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DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği
gibi, 21 inci Yüzyıl, pek çok alanda yeni ufuklar açmıştır insanlığa; bu arada, dışticaretin serbestleşmesine de yeni ufuklar getirmiştir. Dünya dışticaretinin serbestleşmesi noktasında, Türkiye'nin
Türk dışticaretinin de ufuklarının açılabilmesi için böyle bir yasaya ihtiyaç vardı. Eminim ki, dışticaretimizin gelişmesine büyük katkılarda bulunacak bu tasarının kanunlaşmasında gösterilen gay
retler, yasanın getirdiği sonuçlarla birlikte ülkemize hayırlara vesile olacaktır.
Hepinize teşekkür ediyorum; sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporlarının müzakeresine başlıyoruz.
9. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları (1/880) (S. Sayısı: 731) (1)
BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır.
Hükümet?.. Hazır.
Komisyon raporu 731 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz isteği?.. Yok.
Şahıslar adına Sayın Nidai Seven?.. Yok.
Sayın Mustafa Enöz?.. Yok.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN TASARISI
MADDE 1. - 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları
çıkartmak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktar, menşe, gönderileceği yer
ve ticarî eşya için ihracat amacıyla yapılan satışta gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat bakımından
yanlış beyanda bulunanların, bu fiilleri bir menfaat temini amacıyla işlemeleri halinde temin edilen
veya edilecek olan menfaatin beş katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Hükmolunacak ağır
para cezası beş milyar liradan az olamaz."
BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Önerge yok.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - 1918 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(1) 731 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

-762-

