laşıma giriş tarihi olarak kabul edilecek ve kanunen alınması gereken gümrük vergileri tutarı, da
hilde işleme rejimi hükümlerine göre belirlenecektir. 

Madde 37. - 140 inci madde yeniden düzenlenerek, hangi eşyanın tasfiye edileceği kanun 
maddeleri zikredilerek sayılmıştır.' Buna göre, geçici depolama yerlerinde veya gümrükçe uygun 
görülen yerlerde bulunup da süresi içinde gümrük işlemlerine başlanamayan veya beyannameleri 
tescil edilmekle birlikte süreleri içinde işlemleri tamamlanamayan eşya tasfiye edilecektir. Ayrıca, 
tahlilden arta kalan numuneler, antrepolarda yapılan yoklamalarda fazla çıkan eşya, yolcu eşyası 
da kanunî süreleri içinde bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadıkları takdirde tasfiyeye tabi tutu
lacaktır. Keza, gümrüğe terk edilen veya 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre tasfiye edilebilecek 
duruma gelen veya süresi içinde işlemleri bitirilmeyen transit eşyası hakkında da tasfiye rejimi hü
kümleri uygulanacaktır. 

Madde 38. - 1615 sayılı Kanunun 149 uncu maddesi "Dahilde işleme, gümrük kontrolü altın
da işleme ve geçici ithalat hükümlerinin ihlali" başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 
Kanunun 95, 96, 97, 98, 99, 118 ve 119 uncu maddelerinde öngörülen rejimlerin amacına aykırı 
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hareket edenlerden, amaca aykırı davranışlarından dolayı bir vergi mükellefiyeti doğduğunda, eş
yaya isabet eden gümrük vergileri bu maddeler hükmünce alınmakla beraber, beyan sahip veya 
temsilcileri hakkında ayrıca 156 ncı madde hükmü uygulanacaktır. Bu şekilde, sözkonüsu rejimle
rin uygulanmasında karşılaşılabilecek ihlallerin önlenmesi için cezai yaptırım öngörülmüştür. 

Madde 39. - Gümrük Kanununun 156 ncı maddesi "Usulsüzlükler" başlığı altında yeniden 
düzenlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üze
re, bu Kanuna uygun olarak veya bu Kanunla tanınmış yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük ve yö
netmeliklere veya ilan edilen emirlere ya da yapılan tebliğlere aykırı hareket edenlere 3 000 000 
TL. para cezası uygulanması öngörülmüştür. Bu şekilde kanunda açıkça cezası bulunmayan usul
süzlükler ve riayetsizliklerin ceza uygulanamaz durumdan çıkarılması amaçlanmıştır. Bu meblağ, 
enflasyonun etkisi ile bir süre sonra yaptırım gücü olmayan bir cezaya dönüşebilir. Bunu önlemek 
için, birinci fıkrada belirtilen meblağı 10 katına kadar artırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmiştir. 

Maddenin, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında diğer usulsüzlüklere ilişkin ceza
lar yer almış; usulsüzlüğün ağırlığı gözönünde bulundurularak belirlenen cezalar birinci fıkrada be
lirtilen meblağ baz alınarak katlanmıştır. Buna göre, fıkralar itibariyle cezalar birinci fıkrada öngö
rülen miktarın 2,4, 6 ve 8 katının alınması şeklinde belirlenmiştir. 

Madde 40. - Kanunun 158 inci maddesi yeniden düzenlenmiş ve ceza kararlarını alacak mer
ciler ile bu kararlara nasıl itiraz edileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, bu kanunda yazılı para 
cezalarına ilgili gümrük idaresi amirince karar verilecek; bu kararlar, aleyhine karar verilmiş olan
lara yazı ile tebliğ olunacaktır. İlgililer aleyhine olan kararlara tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde itiraz olunabilecek; itirazlar sırasıyla gümrük müdürlükleri ve gümrükler başmüdürlükleri 
tarafından 60 gün içinde karara bağlanacaktır. Gümrükler başmüdürlüklerinin kararlarına karşı yet
kili mahkemeye müracaat edilerek itiraz olunabilecek; mükellef lehine verilen kararlar ise re'sen 
Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde karara bağlanıp tebliğ edilecektir. 

Madde 41. - Dış ticaret işlemleri giderek daha karmaşık bir hale gelmiş; tarife önlemleri dı
şında, tarife dışı önlemler ve teknik engeller yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanılmıştır. Bu ba
kımdan, gümrüklerde iş takip edecek temsilcilerin de niteliklerinin artırılması amaçlanmış; gümrük 
müşaviri olabilecek kişilerin lisans düzeyinde yüksekokul mezunu olmaları koşulu 167 inci mad
denin birinci fıkrasının (3) nolu bendine kaydedilerek, bu konuda hüküm istihsal edilmiştir. 

Madde 42. - Gümrük Müşavir Yardımcılarının da müşavirler gibi yüksekokul mezunu olma
ları öngörülmüş ve 168 inci maddenin ikinci fıkrasında bu yönde düzenleme yapılmıştır. 

Madde 43. - Kanunun faizlere ilişkin 176 ncı maddesi yeniden düzenlenerek, haksız yere ih
tilaf yaratan ve bu şekilde idarî yargı mercilerine başvurarak amme alacağını bir çeşit finansman 
kaynağı olarak kullananların bu davranışlarına son vermeleri için, yargı kararlarının gümrük idare
si lehine kesinleşmesi durumunda, ihtilaf yaratılarak yargı mercilerine müracaat edilen tarih ile am
me alacağının kesinleştiği tarih arasında geçen süre için de AATUHK hükümlerine göre gecikme 
zammı oranında gecikme faizi alınması öngörülmüştür. Maddenin diğer fıkralarında esaslı bir de
ğişiklik yapılmamıştır. 

Madde 44. - Bu Kanunun öngördüğü düzenlemeler nedeniyle 1615 sayılı Kanunun bazı mad
delerinin veya ibarelerinin yürürlükten kaldırılması zorunluluğu doğmuştur. Diğer taraftan, bu Ka
nunla 1615 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddeleri değiştirilirken, bir kısım atıfların ve deyim
lerin de değiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Madde bu amaçla düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük'Millet Meclisi (S. Sayısı : 894) 



- 1 5 -

Madde 45. - 1615 sayılı Kanuna geçici 9 uncu madde eklenerek, Kanunun değişmeden önce
ki hükümlerine göre yürütülen işlemlerin nasıl sonuçlandırılacağı ve gümrük komisyoncuları ile 
yardımcılarının karnelerinin nasıl değiştirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre 1.1.1996 tarihin
den önce bekleme yerlerine konulan veya başlamış işlemleri henüz sonuçlandırılmamış olan eşya 
hakkında süreler ve işlemler yönünden mükellef lehine olan hükümler uygulanacaktır. Diğer taraf
tan, 1.1.1996 tarihinden başlamak üzere gümrük komisyoncusu ve gümrük komisyoncu yardımcı
sı karneleri gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı karneleri ile değiştirilecektir. 

Madde 46. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 47. - Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu ~ 31.10.1995 
Esas No. : 1/928 
Karar No. : 145 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 13.10.1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

ve Başkanlıkça 18.10.1995 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Gümrük Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 31.10.1995 tarihinde yaptığı 3 ün
cü birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı A. Aykon Doğan'ın başkanlığında Maliye Bakan
lığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Hazine Müsteşarlığı ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmaları ile incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile, Avrupa Birliği - Türk Ortaklık Konseyi tarafından hazırlanan ve Gümrük Birliği 
esaslarını içeren Ortaklık Konseyi kararı doğrultusunda, taraflar arasında birliği sağlamak için 
gümrük mevzuatına yansıtılması gereken hükümlerin 1615 Sayılı Gümrük Kanununa dahil edilme
sinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce Hükümet adına yapılan açıklamalar
da;" 

— Tasarının Gümrük Birliği ile uyum sağlamaya yönelik İdarî, Cezaî ve gümrük vergilerine 
ilişkin hükümlerinde düzenlemeler yapılmasının amaçlandığı, 

— Tasarıda yer alan; yeni, kavramlar ve yeni hukukî rejim ile ilgili düzenlemeler ile Avrupa'
ya entegrasyon çalışmalarının tamamlanmış olacağı, 

ifade edilmiştir. 
Yapılan açıklamaları takiben Tasarı ve Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek madde

lerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
— 2,5,7 , 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,25,40,41 ve42nci maddeleri ile getirilen düzenlemele

rin önemli bir bölümünün. 26.7.1995 tarihli 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlen
miş olması nedeniyle ve önümüzdeki zamanın darlığı dikkate alınarak büyük bir boşluk yaratmı-
yacağı görüşü ile metinden çıkarılmış ve madde numaralan yeniden teselsül ettirilmiştir. 

— 1 inci maddesi, Kanun metni içinde kullanılan deyimlerin farklı şekilde yorumlanmasını ön
lemek amacıyla yeniden düzenlenerek ve 1 inci madde şeklinde, 

— 3 üncü maddesi, Ortak Gümrük kodunun tarife ile ilgili hükümleri doğrultusunda yeniden 
düzenlenerek ve 2 nci madde şeklinde, 

— 12 nci maddesi, süresi içinde işlemleri bitirilemeyen eşya ile ilgili olarak yapılacak düzen
lemeleri kapsayacak şekilde ve 8 inci madde olarak, 

— 20, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri birbirlerine yakın mahiyette hükümler içerdiklerinden 
birleştirilmek suretiyle ve 10 uncu madde olarak, 

— 32, 33 ve 34 üncü maddeleri birbirlerine yakın mahiyette hükümler içerdiklerinden birleşti
rilmek suretiyle ve 17 nci madde olarak, 

— 38 inci maddesi, uygulamada karşılaşılabilecek ihlallerin önlenmesi için cezaî yaptırımları 
düzenlemek suretiyle ve 21 inci madde olarak, 

^-39 uncu maddesi; cezaî müeyyidelerin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesiyle ve 22 
nci madde olarak, 

— 44 üncü maddesinde yer alan "Usulsüzlükler" yeniden düzenlenmek suretiyle ve 25 inci 
madde olarak, 
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— 45 inci maddesi, 1615 sayılı Kanunun bazı maddelerinin veya ibarelerinin yürürlükten kal
dırmamasına ilişkin düzenlemenin yapılması suretiyle ve 26 nci madde olarak, 

- 4 ,6 ,8 ,9 , 10, 19,26,27,28,29, 30, 31, 35,36,37,43,46 ve 47 nci maddeleri, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27 ve 28 inci maddeler olarak aynen, -

kabul edilmiştir, 
Tasarının başlığı içeriğine uygun olarak "1615 sayılı Gümrük Kanunu ile Bu Kanunda Deği

şiklik Yapan 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı" olarak değiştirilmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca, Ülkemizin Gümrük Birliğine kabulüne çok kısa bir süre kalmış olma
sı nedeniyle İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi
ni istemeyi kararlaştırmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

İlyas Aktaş 
Samsun 

Bu Rapor Sözcüsü 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

(Müzakereler Anayasanın 162 nci 
maddesine aykırıdır. 

Görüşüm eklidir.) 
Üye 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 
Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Üye 
M. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 
Üye 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

(Muhalifim) 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 894) 



- 1 8 -

MUHALEFET ŞERHİ 
Plan ve Bütçe Komisyonu Anayasada yer alan nadir Komisyonlardan biridir. Yetkisini Anaya

sadan almaktadır. Bu hususu gözden kaçırmamak durumunda bulunuyoruz. 
Bu sebeple her komisyondan çok daha fazla dikkatli olmak ve çalışmalarımızı Anayasaya uy

gun yürütmek zorundayız. Başka bir şekil asla düşünülemez. 
Azınlık hükümetinin Cumhurbaşkanınca onaylanmasından sonra bu komisyonun yapısı değiş

tirilmediği için müzakere yetkisi kaybolmuş bulunmaktadır. 
Anayasanın 162 nci maddesi, bu Komisyonun kuruluşunu açıkça tarif etmektedir. 
Komisyonumuz bu sebeple yani bugünkü kuruluşu itibariyle de Anayasal değildir. Anayasaya 

aykırı olan bu durum hakkında Anavatan Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına gerekli başvuru yapılmıştır. Azınlık Hükümetinin kuruluşundan bugüne Komisyonda alınan 
kararlar hükümsüzdür. Plan ve Bütçe Komisyonunun yapısının mutlaka Anayasaya uydurulması 
zorunluluğu vardır. 

Ancak bu şekilde yetki kazanması mümkün olabilecek ve gelen kanun teklif ve tasarılarını mü
zakere edebilecektir. 

Gürhan Çelebican Süleyman Hatinoğlu 
İstanbul Artvin 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 1. — Bu Kanunda geçen; 
1. Müsteşarlık, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığını; 2. Gümrük İdaresi, gümrük mevzuatında 

belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği Gümrük Müsteşarlığının taşra birim
lerini; 3. Kişi, gerçek ve tüzelkişiler ile yürürlükteki mevzuatına öngördüğü hallerde, hukuken tü
zelkişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte, hukukî tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler or
taklığını; 4. Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik kişi, bu bölgede kanunî ikametgâhı olan bütün 
gerçek kişiler ile bu bölgede kayıtlı işyeri, işyeri merkezi ya da devamlı işyeri kuruluşu bulunan 
bütün tüzelkişi veya kişiler ortaklığını; 5. Karar, Gümrük Müsteşarlığının veya yetkili kıldığı güm
rük idarelerinin, gümrük mevzuatı kapsamında belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde 
hukukî sonuç doğuracak idarî tasarrufunu; 6. Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye'nin taraf 
olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi
ne tabi tutulup, muaf en veya gümrük vergileri ödenerek Türkiye gümrük bölgesine giren eşya ile 
üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre 
Türk menşeli sayılan eşyayı; 7. Gümrük statüsü, eşyanın Türkiye gümrük bölgesinde serbest dola
şım durumunda bulunup bulunmadığını; 8. Gümrük vergisi ve vergi, yalnız giriş veya çıkış güm
rük vergisini, gümrük vergileri ve vergiler ise giriş veya çıkışta tahsili öngörülen diğer vergiler da
hil bütün malî yükleri; 9. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, 
eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını veya bir serbest bölgeye girmesini veya yeniden ih
racını veya imhasını veya gümrüğe terkedilmesini; 10. Ekonomik etkili gümrük rejimleri, antrepo, 
dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve hariçte işleme rejimlerini; 11. 
Gümrük beyanı, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulma
sı talebinde bulunulmasını, 12. Beyan sahibi, kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına be
yanda bulunulan kişiyi; 13. Eşyanın gümrüğe sunulması, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, 
eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere gel
mesi üzerine gümrük idarelerine yapılan bildirimi; 14. Eşyanın teslimi, eşyanın bir gümrük rejimi
ne tabi tutulması sonucu veya öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanımı için gümrük idareleri ta
rafından ilgiliye verilmesini; 15. Rejim hak sahibi, gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük 
beyanı yapılan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin dev
redildiği kişiyi; 16. İzin hak sahibi, izne tabi bir gümrük işlemi için kendisine izin verilen kişiyi; 
17. Elleçleme, gümrük denetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, ye
rinin değiştirilmesi, büyük kablardan küçük kablara aktarılması, kabların yenilenmesi veya tamiri, 
havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri; 18. Eşya, her türlü madde, ürün 
ve değeri; 19 Fiilî ithal, a) vergi tahakkukunun idarece yapıldığı hallerde vergilerin ödendiği veya 
bankalarda gümrük idaresi adına açılan hesaba yatırıldığı veya carî hesaptan mahsubun yapıldığı 
veya teminata bağlandığı veya erteleme işleminin gümrüğün ve tamamlandığı veya muafiyet hü
kümlerinin uygulandığı tarihi, b) vergi tahakkukunun mükellefince yapıldığı hallerde eşyanın güm
rük işlemlerinin ikmal edildiği tarihi, c) Taşıt üstü yapılan işlemlerde muayenesinin bitirilip çete-
lesinin açıldığı, d) 71 inci maddeye göre eşyanın teslim edildiği tarihi; 20. Çıkış, ihraç eşyasının 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

130 uncu madde gereğince muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesini, bir yerden veya değişik yer
lerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme veya diğer eşyada yüklemenin tamamlan
masını veya muayenesi tamamlandıktan sonra çıkış hükmünde geçici depolama yerleri, antrepo ve
ya serbest bölgelere alınmasıni; 

İfade eder." 
MADDE 2. — 1615 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
" 1 . Gümrüğün denetlemesi altında Türkiye Gümrük Bölgesine ithal veya bu bölgeden ihraç 

edilecek eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti; 55, 57, 123 ve 124 üncü maddeler gereğince beyan
namelerin, posta yoluyla gelen eşyada ise 135 ve 136 ncı maddelerdeki belgelerin tescil edildiği 
günde başlar. Gümrük denetlemesi altında bulunan eşya, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadık
ça, fiilî ithalden önce telef olursa mükellefiyet kalkar." 

MADDE 3. — 1615 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 4. — Gümrük vergileri, vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte eşyanın bulun

duğu hal ve mahiyeti esas alınarak, yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Eşya ticare
tine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde sözkonusu eşyanın tari
fe pozisyonuna göre uygulanır. 

Gümrük tarifesi; 
a) Yürürlükte bulunan Türk Gümrük Tarife Cetvelini, 
b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılım

lar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvel
leri, 

c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak gümrük vergi oranlarını ve tarım 
politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan tarım
sal malî yüklerle, diğer vergi oranları ile malî yükleri, 

d) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerekti
ren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını, 

e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için ta
nınan tercihli tarife uygulamalarını, 

f) Bazı eşyaya koşullu olarak uygulanacak gümrük vergileri muafiyeti veya indirimi ile ilgili 
uygulamaları, 

Kapsar. 
İkinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen tarife uygulamalarının belirli bir ithalat mik

tarı ile sınırlandırılmış olması halinde, tarife kotalarının sözkonusu olduğu durumlarda tespit edi
len ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında; tarife tavanlarının sözkonusu olduğu durumlarda ise Ba
kanlar Kurulu kararıyla, sona erer. Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, sözko
nusu eşyanın girdiği Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya ikinci fıkranın (b) bendinde öngörülen 
diğer cetvelin bir alt pozisyonunun; tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da 
bu tarife cetveline alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlem
lerin uygulanması amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonu
nun; saptanması anlaşılır. 
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Mahiyeti nedeniyle veya nihaî kullanım amacına bağlı olarak, tarife kotaları kapsamında olsa 
dahi, bazı eşyanın gümrük vergilerinden indirime veya şartlı muafiyete tabi tutulacağı haller, Ba
kanlar Kurulunca belirlenir." 

MADDE 4. — 1615 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. -

"Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 
Madde 7. — Eşyanın serbest dolaşıma girişi veya ihracı halinde, gümrük vergilerinden muafi

yet veya istisna tanınacak haller ile bu muafiyetin veya istisnanın kullanılmasına ilişkin usul ve 
esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 

Ancak, 
a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya, 
b) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ih

tiyaçları için gümrük beyannamesi ve ithal müsaade belgeleri bu kuruluşlar adına düzenlenmiş ol
mak kaydıyla, yurt dışından tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz 
ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve 
yağlar, hammadde, malzeme (eğitim malzemesi dahil) ve harp ganimetleri ile memleket dahilinde 
temini mümkün olmayan ve Sağlık Bakanlığınca kabul, tespit ve belgelenecek her çeşit ilaç ve ilaç 
hammaddeleri, 

c) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ih
tiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi, 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından, emniyet 
ve gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mubayaa ve ithal olunacak (b) 
bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı, 

e) Millî savunma ve iç güvenlik konularında; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçlarının sağlanması için; Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurul
muş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müessese
lerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal et
meleri gereken ve miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü silah, araç, gereç, 
ana malzeme, mühimmat, makine, elektronik, elektrikli cihaz, alet ve teferruatları ile bunların üre
timi, bakımı ve onarımında kullanılacak her türlü parça, yedek parça, mamul, yarı mamul madde
ler ve malzemeler, 

f) Karşılıklı olmak kaydıyla, savaş esirleri ve savaş zamanlarında enterne edilen askerî ve sivil 
kişiler adına bağış yoluyla gönderilen yiyecek, tütün ve sigara dahil içecek ve giyim eşyası, 

g) 67 nci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'de kayıtlı veya tescilli ve Türk 
bandırasını taşıyan gemilerin Türkiye'nin kara suları dışından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünleri 
ile diğer deniz ürünlerinin veya bu koşulları taşıyan fabrika gemilerde, bu ürünlerden elde edilen 
ürünlerin serbest dolaşıma girişi, 

Gümrük vergilerinden muaftır." 
MADDE 5. — 1615 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 14. — Gümrük hattı Türkiye siyasî sınırlarıdır. Türkiye gümrük bölgesi, Türkiye 

Cumhuriyeti topraklarinı kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine da
hildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 894) 



— 22 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 1615 sayılı Kanunun 14.6.1989 tarihli ve 3577 sayılı Kanunla yürürlükten kal
dırılan 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Korunması 
Madde 21. — Fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre, marka, coğrafî 

işaret, endüstriyel tasarım, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren haklar ile ilgili olarak, 
hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın gümrük işlemleri, hak sahibinin talebi 
üzerine veya sözkonusu eşyanın sahte markalı ya da telif hakkına tabi taklit mal tarifine uyduğuna 
ilişkin açık deliller olması halinde re'sen gümrük idareleri tarafından durdurulur. Durdurma kararı 
ithalatçıya ve başvuru sahibine bildirilir. Gümrük idareleri, olayın özelliğine göre ithalatçının veya 
kamunun hakkını güvenceye almak ve suiistimalleri önlemek amacıyla, başvuru sahibinden temi
nat isteyebilirler. Başvurunun kabul edildiği tarihte şikâyet konusu eşya serbest dolaşıma girmiş 
ise, başvurunun gümrük idaresince kabul edilmesi, sözkonusu eşyanın gereğince muayene edilme
den ithaline izin verildiği gerekçesiyle hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. Sahte markalı veya 
taklit mallarla mücadele kapsamında, gümrük işlemleri gümrük idaresince re'sen durdurulan eşya
dan dolayı, ilgili kişilerin yapılan işlemler sonucunda kayba veya zarara uğraması halinde, gümrük 
idaresi, yetkilileri bu kişilere karşı sorumlu tutulmaz. Gümrük idaresince alınan durdurma kararı
nın hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında yetkili mahkemede dava açılmaz 
veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulun
duğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır. Gümrük işlemleri durdurulan eşya, yetkili 
mahkemece alınan karar doğrultusunda, tasfiye rejimi hükümlerine göre imha veya asli nitelikleri 
değiştirilerek satış suretiyle tasfiye edilebilir. Yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşya ile 
posta kolileri ile gönderilen ticarî mahiyette olmayan eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 7. — 1615 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 2 numaralı bendine aşağıdaki ibare 
eklenmiştir. 

"Türkiye'de yerİeşik firmalarla, lisans royalti veya patent anlaşması imzalamış olan yabancı 
firmaların bu tür eşyası bu hükmün dışındadır. 

MADDE 8. — 1615 sayılı Kanunun 51 inci maddesinden önceki "İkinci Kitap" üst başlığı ile 
"Gümrük rejimleri" alt başlığı ve "Birinci Ayırım" üst başlığı ile "Sundurma Rejimi" alt başlığı 
kaldırılmış, buraya "Altıncı Bölüm" üst başlığı ile "Eşyanın geçici depolanması" alt başlığı konul
muş ve 51 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Depolama 
Madde 51. — Türkiye Gümrük bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya ile talep ha

linde çıkış eşyası gümrük denetimi altında geçici depolama yerlerine veya gümrükçe uygun görü
len yerlere konulur. Eşya, gümrüğe getirilmesinden sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kul
lanım tayin edilinceye kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur. Geçici depolanan eşya sa
dece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin uygun gördüğü koşullarda de
polanabilir. 

Geçici depo işleticileri en çok 3 gün içinde geçici depoya alınan eşyanın manifesto veya mani
festo yerine geçen belgelerdeki bilgilere uygun olarak düzenleyecekleri Geçici Depo Giriş Listesi
ni ilgili gümrüğe vermek zorundadırlar. Yolcu beraberinde getirilen eşya ile gümrüğe sunulmaksı
zın bir gümrük rejimine tabi tutulacak eşya veya hacimleri, ağırlıkları ve cinsleri itibariyle geçici 
depolama yerlerine konulmaksızın geldiği taşıt üstünde işleme tabi tutulacak eşya hakkında düzen
lemeler yapmaya Müsteşarlık yetkilidir. 
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Geçici depolanan eşyanın geçici depolama yerine konuluş tarihinden itibaren deniz yolu ile 
gelmiş ise 45 gün, diğer bir yolla gelmiş ise 20 gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanıma tabi tutulması ve gümrük işlemlerinin tamamlanması gerekir. Yolcu beraberi getirilip 
gümrük ambarları veya geçici depolama yerlerine konulan eşya buralarda 3 ay süre ile muhafaza 
edilir. Bu maddede belirtilen süreler içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kulla
nım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, herhangi bir adlî ve idarî takibata konu olma
ması halinde tasfiye olunur. Ancak bir defada getirilemeyen komple tesislerin sahipleri veya bun
lar adına işi yürütecek temsilcileri veya taşıyıcıları ile bunların temsilcileri tarafından gümrüğe mü
racaatla getirilen eşyanın komple tesise ait olduğu kanıtlanmak koşuluyla, bu süreler son partinin 
getiriliş tarihinden itibaren işlemeye başlar. Geçici depolanan eşya asli nitelikleri değiştirilmemek 
kaydıyla buralarda elleçlemelere tabi tutulabilir. Geçici depolama yerlerinin şekil ve niteliklerini 
belirlemeye, geçici depolama yerleri açılması ve işletilmesi konusunda izin vermeye ve gerektiğin
de buralara konulacak eşya için teminat istemeye Müsteşarlık yetkilidir." 

MADDE 9. — 1615 sayılı Kanunun 52 nci maddesinden önce gelmek üzere "İkinci Kitap" üst 
başlığı ve "Gümrük Rejimleri" alt başlığı, "Birinci Ayırım" üst başlığı ve "Serbest dolaşıma giriş 
rejimi" alt başlığı "Birinci Bölüm" üst başlığı ve "Genel hükümler ve beyan şekilleri" alt başlığı 
konulmuş ve 52 nci maddesi, madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi 
Madde 52. — Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politika

sı önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanu
nen ödenmesi gereken vergilerin tahakkuk ve tahsili veya muafiyet hükümlerinin uygulanması ile 
mümkündür. Beyan sahibi, tarımsal malî yükler dışında kalan gümrük vergilerinin oranlarının ser
best dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat eşyaya ilişkin gümrük vergileri
nin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilmesi halinde, lehine olan oranın uy
gulanmasını isteyebilir. Ancak, beyan sahibinin kendi iradesi ile gecikmesinden dolayı gümrük iş
lemlerinin tamamlanmaması halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bir konşimento kapsamı eşyanın de
ğişik tarife pozisyonlarına girdiği ve her bir eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılma
sının ek bir işyükü ve masrafa sebep olduğu hallerde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük ida
releri eşyanın tamamına en yüksek gümrük vergi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre ver
gi uygulayabilirler." 

MADDE 10. — 1615 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi, madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Nihaî Kullanım 
Madde 53. — Özel amaca yönelik kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından ya

rarlanarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın gümrük denetimi, nihaî kullanım olarak kabul edilen 
üretim veya kullanım faaliyetiyle sona erer. Ayrıca, indirimli veya sıfır vergi uygulaması için be
lirlenen amaçlar dışında kullanılması nedeniyle tahsili gereken vergilerin ödendiği veya eşyanın ih
raç ya da imha edildiği hallerde de gümrük denetimi sona erer. Nihaî kullanım nedeniyle serbest 
dolaşıma giren eşya ile ilgili olarak teminat istenilmesi veya bu hakkın üçüncü kişilere devri konu
sunda düzenleme yapmaya Müsteşarlık yetkilidir." 

MADDE 11. — 1615 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinden önceki "İkinci Ayırım" üst başlı
ğı ve "Giriş Rejimi" alt başlığı, "Birinci Bölüm" üst başlığı ve "Beyan ve şekilleri ve bilgi alma" 
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alt başlıkları kaldırılmış, 54 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Yazılı Beyan ve Basitleştirilmiş Usul 
Madde 54. — Serbest dolaşıma girecek eşyanın cinsi, nev'i ve niteliği yönünden, tarife tatbi

katını kolaylaştıracak surette Türk Gümrük Tarifesinin düzen ve açıklamalarına uygun beyanda bu
lunulmasını istemeye veya bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanname verilmesi konusunda 
düzenleme yapmaya Müsteşarlık yetkilidir. 

Yazılı beyan, Müsteşarlıkça belirlenen örneğine uygun bir beyanname ile yapılır. Beyanname
nin bu rejim hükümlerine göre beyanı zorunlu bütün bilgileri kapsaması ve beyan sahibi tarafından 
imzalanması gerekir. Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanma
sı için gerekli bütün belgeler beyannameye eklenir. 

Beyannamenin, eşyanın Türk Gümrük Tarifesindeki numarası gösterilerek ve buna göre vergi 
tahakkukları da yapılmış olarak verilmesi ve muayeneden önce bu tahakkuka göre vergilerin öden
mesi hususunda Müsteşarlıkça düzenlemeler yapılabilir. Bu takdirde, 59 uncu maddenin son fıkra
sı hükmü uygulanmaz. 

Gümrük idareleri, gümrük işlemlerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesini en
gellememek kaydıyla, usul ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesini teminen, birin
ci fıkraya göre beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmemesine ve bu bel
gelerdeki bilgilerin beyannameye yazılmamasma, sözü edilen beyanname yerine, eşyanın serbest 
dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması talebi ile birlikte ticarî veya idarî bir belgenin verilmesine, 
eşyanın ilgili rejime geçişinin beyanname verilmeksizin kayıt yoluyla yapılmasına izin verebilirler. 
Ticarî veya idarî belgenin kabulü yahut kayıt yoluyla beyan yapıldığı hallerde beyan, eşyanın teş
hisi için gerekli tüm bilgileri kapsamak zorundadır. Kayıt yoluyla işlem yapılan hallerde kayıt ta
rihinin yazılması şarttır. Basitleştirilmiş usule göre eşya ithal edenler genel, dönemsel veya özet ni
teliğinde bir tamamlayıcı beyanda bulunurlar. Tamamlayıcı beyanlar, bu maddede sözü edilen di
ğer beyanlar ile ayrılmaz bir bütündür. Basitleştirilmiş beyanlar 3 üncü maddede öngörülen uygu
lama yönünden tescil tarihinden itibaren hüküm ifade ederler. Yukarıda belirtilen hallerde kayıt iş
lemi, 51 nci maddede sözü edilen tescil ile aynı hukukî sonucu doğurur. Tamamlayıcı beyanın aran
mayacağı haller ile basitleştirilmiş usule ilişkin uygulama esasları Müsteşarlıkça belirlenir." 

MADDE 12. — 1615 sayılı Kanunun 61 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Süresi İçinde Gümrük İşlemleri Bitirilemeyen Eşya 
Madde 61. — 51 inci maddede öngörülen geçici depolama süreleri içerisinde, beyannamesi 

tescil edilmiş eşyanın, sebep olmaksızın muayenesi yaptırılmadığı veya gümrük işlemleri bitirilme
diği veya ödenmesi ya da teminat altına alınması gereken gümrük vergileri ödenmediği veya temi
nata bağlanmadığı hallerde, bu süreler sonunda eşya gümrük idaresince re'sen muayene edilir ve 
eşya tasfiye rejimi hükümlerine tabi tutularak, beyannamesi iptal olunur. Yapılacak muayene so
nunda, gümrüklerce alınan para cezasını veya diğer ceza takiplerini gerektiren hallerde usulüne gö
re kovuşturma yapılır. Genel antrepolar ile özel antrepolarda bulunan eşya ile ilgili olarak serbest 
dolaşıma giriş rejimi için beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil 
tarihinden itibaren 30 gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya da 
tasfiye edilir. İhtilaflı olan işlemlerde, yetkili mercilerce ihtilaf çözümleninceye kadar bu madde 
hükümleri uygulanmaz." 
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MADDE 13. — 1615 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Bilgi Talebi ve Bağlayıcı Tarife Bilgisi 
Madde 64. — Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi 

talep edebilir. Ancak, bu tür bir talep, fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine dayanmı
yorsa reddedilebilir. Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın 
kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince 
yapılan masraflar, talepte bulunan tarafından karşılanır. 

Yazılı talep üzerine Müsteşarlık tarafından bağlayıcı tarife bilgileri verilir. Bağlayıcı tarife bil
gisi, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca 
bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bil
gi alan kişi, beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk 
bulunduğunu ispat etmek zorundadır. Bağlayıcı tarife bilgisi, veriliş tarihinden itibaren altı yıl için 
geçerlidir. Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı tarife bilgisi iptal edi
lir. Bağlayıcı tarife bilgisi Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin 
sözkonusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması veya taraf olduğumuz uluslararası anlaşma
lar kapsamında uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına 
ilişkin kararlarda yapılan bir değişiklik sonucu uygunluğunu kaybetmesi hallerinde, sözkonusu de
ğişikliklerin Resmî Gazetede yayımı tarihinde; verilen bilginin geri alındığının, değiştirildiğinin 
veya iptal edildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi durumunda ise tebliğ tarihinde, geçerlili
ğini kaybeder. 

Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı bir tarife bilgisinin hak sahibi, sözkonusu bağlayıcı bilgiye 
dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstü
ne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife bilgisini, söz 
konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir. 
Ancak, gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin sertifi
kasının gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır. 

Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife bilgisi uygulamasında, bağlayıcı tarife bilgisindeki sı
nıflandırma yalnızca, ithalat ya da ihracatta alınan gümrük vergilerinin belirlenmesi, tarım politi
kası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalat ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin he
saplanması ve söz konusu bağlayıcı tarife bilgisine istinaden verilmiş olması kaydıyla, eşyaya ait 
gümrük beyannamesinin kabul ve tescili için gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında verilen it
halat, ihracat ya da ön izin sertifikasının kullanımı amacıyla geçerlidir." 

MADDE 14. - 1615 sayılı Kanunun 17 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın Kontrolü Yöntemi 
Madde 71. - Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, eşya beyanı yapıldıktan 

sonra muayene ve tahlile tabi tutulmaksızın da teslim edilebilir. Bu yöntemin uygulandığı haller
de, gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, 59 uncu 
madde esaslarına göre, beyanın düzeltilmesini ancak teslimden önce yapabilirler. 

Gümrük idareleri, eşyanın tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu sap
tamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticarî işlemlere ilişkin ticarî bel-
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ge ve verileri kontrol edebilirler. Bu kontrollar beyan sahibine veya söz konusu işlemler ile doğ
rudan ya da dolaylı olarak ticarî yönden ilgili diğer kişilere veya belge ve verileri ticarî amaçla 
elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılabilir. Mümkün olduğu takdirde eşya muayene 
de edilebilir. 

Eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolü sonucunda, ilgili gümrük rejimine ilişkin hüküm
lerin yanlış veya eksik bilgilere dayanarak uygulandığının saptanması halinde, gümrük idareleri du
rumun yeni bulgulara göre düzeltilmesini sağlarlar." 

MADDE 15. - 1615 sayılı Kanunun 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 80. - 78 inci maddede yazılı sebeplerle yapılan itirazlar, 81 inci maddeye göre sıra
sıyla gümrük müdürlükleri ve gümrükler başmüdürlükleri tarafından karara bağlanır. Gümrükler 
başmüdürlüklerinin kararlarına karşı idarî yargı yolu açıktır." 

MADDE 16. - 1615 sayılı Kanunun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 81. - İtirazlar bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır. İtirazlar gümrük mü
dürlüğü tarafından otuz gün içinde karara bağlanarak, mükellefe tebliğ edilir. Bu kararlara karşı on-
beş gün içinde kararı veren gümrük müdürlüğü kanalıyla ilgili gümrükler başmüdürlüğüne itiraz 
edilebilir. Gümrükler başmüdürlüklerine intikal eden itirazların altmış gün içinde karara bağlana
rak, mükellefe tebliğ edilmesi zorunludur. Mükelleflere 79 uncu madde gereğince yapılacak tebli
gat yukarıda yazılı itiraz süreleri için başlangıç sayılır." 

MADDE 17. - 1615 sayılı Kanunun 82 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"İdarî Karar 

Madde 82. - Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar verme
sini talep eden her kişi, kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri söz konusu idare
lere ibraz etmek zorundadır. Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir. Gümrük ida
releri, söz konusu talebe ilişkin başvuruların kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde ka
rar alırlar. Verilen kararlar, başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir. Ancak, gümrük idareleri ta
rafından bu süreye uyulması mümkün değilse, belirtilen süre aşılabilir. Bu durumda, söz konusu 
idareler, yukarıda saptanan sürenin dolmasından önce başvuru sahibine süre aşımını haklı kılan ge
rekçeler ile talep hakkında karar vermek için gerekli gördükleri ek süreyi de belirterek bilgi verir
ler. Gümrük idareleri tarafından gerek başvuruların reddine ve gerekse muhatabı kişinin aleyhine 
olarak verilen yazılı kararlar, bu Kanunda belirtilen şekilde itiraz yolu açık olmak üzere gerekçeli 
olarak alınır ve bu hususlar kararda belirtilir. İlgilinin lehine olan bir karar yanlış veya eksik bilgi
lere dayanılarak verilmiş ise ve başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bildiği veya normal 
olarak bilmesi gerektiğinin ve böyle bir kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin 
mümkün olmadığı hususlarının tespiti halinde, söz konusu karar iptal edilir. İlgilinin lehine olan bir 
kararın, bu kararın verilmesi için öngörülen bir veya daha fazla koşulun gerçekleşmemiş veya ger
çekleşemez olması halinde de iptali veya değiştirilmesi mümkündür. İlgilinin, lehine olan bir ka
rarda herhangi bir yükümlülüğe uymaması hali de, söz konusu kararın iptaline neden teşkil edebi
lir. Kararın iptali veya değiştirilmesi, muhatabına tebliğ edilir. Bu madde hükümlerine göre kara
rın iptali veya değiştirilmesi, tebliğ tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bununla birlikte, karar 
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muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnaî hallerde, kararın iptalinin veya değiştirilmesinin 
yürürlük tarihi Müsteşarlıkça belirlenen koşullar altında ertelenebilir." 

MADDE 18. — 1615 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"İdarî Karara İtiraz 

Madde 84. - 82 nci maddeye göre gümrük idareleri tarafından gümrük mevzuatının uygulan
masına dair alınan kararların mükellefe tebliğinden itibaren onbeş gün içinde ilgili gümrük müdür
lükleri ile gümrükler başmüdürlüklerine itiraz edilebilir. İlk kararın alındığı idarenin gümrük mü
dürlüğü olması halinde ilgili gümrük başmüdürlüğüne, ilk kararın alındığı idarenin gümrükler baş
müdürlüğü olması halinde de Müsteşarlığa itiraz edilebilir. İkinci merci kararlarına karşı idarî yar
gı yolu açıktır." 

MADDE 19. - 1615 sayılı Kanunun 90 mcı maddesinden önceki "ÜÇÜNCÜ AYIRIM" üst 
başlığı ve "Özel gümrük rejimleri" alt başlığı, "İKİNCİ AYIRIM" üst başlığı ve "Şartlı muafiyet 
düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri" alt başlığı şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 90 
mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 90. - Transit rejimi, yolcu, taşıt ve gümrük vergileri ile ticaret politikası önlemlerine 
tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın veya gümrük işlemleri tamamlanmış çıkış eş
yasının, duruma göre, yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesinden geçerek yabancı bir ülke
ye veya Türkiye'ye, Türkiye'den yabancı bir ülkeye veya Türkiye gümrük bölgesindeki bir iç güm
rükten diğer bir iç gümrüğe taşınmasıdır. Transit olarak geçen yolcu, taşıt ve serbest dolaşıma gir
memiş eşyalardan, transit geçişler dolayısıyla yapılan hizmet ve denetlemenin gerektirdiği ücretler 
hariç, gümrük vergileri alınmaz. Boru hattı ile yapılan taşımalar, 92 nci maddeye göre milletlera
rası transit hükümlerince işlem görür. Yabancı bir ülkeden deniz, hava, demir veya karayolları ile 
bir Türk limanına çıkarılan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, o limanda gümrük vergileri öden
meksizin veya muaflık işlemleri yapılmaksızın denizden yabancı veya bir Türk limanına gönderil
mesi de transit sayılır. Düzenli seferli olmayan yabancı veya Türk gemilerinin Türkiye karasuların
da seyrinde şüphe halinde, eşyanın bulunduğu ambar kapakları ve diğer yerleri gümrükçe mühür
lenir, gerektiğinde memur da eşlik ettirilebilir." 

MADDE 20. - 1615 sayılı Kanunun 95 inci maddesinden önceki "İKİNCİ BÖLÜM" ün "Ak
tarma rejimi" olan alt başlığı "Dahilde işleme rejimi" şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 95 inci 
maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tanım 
Madde 95. - Serbest dolaşımda olmayan eşya Türkiye gümrük bölgesinden işlem görmüş 

ürünler şeklinde yeniden ihraç edilmeye yönelik olarak, gümrük vergilerine ve ticaret politikası ön
lemlerine tabi tutulmaksızın, ancak, vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithal edi
lebilir. Eşyanın işlem görmüş ürün şeklinde ihracı halinde teminatı iade olunur. Serbest dolaşıma 
giren eşya da, işlem görmüş ürünler şeklinde Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edildikleri takdir
de, 85 inci maddenin 2 numaralı fıkrası hükmüne istisna olmak üzere, kendilerine uygulanmış olan 
gümrük vergileri geri verilir. Eşyanın montajı, kurulması, işlenmesi, yenilenmesi veya tamir edil
mesi ile benzerî işlemler işleme faaliyetleridir. İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünler iş
lem görmüş ürün sayılır. Belirli bir miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlem 
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görmüş ürünlerin miktar ve yüzde oranı verimlilik oranıdır. İşlem görmüş ürünlerin imali için ithal 
eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya eşdeğer eşyadır." 

MADDE 21. - 1615 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Eşdeğer Eşya Kullanımı 

Madde 96. - İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya eşdeğer eşyadan 
elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye 
gümrük bölgesi dışına ihraç edilmesine izin verilebilir. Ancak, eşdeğer eşyanın, serbest dolaşıma 
girecek ithal malları ile aynı kalitede olmaları ve aynı nitelikleri taşımaları gerekir. Belirlenecek 
özel hallerde, eşdeğer eşyanın ithal eşyasından daha ileri bir imalat aşamasında olmasına izin veri
lebilir. İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde it
hal eşyası eşdeğer eşya ve eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak değerlendirilir. İşlem görmüş ürün
lerin çıkışta gümrük vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, bu vergiler teminata 
bağlanır ve ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesiyle bu teminat çözülür. Şartlı muafiyet sistemi
nin uygulandığı dahilde işleme rejiminde, ihraç olunan işlem görmüş ürünlerin çıkışında gümrük 
vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi durumunda, söz konusu eşdeğer eşya çıkıştaki güm
rük vergilerinden muaf tutulur." 

MADDE 22. - 1615 sayılı Kanunun 97 nci maddesi, madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Dahilde İşleme İzni ' 
Madde 97. - Dahilde işleme izni, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üze

rine verilir. İzin, sadece Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik kişilere ve ithal eşyasının işlem gör
müş ürünler içinde tespiti mümkün olduğu takdirde veya eşdeğer eşya kullanıldığında, eşdeğer eş
ya için 96 ncı maddede belirtilen şartlara uyulduğunun tespit edildiği durumlarda ve Türkiye güm
rük bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi koşuluyla veri
lir. Ticarî nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye gümrük bölgesi dışında yer
leşik kişilere izin verilmesi mümkündür." 

MADDE 23. - 1615 sayılı Kanunun 98 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Beyan, Süre, Rejimin İşleyişi ve Verimlilik Oranı 
Madde 98. - Dahilde işleme rejimine tabi tutulacak eşyanın 54 üncü madde hükmünce güm

rüğe beyanı zorunludur. Eşya, 68 inci madde gereğince muayeneye tabi tutulur. İşlem görmüş ürün
lerin ihracı veya yeniden ihracı ya da gümrükçe onaylanmış başka bir işleme tabi tutulması için ge
rekli süreler belirlenir. Sürenin başlangıcı serbest dolaşıma girmemiş eşya için beyannamenin tes
cil edildiği tarihtir. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürün
lerin ihracı uygulamasında, ithal eşyasının rejim beyanı için gereken süre Müsteşarlıkça belirlenir. 
Bu süre, ilgili eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünler için çıkış beyannamesinin tescil 
tarihinden itibaren işlemeye başlar. Verimlilik oranı veya gerekli olduğunda bu oranın belirlenme 
yöntemi, işleme faaliyetinin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği koşullar göz önünde bulundurularak 
belirlenir. Aslî nitelikleri itibariyle aynı özelliklere sahip eşya kullanılmak şartıyla aynı kalitede iş
lem görrhüş ürünlerin elde edilmesi ile sonuçlanan ve belirli teknik koşullar altında yürütülen işle
me faaliyetleriyle ilgili olarak, doğruluğu önceden saptanmış verilere göre standart bir verimlilik 
oranı tespit edilir. 
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İşlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı veya bir kısmı, hariçte işleme hü
kümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye gümrük bölgesi dışına geçici ola
rak ihraç edilebilir. Eşyanın yeniden ithalinde bir vergi ödeme mükellefiyeti doğduğu takdirde, 
bunlardan işlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya için 99 uncu maddeye göre, Türkiye güm
rük bölgesi dışında işlendikten sonra bünyesinde, niteliğinde ve tarife pozisyonunda bir değişiklik 
yapılmadan yeniden ithal edilen ürünler için işçiliğin görüldüğü memlekette yapılan masraf ve üc
retler ile dönüş için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tutarı esas alınarak, ihraç edilmiş ürünler bu 
ihracattan önce serbest dolaşıma girmiş olsalardı uygulanacak olan şartlar altında, hariçte işleme 
rejimi hükümlerine göre hesaplanacak gümrük vergileri alınır." 

MADDE 24. - 1615 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Vergi Mükellefiyeti ve Geri Ödeme Sistemi 
Madde 99. - Değişmemiş eşyanın veya işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girmiş sayı

lacağı durum ve şartlar Müsteşarlıkça belirlenir. İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girmele
ri durumunda gümrük yergileri, işleme faaliyeti sonucunda elde edilen diğer ürünlerin ihraç edilen 
kısmı ile orantılı olarak hesaplanır. Tarım politikası çerçevesinde malî yüklere konu olan işlem gör
müş ürünlerin vergiye tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Dahil
de işleme rejimi kapsamındaki bir eşya için vergi mükellefiyeti doğması halinde, Kanunun 3 üncü 
maddesi hükmünce işlem yapılır. Ancak, dahilde işleme rejimine tabi eşya beyannamesinin tescil 
tarihinde, tarife kotaları ve tarife tavanları çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından yararlanabi
lir durumda ise, bu tercihli tarifeden yararlanabilmesi, kati ithal beyannamesinin tescil edildiği ta
rihte de, aynı tercihli tarifenin yürürlükte olmasına bağlıdır. İthal eşyasının gümrük kontrolü altın
da işleme rejimine tabi tutulduğu hallerde, işlem görmüş ürünler söz konusu rejim çerçevesinde 
gümrük vergilerine tabi tutulur. Aynı ithal eşyası için özel amaca yönelik nihai kullanımı nedeniy
le indirimli veya sıfır gümrük vergisi oranının uygulanmasının gerektiği hallerde, bu uygulamadan 
işlem görmüş ürünler de yararlandırılır. Aynı ithal eşyasının 7 nci madde uyarınca gümrük vergi
lerinden muaf olduğu hallerde, işlem görmüş ürünlere de bu muafiyet tatbik olunur. 

Serbest dolaşıma girmiş bir eşyanın sonradan dahilde işleme rejimine tabi tutularak, işlem gör
müş ürünler şeklinde ihracı halinde, eşya geri ödeme sisteminden yararlandırılabilir. Geri ödeme 
sisteminin uygulanmasına, işlem görmüş ürünlerin ihracına ilişkin çıkış beyannamesinin tescili sı-
rasında izin verilir. Bu takdirde, keyfiyet serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde gösterilir ve 
izin belgesinin bir örneği bu beyannameye eklenir. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili 
sırasında, ithalat miktar kısıtlamalarına tabi olan veya 4 üncü maddeye göre tercihli bir tarife veya 
bir şartlı muafiyet önleminden kotalar dahilinde yararlanabilen ya da tarım politikası veya tarım 
ürünlerinin işlenmesi sonucunda elde edilen bazı eşyaya uygulanan özel düzenlemeler ile konul
muş tarımsal malî yüklere veya ithalatta alınan başka ek malî yüke tabi olan eşya geri ödeme sis
teminden yararlanamaz. Geri ödeme sistemi ancak, eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 
tescili tarihinde, bu eşyadan elde edilecek işlem görmüş ürünlerle ilgili herhangi bir parasal ihracat 
iadesinin söz konusu olmadığı hallerde uygulanabilir. Geri ödeme sistemi uygulandığı takdirde, bu 
Kanunun henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünle-
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rin Türkiye gümrük bölgesi dışına ihracına ilişkin hükümleri uygulanmaz. İzin hak sahibi, geri öde
me sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş işlem görmüş ürünle
rin, ihraç edildiklerini, daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit, antrepo, geçici ithalat veya 
dahilde işleme rejimine tabi tutulduğunu veya çıkış rejimi hükümlerine göre serbest bölgeye konul
duğunu gümrük idarelerine belgelemek ve rejimin uygulanmasına ilişkin tüm koşullara uyulmuş 
olmak kaydıyla, gümrük vergilerinin geri verilmesini isteyebilir. İşlem görmüş ürünler söz konusu 
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda, serbest dolaşımda olmayan eş
ya sayılır. Geri ödeme başvurusunun yapılması için gereken süre Müsteşarlıkça saptanır." 

MADDE 25. - 1615 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"1. Gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma 
girmemiş eşya ile serbest dolaşımda bulunmakla birlikte yalnızca dahilde işleme ve gümrük kont
rolü altında işleme rejimlerine ilişkin uygulamalara tabi tutulacak eşya ve Türkiye gümrük bölge
sine girmesi veya transit geçirilmesi yasak olmayan eşyanın," 

MADDE 26. - 1615 sayılı Kanunun 101 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Genel Antrepo ve Özel Antrepo 
Madde 101. - Genel antrepo, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen, özel 

antrepolar ise yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antrepo
larıdır. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepolardır. Par
layıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel tertip 
ve yapılara gerek gösteren Müsteşarlıkça belirlenmiş eşya, ancak bu niteliklerine uygun genel ve
ya özel antrepolara konulabilir. Posta idarelerinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altındaki 
yabancı kolilerin konulduğu kapalı yerler genel antrepo sayılır. Genel antrepolar içinde özel kabin
ler açılmasına, yıkama, temizleme, elleçleme işlemleri yapılmasına Gümrük İdarelerince izin veri
lir. Özel kabinler tesisi suretiyle işletilen genel antrepolarda kabinlerin kullanımından kaynaklanan 
sorumluluk kullanıcıya aittir." 

MADDE 27. - 1615 sayılı Kanunun 102 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"kin 
Madde 102. - Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya işletmenin yeterli olma

dığı hallerde, gümrük antreposu açılması ve işletilmesi Müsteşarlığın izni ile mümkündür. İzin, 
Türkiye'de yerleşik kişilere verilir. Antrepo işleticilerinin hak ve yükümlülükleri, işleticinin talebi 
üzerine Müsteşarlığın vereceği izindeki şartlara uyulmak kaydıyla başka bir kişiye devredilebilir." 

MADDE 28. - 1615 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Özel Haller ' • ' . ' • 
Madde 103. - Ekonomik yönden ihtiyaç bulunması ve gümrük denetiminin olumsuz etkilen

memesi şartıyla serbest dolaşımda olmayan eşyanın antrepolarda dahilde işleme veya gümrük kont
rolü altında işleme rejimlerine ilişkin hükümler çerçevesinde ve gerektiğinde serbest dolaşımda bu
lunan eşya ile de karıştırılarak işçiliğe tabi tutulmasına Gümrük İdarelerince izin verilebilir." 

MADDE 29. - 1615 sayılı Kanunun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 112. - Genel ve özel antrepolarda eşyanın kalış süresi sınırsızdır. Gümrük idareleri is
tisnai hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir 
süre belirleyebilirler. Özel antrepolara konulan eşya ile ihracata bağlı önlemlerden yararlanabile
cek tarım ürünleri için Müsteşarlıkça özel süreler tayin edilebilir. Genel antrepo sayılan Posta İda
resinin sorumluluğu altındaki mahallerde eşyanın bekleme süresi bağlı bulunduğumuz milletlera
rası antlaşmalar hükümlerine tabidir. Yolcu beraberinde gelen eşyanın antrepolarda ve gümrük de
netimi altındaki diğer yerlerde kalabileceği süre üç aydır. Süresi içinde ithal veya yurt dışı edilme
yen yolcu eşyası hakkında 140 inci madde hükümleri uygulanır." 

MADDE 30. - 1615 sayılı Kanunun 118 inci maddesinden önceki "Dördüncü Bölüm"ün "Ge
çici kabul geçici muaflık rejimi" olan alt başlığı "Gümrük kontrolü altında işleme rejimi" şeklinde 
yeniden düzenlenmiş ve 118 inci maddesi, madde başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Tanım, İzin, Beyan ve Rejimin İşleyişi 
Madde 118. - Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye gümrük bölgesinde, gümrük vergi

lerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren iş
lemlerde kullanılmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üze
rinden serbest dolaşıma girmeleri, gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde mümkün
dür. Elde edilen bu tür ürünler, işlenmiş ürün olarak adlandırılır. Bu rejimin uygulanabileceği du
rumlar bir liste halinde belirlenir. 

Gümrük kontrolü altında işleme izni; sadece Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik kişilere, iş
lenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olduğu, eşyanın işlenmesinden sonra, bu 
rejime tabi tutulmasından önceki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak 
mümkün bulunmadığı, rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşe ve miktar kısıt
laması kurallarının etkilerini saptırmadığı, Türkiye'deki benzer eşyanın üreticilerinin temel ekono
mik çıkarlarını olumsuz etkilemediği hallerde ve bir işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme 
yönündeki ekonomik amaçlara uyulması şartıyla, işleme işini yapan veya yaptıran kişinin talebi 
üzerine verilir. 

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulacak eşyanın 54 üncü madde hükmünce 
gümrüğe beyanı zorunludur. Eşya 68 inci madde gereğince muayeneye tabidir. Gümrük kontrolü 
altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın, gümrük vergilerine karşılık teminat alınır. 

Rejime ilişkin süre belirlenmesi ve verimlilik oranının saptanması hususlarında dahilde işleme 
rejimi hükümleri uygulanır. 

Değişmemiş eşyanın veya izinde öngörülen işlemin ara aşamalarının herhangi birinde bulunan 
eşyanın, vergi ödeme mükellefiyetinin başlangıcı, ithal eşyasının beyannamesinin tescil tarihidir. 

Bu rejime tabi tutulan eşyanın, tercihli bir tarife uygulamasından yararlanabildiği ve aynı ter
cihli tarife uygulamasının serbest dolaşıma giren aynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabil
diği hallerde, işlenmiş ürünlerin tabi olduğu gümrük vergileri, söz konusu tercihli tarife çerçeve
sinde belirlenmiş vergi oranına göre hesaplanır. 

Tercihli tarife uygulamasının, tarife kotaları veya tarife tavanlarına tabi olması halinde, işlen
miş ürünler için tercihli tarifeye göre belirlenen vergi oranının uygulanması, söz konusu tercihli ta
rifenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi ko-
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suluna bağlıdır. Serbest dolaşıma giren işlenmiş ürünlerin imalatında fiilen kullanılan ithal eşyası 
miktarı, beyannamesinin tescili sırasında yürürlükte olan tarife kotaları ve tarife tavanları hesabına 
katılır. Bu durumda, işlenmiş ürünlerle aynı olan ürünler için açılmış tarife kotaları veya tavanları
nın hesabına herhangi bir ilave yapılmaz." 

MADDE 31. - 1615 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinden önce gelmek üzere "Beşinci Bö
lüm" üst başlığı ve "Geçici ithalat rejimi" alt başlıkları konulmuş ve 119 uncu maddesi, madde baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tanım, hin, Beyan ve Rejimin İşleyişi 
Madde 119. - Kullanılmaları nedeniyle olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğ-

ramaksızın tekrar ihraç edilecek serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrük vergilerinden tama
men veya kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye gümrük 
bölgesi içinde kullanılmaları mümkündür. Geçici ithal olunacak eşyanın 54 üncü madde gereğince 
gümrüğe beyanı zorunludur. Eşyanın muayenesi 68 inci madde hükmüne göre yapılır ve Müsteşar
lıkça belirlenecek haller djşında, vergileri teminata bağlanır. Geçici ithal izni eşyayı kullanan veya 
kullandıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir. Eşyanın ayniyet tespitinin mümkün 
olmadığı hallerde bu izin verilmez. İthal eşyasının tekrar ihracı veya gümrükçe onaylanmış başka 
bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli süreler, izin verilecek eşyanın kullanım amacı
na uygun olarak Müsteşarlıkça belirlenir. Gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici itha
lat rejiminin uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar Bakanlar Kurulunca saptanır. Tam muafi
yet suretiyle geçici ithale ilişkin durum ve özel şartlar saklı kalmak üzere, eşyanın Türkiye gümrük 
bölgesinde kalma süresi 24 aydır. Geçici ithalat rejiminin gümrük vergilerinden kısmî muafiyet uy
gulaması, mülkiyeti Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve Bakanlar Kuru-

" lunca belirlenecek tam muafiyete tabi durum ve özel şartlarda olmayan veya söz konusu durum ve 
özel şartlara tabi olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni için öngörülen bütün 
şartları yerine getirmeyen eşyaya tatbik olunur. Geçici ithalat rejiminde gümrük vergilerinden kıs
mî muafiyet uygulanmayacak eşya listesi Bakanlar Kurulunca belirlenir. Gümrük vergilerinden 
kısmî muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan alınacak gümrük vergileri tu
tarı, söz konusu eşyanın bu rejime tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmiş olması halinde alı
nacak vergiler tutarının, kısmî muafiyetli geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu her ay için %3 
oranındadır.Bir aydan az süreler tam ay olarak kabul olunur. Alınacak gümrük vergileri tutan, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre uygulanacak 
faizler hariç olmak üzere, söz konusu eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest 
dolaşıma girmiş olması halinde alınacak gümrük vergileri miktarını aşamaz. Geçici ithalat rejimin
den yararlanan hak sahibinin hak ve mükellefiyeti bu rejimden yararlanmak üzere konulmuş şart
ları yerine getiren diğer kişilere devredilebilir. Yeni hak sahibi ancak, eşya ile ilgili kalan süreyi 
kullanır. Devir aynı ay içinde kısmî muafiyet suretiyle geçici ithal izni verilmiş iki kişi arasında 
gerçekleştirildiği takdirde, ayın tamamı için tahakkuk ettirilen gümrük vergileri ilk hak sahibi tara
fından ödenir. Eşya için gümrük vergileri mükellefiyeti doğduğu ıda, 3 üncü madde hükmünce iş
lem yapılır. Kısmî muafiyet uygulaması dışında, eşya ile ilgili vergi mükellefiyeti doğduğunda, he
saplanan vergi tutarından, eşyanın kısmî muafiyete tabi tutulmasından dolayı ödenen vergiler dü
şülür." • • , 
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MADDE 32. - 1615 sayılı Kanunun 120 nci maddesinden Önce gelmek üzere "Altıncı Bölüm" 
üst başlığı ve "Hariçte işleme rejimi" alt başlıkları konulmuş ve 120 nci maddesi, madde başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tanım, İzin ve Süre 
Madde 120. - Hariçte işleme, rejimi kapsamında, serbest dolaşımdaki eşya dışarıda işleme fa

aliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye gümrük bölgesinden geçici olarak ihraç edilebilir ve bu fa
aliyetler sonucunda elde edilen ürünler gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet uygulanmak 
suretiyle tekrar serbest dolaşıma giriş yapabilir. Eşyaya, geçici ihracı sırasında, Türkiye gümrük 
bölgesinden çıkışı nedeniyle öngörülen gümrük vergileri ile ticaret politikası önlemleri ve diğer iş
lemler uygulanır. Hariçte işleme rejimine tabi tutulan eşya geçici ihracat eşyasıdır. Eşyanın bir iş
çiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi veya tamir edilmesi ile benzeri işlemler işleme faali
yetleridir. İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünler işlem görmüş ürün sayılır. Belirli mik
tardaki geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünler içerisindeki miktar ve yüzde oranı verimlilik 
oranıdır. Hariçte işleme rejimi, ihracı ödenmiş veya teminata bağlanmış gümrük vergilerinin geri 
verilmesine veya kaldırılmasına yol açan, ihracından önce nihai kullanımları nedeniyle tam muafi
yet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetle ilgili koşulları devam eden, ihracı ihracatta 
vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikaları çerçevesinde vergi iadesi dışında 
malî bir avantaj sağlayan, serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. Hariçte işleme izni, Türkiye 
gümrük bölgesinde yerleşik kişilere ve işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi 
sonucu elde edildiğinin tespitinin mümkün olduğu ve iznin Türkiye gümrük bölgesindeki üretici
lerin ekonomik çıkarlarına ciddî bir zarar verecek durumda olmadığı hallerde verilir. Faaliyetin ve
rimlilik oranı veya bu oranın belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işlem görmüş ürünlerin Tür
kiye gümrük bölgesine yeniden ithal edilmeleri için gerekli bir süre tespit edilir. İzin hak sahibinin 
talebinin uygun bulunması halinde bu süre uzatılabilir." 

MADDE 33. - 1615 sayılı Kanunun 121 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Beyan, Muayene ve Vergilendirme 
Madde 121. - Hariçte işleme rejimine tabi tutulacak eşya gümrüğe beyan olunur. Eşyanın mu

ayenesi 130 uncu madde hükmünce yapılır. Bu rejim kapsamında işlem görmüş ürün olarak serbest 
dolaşıma giriş beyanının, izin hak sahibi tarafından veya izin hak sahibinin onayı ve izin koşulla
rına uyulmuş olmak kaydı ile Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bir başka kişi adına ya da hesa
bına yapılması halinde gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet tanınabilir. Hariçte işleme 
rejimine ilişkin koşullar veya yükümlülüklerden birine uyulmadığı takdirde, gümrük vergilerinden 
tam veya kısmî muafiyet uygulanmaz. Gümrük vergileri, işlem görmüş ürünlere ait gümrük vergi
leri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte 
ithal edildiğinde uygulanacak olan gümrük vergileri tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanır. Dü
şümü yapılacak tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, hariçte işleme rejimine ilişkin be
yannamesinin tescil tarihindeki miktar ve niteliği ile işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dola
şıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde uygulanabilir vergi oranı ile diğer vergilendir
me unsurları dikkate alınır. 

İşlem görmüş ürünlerin gümrük kıymetinin belirlenmesinde, ürünün bünyesine katılan malze1 

me, aksam, parça ve benzerleri de dikkate alınır. Kıymetin bu şekilde belirlenememesi durumun-
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da, işlem görmüş ürünlerin gümrük kıymeti ile makul bir yöntemle belirlenen işleme masrafları 
arasındaki fark geçici ihracat eşyasının kıymetini oluşturur. Bununla birlikte, Bakanlar Kurulunca 
belirlenen bazı matrah unsurları, düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ay
rıca, geçici ihracat eşyasının, hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce nihai kullanım amacıy
la indirimli vergi oranından serbest dolaşıma girdiği ve bu koşulların devam ettiği hallerde, düşü
mü yapılacak tutar, eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında hesaplanan gümrük vergileri tuta
rıdır. Geçici ihracat eşyasının, nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma girişi sırasında indirimli 
veya sıfır vergi oranından yararlanabildiği hallerde, bu eşyaya en son işleme faaliyetinin gerçekleş
tiği ülkede de nihai kullanıma uygun işçilik görmesi koşuluyla; söz konusu indirimli veya sıfır ver
gi oranı uygulanır. İşlem görmüş ürünlerin tercihli bir tarife uygulanmasından yararlanması ve bu 
tarifenin geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonundaki eşya için de geçerli olması halinde, dü
şümü yapılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak vergi oranı, söz konusu tercihli tarifenin 
uygulanabilmesi için gerekli koşullara uygun geçici ihracat eşyasına uygulanması gereken orandır. 

, İki veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya 
konulacak olan gümrük vergi muafiyeti içeren hükümler saklıdır. Tamir amacıyla geçici ihraç edi
len eşya, tamiratın garanti kapsamında veya bir imalat hatası nedeniyle bedelsiz yapıldığının kanıt
lanması halinde, serbest dolaşıma gümrük vergilerinden tam muaf olarak girer. Ancak, söz konusu 
eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmış olması 
halinde, bu hüküm uygulanmaz. Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel. 
karşılığında yapıldığı hallerde, gümrük vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir 
tutar dikkate alınmak ve işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edil
diği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden ta
hakkuk ve tahsil edilir. Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapma
mış olması ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkiden etkilenme
mesi gerekir." 

MADDE 34. - 1615 sayılı Kanunun 122 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. , 

"Standart Değişim Sistemi, İkame Ürün ve Önceden İthalat 
Madde 122. — Hariçte işleme rejiminde ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının işlem 

görmüş bir ürün ile değiştirilmesi, standart değişim sistemi kapsamında mümkündür. Tarım politi
kasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışın
da kalan, serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinin söz konusu olduğu hallerde, gümrük idareleri stan
dart değişim sisteminin uygulanmasına izin verirler. İşlem görmüş ürünlere uygulanan hükümler, 
ikame ürünlere de uygulanır. Müsteşarlıkça, tespit edilen koşullar altında ve gümrük vergileri tuta
rını karşılayan bir teminat verilmesi halinde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracından 
önce ithal edilmelerine izin verilir. 

Tamir amaçlı geçici ihracat eşyası karşılığı ikame ürünlerin, tamirata konu olan geçici ihracat 
eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticarî nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip ol
ması gerekir. Geçici ihracat eşyasının ihracattan önce kullanılmış olması halinde, ikame ürünlerin 
de kullanılmış olmaları ve yeni olmamaları gerekir. Ancak, ikame ürünün satış sözleşmesindeki ga
ranti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle bedelsiz olarak verilmesi halinde, kulla
nılmış eşya yerine yeni eşya getirilebilir. 
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Önceden ithalat durumunda, ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili ta
rihinden itibaren iki aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi gerekir. Ancak, istis
nai hallerde, söz konusu süre dolmadan ilgili kişinin talebi üzerine gümrük idareleri bu süreyi uza
tabilirler. Hariçte işleme rejimi kapsamında, Türk menşeli ürünler için standart değişim ve ikame 
ürün uygulaması yapılmaz." 

MADDE 35. - 1615 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinden önce gelen "Dördüncü Ayırım" 
üst başlığı "Üçüncü Ayırım" olarak düzenlenmiş ve 131 inci maddesinden önceki "İkinci Bölüm" 
üst başlığının "Geçici çıkış ve geri gelen eşya" alt başlığı "yeniden ihracat ve geri gelen eşya" ola
rak tanzim edilmiş ve 131 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Yeniden İhracat 
Madde 131. - Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye gümrük bölgesinden yeniden ih

racı mümkündür. Ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere, eşyanın ihracı için öngörülen iş
lemler, gerektiğinde yeniden ihracata konu eşyaya da uygulanır. Serbest dolaşımda olmayan eşya
nın ihracata ilişkin ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağını öngören bir şartlı muafiyet 
düzenlemesine tabi tutulabileceği haller, Müsteşarlıkça tespit edilir. Yeniden ihracat, gümrük ida
relerine önceden bildirilir. Müsteşarlık, ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere eşyanın ihra
cı veya yeniden ihracına ilişkin işlemlerin veya önlemlerin gerektirdiği hallerde, yeniden ihracatı 
yasaklar. Türkiye gümrük bölgesinde bulundukları sırada ekonomik etkili bir gümrük rejimine ta
bi tutulan eşyanın yeniden ihraç edilmek istenmesi halinde, çıkış rejimi hükümleri uygulanır." 

MADDE 36. - 1615 sayılı Kanunun 132 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 132. - Serbest, dolaşımda bulunan eşya Türkiye gümrük bölgesi dışına çıkarıldığı ve

ya çıkış hükmünde geçici depolama yerleri ile antrepolara konulduktan sonra Türkiye gümrük böl
gesinden ihraç edildiği ve aslî nitelikleri değişmeksizin ve ayniyetleri gümrüğe ispat ve tevsik edil
mek kaydıyla üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girdiği takdirde gümrük vergilerinden muaf 
tutulur. Üç yıllık süre, beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir. Geri gelen eşya Tür
kiye gümrük bölgesinden ihraç edilmeden önce, nihai kullanımı nedeniyle, indirilmiş veya sıfır 
gümrük vergileri uygulamasından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş ise, söz konusu muafiyet 
hakkı, eşya tekrar aynı amaçla ithal edildiği takdirde tanınabilir, tthal amacının aynı olmaması ha
linde, söz fconusu eşyaya uygulanacak gümrük vergileri tutarı, ilk serbest dolaşıma giriş sırasında 
alınmış tutar kadar indirilir. Ancak, ilk serbest dolaşıma giriş sırasında alınmış tutarın, geri gelen 
eşyanın yeniden serbest dolaşıma giriş sırasında alınacak tutardan daha fazla olması halinde, hiç
bir iade yapılmaz. 

Hariçte işleme rejimi çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edilen eşya ile ihracı bir 
dış ticaret önlemine konu olan eşyaya gümrük vergilerinden muafiyet hakkı tanınmaz. İhracı bir dış 
ticaret önlemine konu olan eşyaya istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar Müsteşarlıkça belirle
nir. 

Bu madde hükümleri, dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha 
sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de tatbik edilir. Aynı hüküm yeniden ihraç edilen işlem gör
müş ürünler için de geçerlidir. Bu gibi hallerde, eşyanın en son ihraç tarihi, serbest dolaşıma giriş 
tarihi olarak kabul edilir ve kanunen alınması gereken gümrük vergileri tutan, dahilde işleme reji
mi hükümlerine göre belirlenir. 

Geri gelen eşya ile ilgili olarak gerektiğinde düzenlemeler yapmaya Müsteşarlık yetkilidir." 
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MADDE 37. - 1615 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinden önce gelen "Beşinci Ayırım" üst 
başlığı "Dördüncü Ayırım" olarak, 138 inci maddesinden önce gelen "Altıncı Ayırım" üst başlığı 
"Beşinci Ayırım" olarak 139 uncu maddesinden önce gelen "Yedinci Ayırım" üst başlığı "Altıncı 
Ayırım" olarak, 140 inci maddesinden önce gelen "Sekizinci Ayırım" üst başlığı da "Yedinci Ayı
rım" olarak düzenlenmiş ve 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 140. - 2 1 inci maddeye göre yetkili mahkemece tasfiyesine karar verilen eşya; 51 in
ci maddeye göre, geçici depolama veya gümrükçe uygun görülen yerlerde bulunan ve süreleri için
de gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım için işlemlerine başlanmamış eşya; 61 inci mad
deye göre, geçici depolama yerleri veya gümrük ambarlarında bulunan ve beyannamesi tescil etti
rilip sebep,olmaksızın süreleri içinde gümrük işlemleri tamamlanmayan eşya ile genel ve özel ant
repoda iken beyannamesi verilip süresi içinde gümrük işlemleri bitirilemeyen eşya; 68 inci madde
ye göre, tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından süresi içinde alınmayan numuneler; 111 inci mad
deye göre, genel ve özel antrepolarda yapılan yoklamalarda fazla çıkan eşya; 112 nci maddeye gö
re, belirlenen süreleri dolan eşya ile süresi içinde çekilmeyen yolcu eşyası; 134 üncü maddeye gö
re, süreleri dolan eşya; 139 uncu maddeye göre, beyan sahibi veya taşıyıcıları tarafından kaldırıl
mayan eşya; sahip veya taşıyıcılarının serbest iradeleri ile gümrüğe terk edilen eşya; 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 3864 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfi
yesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek durumdaki eşya; yabancı bir ülkeye 
sevk edilecek transit eşyasından gümrük denetimi altındaki yerlere konulan ve bu Kanunun ilgili 
maddelerinde yazılı süreleri doldurduktan sonra beyan sahibine veya temsilcisi veya taşıyıcısına 
yapılacak yazılı tebligata rağmen 60 gün içinde ithal veya ihraç edilmeyen eşya ile kanunî bekle
me sürelerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine ma
ruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya tasfiye edilir." 

MADDE 38. - 1615 sayılı Kanunun 149 uncu maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Hükümlerinin İhlali 
Madde 149. - 95, 96, 97, 98, 99/118 ve 119 uncu maddelerde öngörülen rejimlerin amacına 

aykırı hareket edenlerden, amaca aykırı davranışlarından dolayı bir vergi mükellefiyeti doğduğun
da, eşyaya isabet eden gümrük vergileri bu maddeler hükmünce alınmakla beraber, beyan sahip ve
ya temsilcileri hakkında ayrıca 156 ncı madde hükmü de tatbik olunur." 

MADDE 39. - 1615 sayılı Kanunun 156 ncı maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Usulsüzlükler 
Madde 156. - B u Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanunla 

konulmuş hükümlere ve bu Kanuna uygun olarak veya bu Kanunla tanınmış yetkilere dayanılarak 
çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere veya ilan edilen emirlere veya yapılan tebliğlere aykırı hareket 
edenlerden (3 000 000) lira para cezası alınır. Bu meblağ ile bu Kanunun diğer maddelerinde yer 
alan maktu para cezası miktarlarını 10 katına kadar artırmaya veya bu miktarı kanunî seviyesine in
dirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Ancak, 
a) Gümrük İdaresi tarafından verilen karara dayanak olan bilgileri ilgililerin yanlış olarak ver

mesi, vergi kaybı doğmamasına rağmen, eşyanın kıymetinin tespitinde birbiriyle ilişkisi bulunan 
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alıcı ile satıcı arasındaki bu ilişkinin beyan edilmemesi, giriş ve çıkış manifestolarının veya bu 
amaçla kullanılan sair bölgelerin süresi içinde verilmemesi, Türkiye gümrük bölgesinde karayoluy
la transit eşya taşıyan araçların kendilerine tanınan varış ve geçiş sürelerini 24 saate kadar aşmala
rı, antrepoların belirlenen teknik donanımlarında noksanlıklar saptanması, antrepolara alınan eşya
nın işleticiler tarafından konuldukları tarihte kayıtlara geçirilmemesi, dahilde işleme rejimi altında 
Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın süresi içinde yurt dışı edilmemesi, gümrük kontrolü al
tında işleme rejimi çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın süresi içinde rejimin 
gerektirdiği işlemlerin bitirilmemesi, geçici ihracat rejimi kapsamında Türkiye gümrük bölgesi dı
şına çıkarılan eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra getirilmesi, herhangi bir ihracat iadesinden ya
rarlanmayan veya çıkışta gümrük vergisine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan ihracata 
konu eşyanın cins, nevi, miktar ve kıymetinin yanlış beyan edilmesi hallerinde, birinci fıkrada be
lirtilen ceza miktarının (2) katı; 

b) Geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde bir kişinin başkası adına veya hesabına gümrük 
idarelerinde işlem takip etmesi, gümrük idaresinin izni olmadan karayolu taşıtlarının yük ve yolcu 
alarak yoluna devam etmesi, giriş ve çıkış manifestoları veya bu amaçla kullanılan belgeleri veril
meksizin taşıtlardan eşya boşaltılması, bu belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edilme
si veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı marka ve numaraların uygun olmaması, Türkiye güm
rük bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçların verilen varış ve geçiş sürelerini 48 saate 
kadar aşması, antrepolarda bulunan eşyanın gümrük idaresinin izni olmaksızın elleçlemelere tabi 
tutulması, geçici ithalat kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın verilen süre için
de ihraç edilmemesi veya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması 
hallerinde, birinci fıkrada belirtilen ceza miktarının (4) katı; 

c) Türkiye gümrük bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçların verilen varış ve geçiş 
sürelerini 72 saate kadar aşmaları, herhangi bir giriş veya çıkış gümrük vergileri kaybına neden 
olunmaması koşuluyla, dahilde işleme rejimi altında yurda getirilen eşyanın amacı dışında kullan
dırılması, geçici ithalat rejimi kapsamında gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet suretiy
le ithal olunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın hak sahibi olmayan kişilere kullandırıl
ması hallerinde, birinci fıkrada belirtilen ceza miktarının (6) katı; 

d) Gümrük işlemleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişilerin belge ve bilgile
ri beş yıl süre ile saklamamaları, karayolu ile transit eşya taşıyan araçların belirlenmiş yollar dışın
da seyretmesi veya verilen varış ve geçiş sürelerini 72 saatten fazla bir süreyle aşmaları hallerinde, 
birinci fıkrada belirtilen ceza miktarının (8) katı; 

Uygulanır." 
MADDE 40. - 1615 sayılı Kanunun 158 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 158. - Bu Kanunda yazılı para cezalarına ilgili gümrük idaresi amirince karar verilir. 

Bu kararlar, aleyhine karar verilmiş olanlara yazı ile tebliğ olunur. Kararlar gerekçeli olarak yazı
lır. Bunlardan ilgililer aleyhine olanlara tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz olunabi
lir. İtirazlar sırasıyla gümrük müdürlükleri ve gümrükler başmüdürlükleri tarafından 60 gün içinde 
karara bağlanır. Gümrükler başmüdürlüklerinin kararlarına karşı yetkili mahkemeye müracaatla iti
raz olunabilir. Mükellef lehine verilen kararlar ise resen Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay 
içinde karara bağlanıp tebliğ edilir." 

MADDE 41. - 1615 sayılı Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"3. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler 
dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kuru
lunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak 
veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen 
bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploma almış olmak," 

MADDE 42. - 1615 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Yardımcıların da 167 nci maddenin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde belirtilen okullar
dan mezun olmaları ve müşavirler hakkındaki diğer şartları haiz bulunmaları ve sınava girip başa
rılı olmaları şarttır. Ancak, bunların tabi tutulacakları sınavın konularının seçiminde görecekleri iş
ler göz önünde tutulur." 

MADDE 43.-1615 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 176. - Bu Kanuna göre; 
1. Eşyanın yurda ithali sırasında tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için mucit

ten gayri şekilde teminat, taahhütname veya teminatlı borç senedi verildiği takdirde bunların kabu
lü tarihinden itibaren; 

2. Türkiye gümrük bölgesine bir şartlı muafiyet düzenlemesine veya ekonomik etkili gümrük 
rejimine tabi tutularak geçici veya belirli bir süre kalmak üzere ve vergileri nakitten gayri şekilde 
teminat veya taahhüte bağlanarak giren eşya, zorlayıcı sebepler olmamasına rağmen süresi içinde 
yurt dışı edilmediği veya çıkış hükmünde geçici depolama yerleri ile antrepolara veya gümrükçe 
müsaade olunan yerlere konulmadığı veya bu eşya için sonradan serbest dolaşıma giriş talebinde 
bulunulduğu takdirde teminat veya taahhüdün verildiği tarihten itibaren; 

3. Eşyanın gümrük vergileri ertelendiğinde, erteleme tarihinden itibaren; 
Başlamak üzere, eşyaya isabet eden vergilere ilaveten 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre faiz tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 
Nakitten gayrı teminata bağlanan haller dahil, fiilî ithali gerçekleştirilen eşyadan dolayı güm

rük vergileri tahakkuku nedeniyle mükellef tarafından bir ihtilaf yaratılarak itirazen idarî yargı 
mercilerine başvurulması ve yargı kararlarının gümrük idaresi lehine sonuçlanması durumunda, ta
hakkukun mükellefe tebliğ edildiği tarih ile amme alacağının tahsil edilebilir hale geldiği tarih ara
sında geçen süre için de söz konusu Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında 
gecikme faizi alınır." 

MADDE 44. - 1615 sayılı Kanunun; 
a) 2/a, 8, 10, 53/a, 56/a, 64/a, 68/a, Ek 2, Ek 3, Ek 4 ve Ek 5 inci maddeleri, 11 inci madde

sinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi, 12 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendindeki "132 
nci maddenin (1-e) fıkrasında yazılı" şeklindeki ibare ile 2 ve 3 numaralı fıkraları, 19 uncu madde
sinin 2 numaralı fıkrası, 55 inci maddesinin 2 numaralı fıkrası, 56 ncı maddesinin 1 numaralı fık
rasındaki "10 uncu maddenin 1 inci fıkrasındaki" şeklindeki ibare, 92 nci maddesinin ikinci fıkra
sı, 107 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "52 nci maddede yazılı süre içinde veya 53 üncü mad
denin 2 No.lu fıkrasına göre" şeklindeki ibare, 109 uncu maddenin ikinci fıkrası, 134 üncü madde
sinin birinci fıkrasındaki "son fıkrası" şeklindeki ibare yürürlükten kaldırılmış; 

b) 11 inci maddesinin 1 numaralı, fıkrasının son bendindeki "beş yıla kadar" şeklindeki ibare 
"bir yıla kadar", 12 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendindeki "Türkiye Turing ve Oto-
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mobil Kurumunun veya bunun" şeklindeki ibare" kurumlar ile Müsteşarlıkça uygun görülecek Ku
rumların veya bunların", 77 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki "53 üncü maddenin 1 numaralı fık
rası" şeklindeki ibare "51 inci maddenin ikinci fıkrası", 86 ncı maddesinin 1-numaralı fıkrasının 
üçüncü bendindeki "84 üncü" şeklindeki ibare "81 inci" ve 87 nci maddesinin 1 numaralı fıkrası
nın üçüncü bendindeki "6 ncı fıkrası" şeklindeki ibare "son fıkrası!' olarak değiştirilmiş; 

c) İlgili maddelerinde geçen "sundurma" ibaresi "geçici depolama yeri", "fiktif antrepo" iba
resi "özel antrepo", "tahakkuk varakası" ibaresi "beyanname", "gümrük giriş tarife cetveli" ibaresi 
"Türk Gümrük Tarife Cetveli", "aktarma" ibaresi "transit", "gümrük komisyoncusu" ibaresi "güm
rük müşaviri", "gümrük komisyoncu yardımcısı" ibaresi "gümrük müşavir yardımcısı", "Bakanlık 
Müfettişi" ibaresi "Gümrük Müfettişi", "Bakanlık Müfettiş Yardımcısı" ibaresi "Gümrük Müfettiş 
Yardımcısı", "Gümrük ve Tekel Bakanlığı" ve "Bakanlık" ibareleri "Gümrük Müsteşarlığı" ve 
"Müsteşarlık" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 45. - 1615 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇÎCt MADDE 9. - 1.1.1996 tarihinden önce bekleme yerlerine konulan veya başlamış iş

lemleri henüz sonuçlandırılmamış olan eşya hakkında, süreler ve işlemler yönünden mükellef lehi
ne olan hükümler tatbik edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Gümrük Komisyoncu ve 
Gümrük Komisyoncusu Yardımcısı olma hakkını elde etmiş olanların karneleri, öğrenim şartı ara-
nılmaksızın, 1.1.1996 tarihinden 6 ay sonra başlamak üzere ve 2 yıl içinde müracaatta bulunulma
sı kaydıyla, Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı karneleriyle Müsteşarlıkça değişti
rilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 894) 



- 4 0 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 46. - Bu Kanun 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 47. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. M. İslamoğlu 
Devlet Bakanı 

A. E. Kırathoğlu 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Devlet Bakanı 
/, Saygın 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
T. Bilget 

Ulaştırma Bakanı 
A. Ş. Erek 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. A. Amiklioğlıı 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Ş. Al t iner 

Turizm Bakanı 
B. Güngör 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ö. Barutçu 

Devlet Bakanı 
A.B.Tuğ 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
V. Tanır 

Dışişleri Bakanı 
A.C. Kırca 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Tayan 

Sağlık Bakanı 
; ' . - • . D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N.Kurt 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Ataç 

Kültür Bakanı 
K. Toptan 

Orman Bakanı 
//. Ekinci 

Çevre Bakanı 
A. H. Üçpınarlar 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1615 Sayılı Gümrük Kanunu üc Bu Kanunda Değişiklik Yapan 564 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 564 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişik 1 inci maddesine 14 üncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"15. Gümrük İdaresi, gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine 
getirildiği Gümrük Müsteşarlığının taşra birimlerini; 16. Gümrük Vergisi ve vergi, yalnız giriş ve
ya çıkış gümrük vergisini, gümrük vergileri ve vergiler ise giriş veya çıkışta tahsili öngörülen di
ğer vergiler dahil bütün malî yükleri; 17. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma 
tabi tutulması, eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını veya bir serbest bölgeye girmesini ve
ya yeniden ihracını veya imhasını veya gümrüğe terkedilmesini; 18. Ekonomik etkili gümrük re
jimleri, antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve hariçte işleme re
jimlerini; 19. Eşyanın gümrüğe sunulması, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, eşyanın güm
rük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere gelmesi üzerine. 
gümrük idarelerine yapılan bildirimi; 20. Eşyanın teslimi, eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutul
ması sonucu veya öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanımı için gümrük idareleri tarafından 
ilgiliye verilmesini; 21. Rejim hak sahibi, gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı 
yapılan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildi
ği kişiyi; 22. İzin hak sahibi, izne tabi bir gümrük işlemi için kendisine izin verilen kişiyi, ifade 
eder. 

MADDE 2. - 1615 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 4. - Gümrük vergileri, vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte eşyanın bulun

duğu hal ve mahiyeti esas alınarak, yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Eşya ticare
tine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde sözkonusu eşyanın tari
fe pozisyonuna göre uygulanır. 

Gümrük Tarifesi; 
a) Yürürlükte bulunan Türk Gümrük Tarife Cetvelini, 
b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılım

lar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvel
leri, 

c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak gümrük vergi oranlarını ve tarım 
politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan tarım
sal malî yüklerle, diğer vergi oranları ile malî yükleri, 

d) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerek
tiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını, 

e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için ta
nınan tercihli tarife uygulamalarını, 

0 Bazı eşyaya koşullu olarak uygulanacak gümrük vergileri muafiyeti veya indirimi ile ilgili 
uygulamaları, 

Kapsar. 
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İkinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen tarife uygulamalarının belirli bir ithalat mik
tarı ile sınırlandırılmış olması halinde, tarife kotalarının sözkonusu olduğu durumlarda tespit edi
len ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında; tarife tavanlarının sözkonusu olduğu durumlarda ise Bakan
lar Kurulu kararıyla,' sona erer. Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, sözkonusu 
eşyanın girdiği Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya ikinci fıkranın (b) bendinde öngörülen diğer 
cetvelin bir alt pozisyonunun; tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu ta
rife cetveline alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin 
uygulanması amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun; 
saptanması anlaşılır. 

Mahiyeti nedeniyle veya nihaî kullanım amacına bağlı olarak, tarife kotaları kapsamında olsa 
dahi, bazı eşyanın gümrük vergilerinden indirime veya şartlı muafiyete tabi tutulacağı haller, Ba
kanlar Kurulunca belirlenir." 

MADDE 3. - 1615 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 
. Madde 7. - Eşyanın serbest, dol aşıma girişi veya ihracı halinde, gümrük vergilerinden muafi

yet veya istisna tanınacak haller ile bu muafiyetin veya istisnanın kullanılmasına ilişkin usul ve 
esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 

Ancak, 
a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya, 
b) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ih

tiyaçları için getirilmek veya bu kuruluşlar adına getirildiği gümrük idaresine tevsik olunmak kay
dıyla, yurt dışından tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sis
temleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağ
lar, hammadde, malzeme (eğitim malzemesi dahil) ve harp ganimetleri ile memleket dahilinde te
mini mümkün olmayan ve Sağlık Bakanlığınca kabul, tespit ve belgelenecek her çeşit ilaç ve ilaç 
hammaddeleri, 

c) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ih
tiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi, 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından, emniyet 
ve gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mubayaa ve ithal olunacak (b). 
bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı, 

e) Millî savunma ve iç güvenlik konularında; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçlarının sağlanması için; Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurul
muş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müessese
lerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal et
meleri gereken ve miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü silah, araç, gereç, 
anamalzeme, mühimmat, makine, elektronik, elektrikli cihaz, alet ve teferruatları ile bunların üre
timi, bakımı ve onarımında kullanılacak her türlü parça, yedek parça, mamul, yarı mamul madde
ler ve malzemeler, 
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f) Karşılıklı olmak kaydıyla, savaş esirleri ve savaş zamanlarında enterne edilen askerî ve si
vil kişiler adına bağış yoluyla gönderilen yiyecek, tütün ve sigara dahil içecek ve giyim eşyası, 

g) 67 nci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'de kayıtlı veya tescilli ve 
Türk bandırasını taşıyan gemilerin Türkiye'nin karasuları dışından çıkarttığı deniz balıkçılığı 
ürünleri ile diğer deniz ürünlerinin veya bu koşulları taşıyan fabrika gemilerde, bu ürünlerden elde 
edilen ürünlerin serbest dolaşıma girişi, 

gümrük vergilerinden muaftır." 

MADDE 4. - 1615 sayılı Kanunun 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 21 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Fikrî ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması 
Madde 21. - Fikrî ve sınaî mülkiyet hakların korunması mevzuatına göre, marka, coğrafî işa

ret, endüstriyel tasarım, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren haklar ile ilgili olarak, hak 
sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın gümrük işlemleri, hak sahibinin talebi üze
rine veya sözkonusu eşyanın sahte markalı ya da telif hakkına tabi taklit mal tarifine uyduğuna iliş
kin açık deliller olması halinde resen gümrük idareleri tarafından durdurulur. Durdurma kararı it
halatçıya ve başvuru sahibine bildirilir. Gümrük idareleri, olayın özelliğine göre ithalatçının veya 
kamunun hakkını güvenceye almak ve suiistimalleri önlemek amacıyla, başvuru sahibinden temi
nat isteyebilirler. Başvurunun kabul edildiği tarihte şikâyet konusu eşya serbest dolaşıma girmiş 
ise, başvurunun gümrük idaresince kabul edilmesi, sözkonusu eşyanın gereğince muayene edilme
den ithaline izin verildiği gerekçesiyle hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. Sahte markalı veya 
taklit mallarla mücadele kapsamında, gümrük işlemleri gümrük idaresince resen durdurulan eşya
dan dolayı, ilgili kişilerin yapılan işlemler sonucunda kayba veya zarara uğraması halinde, gümrük 
idaresi yetkilileri bu kişilere karşı sorumlu tutulmaz. Gümrük idaresince alınan durdurma kararının 
hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında yetkili mahkemede dava açılmaz ve
ya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulun
duğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır. Gümrük işlemleri durdurulan eşya yetkili 
mahkemece alınan karar doğrultusunda, tasfiye rejimi hükümlerine göre imha veya aslî nitelikleri 
değiştirilerek satış suretiyle tasfiye edilebilir. Yolcu beraberinde getirilen zatî ve hediyelik eşya ile 
posta kolileri ile gönderilen ticarî mahiyette olmayan eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 5. - 1615 sayılı Kanunun 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 51 in
ci maddesinden önceki "İKİNCİ KİTAP" üst başlığı ile "Gümrük rejimleri" alt başlığı ve "BİRİN
Cİ AYIRIM" üst başlığı ile "Sundurma rejimi" alt başlığı kaldırılmış, buraya "ALTINCI BÖ
LÜM" üst başlığı ile "Eşyanın geçici depolanması" alt başlığı konulmuş ve 51 inci maddesi, mad
de başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Depolama 
Madde 5 1 . - Türkiye gümrük bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya ile talep ha

linde çıkış eşyası gümrük denetimi altında geçici depolama yerlerine veya gümrükçe uygun görü
len yerlere konulur. Eşya, gümrüğe getirilmesinden sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kul
lanım tayin edilinceye kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur. Geçici depolanan eşya sa
dece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin uygun gördüğü koşullarda de
polanabilir. Geçici depo işleticileri en çok 3 gün içinde geçici depoya alınan eşyanın manifesto ve
ya manifesto yerine geçen belgelerdeki bilgilere uygun olarak düzenleyecekleri Geçici Depo Giriş 
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Listesini ilgili gümrüğe vermek zorundadırlar. Yolcu beraberinde getirilen eşya ile gümrüğe sunul
maksızın bir gümrük rejimine tabi tutulacak eşya veya hacimleri, ağırlıkları ve cinsleri itibariyle 
geçici depolama yerlerine konulmaksızın geldiği taşıt üstünde işleme tabi tutulacak eşya hakkında 
düzenlemeler yapmaya Müsteşarlık yetkilidir. Geçici depolanan eşyanın, geçici depolama yerine 
konuluş tarihinden itibaren deniz yolu ile gelmiş ise 45 gün, diğer bir yolla gelmiş ise 20 gün için
de gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ve gümrük işlemlerinin tamam
lanması gerekir. Yolcu beraberi getirilip gümrük ambarlan veya geçici depolama yerlerine konu
lan eşya buralarda 3 ay süre ile muhafaza edilir, Bu maddede belirtilen süreler içinde kendilerine 
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, her
hangi bir adlî veya idarî takibata konu olmaması halinde tasfiye olunur. Ancak bir defada getirile
meyen komple tesislerin sahipleri veya bunlar adına işi yürütecek temsilcileri veya taşıyıcıları ile 
bunların temsilcileri tarafından gümrüğe müracaatla getirilen eşyanın komple tesise ait olduğu ka
nıtlanmak koşuluyla, bu süreler son partinin getiriliş tarihinden itibaren işlemeye başlar. Geçici de
polanan eşya aslî nitelikleri değiştirilmemek kaydıyla buralarda elleçlemelere tabi tutulabilir. Ge
çici depolama yerlerinin şekil ve niteliklerini belirlemeye, geçici depolama yerleri açılması ve iş
letilmesi konusunda izin vermeye ve gerektiğinde buralara konulacak eşya için teminat istemeye 
Müsteşarlık yetkilidir." 

MADDE 6. - 1615 sayılı Kanunun 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 52 nci 
maddesinden önce gelmek üzere "İKİNCİ KİTAP" üst başlığı ve "Gümrük rejimleri" alt başlığı, 
"BİRİNCİ AYIRIM" üst başlığı ve "Serbest dolaşıma giriş rejimi" alt başlığı, "BİRİNCİ BÖLÜM" 
üst başlığı ve "Genel hükümler ve beyan şekilleri" alt başlığı konulmuş ve 52 nci maddesi, madde 
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Eşyanın Serbest Dolaşıma'Girişi 
. Madde 52. - Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politika

sı önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanu
nen ödenmesi gereken vergilerin tahakkuk ve tahsili veya muafiyet hükümlerinin uygulanması ile 
mümkündür. Beyan sahibi, tarımsal malî yükler dışında kalan gümrük vergilerinin oranlarının ser
best dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat eşyaya ilişkin gümrük vergileri
nin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilmesi halinde, lehine olan oranın uy
gulanmasını isteyebilir. Ancak, beyan sahibinin kendi iradesi ile gecikmesinden dolayı gümrük iş
lemlerinin tamamlanmaması halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bir konşimento kapsamı eşyanın de
ğişik tarife pozisyonlarına girdiği ve her bir eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılma
sının ek bir işyükü ve masrafa sebep olduğu hallerde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük ida
releri eşyanın tamamına en yüksek gümrük vergi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre ver
gi uygulayabilirler." 

MADDE 7. - 1615 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi, madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Nihaî Kullanım 
Madde 53. - Özel amaca yönelik kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından ya

rarlanarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın gümrük denetimi, nihaî kullanım olarak kabul edilen 
üretim veya kulanım faaliyetiyle sona erer. Ayrıca, indirimli veya sıfır vergi uygulaması için belir
lenen amaçlar dışında kullanılması nedeniyle tahsili gereken vergilerin ödendiği veya eşyanın ih-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 894) 



— 45 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

raç ya da imha edildiği hallerde de gümrük denetimi sona erer. Nihaî kullanım nedeniyle serbest 
dolaşıma giren eşya ile ilgili olarak teminat istenilmesi veya bu hakkın üçüncü kişilere devri konu
sunda düzenleme yapmaya Müsteşarlık yetkilidir." 

MADDE 8. - 1615 sayılı Kanunun 61 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Süresi İçinde Gümrük İşlemleri Bitirilemeyen Eşya 
Madde 61. - 51 inci maddede öngörülen geçici depolama süreleri içerisinde, beyannamesi 

tescil edilmiş eşyanın, sebep olmaksızın muayenesi yaptırılmadığı veya gümrük işlemleri bitirilme
diği veya ödenmesi ya da teminat altına alınması gereken gümrük vergileri ödenmediği veya temi
nata bağlanmadığı hallerde, bu süreler sonunda eşya gümrük idaresinde resen muayene edilir ve eş
ya tasfiye rejimi hükümlerine tabi tutularak, beyannamesi iptal olunur. Yapılacak muayene sonun
da, gümrüklerce alınan para cezasını veya diğer ceza takiplerini gerektiren hallerde usulüne göre 
kovuşturma yapılır. Genel antrepolar ile özel antrepolarda bulunan eşya ile ilgili olarak serbest do
laşıma giriş rejimi için beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil ta
rihinden itibaren 30 gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya da 
tasfiye edilir. İhtilaflı olan işlemlerde, yetkili mercilerce ihtilaf çözümleninceye kadar bu madde 
hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 9. - 1615 sayılı Kanunun 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 90 in
ci maddesinden önceki "ÜÇÜNCÜ AYIRIM" üst başlığı ve "Özel gümrük rejimleri" alt başlığı, 
"İKİNCİ AYIRIM" üst başlığı ve "Şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejim
leri" alt başlığı şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 90 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 90! - Transit rejimi, yolcu, taşıt ve gümrük vergileri ile ticaret politikası önlemlerine 
tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın veya gümrük işlemleri tamamlanmış çıkış eş
yasının, duruma göre, yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesinden geçerek yabancı bir ülke
ye veya Türkiye'ye, Türkiye'den yabancı bir ülkeye veya Türkiye gümrük bölgesindeki bir iç güm
rükten diğer bir iç gümrüğe taşınmasıdır. Transit olarak geçen yolcu, taşıt ve serbest dolaşıma gir
memiş eşyalardan, transit geçişler dolayısıyla yapılan hizmet ve denetlemenin gerektirdiği ücretler 
hariç, gümrük vergileri alınmaz. Boru hattı ile yapılan taşımalar, 92 nci maddeye göre milletlera
rası transit hükümlerince işlem görür. Yabancı bir ülkeden deniz, hava, demir veya karayolları ile 
bir Türk limanına çıkarılan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, o limanda gümrük vergileri öden
meksizin veya muaflık işlemleri yapılmaksızın denizden yabancı veya bir Türk limanına gönderil
mesi de transit sayılır. Düzenli seferli olmayan yabancı veya Türk gemilerinin Türkiye karasuların
da seyrinde şüphe halinde, eşyanın bulunduğu ambar kapaklan ve diğer yerleri gümrükçe mühür
lenir, gerektiğinde memur da eşlik ettirilebilir." 

MADDE 10. - 1615 sayılı Kanunun 95 inci maddesinden önceki "İKİNCİ BÖLÜM"ün "Ak
tarma rejimi" olan alt başlığı "Dahilde işleme rejimi" şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 95 inci 
maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Dahilde İşleme Rejiminin İşleyişi 
Madde,95. - Serbest dolaşımda olmayan eşya Türkiye gümrük bölgesinden işlem görmüş 

ürünler şeklinde yeniden ihraç edilmeye yönelik olarak, gümrük vergilerine ve ticaret politikası ön
lemlerine tabi tutulmaksızın, ancak, vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithal edi
lebilir. Eşyanın işlem görmüş Umn şeklinde ihracı halinde teminatı iade olunur. Serbest dolaşıma 
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giren eşya da, işlem görmüş ürünler.şeklinde Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edildikleri takdir
de, 85 inci maddenin 2 numaralı fıkrası hükmüne istisna olmak üzere, kendilerine uygulanmış olan 
gümrük vergileri geri verilir. Eşyanın montajlı, kurulması, işlenmesi, yenilenmesi veya tamir edil
mesi ile benzeri işlemler işleme faaliyetleridir. îşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünler iş
lem görmüş ürün sayılır. Belirli bir miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlem 
görmüş ürünlerin miktar ve yüzde oranı verimlilik oranıdır, işlem görmüş ürünlerin imali için ithal 
eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya eşdeğer eşyadır. İşlem görmüş ürünle
rin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal 
eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye gümrük bölgesi dışına ihraç edilmesine izin 
verilebilir. Ancak, eşdeğer eşyanın, serbest dolaşıma girecek ithal malları ile aynı kalitede olmala
rı ve aynı nitelikleri taşımaları gerekir. Belirlenecek özel hallerde, eşdeğer eşyanın ithal eşyasından 
daha ileri bir imalat aşamasında olmasına izin verilebilir. İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan 
elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya ve eşdeğer eşya ise ithal. 
eşyası olarak değerlendirilir. İşlem görmüş ürünlerin çıkışta gümrük vergilerine tabi eşdeğer eşya
dan elde edilmesi halinde, bu vergiler teminata bağlanır ve ithal eşyasının serbest dolaşıma girme
siyle bu teminat çözülür. Şartlı muafiyet sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejiminde, ihraç 
olunan işlem görmüş ürünlerin çıkışında gümrük vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi du
rumunda, sözkonusu eşdeğer eşya çıkıştaki gümrük vergilerinden muaf tutulur. 

Dahilde işleme izni, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilir. 
İzin, sadece Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik kişilere ve ithal eşyasının işlem görmüş ürünler 
içinde tespiti mümkün olduğu takdirde veya eşdeğer eşya kullanıldığında, eşdeğer eşya için birin-

. ci fıkrada belirtilen şartlara uyulduğunun tespit edildiği durumlarda ve Türkiye gümrük bölgesin
deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi koşuluyla, verilir. Ticarî ni
telikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye gümrük bölgesi dışına yerleşik kişilere 
izin verilmesi mümkündür. Dahilde işleme rejimine tabi tutulacak eşyanın 54 üncü madde hükmün
ce gümrüğe beyanı zorunludur. Eşya, 68 inci madde gereğince muayeneye tabi tutulur. İşlem gör
müş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı ya da gümrükçe onaylanmış başka-bir işleme tabi tutul
ması için gerekli süreler belirlenir. Sürenin başlangıcı serbest dolaşıma girmemiş eşya için beyan
namenin tescil edildiği tarihtir. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem 
görmüş ürünlerin ihracı uygulamasında, ithal eşyasının rejim beyanı için gereken süre Müsteşarlık
ça belirlenir. Bu süre, ilgili eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünler için çıkış beyanna
mesinin tescil tarihinden itibaren işlemeye başlar. Verimlilik oranı veya gerekli olduğunda bu ora
nın belirlenme yöntemi, işleme faaliyetinin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği koşullar gözönünde 
bulundurularak belirlenir. Aslî nitelikleri itibariyle aynı özelliklere sahip eşya kullanılmak şartıyla. • 
aynı kalitede işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ile sonuçlanan ve belirli teknik koşullar altında 
yürütülen işleme faaliyetleriyle ilgili olarak, doğruluğu önceden saptanmış verilere göre standart; 
bir verimlilik oranı tespit edilir. İşlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı yeya bir 
kısmı, hariçte işleme hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye gümrük 
bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilebilir. Eşyanın yeniden ithalinde bir vergi ödeme mükellefi
yeti doğduğu takdirde, bunlardan işlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya için üçüncü fıkraya 
göre, Türkiye gümrük bölgesi dışında işlendikten sonra bünyesinde, niteliğinde ve tarife pozisyo
nunda bir değişiklik yapılmadan yeniden ithal edilen ürünler için, işçiliğin görüldüğü memlekette 
yapılan masraf ve ücretler ile dönüş için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tutarı esas alınarak, ih
raç edilmiş ürünler bu ihracattan önce serbest dolaşıma girmiş olsalardı uygulanacak olan şartlar 
altında, hariçte işleme rejimi hükümlerine göre hesaplanacak gümrük vergileri alınır. 
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Değişmemiş eşyanın veya işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girmiş sayılacağı durum 
ve şartlar Müsteşarlıkça belirlenir. İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girmeleri durumunda 
gümrük vergileri, işleme faaliyeti sonucunde elde edilen diğer ürünlerin ihraç edilen kısmı ile oran
tılı olarak hesaplanır. Tarım politikası çerçevesinde malî yüklere konu olan işlem görmüş ürünle
rin vergiye tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Dahilde işleme 
rejimi kapsamındaki bir eşya için vergi mükellefiyeti doğması halinde, Kanunun 3 üncü maddesi 
hükmünce işlem yapılır. Ancak, dahilde işleme rejimine tabi eşya, beyannamesinin tescil tarihin
de, tarife kotaları ve tarife tavanları çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından yararlanabilir du
rumda ise, bu tercihli tarifeden yararlanabilmesi, kati ithal beyannamesinin tescil edildiği tarihte de, 
aynı tercihli tarifenin yürürlükte olmasına bağlıdır. İthal eşyasının gümrük kontrolü altında işleme 
rejimine tabi tutulduğu hallerde, işlem görmüş ürünler sözkonusu rejim çerçevesinde gümrük ver
gilerine tabi tutulur. Aynı ithal eşyası için özel amaca yönelik nihaî kullanım nedeniyle indirimli 
veya sıfır gümrük vergisi oranının uygulanmasının gerektiği hallerde, bu uygulamadan işlem gör
müş ürünler de yararlandırılır. Aynı ithal eşyasının 7 nci madde uyarınca gümrük vergilerinden mu
af olduğu hallerde, işlem görmüş ürünlere de bu muafiyet tatbik olunur. 

Serbest dolaşıma girmiş bir eşyanın sonradan dahilde işleme rejimine tabi tutularak, işlem gör
müş ürünler şeldinde ihracı halinde, eşya geri ödeme sisteminden yararlandırılabilir. Geri ödeme 
sisteminin uygulanmasına, işlem görmüş ürünlerin ihracına ilişkin çıkış beyannamesinin tescili sı
rasında izin verilir. Bu takdirde, keyfiyet serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde gösterilir ve 
izin belgesinin bir örneği bu beyannameye eklenir. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili 
sırasında, ithalat miktar kısıtlamalarına tabi olan veya 4 üncü maddeye göre tercihli bir tarife veya 
bir şartlı muafiyet önleminden kotalar dahilinde yararlanabilen ya da tarım politikası veya tarım 
ürünlerinin işlenmesi sonucunda elde edilen bazı eşyaya uygulanan özel düzenlemeler ile konul
muş tarımsal malî yüklere veya ithalatta alman başka ek malî yüke tabi olan eşya geri ödeme sis
teminden yararlanamaz. Geri ödeme sistemi ancak, eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 
tescili tarihinde, bu eşyadan elde edilecek işlem görmüş ürünlerle ilgili herhangi bir parasal ihracat 
iadesinin sözkonusu olmadığı hallerde uygulanabilir. Geri ödeme sistemi uygulandığı takdirde, bu 
Kanunun henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünle
rin Türkiye gümrük bölgesi dışına ihracına ilişkin hükümleri uygulanmaz. İzin hak sahibi, geri öde
me sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş işlem görmüş ürünle
rin, ihraç edildiklerini, daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit, antrepo, geçici ithalat veya 
dahilde işleme rejimine tabi tutulduğunu veya çıkış rejimi hükümlerine göre serbest bölgeye konul
duğunu gümrük idarelerine belgelemek ve rejimin uygulanmasına ilişkin tüm koşullara uyulmuş 
olmak kaydıyla, gümrük vergilerinin geri verilmesini isteyebilir. İşlem görmüş ürünler sözkonusu 
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda, serbest dolaşımda olmayan eş
ya sayılır. Geri ödeme başvurusunun yapılması için gereken süre Müsteşarlıkça saptanır." 

MADDE 11. - 1615 sayılı Kânunun 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 101 
inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Genel Antrepo ve Özel Antrepo 
Madde 101. - Genel antrepo, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen, özel 

antrepolar ise yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antrepo
larıdır. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepolardır. Par
layıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel tertip 
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ve yapılara gerek gösteren Müsteşarlıkça belirlenmiş eşya, ancak bu niteliklerine uygun genel ve
ya özel antrepolara konulabilir. Posta idarelerinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altındaki 
yabancı kolilerin konulduğu kapalı yerler genel antrepo sayılır. Genel antrepolar içinde özel kabin
ler açılmasına, yıkama, temizleme, elleçleme işlemleri yapılmasına Gümrük İdarelerince izin veri
lir. Özel kabinler tesisi suretiyle işletilen genel antrepolarda kabinlerin kullanımından kaynaklanan 
sorumluluk kullanıcıya aittir." 

MADDE 12. - 1615 sayılı Kanunun 102 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"İzin 
Madde 102. - Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya işletmenin yeterli olma

dığı hallerde, antrepo açılması ve işletilmesi Müsteşarlığın iznine tabidir. Antrepo açılması ve işle
tilmesi izin yetkisinin gümrük idarelerine devri mümkündür. izin, Türkiye'de yerleşik kişilere ve
rilir. Antrepo işleticilerinin hak ve yükümlülükleri, işleticinin talebi üzerine Müsteşarlığın verece
ği izindeki şartlara uyulmak kaydıyla başka bir kişiye devredilebilir." 

MADDE 13. - 1615sayılı Kanunun 103 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Özel Haller 
Madde 103. - Ekonomik yönden ihtiyaç bulunması ve gümrük denetiminin olumsuz etkilen

memesi şartıyla serbest dolaşımda olmayan eşyanın antrepolarda dahilde işleme veya gümrük kont
rolü altında işleme rejimlerine ilişkin hükümler çerçevesinde ve gerektiğinde serbest dolaşımda bu
lunan eşya ile de karıştırılarak işçiliğe tabi tutulmasına Gümrük İdarelerince izin verilebilir." 

MADDE 14. - 1615 sayılı Kanunun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 112. - Genel ve özel antrepolarda eşyanın kalış süresi sınırsızdır. Gümrük idareleri 
istisnaî hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir 
süre belirleyebilirler. Özel antrepolara konulan eşya ile ihracata bağlı önlemlerden yararlanabile
cek tarım ürünleri için Müsteşarlıkça özel süreler tayin edilebilir. Genel antrepo sayılan Posta İda
resinin sorumluluğu altındaki mahallerde eşyanın bekleme süresi bağlı bulunduğumuz milletlera
rası antlaşmalar hükümlerine tabidir. Yolcu beraberinde gelen eşyanın antrepolarda ve gümrük de
netimi altındaki diğer yerlerde kalabileceği süre üç aydır. Süresi içinde ithal veya yurt dışı edilme
yen yolcu eşyası hakkında 140 inci madde hükümleri uygulanır." 

MADDE 15. - 1615 sayılı Kanunun 118 inci maddesinden önceki "DÖRDÜNCÜ BÖ-
LÜM"ün "Geçici kabul geçici muaflık rejimi" olan alt başlığı "Gümrük kontrolü altında işleme re
jimi" şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 118 inci maddesi, madde başlığıyla beraber aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin İşleyişi 
Madde 118.'- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye gümrük bölgesinde, gümrük vergi

lerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren iş
lemlerde kullanılmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üze
rinden serbest dolaşıma girmeleri, gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde mümkün
dür. Elde edilen bu tür ürünler, işlenmiş ürün olarak adlandırılır. Bu rejiminin uygulanabileceği du
rumlar bir liste halinde belirlenir. Gümrük kontrolü altında işleme izni; sadece Türkiye gümrük böl-
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gesinde yerleşik kişilere, işlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olduğu, eşya
nın işlenmesinden sonra, bu rejime tabi tutulmasından önceki niteliğine veya durumuna dönüştü
rülmesinin ekonomik olarak mümkün bulunmadığı, rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi ol
duğu menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmadığı, Türkiye'deki benzer eşyanın 
üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemediği hallerde ve bir işleme faaliyeti ya
ratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulması şartıyla, işleme işini yapan ve
ya yaptıran kişinin talebi üzerine verilir. Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulacak eş
yanın 54 üncü madde hükmünce gümrüğe beyanı zorunludur. Eşya 68 inci madde gereğince mu
ayeneye tabidir. Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın, gümrük vergilerine 
karşılık teminat alınır. Rejime ilişkin süre belirlenmesi ve verimlilik oranının saptanması hususla
rında dahilde işleme rejimi hükümleri uygulanır. Değişmemiş eşyanın veya izinde öngörülen işle
min ara aşamalarının herhangi birinde bulunan eşyanın, vergi ödeme mükellefiyetinin başlangıcı, 
ithal eşyasının beyannamesinin tescil tarihidir. Bu rejime tabi tutulan eşyanın, tercihli bir tarife uy
gulamasından yararlanabildiği ve aynı tercihli tarife uygulamasının serbest dolaşıma giren aynı ni
telikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabildiği hallerde, işlenmiş ürünlerin tabi olduğu gümrük ver
gileri, sözkonusu tercihli tarife çerçevesinde belirlenmiş vergi oranına göre hesaplanır. Tercihli ta
rife uygulamasının, tarife kotaları veya tarife tavanlarına tabi olması halinde, işlenmiş ürünler için 
tercihli tarifeye göre belirlenen vergi oranının uygulanması, sözkonusu tercihli tarifenin serbest do
laşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi koşuluna bağlıdır. Ser
best dolaşıma giren işlenmiş ürünlerin imalatında fiilen kullanılan ithal eşyası miktarı, beyanname
sinin tescil sırasında yürürlükte olan tarife kotaları ve tarife tavanları hesabına katılır. Bu durumda, 
işlenmiş ürünlerle aynı olan ürünler için açılmış tarife kotaları veya tavanlarının hesabına herhan
gi bir ilave yapılmaz." 

MADDE 16. - 1615 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinden önce gelmek üzere "BEŞİNCİ 
BÖLÜM" üst başlığı ve "Geçici ithalat rejimi" alt başlıkları konulmuş ve 119 uncu maddesi, mad
de başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici İthalat Rejiminin İşleyişi 
Madde 119. - Kullanılmaları nedeniyle olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğ-

ramaksızın tekrar ihraç edilecek serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrük vergilerinden tama
men veya kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye gümrük 
bölgesi içinde kullanılmaları mümkündür. Geçici ithal olunacak eşyanın 54 üncü madde gereğince 
gümrüğe beyanı zorunludur. Eşyanın muayenesi 68 inci madde hükmüne göre yapılır ve Müsteşar
lıkça belirlenecek haller dışında, vergileri teminata bağlanır. Geçici ithal izni eşyayı kulanan veya 
kullandıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir. Eşyanın ayniyet tespitinin mümkün 
olmadığı hallerde bu izin verilmez. İthal eşyasının tekrar ihracı veya gümrükçe onaylanmış başka 
bir işlem veya kullanımatabi tutulması için gerekli süreler, izin verilecek eşyanın kullanım amacı
na uygun olarak Müsteşarlıkça belirlenir. Gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici itha
lat rejiminin uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar Bakanlar Kurulunca saptanır. Tam muafi
yet suretiyle geçici ithale ilişkin durum ve özel şartlar saklı kalmak üzere, eşyanın Türkiye gümrük 
bölgesinde kalma süresi 24 aydır. Geçici ithalat rejiminin gümrük vergilerinden kısmî muafiyet uy
gulaması, mülkiyeti Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve Bakanlar Kuru
lunca belirlenecek tam muafiyete tabi durum ve özel şartlarda olmayan veya sözkonusu durum ve 
özel şartlara tabi olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni için öngörülen bütün 
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Şartlan yerine getirmeyen eşyaya tatbik olunur. Geçici ithalat rejiminde gümrük yergilerinden kıs
mî muafiyet uygulanmayacak eşya listesi Bakanlar Kurulunca belirlenir. Gümrük vergilerinden 
kısmî muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan alınacak gümrük vergileri tu
tarı, sözkonusu eşyanın bu rejime tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmiş olması halinde alı
nacak vergiler tutarının, kısmî muafiyeti geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu her ay için % 3 ora
nındadır. Bir aydan az süreler tam ay olarak kabul olunur.- Alınacak gümrük vergileri tutarı, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre uygulanacak 
faizler hariç olmak üzere, sözkonusu eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest 
dolaşıma girmiş olması halinde alınacak gümrük vergileri miktarını aşamaz. Geçici ithalat rejimin
den yararlanan hak sahibinin hak ve mükellefiyeti bu rejimden yararlanmak üzere konulmuş şart
ları yerine getiren diğer kişilere devredilebilir. Yerti hak sahibi ancak, eşya ile ilgili kalan süreyi 
kullanır, devir aynı ay içinde kısmî muafiyet suretiyle geçici ithal izni verilmiş iki kişi arasında ger
çekleştirildiği takdirde, ayın tamamı için tahakkuk ettirilen gümrük vergileri ilk hak sahibi tarafın
dan ödenir. Eşya için gümrük vergileri mükellefiyeti doğduğunda, 3 üncü madde hükmünce işlem 
yapılır. Kısmî muafiyet uygulaması dışına, eşya ile ilgili vergi mükellefiyeti doğduğunda, hesapla
nan vergi tutarından, eşyanın kısmî muafiyete tabi tutulmasından dolayı ödenen vergiler düşülür." 

MADDE 17. - 1615 sayılı Kanunun 120 nci maddesinden önce gelmek üzere "ALTINCI BÖ
LÜM" üst başlığı ve "Hariçte işleme rejimi" alt başlıkları konulmuş ve 120 nci maddesi, madde 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hariçte İşleme Rejiminin İşleyişi 
Madde 120. - Hariçte işleme rejimi kapsamında, serbest dolaşımdaki eşya dışarıda işleme fa

aliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye gümrük bölgesinden geçici olarak ihraç edilebilir ve bu fa- , 
aliyetler sonucunda elde edilen ürünler gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet uygulanmak 
suretiyle tekrar serbest dolaşıma giriş yapabilir. Eşyaya, geçici ihracı sırasında, Türkiye gümrük 
bölgesinden çıkışı nedeniyle öngörülen gümrük vergileri ile ticaret politikası önlemleri ve diğer iş
lemler uygulanır. Hariçte işleme rejimine tabi tutulan eşya geçici ihracat eşyasıdır. Eşyanın bir iş
çiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi veya tamir edilmesi ile benzeri işlemler işleme faali
yetleridir. İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünler işlem görmüş ürün sayılar. Belirli mik
tardaki geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünler içerisindeki miktar ve yüzde oranı verimlilik 
oranıdır. Hariçte işleme rejimi, ihracı ödenmiş veya teminata bağlanmış gümrük vergilerinin geri 
verilmesine veya kaldırılmasına yol açan, ihracından önce nihaî kullanımları nedeniyle tam muafi
yet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetle ilgili koşulları devam eden, ihracı ihracatta 
vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikaları çerçevesinde vergi iadesi dışında 
malî bir avantaj sağlayan, serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. Hariçte işleme izni, Türkiye 
gümrük bölgesinde yerleşik kişilere ve işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi 
sonucu elde edildiğinin tespitinin mümkün olduğu ve iznin Türkiye gümrük bölgesindeki üretici
lerin ekonomik çıkarlarına ciddî bir zarar verecek durumda olmadığı hallerde verilir. Faaliyetin ve
rimlilik oranı veya bu oranın belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işlem görmüş ürünlerin Tür
kiye gümrük bölgesine yenjden ithaf edil meleri için gerekli bir süre tespit edilir. İzin hak sahibinin 
talebinin uygun bulunması halinde bu süre uzatılabilir. 

Hariçte işleme reji mi ne tabi tutulacak eşya gümrüğe beyan olunur. Eşyanın muayenesi 130 
uncu madde hükmünce yapılır. Bu rejim kapsamında işlem görmüş ürün olarak serbest dolaşıma 
giriş beyanının, izin hak sahibi tarafından veya izin hak sahibinin onayı ve izin koşullarına uyul-
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muş olmak kaydı ile Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bir başka kişi adına ya da hesabına ya
pılması halinde gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet tanınabilir. Hariçte işleme rejimine 
ilişkin koşullar veya yükümlülüklerden birine uyulmadığı takdirde, gümrük vergilerinden tam ve
ya kısmî muafiyet ugulanmaz. Gümrük vergileri, işlem görmüş ürünlere ait gümrük vergileri tuta
rından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal 
edildiğinde uygulanacak olan gümrük vergileri tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanır. Düşümü 
yapılacak tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, hariçte işleme rejimine ilişkin beyanna
mesinin tescil tarihindeki miktar ve niteliği ile işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dolaşıma gi
rişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde uygulanabilir vergi oranı ile diğer vergilendirme unsur
ları dikkate alınır. 

İşlem görmüş ürünlerin gümrük kıymetinin belirlenmesinde, ürünün bünyesine katılan malze
me, aksam, parça ve benzerleri de dikkate alınır. Kıymetin bu şekilde belirlenememesi durumun
da, işlem görmüş ürünlerin gümrük kıymeti ile makul bir yöntemle belirlenen işleme masrafları 
arasındaki fark, geçici ihracat eşyasının kıymetini oluşturur. Bununla birlikte, Bakanlar Kurulunca 
belirlenen bazı matrah unsurları, düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ay
rıca, geçici ihracat eşyasının, hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce nihaî kullanım amacıy
la indirimli vergi oranından serbest dolaşıma girdiği ve bu koşulların devam ettiği hallerde, düşü
mü yapılacak tutar, eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında hesaplanan gümrük vergileri tuta
ndır. Geçici ihracat eşyasının, nihaî kullanım amacıyla serbest dolaşıma girişi sırasında indirimli 
veya sıfır vergi oranından yararlanabildiği hallerde, bu eşyaya en son işleme faaliyetinin gerçekleş
tiği ülkede de nihaî kullanıma uygun işçilik görmesi koşuluyla, sözkosu indirimli veya sıfır vergi 
oranı uygulanır. İşlem görmüş ürünlerin tercihli bir tarife uygulanmasından yararlanması ve bu ta
rifenin geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonundaki eşya için de geçerli olması halinde, dü
şümü yapılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak vergi oranı, sözkonusu tercihli tarifenin 
uygulanabilmesi için gerekli koşullara uygun geçici ihracat eşyasına uygulanması gereken orandır. 
İki veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya 
konulacak olan gümrük vergi muafiyeti içeren hükümler saklıdır. Tamir amacıyla geçici ihraç edi
len eşya, tamiratın garanti kapsamında veya bir imalat hatası nedeniyle bedelsiz yapıldığının kanıt
lanması halinde, serbest dolaşıma gümrük vergilerinden tam muaf olarak girer. Ancak, sözkonusu 
eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmış olması 
halinde, bu hüküm uygulanmaz. Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel 
karşılığında yapıldığı hallerde, gümrük vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir 
tutar dikkate alınmak ve işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edil
diği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istaneden ta
hakkuk ve tahsil edilir. Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapma
mış olması ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyet yapan kişi arasındaki ilişkiden etkilenmeme
si gerekir. 

Hariçte işleme rejiminde ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının işlem görmüş bir ürün 
ile değiştirilmesi, standart değişim sistemi kapsamında mümkündür. Tarım politikasına veya tarım 
ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan, serbest do
laşımdaki eşyanın tamirinin sözkonusu olduğu hallerde, gümrük idareleri standart değişim sistemi
nin uygulanmasına izin verirler. İşlem görmüş ürünlere uygulanan hükümler, ikame ürünlere de uy
gulanır. Müsteşarlıkça, tespit edilen koşullar altında ve gümrük vergileri tutarını karşılayan bir te-
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minat verilmesi halinde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmeleri
ne izin verilir. Tamir amaçlı geçici ihracat eşyası karşılığı ikame ürünlerin, tamirata konu olan ge
çici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticarî nitelikte ve aynı teknik özellikle
re sahip olması gerekir. Geçici ihracat eşyasının ihracattan önce kullanılmış olması halinde, ikame 
ürünlerin de kullanılmış olmaları ve yeni olmamaları gerekir. Ancak, ikame ürünün satış sözleşme
sindeki garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle bedelsiz olarak verilmesi ha
linde, kullanılmış eşya yerine yeni eşya getirilebilir. Önceden ithalat durumunda, ikame ürünlerin 
serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili tarihinden itibaren iki aylık süre içinde geçici ihracat 
eşyasının ihraç edilmesi gerekir. Ancak, istisnaî hallerde, sözkonusu süre dolmadan ilgili kişinin ta
lebi üzerine gümrük idareleri bu süreyi uzatabilirler. Hariçte işleme rejimi kapsamında, Türk men
şeli ürünler için standart değişim ve ikame ürün uygulaması yapılmaz." 

MADDE 18.-1615 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinden önce gelen "DÖRDÜNCÜ AYI
RIM" üst başlığı "ÜÇÜNCÜ AYIRIM" olarak düzenlenmiş ve 131 inci maddesinden önceki 
"İKİNCİ BÖLÜM" üst başlığının "Geçici çıkış ve geri gelen eşya" alt başlığı "Yeniden ihracat ve 
geri gelen eşya" olarak düzenlenmiş ve 131 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Yeniden İhracat 
Madde 131. - Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye gümrük bölgesinden yeniden ih

racı mümkündür. Ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere, eşyanın ihracı için öngörülen iş
lemler, gerektiğinde yeniden ihracata konu eşyaya da uygulanır. Serbest dolaşımda olmayan eşya
nın ihracata ilişkin ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağını öngörün bir şartlı muafiyet 
düzenlemesine tabi tutulabileceği haller, Müsteşarlıkça tespit edilir. Yeniden ihracat, gümrük 
idarelerine önceden bildirilir. Müsteşarlık ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere eşyanın ih
racı veya yeniden ihracatına ilişkin işlemlerin veya önlemlerin gerektirdiği hallerde, yeniden ihra
catı yasaklar. Türkiye gümrük bölgesinde bulundukları sırada ekonomik etkili bir gümrük rejimine 
tabi tutulan eşyanın yeniden ihraç edilmek istenmesi halinde, çıkış rejimi hükümleri uygulanır." 

MADDE 19. - 1615 sayılı Kanunun 132 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 132. - Serbest dolaşımda bulunan eşya Türkiye gümrük bölgesi dışına çıkarıldığı ve

ya çıkış hükmünde geçici depolama yerleri ile antrepolara konulduktan sonra Türkiye gümrük böl
gesinden ihraç edildiği ve aslî nitelikleri değişmeksizin ve ayniyetleri gümrüğe ispat ve tevsik edil
mek kaydıyla üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girdiği takdirde gümrük vergilerinden muaf 
tutulur. Üç yıllık süre, beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir. Geri gelen eşya Tür
kiye gümrük bölgesinden ihraç edilmeden önce, nihaî kullanımı nedeniyle, indirilmiş veya sıfır 
gümrük vergileri uygulamasından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş ise, sözkonusu muafiyet 
hakkı, eşya tekrar aynı amaçla ithal edildiği takdirde tanınabilir. İthal amacının aynı olmaması ha
linde, sözkonusu eşyaya uygulanacak gümrük vergileri tutarı, ilk serbest dolaşıma giriş sırasında 
alınmış tutar kadar indirilir. Ancak, ilk serbest dolaşıma giriş sırasında alınmış tutarın, geri gelen 
eşyanın yeniden serbest dolaşıma girişi sırasında alınacak tutardan daha fazla olması halinde, hiç
bir iade yapılmaz. Hariçte işleme rejimi çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edilen eş
ya ile ihracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya gümrük vergilerinden muafiyet hakkı tanın
maz. İhracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar Müs
teşarlıkça belirlenir. Bu madde hükümleri, dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç 
edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de tatbik edilir. Aynı hüküm yeniden ihraç 
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edilen işlem görmüş ürünler için de geçerlidir. Bu gibi hallerde, eşyanın en son ihraç tarihi, serbest 
dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilir ve kanunen alınması gereken gümrük vergileri tutarı, dahil
de işleme rejimi hükümlerine göre belirlenir. Geri gelen eşya ile ilgili olarak gerektiğinde düzenle
meler yapmaya Müsteşarlık yetkilidir. 

MADDE 20. - 1615 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinden önce gelen "BEŞİNCİ AYIRIM" 
üst başlığı "DÖRDÜNCÜ AYIRIM" olarak, 138 inci maddesinden önce gelen "ALTINCI AYI
RIM" üst başlığı "BEŞİNCİ AYIRIM" olarak 139 uncu maddesinden önce gelen "YEDİNCİ AYI
RIM" üst başlığı "ALTINCI AYIRIM" olarak, 140 inci maddesinden önce gelen "SEKİZİNCİ 
AYIRIM" üst başlığı da "YEDİNCİ AYIRIM" olarak düzenlenm iş ve 140 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 140. - 21 inci maddeye göre yetkili mahkemece tasfiyesine karar verilen eşya; 51 in
ci maddeye göre, geçici depolama veya gümrükçe uygun görülen yerlerde bulunan ve süreleri için
de gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım için işlemlerine başlanmamış eşya; 61 inci mad
deye göre, geçici depolama yerleri veya gümrük ambarlarında bulunan ve beyannamesi tescil etti
rilip sebep olmaksızın süreleri içinde gümrük işlemleri tamamlanmayan eşya ile genel ve özel ant
repoda iken beyannamesi verilip süresi içinde gümrük işlemleri bitirilemeyen eşya; 68 inci madde
ye göre, tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından süresi içinde alınmayan numuneler; 111 inci mad
deye göre, genel ve özel antrepolarda yapılan yoklamalarda fazla çıkan eşya; 112 nci maddeye gö
re, belirlenen süreleri dolan eşya ile süresi içinde çekilmeyen yolcu eşyası 134 üncü maddeye gö
re, süreleri dolan eşya; 139 uncu maddeye göre, beyan sahibi veya taşıyıcıları tarafından kaldırıl
mayan eşya; sahip veya taşıyıcılarının serbest iradeleri ile gümrüğe terkedilen eşya; 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 3864 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu
na Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiye
si Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek durumdaki eşya; yabancı bir ülkeye 
sevkedilecek transit eşyasından gümrük denetimi altındaki yerlere konulan ve bu Kanunun ilgili 
maddelerinde yazılı süreleri doldurduktan sonra beyan sahibine veya temsilcisi veya taşıyıcısına 
yapılacak yazılı tebligata rağmen 60 gün içinde ithal veya ihraç edilmeyen eşya ile kanunî bekle
me sürelerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine ma
ruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya tasfiye edilir." 

MADDE 21. - 1615 sayılı Kanunun 149 uncu maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Hükümlerinin İhlali 
Madde 149. - 95, 118 ve 119 uncu maddelerde öngörülen rejimlerin amacına aykırı hareket 

edenlerden, amaca aykırı davranışlarından dolayı bir vergi mükellefiyeti doğduğunda, eşyaya isa
bet eden gümrük vergileri bu maddeler hükmünce alınmakla beraber, beyan sahip veya temsilcile
ri hakkında ayrıca 156 ncı madde hükmü de tatbik olunur." 

MADDE 22. - 1615 sayılı Kanuna 155 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 155/a 
maddesi eklenmiştir. 

"Tas/iyelik Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Uygulanacak Ceza 
Madde 155/a. - 142 nci maddenin birinci fıkrasına göre tasfiyelik hale gelen eşyanın satışına 

ilişkin kararın alındığı tarihe kadar beyan sahibinin gümrük idaresine müracaat ederek, sözkonusu 
eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istemesi halinde, eşyanın CİF değerinin yüzde 
üçü oranında para cezası alınır." 
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MADDE 23. - 1615 sayılı Kanunun 156 ncı maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Usulsüzlükler 
Madde 156. — Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanunla 

konulmuş hükümlere ve bu Kanuna uygun olarak veya bu Kanunla tanınmış yetkilere dayanılarak 
çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere veya ilan edilen emirlere veya yapılan tebliğlere aykırı hareket 
edenlerden beş milyon lira para cezası alınır. f 

Ancak, 

a) Gümrük İdaresi tarafından verilen karara dayanak olan bilgileri ilgililerin yanlış olarak ver
mesi, vergi kaybı doğmamasına rağmen, eşyanın kıymetinin tespitinde birbiriyle ilişkisi bulunan 
alıcı ile satıcı arasındaki bu ilişkinin beyan edilmemesi, giriş ve çıkış manifestolarının veya bu 
amaçla kullanılan sair belgelerin süresi içinde verilmemesi, Türkiye gümrük bölgesinde karayoluy
la transit eşya taşıyan araçların kendilerine tanınan varış ve geçiş sürelerini 24 saate kadar aşmala
rı, antrepoların belirlenen teknik donanımlarında noksanlıklar saptanması, antrepolara alınan eşya
nın işleticiler tarafından konuldukları tarihte kayıtlara geçirilmemesi, dahilinde işleme rejimi altın
da Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın süresi içinde yurtdışı edilmemesi, gümrük kontrolü 
altında işleme rejimi çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın süresi içinde rejimi
nin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmemesi, geçici ihracat rejimi kapsamında Türkiye gümrük böl
gesi dışına çıkarılan eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra getirilmesi, herhangi bir ihracat iadesin
den yararlanmayan veya çıkışta gümrük vergisine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan ih
racata konu eşyanın cins, nev'i, miktar ve kıymetinin yanlış beyan edilmesi hallerinde, birinci fık
rada belirtilen ceza miktarının (2) katı; 

b) Geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde bir kişinin başkası adına veya hesabına gümrük 
idarelerinde işlem takip etmesi, gümrük idaresinin izni olmadan karayolu taşıtlarının yük ve yolcu 
alarak yoluna devam etmesi, giriş ve çıkış manifestoları veya bu amaçla kullanılan belgeleri veril
meksizin taşıtlardan eşya boşaltılması ve bu belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edil
mesi veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı marka ve numaraların uygun olmaması, Türkiye 
gümrük bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçların verilen varış ve geçiş sürelerini 48 sa
ate kadar aşması, antrepolarda bulunan eşyanın gümrük idaresinin izni olmaksızın ellcçlemelere ta
bi tutulması, geçici ithalat kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın verilen süre 
içinde ihraç edilmemesi veya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmama
sı hallerinde, birinci fıkrada belirtilen ceza miktarının (4) katı; 

c) Türkiye gümrük bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçların verilen varış ve ge
çiş sürelerini 72 saate kadar aşmaları, herhangi bir giriş veya çıkış gümrük vergileri kaybına neden 
olunmaması koşuluyla, dahilde işleme rejimi altında yurda getirilen eşyanın amacı dışında kullan
dırılması, geçici ithalat rejimi kapsamında gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet suretiy
le ithal olunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın hak sahibi olmayan kişilere kullandırıl
ması hallerinde, birinci fıkrada belirtilen ceza miktarının (6) katı; 

d) Gümrük işlemleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişilerin belge ve bilgile
ri beş yıl süre ile saklamamaları, karayolu ile transit eşya taşıyan araçların eşyaların belirlenmiş 
yollar dışında seyretmesi veya verilen varış ve geçiş sürelerini 72 saatten fazla bir süreyle aşmala
rı hallerinde, birinci fıkrada belirtilen ceza miktarının (8) katı; 

Uygulanır." 
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MADDE 24. — 1615 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 176. - Bu Kanuna göre; 

a) Eşyanın yurda ithali sırasında tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için nakit-
ten gayri şekilde teminat, taahhütname veya teminatlı borç senedi verildiği takdirde bunların kabu
lü tarihinden itibaren; 

b) Türkiye gümrük bölgesine bir şartlı muafiyet düzenlemesine veya ekonomik etkili gümrük, 
rejimine tabi tutularak geçici veya belirli bir süre kalmak üzere ve vergileri nakitten gayri şekilde 
teminat veya taahhüte bağlanarak giren eşya, zorlayıcı sebepler olmamasına rağmen süresi içinde 
yurtdışı edilmediği veya çıkış hükmünde geçici depolama yerleri ile antrepolara veya gümrükçe 
müsaade olunan yerlere konulmadığı veya bu eşya için sonradan serbest dolaşıma giriş talebinde 
bulunulduğu takdirde teminat veya taahhüdün verildiği tarihten itibaren; 

c) Eşyanın gümrük vergileri ertelendiğinde, erteleme tarihinden itibaren; 
başlamak üzere, eşyaya isabet eden vergilere ilaveten 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre faiz tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

Nakitten gayrı teminata bağlanan haller dahil, fiilî ithali gerçekleştirilen eşyadan dolayı güm
rük vergileri tahakkuku nedeniyle mükellef tarafından bir ihtilaf yaratılarak itirazen idarî yargı 
mercilerine başvurulması ve yargı kararlarının gümrük idaresi lehine sonuçlanması durumunda, ta
hakkukun mükellefe tebliğ edildiği tarih ile amme alacağının tahsil edilebilir hale geldiği tarih ara
sında geçen süre için de sözkonusu Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında 
gecikme fazi alınır." 

MADDE 2 5 . - 1615 sayılı Kanunun; 
a) 2/a, 8, 10, 53/a, 82, 96, 97, 98, 99, 121 ve 122 nci maddeleri, 11 inci maddesinin 1 numa

ralı fıkrasının (b) bendi, 12 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendindeki "132 nci madde
nin (1-e) fıkrasında yazılı" şeklindeki ibare ile 2 ve 3 numaralı fıkraları, 19 uncu maddesinin 2 nu
maralı fıkrası, 54 üncü maddesinden önceki "İkinci Ayırım, Giriş Rejimi, Birinci Bölüm, Beyan ve 
Şekilleri ve Bilgi Alma" başlıkları, 55 inci maddesinin 2 numaralı fıkrası, 56 ncı maddesinin 1-nu
maralı fıkrasındaki "10 uncu maddenin 1 inci fıkrasındaki" şeklindeki ibare, 81 inci maddenin 2 
nci fıkrası, 92 nci maddesinin ikinci fıkrası, 107 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "52 nci mad
dede yazılı süre içinde veya 53 üncü maddenin 2 nolu fıkrasına göre" şeklindeki ibare, 109 uncu 
maddenin ikinci fıkrası, 134 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "son fıkrası" şeklindeki ibare yü
rürlükten kaldırılmış; -

b) 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki "57 nci madde gereğince beyannamesinin tescil" şek
lindeki ibare "57 nci ve 123 üncü maddeler gereğince beyannamelerin tescil", 3 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasındaki "55 inci madde gereğince ağızdan beyan yapılan hallerde bu beyana ait tahak
kuk varakasının mükellef tarafından imza ve idarece tescil" şeklindeki ibare "55 inci ve 124 üncü 
maddeler gereğince sözle beyan yapılan hallerde bu beyana ilişkin gümrük beyannamesinin beyan 
sahibi tarafından imza ve idarece tescil", 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının son bendindeki 
"beş yıla kadar" şeklindeki ibare "bir yıla kadar", 12 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) ben
dindeki "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun veya bunun" şeklindeki ibare "kurumlar ile 
Müsteşarlıkça uygun görülecek kurumların veya bunların", 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasında
ki "8 inci maddenin 4 üncü fıkrasına giren eşyadan Millî Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden 
bildirilen Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildirilecek eşya ile 9 uncu maddenin 1, 2, 3 ve 10 uncu 
maddenin 1 inci fıkralarında yazılı eşya" ibaresi "7 nci maddenin ikinci fıkrasına giren eşyadan 
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maddenin 1 inci fıkralarında yazılı eşya" ibaresi "7 nci maddenin ikinci fıkrasına giren eşyadan 
Millî Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden Gümrük Müsteşarlığına bildirilecek eşya ile 9 uncu 
maddenin 1, 2, 3 üncü fıkralarında yazılı eşya", 77 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki "53 üncü 
maddenin I numaralı fıkrası" şeklindeki ibare "51 inci maddenin ikinci fıkrası", 86 nci maddesinin 
1 numaralı fıkrasının üçüncü bendindeki "84 üncü" şeklindeki ibare "81 inci", 87 nci maddesinin 
1 numaralı fıkrasının üçüncü bendindeki "6 nci fıkrası" şeklindeki ibare "son fıkrası", 151 inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki "(1 000) liradan (10 000) liraya kadar" ibaresi "(3 000 000) liradan 
(30 000 000) liraya kadar", 152 nci maddesindeki "(5 000) liradan (50 000) liraya kadar" ibaresi 
"(15 000 000) liradan (150 000 000) liraya kadar", 153 üncü maddesindeki (5 000) liradan (50 000) 
liraya kadar" ibaresi "(15 000 000) liradan (150 000 000) liraya kadar"", 154 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasındaki (2 000) liradan (20 000) liraya kadar" ibares "(6 000 000) liradan (60 000 000) lira
ya kadar", 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki "(500) liradan (2 000) liraya kadar" ibare
si "(1 500 000) liradan (6 000 000) liraya kadar" 154 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki "(5 000) 
liradan (50 000) liraya kadar" ibaresi "(15 000 000) liradan (150 000 000) liraya kadar", 155 inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki "(2 000) liradan (20 000) liraya kadar" ibaresi "(6 000 000) liradan 
(60 000 000) liraya kadar", 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendindeki" Lise me
zunu veya o derece tahsil görmüş olmak," ibaresi "Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, ban
kacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan ve
ya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumların
dan en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde 
mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploma al
mış olmak," ve 168 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Yardımcıların da en az ortaokul veya mu
adili okullardan mezun olmaları" ibaresi "Yardımcıların da 167 nci maddenin birinci fıkrasının 3 
numaralı bendinde belirtilen okullardan mezun olmaları" olarak değiştirilmiş; 

c) İlgili maddelerinde geçen "sundurma" ibaresi "geçici depolama yeri", "fıktif antrepo" iba
resi "özel antrepo", "tahakkuk varakası" ibaresi "beyanname", "gümrük giriş tarife cetveli" ibare
si "Türk Gümrük Tarife Cetveli", "aktarma" ibaresi "transit", "gümrük komisyoncusu"/ ibaresi 
"gümrük müşaviri", "gümrük komisyoncu yardımcısı" ibaresi "gümrük müşavir yardımcısı", "Ba
kanlık Müfettişi" ibaresi "Gümrük Müfettişi", "Bakanlık Müfettiş Yardımcısı" ibaresi "Gümrük 
Müfettiş Yardımcısı", "Gümrük ve Tekel Bakanlığı" ve "Bakanlık" ibareleri "Gümrük Müsteşarlı
ğı" ve "Müsteşarlık" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 26. - 1615 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
; "GEÇİCİ MADDE 9. - 1.1.1996 tarihinden önce bekleme yerlerine konulan veya başlamış iş

lemleri henüz sonuçlandırılmamış olan eşya hakkında, süreler ve işlemler yönünden mükellef lehi
ne olan hükümler tatbik edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Gümrük Komisyoncusu ve 
Gümrük Komisyoncusu Yardımcısı olma hakkını elde etmiş olanların karneleri, öğrenim şartı aran
maksızın, 1.1.1996 tarihinden altı ay sonra başlamak üzere ve iki yıl içinde müracaatta bulunulma
sı kaydıyla, Müsteşarlık tarafından Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı karneleriyle 
değiştirilir. Ancak, 167 nci maddenin birinci fıkrasının 4 üncü bendinde belirtilen suçlarla ilgili de
vam eden davalar bulunduğu takdirde, iki yıllık müracaat süresine bakılmaksızın, her halükârda da
vanın lehte sonuçlanmasından itibaren bir yıl içinde Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekir." 

MADDE 27 . -Bu Kanun 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer. . 
MADDE 28. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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