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maddeleri, anlaşma kapsamını belirlemekte ve "malların serbest dolaşımı ve ticaret politikasıyla il
gili hükümler, tarım ürünü dışında kalan, Türkiye'de ya da Toplulukta üretilen ya da'üçüncü ülke
kaynaklı olup serbest dolaşıma konulan ürünlere uygulanır" denilmektedir.
Diğer taraftan, 17 nci ve 21 inci maddeler, işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak sis
teme ilişkin mevzuatı" düzenlemekte "Topluluk mevzuatına uygun olarak işlenmiş tarım ürünlerin
deki sanayi ve tarım payları tespit edilmiş ve toplam korumanın sanayi payına tekabbül eden kıs- .
minin Topluluğa karşı sıfırlanması öngörülmüştür" demektedir.
Avrupa Topluluğunun temelini oluşturan Roma Antlaşmasının 2 sayılı ekinde tarım ürünleri
sıralanmaktadır. Bulgur, Avrupa Birliğinde kullanılan standart nomenklatürde 1103 kod numara
sıyla tarım ürünleri içerisinde yer almaktadır. Bu durumda, bulgurun, Avrupa Birliği ülkelerine ih
racında, gümrük birliğiyle sağlanan vergi muafiyetinin talep edilmesi mümkün görülmemektedir.
Diğer taraftan, gümrük birliğinin tamamlanmasına ilişkin 1/95 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği
Ortaklık Konseyi Kararının ikinci kısım 24 üncü maddesinde "Topluluk ve Türkiye, tarım ürünle
ri ticaretinde birbirlerine tanıdıkları tercihli rejimleri aşamalı olarak ve karşılıklı avantajlar yarata
cak biçimde geliştireceklerdir. Ortaklık Konseyi, bu tercihli düzenlemelerde yapılan iyileştirmele
ri düzenli olarak inceleyecektir" denilmektedir. Buna göre, Türkiye, tarım ürünleriyle ilgili olarak
tercihli rejimlerin geliştirilmesini talep edebilir ve de bulgur için farklı bir uygulama isteyebilir.
Diğer taraftan, ülkemizde, bulgura uygulanmakta olan yüzde 8'lik KDV oranının tespiti Ma
liye Bakanlığınca yapılmaktadır; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bu konuda herhangi bir düzen
leme yapabilme yetkisi bulunmamaktadır.
Bulgurun, ülkemizde sanayi ürünü, ihracatta ise tarım ürünü olarak değerlendirilmesi, tama
mıyla, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Bununla ilgili Avrupa
Birliğiyle imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca, bulgurda sanayi payı çıkarılıp, geriye ka
lan pay ise, tarım payı olarak nitelendirilmekte ve bu oran üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ya
pılan ihracatta Gümrük Vergisi uygulanmaktadır.
Bilgilerinize, saygıyla arz ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Ünlü?..
• .
FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Öyle anlaşılıyor ki, sorun devam edecek; yani, Türkiye'de üre
tilen bulgur, dışarıya ihraç edilirken tarım ürünü, içeride satılırken sanayi ürünü olarak kabul edi
lecek. Sorun çözülmüyor; ama, verdikleri bilgi için Sayın Bakana teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakan?..
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Pek anlayamadım Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Ünlü, ek açıklamasında "Sayın Bakana, açıklaması için teşekkür ediyorum;
ama, sorunun bu şekilde devam edeceği anlaşılıyor; bulgurun, ihracatında tarım, içerideki satışın
da ise, sanayi ürünü olarak kabul edilmesinin yarattığı sorunları, bir süre daha yaşayacağız" diyor.
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Evet...
BAŞKAN - Soru cevaplandırılmıştır.
Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
70. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sivil Havacılık Yasasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç'un cevabı (6/343)
BAŞKAN - 7 0 inci sırada, Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin Sivil Havacılık Yasasına İliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi.
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.
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