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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Antalya Milletvekili Tayftır Süner, genetiği değiştirilmiş organizmaların yarattığı tehlikeler ve 
ülkemizdeki biyogüvenlik sorununa, 

Muş Milletvekili Seracettin Karayağız, bor madeni ve stratejik önemine, 
Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'ne, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 milletvekilinin, Bursa'da bir hastanede çıkan yangın 
olayının (10/405), 

Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 25 milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet olaylarının 
(10/406), 

Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 24 milletvekilinin, konut üretim politikaları ile TOKİ 
uygulamalarının (10/407), 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kumlun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini 
alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Rapom'nun (1/324) (S. Sayısı: 96) görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadığından ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapom (1/708) 
(S. Sayısı: 386) görüşmelerini müteakip kabul edildi. 

3'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 9l'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kumluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapom'nun (1/607) (S. Sayısı: 408) tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

18 Haziran 2009 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime 
21.01'de son verildi. 

Şükran Güldal MUMCU 
Başkan Vekili 

YusufCOŞKUN 
Bingöl 

Kâtip Üye 

Harun TÜFEKÇİ 
Konya 

Kâtip Üye 
Fatoş GÜRKAN 

Adana 
Kâtip Üye 
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II.- G E L E N KÂĞITLAR 
18 Haziran 2009 Perşembe 

Teklif 
1.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin ; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/475) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2009) 

Tezkere 
1.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2009 

Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci 
Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/839) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.6.2009) 

Rapor 
1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/706) (S. Sayısı: 407) 
(Dağıtma tarihi: 18.6.2009) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/408) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 05.06.2009) 

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 Milletvekilinin, işçi güvenliği ve işçi sağlığı 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2009) 

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, şaraplık üzüm yetiştiriciliğindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2009) 
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18 Haziran 2009 Perşembe 
BİRİNCİ O T U R U M 
Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yusuf C O Ş K U N (Bingöl) • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107'nci Birleşimini açıyorum. 
III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Yoklama için üç dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli 
personel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz emek hareketinin sorunları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın 

Mehmet Ufuk Uras'a aittir. 
Buyurun Sayın Uras. 
Süreniz beş dakika. 

IV.- G Ü N D E M DIŞI K O N U Ş M A L A R 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras 'ın, 15-16 Haziran işçi direnişinin yıl dönümüne ve 

emek hareketinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller; 15-16 Haziran işçi 

direnişinin yıl dönümü nedeniyle konuşmak istedim. 
O günlerde işçiler sosyal, sendikal ve ekonomik haklarına sahip çıkmak amacıyla sokağa 

döküldüler. Haklıydılar çünkü sendika hakkı olmayan, sosyal hakları budanan insanlar çağ dışı 
koşullarda daha fazla çalışmak istemiyordu. Tepkilerini ve taleplerini sokakta gösterilerle dile 
getirdiler. Aradan otuz dokuz yıl geçti, bugün Türkiye'de hâlen sendikal hak ve özgürlüklerin 
yetersizliği, var olan yasaların engelleyici özellikleri tartışılıyor. 

Bakın, değerli milletvekilleri, Türkiye bir süre önce Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Aplikasyon Komitesinin sendikal haklar konusunda sakıncalı ülkeler listesine girdi. Aplikasyon 
Komitesi, ILO'nun 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması 
Sözleşmesi'ne ilişkin ihlaller gerekçesiyle gündeme aldığı Türkiye'yle ilgili görüşmelerin ardından 
bir sonuç raporu açıkladı. Raporda sendikacıların örgütlenme ve ifade özgürlüğünün, temel 
özgürlüklere saygının, örgütlenme özgürlüğünü kullanmanın temel şartı olduğu vurgulandı. Komite, 
gerekli düzenlemelerin vakit geçirmeksizin gerçekleştirilmesini, yasaların ve uygulamaların ILO 
sözleşmelerine uyumlu hâle getirilmesini istedi. Komite, Hükümetten sözleşmelerin uygulanması 
için gerekli olan anayasal değişiklikleri de hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini istedi. Peki, herhangi 
bir hareket var mı? Yok. Peki, görünürde herhangi bir niyet var mı? O da yok. Türkiye, ILO 
toplantılarında Belarus, Kolombiya, Guatemala, Myanmar, Pakistan, Filipinler, Swaziland gibi son 
derece geri demokratik işleyişe sahip ülkelerle beraber tartışılıyor. Hükümet Türkiye'nin bu durumda 
olmasına seyirci kalıyor. Neden? Çünkü konu çalışanların, işçilerin hakları olduğunda Hükümetin 
gözü kapanıyor, kulakları duymaz oluyor. 
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ILO organlarının ve pek çok uluslararası kurumun belirttiği gibi, Türkiye'de sendika yasaları 
ILO sözleşmeleriyle uyum içinde değildir. Temel sendikal hak ve özgürlükler yoğun baskılar 
altındadır. Geçtiğimiz iki yıl içinde Hükümet sürekli olarak Sendikalar Yasası'nda reform 
yapılacağına dair sözler verdi ama sözünü tutmadı. Hükümet gerekli yasal düzenlemeleri yapmamayı 
ısrarla sürdürüyor. Üstelik yasa tasarısının son hâli de ILO kriterlerine uygun değildir. 

2002 yılından bu yana Hükümet, Anayasa ve sendikal yasalarda yer alan sendika ve emek karşıtı 
hükümlere dokunmuyor. Bunları olumlu yönde değiştirmek bir yana, geri adımlar atıyor. Yasal 
değişikliklerin yapılmaması nedeniyle DİSK ve FERPA üyesi Emekli-Sen hakkında kapatma karan 
veriliyor, Öğrenci Gençlik Sendikası Genç-Sen hakkında kapatma davası sürüyor, Uluslararası Çiftçi 
Örgütü -Via Campesina- üyesi Çiftçi-Sen mahkeme kararıyla kapatılıyor. Geçtiğimiz haftalarda 
KESK genel merkezi jandarma tarafından aranıyor, aralannda yöneticilerin de bulunduğu KESK'liler 
tutuklanıyor. Tekstil-Sen'in davası sürüyor. Emekli-Sen kapatılmak isteniyor. Yüzlerce işçi, sendika 
çalışmaları nedeniyle işten atılıyor. Hükümet, tüm bunlara seyirci kalmayı sürdürüyor. 

Sonuç olarak, Türkiye, sendikal haklarda temel uluslararası insan haklarının çok uzağındadır. 
Ama iş bununla da bitmiyor. Hükümetin bu konudaki sabıkası kabank. Avrupa Birliği müktesebatının 
üstlenmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı Taslağı'na hiç göz attınız mı? Durum burada vahimin 
de ötesindedir. AKP yeni Ulusal Program Taslağı'nda da makyajla yetiniyor, oyalamaya devam 
ediyor. 

Bilindiği gibi, Anayasa'nın 90'ıncı maddesinin son fıkrası, onaylanmış uluslararası insan hakları 
sözleşmelerinin iç hukuktan üstün olduğunu saptıyor. Bu nedenle, bu sözleşmelere aykırı ulusal 
yasaların uygulanmasında uluslararası insan hakları sözleşmeleriyle bu konudaki içtihat esas alınmak 
zorundadır. Ancak bu sadece, sanıldığı gibi yargının da sorunu değildir. Anayasa'nın bu kuralı 
yürütmeyi de bağlıyor. Oysa Hükümet, uluslararası insan hakları hukukunu değil bu hukuka aykınlık 
taşıyan ulusal yasaları esas alıyor. İşte, sendikal haklar bunun en açık örneğidir. Kamu çalışanlannın 
sendikal haklannın tanınmaması, grev erteleme ve yasakları, emeklilerin ve öğrencilerin 
sendikalaşmasının engellenmesi örnekleri ortadadır. 

Bilindiği gibi Ulusal Program, AB mevzuatının ülke içi hukukuna hangi sürede ve hangi yasal 
araçlar kullanılarak aktanlacağını gösteren belgedir. Ulusal Program, aday ülkenin hükümeti 
açısından bir niyet ve irade beyanıdır. Bu açıdan da ele alındığında, Türkiye'nin son Ulusal Program 
Taslağı'nda, AB sürecinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
MEHMET UFUK URAS (Devamla) - Teşekkür ederim. 
.. .en uyumsuz alan olan sendikal haklar son derece sınırlı şekilde yer alıyor. Ulusal Program 

Taslağı'na biraz dikkatle baktığımızda sendikal hak ve özgürlüklerde anlamlı hiçbir ilerlemenin 
olmadığı görülüyor. Taslağın en kritik bölümü olan "Siyasal Kriterler" başlığı altında sendikal haklara 
üç dört satır ayrılmış ve oldukça düşük profille yer verilmiş durumda. 

15-16 Haziran işçi direnişinden otuz dokuz yıl sonra hâlâ aynı konuları tartışıyoruz. Ülkeyi 
yönetenlerin, ücretli çalışanlar, işçiler, emekçiler, sendikalara bakışları onca yıl geçmesine rağmen 
değişmemiş, 70'lerdeki zihniyet neyse 2009'lardaki zihniyet de bu konuda aynen sürüyor. 

Hükümete soruyoruz: Bu iddialar doğru değilse sendikal alanda AB'ye uyum sürecinde ve ILO 
sözleşmelerine uyum hakkında ne yaptınız, ne yapacaksınız, en önemlisi ne zaman yapacaksınız? 

Teşekkür ederim. (DTP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uras. 
Gündem dışı ikinci söz, Kızılayın kuruluşunun 141 'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle söz 

isteyen Gümüşhane Milletvekili Sayın Yahya Doğan'a aittir. 
Buyurun Sayın Doğan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
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2.- Gümüşhane Milletvekili Yahya Doğan'ın, Türk Kızılayının kuruluşunun 14l'inci yıl 
dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 

YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Kızılayının 
kuruluşunun 141'inci yılı münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi 11 Haziran 1868 yılı Kızılayın kuruluş yıl dönümüdür. Geçen yüz kırk bir yıl 
içerisinde Kızılay birçok hayırlı hizmetlere imza atmıştır. Kızılay, yaptığı kamu hizmetleriyle sürekli 
göz önünde olan ve son dönemlerdeki yapılanmasıyla ve hizmetleriyle de ülkemiz için övünç kaynağı 
hâline gelmiş güzide bir kuruluşumuzdur. Her türlü felaket hâlinde ilk sorulan "Acaba Kızılay 
bölgeye ulaştı mı?" olmaktadır. 

Bunun yanında, Türk Kızılayı verdiği sağlık hizmetleri ve özellikle ülkemizde ciddi sorun olan 
kan bağışı ve hastalara kan ve kan ürünlerinin temini bakımından da ülkemizde önemli bir vazifeyi 
yerine getirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Kızılayın üstlendiği birçok görev olmasına rağmen 
aklımıza hep felaket anlarında gelmektedir." demiştik. Özellikle 1999 Marmara depremi esnasında, 
maalesef, diğer birçok kuruluşumuz gibi Kızılayın da kendisinden bekleneni yerine getiremediği 
görülmüş ve haklı şöhreti zedelenmiştir ve birçok sert eleştirilere sebep olmuştur. Bunu anlatmamın 
sebebi o tarihlerdeki Kızılay ile bugün gelinmiş olan seviye arasında bir mukayese yapmaktır. 

1999 depreminden sonraki Kızılay ile yeni yapılanmasını tamamlamış olan Kızılay arasındaki 
fark Doğu Asya'daki Tsunami felaketi ve Pakistan depremi sırasında ortaya çıkmıştır. Türk Kızılayı 
orada gösterdiği performans ile haklı bir gurur kaynağımız olmuştur. Ülkemiz ve insanımızın çok iyi 
birer elçisi olarak görev yapmış ve gerçekten oradaki ihtiyaç sahiplerine milletimizin uzattığı şefkat 
eli olmuştur. 

Kızılayın yardımları ile bugün dünyanın dört bir yanında insanların yüzü gülmektedir. Dünyanın 
birçok köşesindeki muhtaç insanların elinden ilk tutan bizim Kızılayımız olmaktadır. En son Gazze'ye 
yönelik saldırılarda Kızılayın oradaki çaresiz insanlara yaptığı yardımlar hepimizin hafızasındadır. 

Türk Kızılayı, ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetlerinde -özellikle 2001 yılından bu 
yana- Türk milletinden aldığı güç ve destekle yürüttüğü tüm çalışmalarında öncelikle insan onurunu 
korumaya özen göstermiştir ve çoğu bizim haberimiz olmadan, Kızılay, dünyanın birçok kesiminde 
ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaktadır. Bugün, Pakistan, Filistin, Endonezya, Lübnan, Sudan, 
Çad, Türk cumhuriyetleri, Kosova, Makedonya, Bosna-Hersek, Moldova, Irak, Gürcistan, Tacikistan, 
Çin, Yemen, Kıbrıs, Myanmar ve Somali'de Türk Kızılayı yardım götürmeye devam etmektedir. İnsani 
yardımların uzun vadede ülkemiz için çok önemli siyasi ve ekonomik sonuçlarının olacağı da açıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Kızılay biraz önce değindiğimiz sağlık hizmetlerini 
2.330 kişiyle vermektedir. Kanımca kuruluşundan bu yana birçok gelişmeler olmuş, Türkiye sağlık 
alanında hayli mesafe kat etmiştir. Zaman kısa olduğu için detaylarına girmek istemiyorum. Kızılayın 
sağlık hizmetlerinden çekilerek, bu kuruluşların işletmesini Sağlık Bakanlığına devrederek özellikle 
güvenli kan temininde, kan bankacılığında kalması sanki daha doğru olur kanaatindeyim. Bu konuda 
çalışmaların başlatılması yerinde olacaktır. 

Kızılayla ilgili olarak bir husus da şudur: Bu kuruluşumuz şeffaf, kendisini yenileyen, yeniliklere 
açık bir şekilde çalışmalıdır. 1999 depreminden sonraki zedelenen şöhretin yerine getirilmesi, 
yenilenmesi kolay olmamıştır. Temennimiz bundan sonra da bu tür yardım kuruluşlarının gerekli 
özeni ve hassasiyeti göstermeleridir. 

Burada, Kızılayı dünyada yüzümüzü ağartan noktaya getiren yöneticilerini kutluyor, hepimizi 
Kızılaya destek için duyarlı olmaya çağırırken yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
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Gündem dışı üçüncü söz, İslami holdinglerle İhlas Finans mağdurlarının durumu hakkında söz 
isteyen Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'a aittir. 

Buyurun Sayın Işık. (MHP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İslami holdingler ve İhlas Finans mağdurlarının 

durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi 

saygılanmla selamlıyorum. 
Kamuoyunda İslami holdingler olarak bilinen holdingler ve İhlas Finans mağdurlarının 

durumları hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. 
Bu konu özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Dönem çalışmalan kapsamında, bazı 

girişimcilerce "holding" adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'mn sorumluluğunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen önergeler üzerine Meclis 
araştırması komisyonu kurulmuş, ancak o günden bugüne ne yazık ki çözülememiş bir konudur. Söz 
konusu komisyon tarafından hazırlanan 1061 sıra sayılı Rapor Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
11/4/2006 tarihli 86'ncı Birleşiminde görüşülmüştür. Söz konusu raporda 500 bin dolayında 
vatandaşımızın 10 milyar avroya varan tasarrufunun yok edilerek yurt içi ve dışında çok sayıda 
vatandaşımızın mağduriyetine yol açtığı belirtilen bu şirket ve holdinglerle ilgili işlem yapılması 
gerektiği ortaya konmuştur. 

Aynı şekilde, kamuoyunda "İslami holdingler" olarak bilinen holdinglerle ilgili faaliyetlerin 
araştınlması için kurulan bu Meclis araştırma raporunda, özellikle yurt dışında çalışan işçilerimizden 
toplanan dövizlerin yurt içine sokulması ve değerlendirilmesi konusunda devletin yapması gereken 
düzenlemeleri yapmadığı, Türk Ticaret Kanunu esaslanna göre kurulan şirket ve holdinglerin yeteri kadar 
denetlenmediği, denetlenen şirket ve holdingler arasında ise aynm yapıldığı, devletin, halkın faizsiz fon 
ve ortaklıklarda para değerlendirme arzusunu görmezlikten geldiği yönünde iddialara da yer verilmiştir. 

İşte bu konu ve iddialarla ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sayın 
Başbakanın cevaplandırması talebiyle yazılı olarak sunmuş olduğum 7/7480 ve 7/7479 sayılı yazılı 
soru önergelerime şu güne kadar cevap alınamamış ve bu önergeler zamanında cevaplandırılmadığı 
için sadece gelen kâğıtlar listesinde yayınlanabilmiştir. 

Bu konuyla ilgili olarak, 
1- Aradan geçen yaklaşık üç yılı aşkın süredir Hükümetçe ne yapılmış ve hangi tedbirler 

alınmıştır? 
2- Mağdur edilen vatandaşlarımızın kayıplarıyla ilgili olarak Hükümetinizce hangi tedbirler 

alınmış ya da alınmaktadır? 
Bir diğer konu, bu kayıpların önüne geçilememesinin sebepleri nelerdir? Yaşanan 

mağduriyetlerde SPK ve Hazine tarafından zamanında alınmayan tedbirlerin etkisi olmuş mudur? 
Çok sayıda vatandaşımızın mağduriyetine yol açan şirket veya holdinglerin dolandırıcılık 

suçuyla cezalandırılmaları konusunda bir girişimde bulunulmuş mudur? Bulunulduysa, kaç şirket 
veya holding bu kapsama alınmıştır? Şirket veya holdingler cezalandırılmış mıdır? Bunlar 
hangileridir? 

Yine, bu paraları toplarken kimler öncülük etmiş ve bu paraların toplanmasında kimler aktif rol 
almıştır? Bu kişiler şimdi hangi görevlerde bulunmaktadır? Bunların mutlaka cevaplandırılması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, raporda, 78 adet şirkette yapılan denetimler sonucunda SPK tarafından tespit 
edilen kanuna aykırı 141 fiil nedeniyle 131 suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmiş, buna rağmen 
bunlann sonucunun ne olduğu yine bilinmemektedir. Bu uygulamalar SPK'mn kamu vicdanında 
yara almasına yol açmış mıdır? 
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Yine, Hükümetçe bu konuda 23'üncü Dönemde neler yapılması gerekmektedir? Bu konuda 
hangi aşamaya gelinmiştir? 

Bir diğer konu, yine birçok vatandaşımızın, binlerce vatandaşımızın mağdur edildiği İhlas Finans 
konusudur. Bilindiği gibi, 2001 yılında BDDK tarafından faaliyetleri durdurulan İhlas Holding 
yönetimindeki İhlas Finans Kurumundan alacağı olan binlerce vatandaşımızın mağduriyetleri hâlen 
devam etmektedir. Söz konusu kurum yetkililerinin tüm borçlarını beş yıl içinde ödeyerek tasfiye 
işlemlerinin tamamlanacağı ve TMSF yetkililerinin bu konuda açıkça hortumlama olduğu yönünde 
basına ve medyaya da yansıyan beyanatlarına rağmen hâlâ paralarını alamayan çok sayıda 
vatandaşımızın durumunun ne olacağı belirsizliğini korumaktadır. Bu konuda "İhlas Finans 
Mağdurları" adında bir İnternet sitesi dahi oluşturulmuş ve binlerce vatandaşımız mağduriyetlerini 
bu siteler aracılığıyla paylaşmaktadır. 

Yine, bu konuyla ilgili olarak İhlas Finansın TMSF gözetimindeki tasfiye sürecinin ne aşamada 
olduğu bilinmemektedir. Bu sürecin yavaş işlemesinin gerekçeleri anlaşılamamaktadır. 

SPK tarafından hazırlanan ön tespit rapomnda... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
ALİM IŞIK (Devamla) - Teşekkür ediyomm Başkanım. 
.. .İhlas Gmbu, İhlas Finans ve bayiler arasında üçlü bir saadet zinciri kurulduğuna işaret edildiği 

iddiaları doğm mudur? Doğmysa bu zincirin kırılması konusunda hangi yasal tedbirler alınmıştır ya 
da alınmaktadır? Hükümetinizce İhlas Finans mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik 
olarak ne gibi çalışmalar yapılmış ya da yapılmaktadır? Bu konuda yasal bir eksiklik var mıdır? Varsa 
şimdiye kadar bu eksiklik neden giderilmemiştir? Bu somların cevapları mutlaka verilmelidir. 

Bu vesileyle, huzumnuzda Sayın yeni Adalet Bakanımıza teşekkür ediyomm. Adalet Bakanına 
sormuş olduğum bu kapsamdaki bir önergenin cevabını da bugün almış bulunmaktayım. Son 
cümlesini sizlerle paylaşmak istiyorum: "Kurulca çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen denetim 
çalışmaları sonucunda, bugüne kadar Kumla kayıt yükümlülüğüne uymaksızın halka arzda 
bulunulması sebebiyle toplam 201 suç duyurusunda bulunulduğu; açılan davalar üzerine yapılan 
yargılamanın sonucunda 75 kamu davasında, 4616 sayılı Kanun uyarınca erteleme kararı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİM IŞIK (Devamla) - Son cümlemi tamamlamama müsaade ederseniz Sayın Başkan... 
.. .47 kamu davasında, ilgililer hakkında mahkûmiyet kararı, 16 kamu davasında da, beraat kararı 

verildiği; 
Bildirilmiştir." denilmektedir. 
Bunu da, bu vesileyle, huzurlarınızda sizlerle paylaşıyor, hepinize saygılarımı sunuyomm. (MHP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Sayın Vural... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, yerimden, bu konuyla ilgili kısa bir izahatta 

bulunmak istiyomm. 
BAŞKAN - Buyurun. 

V.- AÇIKLAMALAR 
/.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın gündem dışı konuşmasına 

ilişkin açıklaması 
OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, çok önemli bir konu aslında. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

bu konuda bir araştırma komisyonu kurdu. Maalesef, bu araştırma komisyonunun önerilerinin hiçbiri 
Hükümet tarafından yerine getirilmedi. Gönül isterdi ki, Hükümet böyle bir konu hakkında 
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yaptıklarını bu gündem dışı konuşma vesilesiyle Parlamentoyla paylaşır çünkü Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin iradesi olan bir araştırma komisyonunun önerileri olmasına rağmen, Hükümetin bu konuda 
tedbir almadığını görüyoruz. Bu vesileyle, bunu, Parlamentoyla paylaşmak istedim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 
2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın gündem dışı 

konuşmasına ilişkin açıklaması 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi için, gündem dışı 

her konuşmada sayın bakanlar gelip yanıt verirken, yarım saat konuşurken, bu kadar önemli bir 
konuda hiçbir bakanın yanıt vermemesini de yüce Parlamentonun dikkatine arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkanım, kısa bir açıklama yapabilir miyim? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Tabii, çok mutlu oluruz. 
BAŞKAN - Sayın Canikli, buyurun. 
3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin, Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın gündem dışı 

konuşmasına ilişkin açıklaması 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; burada, gündem dışı 

konuşmalara sayın bakanlarımız gerektiği zaman çok ayrıntılı ve doyurucu cevaplar veriyorlar. O 
açıdan problem yok. 

Eğer, biraz önce Sayın Milletvekilimizin ifade ettiği konu hakkında ise, bugün şu veya bu 
nedenle bakanlarımızın bilgi vermemiş olması bu konuda bir şey yapılmadığı anlamına gelmez. Önce 
bunun çok net olarak ifade edilmesi gerekiyor. Ancak, yine uygun bir zamanda biz de bakanlarımızın 
bu konuda, bugüne kadar yapılanlar konusunda bilgi verilmesi yönünde bir talebimiz olacaktır. Bu 
çerçevede arkadaşlarımızın görüşünü de paylaşıyoruz ancak hiçbir şey yapılmadı anlamına 
gelmediğinin kayıtlara geçilmesi şartıyla. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
/.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/408) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Krizin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği ülkemizde, işsizlik çok yüksek rakamlara 
ulaşmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına göre Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 
16,1 'dir. İşsizlik oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 11,9 olarak, 2009 yılının Ocak ayında ise 
yüzde 15,5 olarak açıklanmıştır. Kentlerde işsizlik oranı 4,7 puan artarak yüzde 18,0'e, kırsal alanda 
ise 3,4'lük bir artışla yüzde 11,9'a yükselmiştir. 

Yükselen işsizlik oranı toplumda da infial uyandırmaktadır. İşsiz kalan pek çok vatandaşımız, 
krizin etkilerinin büyüklüğü nedeniyle geleceğe dair umutlarını da kaybetmektedir. Hissedilen 
çaresizlik vatandaşlarımızı intihara sürüklemektedir. Toplum genelinde hakim olan stres, aile içi 
sıkıntılar, geçim sıkıntısı en fazla yoksul kesimler üzerinde kendisini göstermektedir. Gelir 
düzeyindeki bozukluğun, sadece geçim şartlarına değil, kişilerin psikolojileri üzerinde de son derece 
olumsuz etkiler yarattığı ortadadır. 

Türkiye genelinde ise geçen yıl aynı döneme oranla 1 milyon 125 bin kişi artarak 3 milyon 802 
bine ulaşmıştır. Şubat 2009 döneminde genç nüfûsta işsizlik oranı yüzde 28,6 olarak hesaplanmıştır. 
Bu oran 2008 yılının aynı döneminde yüzde 21,5; Ocak ayında yüzde 27,9 'dur. Özellikle genç 
nüfustaki işsizlik oranında yaşanan bu artış dikkatli değerlendirilmelidir. 
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1) Çetin Soysal (İstanbul) 
2) Tacidar Seyhan (Adana) 
3) Tansel Barış (Kırklareli) 
4) Şevket Köse (Adıyaman) 
5) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
6) Kemal Demirel (Bursa) 
7) Tayfur Süner (Antalya) 
8) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
9) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
10) Muharrem İnce (Yalova) 
11) Necla Arat (İstanbul) 
12) Atila Emek (Antalya) 
13) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
14) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
15) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
16) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
17) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 
18) Akif Ekici (Gaziantep) 
19) Ali Kocal (Zonguldak) 
20) Abdullah Özer (Bursa) 
21) Erol Tınastepe (Erzincan) 
22) Gökhan Durgun (Hatay) 
23) Hulusi Güvel (Adana) 
24) Ahmet Küçük (Çanakkale) 
25) Tekin Bingöl (Ankara) 
26) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 
27) Gürol Ergin (Muğla) 
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar, işsizliğin çözümsüzlüğe doğru gittiğini 
göstermektedir. Artan rakamlar karşısında ise hükümetin şimdiye kadar somut bir adımı bulunmamaktadır. 

Hemen hemen tüm sektörlerde daralma yaşanmaktadır. Pek çok ilde fabrikalar ya düşük kapasite 
ile çalışmakta ya da kapanmaktadır. Yaşanan daralmanın sonucu da işsizlik oranı her geçen gün daha 
da artmaktadır. Rakamsal olarak oranı sağlıklı bir şekilde tespit edilemeyen kayıt dışı işsizler de 
değerlendirildiğinde hala daha bu konuyla ilgili olarak önlem alınmamış olması kaygı vericidir. 
İşsizlik maaşını almanın da zor olduğu bu dönemde, işten çıkarmalar nedeniyle vatandaşlarımız çok 
zor günler yaşamaktadır. Sektörlerde yaşanan daralma ve istihdam konuları, artık bir kısır döngü 
içine girmiştir. Bir an önce müdahale edilerek işten çıkarmaların önlenmesi için yapılabilecekler 
tespit edilmelidir. Çünkü işsizlik arttıkça toplumsal sorunlar derinleşmektedir. Asgari yaşam şartlarını 
bile sağlayamayan pek çok insan umutsuzluk içindedir. 

Öncelikle işten çıkarmaların engellenmesi gerekmektedir. Verilecek uygun teşviklerle, üretimin 
devamlılığı sağlanmalıdır. 

Üreticilerin pazar bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için önlemler alınmalıdır. 
İşten çıkarmanın son çare olarak görüleceği şartlar yaratılmalıdır. Genç nüfusta yaşanan işsizliğin 
önüne geçebilmek için özellikle gençlere dönük yeni istihdam alanları yaratılmalıdır. Toplumda, 
hakim olan umutsuzluk ve karamsarlığın giderilmesi için ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Bunun 
için de somut çözüm önerileri getirilmeli ve bu öneriler ivedilikle uygulamaya koyulmalıdır. 

İşsizliğin artmasının nedenleri ve işten çıkarmaların engellenmesi için alınacak tedbirlerin tespiti 
amacıyla, Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri 
gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 01.06.2009 
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28) Abdulaziz Yazar (Hatay) 
29) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 
2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 milletvekilinin, işçi güvenliği ve işçi sağlığı 

konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/409) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizdeki İşçi Güvenliği ve İşçi Sağlığı tablosu; tüyler ürperticidir. İş kazalarının ve meslek 

hastalıklarının en önemli sonucu; ölüm, ağır sakatlık, iş göremezlik, meslek hastalıkları gibi insani 
kayıplardır. Ölümler; iş kazalarının en onarılamaz boyutunu oluşturmaktadır. Mevcut üretim yapısı 
içinde ölüm olaylarının, birer cinayet olarak nitelendirilmesi hiç de abartı sayılmaz. Türkiye, İşçi 
Güvenliği ve sağlığı yönünden Avrupa'da l.'lik; Dünya'da 3.'lük derecesine sahiptir. 

Türkiye'de her yıl 80 bin iş kazası olmakta, kazalarda 1200-1700 arasında kişi ölmekte, 2000'i 
aşkın kişi yaralanmakta, yaklaşık 2 milyon iş günü kaybı olmaktadır. Bugüne kadar olan iş kazaları 
sonucu; 55 bin civannda işçi halen sürekli iş göremez aylığı almaktadır. 

Türkiye'de iş kazaları ve bunların yol açtığı hastalık ve ölümlerin bir kısmı; kayıtlara hiç 
geçmediğinden, bir kısmı ise, kayıtlara bireysel kaza ve hastalık olarak geçtiğinden rakamlar; gerçeği 
yansıtmamaktadır. İşçiyi sadece bir maliyet unsuru olarak gören zihniyet, maliyetleri düşürmek için 
iş güvenliği önlemlerini gevşetmekte ve temel işçi sağlığı koşullan yok sayabilmektedir. 

İş kazalan; basit bir sağlık sorunu veya üretime ilişkin teknik bir mesele olarak görülemez. İş 
kazası; insanla ilgili sosyal yanı ağır basan bir sorundur. İşçiler; iş kazalannın nedeni değil, korumasız 
tarafıdır. İşçi; üretim sürecinin parası ödenerek kolayca bulunabilen adeta teknik bir unsuru haline 
getirilmiştir. İşçinin değeri; emeğinin fiyatı ile ölçüldüğünden, işçinin bir insan olarak taşıdığı yaşama 
hakkı bu üretim sürecinde dikkate alınmamaktadır. 

Üretim sürecinin merkezine insan-işçi konulmadığı ve işçi sağlığı sorunu, toplumun genel 
sağlığının bir parçası olarak görülmediği sürece, sorun yanlış bir temelde tartışılıyor demektir. O 
halde iş kazası ve meslek hastalıklan, sosyallikten soyutlanarak teknik bir sürecin yol açtığı sağlık 
sorunlan olarak görülemez. 

Sorunun sosyal bir zemin temelinde tanımlanması ve tartışılması gerekir. İşçiyi, üretim sürecinin 
teknik bir girdisi olarak gören "üretim için üretim" anlayışı ile sorun çözülmez. Türkiye'de bugüne 
kadar üretim, işletme çıkarları ve bireysel çıkarlar, her zaman iş güvenliği ve sağlığı sorunundan 
önce gelmiştir. AKP iktidan döneminde, iş güvenliği ve sağlığına hiçbir önem ve öncelik 
verilmediğinden sorun daha da büyümüştür. 

AKP iktidarında uygulanan neo-liberal iktisat politikalarında; özelleştirme, taşeronlaştırma, 
işletme kârları, ihracat ve benzeri olgular, temel başarı ölçütleri olarak benimsenmiş, hiçbir şekilde 
bu unsurların arka planındaki üretici emeğe yani işçilere, yer verilmemiştir. İş kazası ve meslek 
hastalığı riski altında çalışan işçinin sağlığının korunması ve sürdürülmesi; onun sosyal bir varlık 
olarak görülmesi ile işçinin, insan olarak kabulüyle sağlanabilir. Böyle bir anlayış, sorunun ana 
noktasını oluşturmaktadır. 

"Hiçbir iş; güvenlik önlemleri almadan yapılacak kadar acil değildir." anlayışından hareketle iş 
kazalannın ve meslek hastalıklarının oluşu ve artmasının temel nedenlerinin tespiti, yasal ve teknik 
eksiklikler, ülkedeki demokrasinin gelişmesinin ve güçlenmesinin etkileri, özellikle taşeronlaştırma 
ve sendikasızlaştırma politikalarının, ekonomik kriz ve işsizliğin artmasının; iş güvenliği ve sağlığı 
konusuna etkilerinin saptanması, iş kazaları ve meslek hastalıkları oranı yönünden ülkemizin, dünya 
ülkeleri arasındaki sırası ve bu oranların yüksekliğinin nedenlerinin, iş kazası ve meslek 
hastalıklarının ülke ekonomisine getirdiği toplam yükün tespiti, ülkemizde yaşanan iş kazalan ve 
meslek hastalıklan oranının, gelişmiş ülkelerdeki düzeylere indirilmesi için alınması lazım gelen 
önlemlerin tespit edilmesi ve iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda sürdürülebilir ulusal 
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politikaların oluşturulmasını sağlayacak yasal düzenlemelere zemin oluşturacak objektif bilgilerin 
saptanması amacıyla Anayasanın 98. ve Meclis İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
2) Tekin Bingöl (Ankara) 
3) Kemal Demirel (Bursa) 
4) Ali Oksal (Mersin) 
5) Gökhan Durgun (Hatay) 
6) Osman Kaptan (Antalya) 
7) Atila Emek (Antalya) 
8) Tansel Barış (Kırklareli) 
9) Şahin Mengü (Manisa) 
10) Fuat Çay (Hatay) 
11) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
12) Muharrem İnce (Yalova) 
13) Gürol Ergin (Muğla) 
14) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 
15) Turgut Dibek (Kırklareli) 
16) Nesrin Baytok (Ankara) 
17) Abdulaziz Yazar (Hatay) 
18) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
19) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
20) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
21) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
22) Ahmet Küçük (Çanakkale) 
3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 milletvekilinin, şaraplık üzüm yetiştiriciliğindeki 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/410) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye; üzüm üretiminde geniş bağ alanlarına sahip olması, üretilen şaraplık üzümün çeşitliliği 

ve niteliği bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında bulunmaktadır. Şaraplık üzüm üretiminde 
Ülkemiz, İspanya, Fransa ve İtalya'dan sonra 4. sırada yer almaktadır. Yaş üzüm üretimi yaklaşık 
4 milyon ton olmasına karşın, bu miktarın ancak % 2'si şarap üretiminde değerlendirilmektedir. Bu 
oran, adı geçen ülkelerde % 90'a ulaşmaktadır. 150 milyar dolar büyüklüğündeki şarap dış satımında 
Türkiye'nin payı 4 milyon dolar civarındadır. 

Mevcut potansiyelimizin saptanarak etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi için siyasi 
iktidarlara göre değişmeyen bir devlet politikası derhal oluşturulmalıdır. Oluşturulacak politikalarda, 
başta üzüm yetiştiricilerimiz ve sanayicilerimiz olmak üzere, sektörlerde yer alan çalışanların ve 
gerekli teknik elemanlar için bilimsel ve istenilen nitelikte üretim için eğitim mutlaka yer almalıdır. 

Bağcılığın ve şarap işletmelerinin sorunları bilinmektedir. Gerekli destekleme, yönlendirme ve 
gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Mevcut uygulamalar, sektörün yaşadığı 
sorunların çözümü noktasında ve bu alanlardaki mevcut potansiyelimizin AB sürecinde ve Dünyadaki 
gelişmeler karşısında, sektörün sürdürülebilirliğini, geleceğini ve rekabet şansını tehlikeye atmaktadır. 

Ülkemizin, yaş üzüm üretimi için uygun toprak ve iklime sahip olması ve çok büyük bir ülkesel 
avantaj imizdir. Ancak şaraplık üzüm çeşitlerinin istenilen miktar ve kalitede bulunmaması da başka 
bir gerçektir. Şarapçılığa uygun üzüm türlerinin bölgesel tespiti yapılarak kaliteli şarap üretimine 
elverişli çeşitlerin üretiminin artırılması gerekmektedir. Ülkemizde hâlâ şarap üretimi ile ilgili, coğrafi 
bölge tanımı tam olarak yapılmamıştır. 
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Bugün dünya şarap pazarında pay sahibi birçok ülke, gerekli üzümü dışarıdan alırken, ülkemiz 
dünyanın 4. bağcılık ülkesidir. Ama bu zenginliğimizi geliştirecek mevcut ulusal politikalarımız ve 
hedefimiz yoktur. Bir taraftan şarap üreticisi yüksek vergilerle sıkıştırılırken, bir yandan da 
bağcılığımız kendi hâline bırakılmaktadır. Bugün ülkemizde neredeyse şarapçılığa ideolojik bir 
yaklaşımla bakılmakta olup satış ve tüketim yerleri kısıtlanmaktadır. Şarap sektörü cezalan
dırılmaktadır. 

Ülkemizde modern bağcılık ve kaliteli üzüm üretimi için, üretici desteklenmeli, teşvik edilmeli, 
yönlendirilmeli ve eğitilmelidir. Bağcılık geliştikçe kaliteli şarap üretimi de gelişecektir. Şarap 
sanayisi modern makinelerle donatılarak şarap üretimi için, en modern teknikler uygulanmaktadır. 
Şarap; kalitesine, üzümüne, bağına ve bölgesine göre markalaşmaktadır. Bu markalaşmayı sofra 
şarabından kaliteli şaraba geçiş olarak da adlandırmak olasıdır. Türkiye Şarap Üretimini 
Geliştirilmesine Etkili Olan Başlıca Faktörler; üzüm fiyatları, girdi fiyatları, şarapçılıkta 
vergilendirme, pazarlama ve organizasyon, ileri teknoloji seçimi ve eğitim, çeşitlere uygun yer ve 
yöney seçimi ve çeşitlere uygun kültürel işlemlerin seçimidir. 

İçki ruhsatının İçişleri Bakanlığından alınarak Belediyelere verilmesi, bu ruhsatın her yıl 
yenileme zorunluluğunun olması, İnternet üzerinden şarap satışının yasaklanması da şarap üretimini 
ve satışını azaltmakta ve kayıt dışı ekonomiyi teşvik etmektedir. Önümüzdeki yıllarda küresel ısınma 
ile değişmesi tahmin edilen dünya ikliminden, mevcut bulunan bağ alanları olumsuz yönde 
etkilenirken, bazı bölgeler bulundukları konum itibanyla bağcılık için daha elverişli hâle gelecektir. 
Avrupa'daki şaraplık üzüm üretimi yapılan bağlar dünyadaki şaraplık bağların yaklaşık % 45'ini; 
üretimin ise % 60'ını oluşturmaktadır. Küresel ısınmanın gelecekte Avrupa ülkelerinde ortaya 
çıkaracağı olumsuzluklar sebebiyle şarapçılık sektöründe bir boşluk yaşanacaktır. 

Ulusal bağ alanlarımızın tümü henüz tam kayıt altına alınamamış olup, bağ alanlarının yer 
aldıkları bölgelerin klimatolojik koşulları ve toprak yapısının bilimsel incelemeleri 
tamamlanamamıştır. Hangi bölgede en iyi hangi üzümün yetişeceği, OlV'in (Organisation 
İnternationale de la Vigne et du Vin-Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü) öngördüğü tarzda bağ kurma, 
bakım yöntemleri ve üretim usulleri üreticilere gereğince aktanlamadığından, önemli şarap üretici AB 
ülkelerinin yıllardır benimsediği "Kökeni Kontrollü İsimlendirme Sistemi" henüz Türkiye'de 
yeterince uygulanmamakta, bu olumsuzluk ise Türkiye şaraplannın iç ve dış piyasalarda BB kalite 
şaraplan ve coğrafi işarete sahip sofra şaraplan karşısında rekabet gücünü zayıflatmaktadır. 

Ülkemizde sürdürülebilir şarap tüketim kültürü olmadığı, bu konuda yanlış, yetersiz bilgi ve 
yaklaşımlar olduğu bir gerçektir. Ülkemizde bağcılığın geliştirilmesi, bağcılığın daha bilinçli 
yapılabilmesi, kaliteli üzüm yetiştirilmesi için yapılması gerekenlerin tespiti, üzüm yetiştiricilerinin 
ve şarap üreticilerinin karşılaştığı sorunlar ve şarabın pazarlanmasmda yaşanan sorunlann saptanması 
ve bu sorunların ivedilikle giderilmesi, bu sektörde istihdamın artınlması, daha kaliteli şarap üretimi 
ve dış satımında daha büyük pay sahibi olmak için alınması lazım gelen önlemlerin saptanması için 
Anayasanın 98 ve Meclis İç Tüzüğünün 104. maddeleri uyarınca Meclis araştırması yapılmasını 
saygıyla dileriz. 08.06.2009 

1) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
2) Tekin Bingöl (Ankara) 
3) Ali Oksal (Mersin) 
4) Kemal Demirel (Bursa) 
5) Gökhan Durgun (Hatay) 
6) Osman Kaptan (Antalya) 
7) Atila Emek (Antalya) 
8) Fuat Çay 
9) Şahin Mengü 
10) Halil Ünlütepe 

(Hatay) 
(Manisa) 
(Afyonkarahisar) 
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(x) 408 S. Sayılı Basmayan 17/06/2009 tarihli 106'ncı Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 

-346-

11) Gürol Ergin (Muğla) 
12) Tansel Barış (Kırklareli) 
13) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 
14) Turgut Dibek (Kırklareli) 
15) Nesrin Baytok (Ankara) 
16) Abdulaziz Yazar (Hatay) 
17) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
18) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
19) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
20) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
l'nci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 

görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VII.- K A N U N TASARI V E TEKLİFLERİ İLE K O M İ S Y O N L A R D A N 

GELEN DİĞER İŞLER 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
/.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2'nci sırada yer alan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2 - Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/607) 
(S. Sayısı: 408) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Geçen birleşimde tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmişti. Şimdi, temel kanun olarak 

görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan kanun tasarısının birinci bölümünün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ila 16'ncı maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerine söz isteyen ilk grup Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir 

Milletvekili Sayın Mehmet Ali Susam. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı'nın birinci bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ihracatçıların Türkiye'de uzun dönemdir bir yasal düzenlemeye 
ihtiyaçları vardı. Yasanın iptal edilmesi ve bu anlamıyla yeni bir düzenleme gerektirmesi nedeniyle 
Komisyonumuzda ihracatçılann yeni bir düzenlemeye tabi tutulması için bir çalışma yaptık. Bu 
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çalışma sırasında, özellikle de hem alt komisyon hem Komisyonumuz, ihracatçılığın önemine inanmış 
bir anlayışla ihracatçıların örgütlü bir gücünün oluşturulması ve Türkiye ihracatının ileri boyutta 
artırılması için onlara her türlü yasal desteği verme anlayışı içerisinde olmuştur. 

Bu kanun tasarısı hazırlanırken Cumhuriyet Halk Partisi olarak temel bakışımız bu olmuştur 
ancak burada ikinci bir temel yaklaşımımız olarak, demokratik bir yasal düzenlemenin yapılması 
noktasında elimizden gelen katkıyı koymaya çalıştık ve bu konuda alt komisyonda görevli olan 
arkadaşlarımız da iyi bir çalışma yaparak demokratik olmasına özen gösterdikleri bir kanun tasarısını 
hazırlayıp önümüze getirdiler ancak, üst komisyonda konu konuşulurken -özellikle Dış Ticaret 
Müsteşarlığından gelen- Parlamentoya gelmeden önce komisyonda değişiklik önergeleri, gerçekten 
bu yasanın demokratik işleyişine müdahale şeklindeydi. 

Değerli arkadaşlarım, ihracatçılık bir meslek değil, bir kamu kuruluşu da kamu kurumu 
niteliğindeki bir meslek örgütü şeklinde bir örgütlenme de talep etmiyorlar ama ihracatçılık bir gerçek, 
örgütlü bir yapılan var, uzun yıllardır bu konuda çalışıyorlar. Şimdi, geçmişte alışılmış bir alışkanlık 
var, Dış Ticaret Müsteşarlığı, bu kuruluşu kendi istediği noktada ve yetkiler kendi elinde olarak 
yönetmek istiyor. Bizim anlayışımız ise toplumda ihracatçılık gibi bir konuda demokratik 
mekanizmanın ve katılımcılığın da içinde olduğu bir yasal düzenlemeyle yeni bir sivil toplum 
örgütlenmesi yaratmak şeklinde olmalıdır. Her ne kadar ihracat Dış Ticaret Müsteşarlığının işidir 
diye baksalar da ihracatı bugün bu noktalara getirenler, elinde çantasıyla dünyanın her noktasına 
gidip Türk ürünlerini satmak için gayret sarf eden ihracatçıların getirdiği çabayla 130 milyar dolann 
üzerine çıkabilmiş bir olaydır. Ancak, ihracatın daha iyi noktalara gidebilmesi için, ihracatçının hem 
örgütsel yapısının hem ihracatın küçük işletmeler düzeyinde niteliğinin daha katma değeri yüksek, 
daha ülke insanının ürettiği ürünleri dünya pazarlarında satabilen, ithal ikamesinden sonra ithalata 
dayalı bir ihracatı içermeyen ve bilgi çağının gerektirdiği bir ihracatçı anlayışına ihtiyacımız var. 
Maalesef, Türkiye'nin 130 milyar dolar civarındaki ihracatının yaklaşık yüzde 70'i beş tane ürün 
dalından oluşmaktadır. Bunların başında da otomotiv sektörü birinci gelmektedir. Otomotiv 
sektöründeki ihracatın da maalesef ithalata dayalı bir ihracat olması ve katma değerinin düşük olması, 
bizim üzerinde uzun bir dönem düşünmemiz gereken bir olaydır. Türkiye, otomotiv üssü olabilir 
ama bu noktada yerli üreticinin özendirilmesi ve otomobil parçalannda ciddi şekilde yerli malı ürün 
sayısının fazlalaştırılması önemlidir. Maalesef, bugün Türkiye'deki ihracat mantığında bu eksiklik 
kendini göstermektedir. 

İhracatçı birliklerinin kuruluşunda onlara tüm desteğimizi verirken temel amacımız şudur: 
Dünyada artık mal üretmek kolay hâle gelmiştir bilgi çağında. Önemli olan, pazara hâkim olmaktır; 
önemli olan, pazarda malını satabilmektir, pazar hâkimi olmaktır. Onun için, pazara hâkim olabilmede 
ihracatçıya büyük bir destek vermek ve ihracatçının önünü açmak lazım. Maalesef, bugün bu anlayışı 
hayata geçirme noktasında, geçmiş yedi yıllık iktidar döneminde çok ciddi şekilde başarılı bir 
uygulama gösterildiğini söylemek mümkün değildir. 

Diyebilirsiniz ki bizim ihracatı aldığımız rakamla geldiğimiz rakam arasında büyük farklılıklar 
var, ama ihracatta, ithalata dayalı bir ihracat yaptığınızı hiçbir zaman unutmayacaksınız. Türkiye'nin 
beklediği hedef, kendi ürünleriyle katma değeri yüksek bir ihracat yapabilmektir. Bu anlamıyla biz 
bugünkü görüşülen yasa tasansında bu anlayışa büyük önem verdik. İhracatçı birliklerinin önünün 
açılmasını da bunun için istiyoruz. Bürokratik bir anlayışla yapılan ve bürokratik bir anlayışla yönetilen 
bir kurumsallaşma, bir yasal düzenleme hiçbir zaman ihracatın istediğimiz noktaya çıkmasını getirmez. 

Değerli arkadaşlanm, bakın, Hükümetin bu yılki ihracat hedefi maalesef iki kere revize edilmek 
zorunda kalmıştır. Buna gerekçe olarak, dünya piyasalanndaki krizi ve bu kriz nedeniyle dünyadaki 
ticari hacimdeki daralmayı gösterebilirsiniz ama bu konudan bizim çıkarmamız gereken birinci ders: 
Eğer ülkeniz ithalata dayalı bir ihracat yapmıyorsa, ürünleriniz kendi ülkenizin kaynakları ve kendi 
küçük işletmelerinizin dinamizmiyle oluyorsa, dünya pazarlanndaki daralmayı da aşabilecek çeşitli 
yöntemler bulunabilir. 
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İhracatçılar Meclisinin son dönemdeki bilimsel araştırmaya önem veren ve bu noktada çeşitli 
danışmanlık hizmetleri alarak Türk ihracatının geleceğini tayin etmeye çalışan bilimsel çalışma 
anlayışı bu anlamıyla takdire değerdir ama Hükümet tarafından ihracatın yerli ve katma değeri yüksek 
ürünler, teknolojik niteliği yüksek ürünler dalında olmasını teşvik etmek önemlidir ama aynı zamanda 
ihracatçı sayısını artırmaya da ihtiyacımız var. Türkiye'de, gelinen nokta itibarıyla, ihracatçı sayısı 
yeterli noktada değil. Özellikle küçük ihracatçı noktasındaki kişilere verilen desteğin, tarım ihracatına 
ve madencilik sektörüne Türkiye'de verilen desteklerin yeterli olmadığının da altını çizmek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayışla, geçen yıl 130 milyar doların üzerine çıkan ihracat bu yıl 
Hükümet tarafından revize edilmiş, 90 milyar dolar civarlarında ihracat yapmak hedeflenmektedir. 
İhracatta bu düşüşle birlikte, az önce söylediğim gibi, ithalatta da ciddi bir düşüş vardır. İşte, ithalatla 
ihracat arasındaki dengenin bu şekilde olmasının altında yatan neden, Türkiye'de ithalata dayalı bir 
ihracatın olmasıdır. Bu öyle bir noktaya gelmiştir ki Türk sanayisinin geleceği açısından ciddi bir 
tehlike arz etmektedir. Türkiye'nin, ithalatın bu kadar yüksek oranda olduğu bir ihracat sistemi yerine, 
kendi ürünlerini bu noktada yapabilen, üretebilen bir teşvik sistemine ihtiyacı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, Türkiye'de bu noktada verilen desteklerimiz ve ARGE 
çalışmalarımız hep büyük sayıdaki işletmeye verilme anlayışıyla Hükümet tarafından götürülmüştür. 

Bakın, ARGE çalışmalarındaki destek, büyük oranda ihracat desteklerinde 50 tane eleman 
çalıştıran büyük firmaların Türkiye'yi bir ARGE üssü hâline getirmelerini teşvik etmek üzere 
olmuştur ama ihracatın ARGE çalışmalanndaki desteklerini artırmak ve ihracatın bu anlamıyla katma 
değerini yükseltme noktasında verilen teşvikleri Türkiye'de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
MEHMET ALİ SUSAM (Devamla) - .. .incelediğiniz ve irdelediğiniz zaman bunun da çok alt 

limitlerde olduğu açıktır. Biz bu yasal düzenlemeye bu anlayışla Türk ihracatının katma değeri 
yüksek, Türk KOBİ'lerinin lokomotif olduğu, dünyada cari açık vermeyen ülkelerin KOBİ'lerini 
ihracatçı yaparak büyümelerini gerçekleştirdiği ve bunun da ihracatçı firmalarımızın sayısının ve 
gücünün artırılmasıyla örgütlü yapısının desteklenmesiyle olacağı inancıyla bu yasaya Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak destek verdik ve demokratik bir yasa olarak çıkmasını, Bakanlık ve Müsteşarlığın 
daha çok, müdahale etmeden ona destek veren bir anlayışla ilişkilerini oluşturmalarına destek veren 
bir anlayışla yaptık. 

Bu yasanın bu anlamıyla hayırlı uğurlu olması ve ihracatımızı geliştirmesini diliyorum. Bu 
anlayışla, yasanın kabul oyu vererek kısa sürede geçip sorunun çözülmesine ve ihracatçılarımızın 
yasaya kavuşmasına imkân sağlayacağız. 

Bu anlayışla huzurlarınızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Susam. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Emin Haluk Ayhan. 
Süreniz on dakika. 
Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 408 sıra sayılı Türkiye İhracatçılar 

Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü 
hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tasarının geneline ilişkin grubumuz adına konuşan Sayın Işık, tasarı hakkında grubumuz 
görüşlerini dün sizlere aktardı. 

İhracatçılarımız bugün 13 genel sekreterlik bünyesinde 59 adet birlik ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 23 ayrı sektörde ihracatçılarımız teşkilatlanmış vaziyettedir. 
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Görüşülmekte olan birinci bölümde, organizasyonun oluşumu, gelirleri, teşkilat yapısı, Birlik 
üyelerinin üyeliğinin sona ermesi, toplantı usul ve esasları gibi hususlar düzenlenmektedir. Esasen 
bu kanun, Danıştayın Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru ve hâlen davanın derdest olması 
nedeniyle gündeme gelmiştir. 

Bürokraside hizmet yaptığımız dönemde, bir süre sorumluluğunu birlikte paylaştığımız 
ihracatçılarımızın gayretlerini ve karşılaştığı güçlükleri aşma konusundaki yaklaşım ve başarılarını 
her zaman takdirle izlemişimdir. İhracatçılar hiçbir zaman zorluktan gerçekten yılmazlar. Siyasetin, 
bürokrasinin, hukukun değiştirilememesinden kaynaklanan problemlerin ortaya çıkardığı zorluklar, 
hizmet sektörünün ortaya çıkardığı problemler hep birer handikaptır ihracatçılar için. 

İhracatçılar veya temsilcileri, haftanın mutlaka birkaç gününü hâlâ Ankara'da geçirmektedirler. 
Üç gündür buradalar, bu tasarının yasalaşması için işi gücü bırakıp lobi faaliyeti yürütüyorlar. 

Son yıllarda büyük mücadeleler sonucunda önemli bir ivme kazanan ihracatı gerçekleştiren 
ihracatçılarımızı bu Hükümet maalesef sevmemektedir, üvey evlat muamelesi yapmaktadır. Biz bunu 
ihracatçılarla görüştüğümüzde anlıyoruz. "Hayır" diyen varsa ortaya çıkmalıdır. Bu tasarının 
görüşülmesinin bugüne kalmasının sebebi nedir? Bu tasan, ülke ekonomisine önemli hizmetler veren 
bu kesimin örgütünün hukuki statüsünü boşluğa düşürecek bir hareket tarzı benimsenebilir mi? 
AKP'nin uyguladığı yüksek faiz düşük kur politikası ihracatçılan çok zor bir duruma düşürmüştür, 
ihracatçılanmızın rekabet gücünü ortadan kaldırmıştır. Bütün ihracatçılanmız bugün bunu kabul 
etmektedirler. Bunun küresel kriz ile de bir ilgisi yoktur. 

Bu hususa ilişkin başka göstergeler nelerdir, bunu nereden anlıyoruz: Dâhilde işleme rejimindeki 
ithalat artışından ve yabancı girdi artışındaki orandan görüyoruz. AKP İktidan döneminde uygulanan 
dış ticaret politikaları dış ticaret dengesinde 286 milyar dolar açık ortaya çıkarmıştır. Cari işlemler 
dengesi açığı ise 157 milyar dolardır. AKP İktidannın uyguladığı ekonomi politikalannın, dış ticaret 
ve cari işlemler dengesi açıklannın ülke ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuzluklann azalmasına 
ihracatçıların gerçekten çok büyük katkıları vardır. 

Aslında var olan ve küresel kriz ile birleşen etkileriyle yaşamakta olduğumuz problemlerin bir 
ölçüde daha az hissedilmesini de ihracatçılarımız sağlamıştır. AKP İktidan döneminde ihracatımız 
ve üretimimizin yüzde 50'sinin üzerinde yabancı girdiye bağımlı hâle gelmiştir, bu doğmdur. Esasen 
dünyanın hiçbir ülkesinde ihracat artarken kapasite kullanım oranlarının düştüğü ve işsizliğin 
yükseldiği görülmemiştir. AKP İktidarı döneminde 2003'ten 2007 yılına kadar 40 bin istihdam artışı 
vardır. Bu, 2009 yılı programında yer alan bir bilgidir. 2008 yılından 2009 yılına istihdam kaybı 
1 milyonu aşmıştır. Sadece Denizli'de bir yılda 32 bin istihdam kaybı vardır resmî kayıtlara göre. 

AKP İktidan, Hükümet 2009 yılında ihracatın dolar bazında yüzde 8,4 artmasını öngörmüştür. 
Dış ticaretten sommlu Sayın Bakan o zaman, bu program daha Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülürken, buradan geçmeden, ihracatın yüzde 17 düşeceğini ifade etmiş ve ancak program 
düzeltilmediği için yüzde 8,4 artış hedefi gündemde bir tezat olarak ur gibi kalmıştır. Bu da 
Hükümetin, AKP İktidarının öngörülerinin ne kadar ciddiyetsiz, ne kadar isabetsiz olduğunu, 
inandıncı olmadığını göstermesi açısından son derece önemli ve ibret vericidir. 

İhracatçılar bu Hükümete güvenemiyorlar ancak birlikte, Türkiye'nin, ülkenin tesislerinin Mısır'a 
taşınmasına zor da olsa rıza gösterebiliyorlar. Siz hiç memleketindeki tesislerinin başka ülkelere 
taşındığından memnun olan bir iktidar gördünüz mü? 

Şu anda en çok problemlerini dile getirmesi gereken kurumsal yapı ihracatçılann 
organizasyonlandır. Şunu samimiyetle ifade etmek istiyomm ve üzülerek söylüyorum ki -en azından 
daha önce birlikte çalıştığım insanlar açısından söylüyomm, ben öyle hissediyorum- ihracatçılar 
kummsal olarak yapılanmış fakat örgütleri yeterince -hangi nedenden olursa olsun- ihracatçıların 
problemlerini gündeme getirmekte sıkıntı içinde kalmışlardır. Nitekim bu yasanın bu kadar 
gecikmesinin temel nedeni de budur. Hükümet sanayicilerin, ihracatçıların üzerine kâbus gibi 
çökmüştür. "Sizin Kredi Garanti Fonu'ndan vermeyi düşündüğünüz 1 milyar YTL kredi, daha dün, 
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kamu bankalarından alınan krediyle medya satın alınması için sadece bir gruba veriliyor. Bize niye 
vermiyorsunuz?" denmiyor, diyemiyorlar. Bunların mutlaka bir sebebi olmalı. İhracat artarken 
TİM'in ihracat rakamları büyük törenlerle, siyasetçilerle açıklanıyordu. Şimdi Sayın TİM Başkanı bu 
açıklamalarda -ihracat düşerken- maalesef siyasi iktidar tarafından yalnız bırakılıyor. 

İhracatçılar ayakta kalmak, kurumlarını ayakta tutmak için direniyorlar ancak Hükümette vizyon 
yok. İhracatçılar sonunda ne olacağını bilemiyorlar çünkü Hükümet güven telkin etmiyor, bir yol 
haritası ortaya koymuyor. 

AKP İktidarının uyguladığı politikaların işsizliğe, yoksulluğa bir faydası olmadı; yerli sanayiye, 
teknolojik atılıma, rekabet gücüne, katma değer üretiminin artmasına etkisi yok, ama ara malı 
ithalatının artması, ihracat içindeki ithalatın payının artması, giderek Kore'deki, Çin'deki istihdama 
katkı sağlıyor.AKP İktidarının uyguladığı dış ticaret politikası sonunda Türkiye, dünyada küresel 
ticaretin bir aktörü olmaktan ziyade, maalesef bir figüranı hâline gelmiştir. Bu politikalar sonucunda, 
"Asya'dan al, Avrupa'ya sat." politikasıyla ithalatlaşma politikasına kayış olmuş ve dış ticaret 
maalesef Asyalılaşmıştır. İhracat ve üretim maalesef ithalata bağımlı hâle gelmiştir. 

Daha önce ifade ettim bu kürsülerden, ülkemizde ihracat yapmayan ilin kalmaması elbette 
övünülecek bir durumdur. Büyük çabalarla bu duruma ulaşıldığı kuşkusuz bir gerçektir. Fedakârlıklar 
sonucunda ulaşılmıştır. İhracat yapmayan il kalmaması için harcanan çabaların, ihracatın ithalata 
bağımlılığının bir sonucu olarak bütün illeri ithalatçı yaptığı da bir gerçektir. 

Diğer taraftan, Müsteşarlık web sitesinde yer alan istatistikler incelendiğinde, 42 bin civarında 
ihracatçı firmanın varlığına karşın 51 bin civannda ithalatçı firmanın varlığı görülmektedir. Çaba 
göstermeden ve ithalattan sorumlu kurumun olmadığı bir yapıda bile 51.500 ithalatçı firma faaliyet 
gösteriyor ve ithalat yapabiliyorsa Dış Ticaret Haftası düzenlemek hangi amaca hizmet ediyor? 

Diğer bir konu, dış ticaretin kurumsal yapılanmasına ilişkin olarak, Türkiye'nin küresel ticaret 
aktörü olabilmesi için dış ticaretin kurumsal yapısının da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sadece, 
TİM yasası, bu problemi çözmeyecektir. Bu yasa gerçekten uzun süredir beklemesine rağmen, 
problem olarak ortada durmaktaydı. Daha önce, Sayın Bakan, Sanayi Komisyonunda belki bu 
tasarının aleyhindeydi. Şimdi tasarı, görüyorum ki, büyük bir memnuniyetle destekleniyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Dış Ticaret Müsteşarlığının İnternet sayfasında yayınlanan verilerden, 96 yılında kapatılan 

dâhilde işleme izin belgelerinde gerçekleşen döviz kullanım oranı yüzde 44 iken bu oranın 2008 
yılında yüzde 66'ya yükseldiği görülmektedir. 96 yılından önce döviz kullanım oranları yüzde 60 ile 
sınırlandırılmış iken 96 yılından itibaren bu sınır yüzde 80'e yükseltilmiş ve ihracatın ithalata 
bağımlılığı giderek artmaya başlamıştır. 

Bütün bunlar Hükümetin uyguladığı dış ticaret politikasının ve ihracat politikasının gerçekçi 
olmadığını göstermektedir. 

Ben bu yasanın hayırlı olması dileğiyle saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (MHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Şahıslar adına ilk söz Zonguldak Milletvekili Sayın Fazlı Erdoğan'a aittir. 
Sayın Erdoğan? Yok. 
Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Tunçak? Yok. 
Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra ayrı ayrı oylannıza sunacağım, 
l'inci maddenin başlığını okutuyorum: 
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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN 
K U R U L U Ş V E GÖREVLERİ H A K K I N D A K A N U N TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 2-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Birlikler 

Kuruluş, organlar, görevler ve sona erme 
MADDE 3-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4'üncü maddeyi okutuyorum: 
Üyelik 
MADDE 4-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
5'inci maddeyi okutuyorum: 
Genel Kurul, görevleri ve toplantıları 
MADDE 5-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
6'ncı madde üzerinde bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 408 sıra sayılı Kanunun 6. maddesinin (4). fıkrasına, (f) bendinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Alim Işık Yılmaz Tankut M. Akif Paksoy 
Kütahya Adana Kahramanmaraş 

D. Ali Torlak Cemaleddin Uslu 
İstanbul Edirne 

(g) Genel sekreter ve yardımcılarını atamak. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ M. MÜCAHİT FINDIKLI (Malatya) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 
BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: İhracatçı birliklerinde görev yapacak olan genel sekreter ve yardımcılarının, 

müsteşarlığın görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından atanacağı hükmü dikkate alındığında , 
Yönetim Kurulunun görevleri arasında bu görevin de yer alması uygun olacaktır. 

BAŞKAN - Olumlu görüşle önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kabul edilen önerge çerçevesinde 6'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7'nci maddenin başlığını okutuyorum: 
Denetim Kurulu ve görevleri 
MADDE 7-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8'inci maddede iki önerge vardır, aynı mahiyettedir, okutup birlikte işleme alacağım. 
Önergeleri okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 408 Sıra Sayılı Kanunun 8. maddesinin (1) fıkrasında geçen "Müsteşarlığın 

olumlu görüşü" ibaresinin "Müsteşarlığın görüşü" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Alim Işık Yılmaz Tankut Ahmet Duran Bulut 
Kütahya Adana Balıkesir 

M. AkifPaksoy D. Ali Torlak Cemaleddin Uslu 
Kahramanmaraş İstanbul Edirne 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 408 sıra sayılı "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı"nın 8. maddesinin (1) fıkrasında yer alan "olumlu" 
sözcüğünün kanun metninden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Enis Tütüncü M. Şevki Kulkuloğlu 
Malatya Tekirdağ Kayseri 

Faik Öztrak Mevlüt Coşkuner Eşref Karaibrahim 
Tekirdağ İsparta Giresun 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ M. MÜCAHİT FINDIKLI (Malatya) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kulkuloğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde 

üzerindeki önergemiz, tamamen, Türkiye İhracatçı Meclisi ile ihracatçı birliklerinin özerk bir yapıya 
kavuşturulmasını amaçlamaktadır. 

Aynen bu maddede olduğu gibi, 16'ncı maddede de karşımıza yine gelecektir. Genel Sekreterin 
atanması sırasında Müsteşarlıktan olumlu görüş alınması, yani Müsteşarlığın kati onayına tabi 
tutulması bence Türkiye'de alın teriyle yatınm yapan, çalışan on binlerce ihracatçıya yapılacak en 
büyük saygısızlıktır diye düşünüyorum. Çünkü bu arkadaşlarımız yemiyor, içmiyor, çantaları 
ellerinde ülke ülke geziyor, o dar fınans kaynaklarıyla kendilerini zorlayarak, geceli gündüzlü, 
saatlerce çalışarak ürettikleri ürünleri hem dünyada rekabete uyabilir, rekabet edebilir hâle getiriyorlar 
hem kalite yükseltme çabası içerisindeler hem satma çabası içerisindeler. Bunun yanında, binlerce 
adam çalıştırıp istihdama katkıda bulunuyorlar ve Türkiye'de reel sektöre, bir okul niteliğiyle, birçok 
genç üniversiteliyi de yönetici olarak kazandırıyorlar. Şimdi, milyonlarca, yüz milyonlarca dolar, 
hatta milyarlarca dolar ihracat yapabilen, bu tesisleri kurabilen, bu iradeye sahip, bu akla, fikre, 
eğitime, bilgiye, birikime, beceriye sahip insanlar neden kendi sekreterlerini atayamıyorlar? Böyle 
bir düzenlemeyi, gerçekten onlara yapılmış en büyük saygısızlık olarak görüyorum. Burada eğer biz 
Müsteşarlığın olumlu görüşü, yani kati onayı şeklinde diretir isek belki bugün bu istismar 
edilemeyebilir ancak Türkiye ihracatçı birlikleri ve meclisleri içerisindeki yöneticiler ile kamuda 
görevli kişiler arasında oluşabilecek bir anlaşmazlıkta ihracatçılann önünü tıkayıcı bir unsur olarak 
gündeme gelebilir, onlan başarısız kıldırabilir. Birinci kaygım bu yöndedir. 
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İkinci kaygım ise: Bu arkadaşlarımız, neden illa kati onay almak zorundadır? Biz alt 
komisyonda, görüş alınarak, burada bir istişare mekanizması oluşmasını, onun kapısının açılmasını 
sağlamıştık. Neden burada diretiliyor? Nedenine gelince: Soruyoruz, deniyor ki: "Efendim, biz 
Müsteşarlık olarak ihracatçı birliklerine dâhilde işleme belgesini kapatma müsaadesi veriyoruz." O, 
bir elektronik ortamda bugün yapılabiliyor. İkincisi, yanlış yapıldıysa denetim mekanizması bu 
kanunla Müsteşarlığın elinde zaten. Yanlış yapanı tutar, gerekli cezayı verirsiniz. Neden bu insanların 
kendilerini yönetme hakkını, hem ihracatçı birliklerinin genel sekreterliğini -ki yaklaşık 50 küsur 
genel sekreteri- hem de Türkiye İhracatçılar Meclisinin Genel Sekreterini atama haklarını ellerinden 
alıyorsunuz? Milyonlarca adamı çalıştıran bu adamlar o 54 kişiyi bulmaktan âciz mi? Neden onları 
özerk bir yapıya kavuşturmuyoruz? 

Sonra, ikinci çekincem, demin söyledim ama içeriğine geçemedim: Burada bir yanlış yapıyoruz. 
Anayasa Mahkemesinden dönebilecek bir uygulamaya gidiyoruz. Avrupa Birliği ile uyum yasaları 
çerçevesinde eş vergilendirmeye tabi tutulabilecek bir uygulama getiriyoruz. Burada eğer 
Müsteşarlığın onayı her aşamada Türkiye İhracatçı Birlikleri ve Meclisinin üzerinde bir kılıç olarak 
durur ve tamamen ona bağlı bir kuruluş hâline getirilirse, yani kamu kurumu niteliğinde meslek 
örgütü olmaktan çıkarılıp Bakanlığa bağlı Müsteşarlığın bir yan birimi hâline getirilirse o zaman bir 
ileriki maddede önümüze gelecek olan, ihracatçıdan alınacak olan aidatlar vergi sınıfına girmeyecek 
midir? Çift vergilendirme yasalarda var mıdır? Avrupa Birliği ile uyum yasalarında var mıdır? 
Anayasa'ya uygun mudur? Bunların hepsinin tartışılması gerekir. 

Dolayısıyla bu değerlendirmelere burada sağduyusuna inandığım iktidar partisi milletvekili 
arkadaşlarımın da kulak vereceğine inanıyorum. Sadece Bakanlık ve Müsteşarlık istiyor diye, bu 
arkadaşlarımız milyonlarca insanı yönetir, işe alırken, onları bunu beceremez kılmak bu maddeyle 
onlara yapılabilecek en büyük saygısızlık olacağı için desteklemenizi bu önergemizi, bekliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kulkuloğlu. 
Diğer önerge sahibi Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık. 
Buyurun Sayın Işık. (MHP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; öncelikle hepinize saygılanmı 

sunuyorum. Görüşülmekte olan 408 sıra sayılı Kanun Tasarımızın 8'inci maddesinin birinci fıkrasında 
bir değişiklikle ilgili önerge vermiş bulunmaktayız. Bu amaçla söz aldım. Umanm Sayın Bakanım 
da bu değişiklik talebimize katılır, sıkıntı çözülür diye düşünüyorum. 

Önergemizin özü şu: Bilindiği gibi, ihracatçı birliklerinde genel sekreterlerin ve genel sekreter 
yardımcılarının atanmasında alt komisyon, Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda yönetim kurulu 
tarafından bu atamanın ve tespiyapılacağı konusunda görüş birliğine varmıştı. Daha sonra, üst 
komisyon tartışmaları sırasında Müsteşarlığın olumlu görüşü buna ilave edildi. Sıkıntı şudur: 
Buradaki amacımız, olumlu görüşün kaldırılıp sadece Müsteşarlık görüşüne dönüştürülmesinden 
yanadır. Eğer Müsteşarlık herhangi bir nedenle bu konuda olumlu görüş beyan etmediği sürece 
yönetim kurulumuz bu atamayı yapamayacak. Dolayısıyla arada geçen zamanda hem birliklerin 
faaliyetleri kesintiye uğrayacak hem de TİM, birlikler ve Müsteşarlık dolayısıyla Bakanlık arasında 
gereksiz bir sürtüşme ortaya çıkacaktır. Biz, bu amaçla mutlaka Müsteşarlığın görüşünün 
alınmasından yanayız ama bu görüşün olumlu olma zorunluluğu olmamalıdır diye düşünüyoruz. 

Bu vesileyle tekrar hepinize saygılar sunuyor, önergemizin kabulü yönünde oy kullanacağınızı 
bekliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
İki önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler 

kabul edilmemiştir. 
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8'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9'uncu madde... 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sektör Kurulları ve Sektörler Konseyi 

Sektör Kurulları 
MADDE 9-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10'uncu madde... 
Sektörler konseyi 
MADDE 10-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11'inci madde... 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Kuruluş, organlar ve görevler 
MADDE 11-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12'nci madde... 
Genel Kurul, görevleri ve toplantıları 
MADDE 12-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13'üncü madde... 
Yönetim Kurulu, görevleri ve toplantıları 
MADDE 13-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14'üncü madde... 
TİM Başkanı ve temsil 
MADDE 14-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15'inci madde... 
Denetim Kurulu ve görevleri 
MADDE 15-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16'ncı maddede bir önerge vardır, okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 408 sıra sayılı "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 

ve görevleri Hakkında Kanun Tasarısı"nın 16. Maddesinin 1. fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Dr. Mehmet Şevki Kulkuloğlu Enis Tütüncü 
Malatya Kayseri Tekirdağ 

(1) TİM'in işlerini yürütmek üzere, bir genel sekreter ile beşten fazla olmamak üzere genel 
sekreter yardımcısı, Müsteşarlığın görüşü alınmak kaydıyla yönetim kurulu tarafından atanır. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ M. MÜCAHİT FINDIKLI (Malatya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kulkuloğlu, buyurun. 
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MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanıma buradan seslenmek istiyorum: Sayın 

Bakanım, demin, benim, sizin ağzınızdan ve Müsteşarlık yetkililerinin ağzından duyduğum gerekçeyle 
bir evvelki maddedeki önergemize katılmadınız. Tamam, onlar dâhilde işleme belgelerini kapatıyorlar, 
bari, gelin, burada üst kuruluşa, böyle bir belgesi de yok, yetkisi de yok, bari orada onları özgür 
bırakalım. Buna katılın ve sağduyulu arkadaşlarımın da vereceği destekle bu önergemizi kabul edin. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. 
Şimdi ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
İkinci bölüm, geçici l'inci madde dâhil 17 ila 25'inci maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili 

Sayın Ergün Aydoğan. 
Buyurun Sayın Aydoğan. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan 408 sıra sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, gerçekten çok önemli olduğuna inandığımız bir yasa 
görüşüyoruz. Bu görüşmekte olduğumuz ihracatçı birlikleri ve İhracatçılar Meclisi yasası gerçekten 
uzun süre bekleyişten sonra Meclisin gündemine gelmiş ve şu anda görüşüyoruz. Ama bu 
görüştüğümüz yasa üzerinde gerçekten anlamadığımız çok şey olduğunu görüyoruz. Öncelikle, şu 
anda, Sayın Bakanımızın daha önce TOBB yönetimindeyken karşı olduğu ve bekletildiği söylenen 
yasanın hızla gelmesi tabii ki bunun geçiş sürecini hızlandıracaktır. Ayrıca, bununla ilgili oda ve 
borsalarda da farklı görüşlerin olduğunu biliyoruz. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı'yla ilgili olarak Komisyonda ve alt Komisyonda ciddi çalışmalar yapıldı. Ciddi çalışmalar 
alt komisyonda yapılmasına rağmen, Komisyonda yirmiye yakın önergeyle değişiklikler yaşandığını 
gördük. Biraz önce de yine arkadaşlarımızın, çok önemli olduğuna inandığımız, gerçekten sizlerin 
bugüne kadar serbest ekonomiden yana, özgürlüklerden yana, liberal ekonomiden yana olan tavrınızı 
şu anda görüyoruz. Kurulmakta olan bu İhracatçılar Meclisi özerk bir kurum olması gerekirken ne 
yazık ki biraz önce önerge veren arkadaşlarımızın da önergesinin reddedilmesiyle "Bu tamamen 
kontrolümüzde olsun, biz kontrol edelim, her şey bizim kontrolümüzde olsun." anlayışını çok açık 
biçimde görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, TOBB'un ve bazı odaların görüşüne göre... İhracatçılığın bir meslek 
olmadığı yönünde görüşlerin olduğunu odalarımız söylemekte. Burada da çıkarılması zorunlu olan 
bir yasa çıkarılıyor, özerk bir kurum olması gereken bu kurumun genel sekreterini atayamadığını 
görüyoruz, genel sekreter yardımcılarını atayamadığını görüyoruz. Peki, genel sekreterini ve genel 
sekreter yardımcılarını atayamayan bir kurum nasıl özerk olur? Tabii biz sizlerin, AKP Grubunun bu 
tip özgürlük anlayışlarını bugüne kadar sayısız defa gördük; bütün sivil toplum örgütü çalışmalannda 
gördük, Futbol Federasyonundan dün görüşülen Avukatlık Yasası'na varıncaya kadar ve şu anda da 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, kısaca TİM görüşmelerinde de görüyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; gerçekten ihracat, dış satım ülkemiz açısından ve 
ekonomi açısından son derece önemli. Bizim ihracatçılarımızın da bugüne kadar uygulanan yüksek 
faiz düşük kur, ithalata dayalı ekonomi anlayışı sonrasında sürekli şikâyet ettiğini, sürekli bu konuda 
sorunlar yaşadığını bugüne kadar gördük. Bugün de ihracatçımızın sorunları azalmadığı gibi, artarak 
devam ettiğini görüyoruz. Tabii, bir taraftan ihracatın sorunları yaşanırken, ihracatın da ithalata dayalı 
arttığını görüyoruz. Tabii, burada tanımının ve tespitinin yapılmadığı krizle birlikte ihracat 
rakamlarında da ciddi düşüşler görülmekte. Tabii, ihracat düşüşünde kur baskısının etkisiyle birlikte 
ihracatçı üzerindeki maliyet artırıcı unsurların da kaldırılması gerektiğini Komisyonda bütün 
arkadaşlarımız dile getirdi. Biraz sonra yine bununla ilgili de rakamlar vermek istiyorum. 

Tabii, ihracatçının sorunlarıyla birlikte ekonominin sorunlannı ve ülkenin sorunlarını bilebilmek 
ve bunu çözebilmek için öncelikle bunun doğru tanımının yapılması ve doğru tespitinin yapılması lazım. 

Bakın değerli arkadaşlar, Başbakanımız "Yılın son çeyreğinde ekonomi canlanacak." diyor. 
Burada Sayın Başbakanımızın bir açıklaması var. Ama hemen arkasından ekonomiden sorumlu Sayın 
Bakanımız "En kötüyü gördük demek için erken." diyor. Bir taraftan Sayın Başbakanımız, 
ekonominin canlanacağını yani ekonomideki sorunların biteceğini söylerken, diğer taraftan da 
ekonomiden sorumlu Bakan henüz dibini görmediğini söylüyor. 

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; gerçekten biraz önce arkadaşlarımızla, özellikle genel 
sekreter ve genel sekreter yardımcılarının atanması konusunda önergeler verilmiş olmasına rağmen 
ısrarla reddedildiğini gördük. Diğer taraftan, bize bölgemizdeki sanayi odalarından, ticaret 
odalarından sayısız isteklerin geldiği, özellikle bu ihracatın üzerindeki yüklerin azaltılmasıyla ilgili, 
FOB bedelinin düşürülmesiyle ilgili ciddi anlamda taleplerin geldiğini bütün arkadaşlarımız yaşadı, 
biz de yaşadık. Bununla ilgili de kurulan alt komisyonda bu FOB bedelinin düşürülmesi gerektiği 
konusunda çalışmalar yapıldı ama burada da alt komisyondan gelen o metin ne yazık ki değiştirildi. 

Tabii, arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi -biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak- ülkemizin 
ihracatının geliştirilmesi, ulusal sanayinin kurulması ve geliştirilmesi Cumhuriyet Halk Partisinin 
önemli hedeflerinden. İhracatın geliştirilmesi için ihracata dönük sektörler ve yurt dışı müşavirlik 
hizmetleri desteklenmeli, dış ticaret hacmini ve ihracatı artıran, istihdam yaratan, reel sektörü ve 
üretimi özendiren politikalar uygulamaya geçirilmeli. Şu anda da yanlış uygulanan ekonomi 
politikaları sonrasında her ay açıklanan işsizlik rakamlarıyla ülkemizin ve toplumun önemli bir 
kesiminin ciddi sorunlar yaşadığını görüyoruz. Burada da ihracatçımızın Hükümetimizden çok fazla 
bir talebi olmadan, çok fazla bir isteği olmadan sadece ve sadece önünün açılması gerektiği 
noktasında Hükümetimizin bu konuda ihracatçımız üzerindeki yükleri kaldırmasını bekliyoruz. 

Evet değerli arkadaşlarımız, bu ihracatçılarımızın iki günden bu yana bu çıkacak yasayla ilgili 
Meclisimizden önemli beklentileri olduğunu, Komisyonda komisyon üyelerine bilgiler verdiğini ve 
şu anda da bizleri izlediğini görüyoruz ve bu ihracatçımız üzerindeki yüklerin kaldırılarak 
ihracatçımızın önünün açılmasını derhâl bekliyoruz. 

Tabii, ihracatın önündeki siyasi ve hukuki engellerin de olduğunu, bunların da geciktirilmeden 
kaldırılması gerektiğini, ihracatçıların örgütlü davranabilmeleri gerektiğini de biraz önce söylemiştik. 

Bu kanun tasarısıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerinin özerk bir yapıya 
kavuşması gerektiğini biraz önce ifade ettik. 

Tabii, Hükümetimiz ve AKP burada, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin tamamen 
kendine bağlı olmasını, kendi kontrolleri dışına çıkmaması gerektiğini burada biraz önce ifade ettim. 

Yine, bu tasannın içinde ciddi çelişkiler banndırdığını gene biraz önce arkadaşlarımız da söyledi, 
biz de söyledik. 
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İhracatta krizin etkisi daha önce görüldüğü gibi mayısta da görüldü. İhracat verilerine baktığımızda 
rakamların yüzde 40'lara düştüğünü gördük. Tabii, ekonominin iyi gittiği dönemlerde ihracat artışlarıyla, 
ithalata dayalı olsa bile bu rakamların verildiğini biliyoruz ama biraz önce FOB bedeli ve nispi aidatla 
ilgili, ihracatçının üzerindeki yüklerin azaltılması noktasında ihracatçının yükünün azaltılmasıyla ilgili 
söylediğimizde Sayın Bakanımız -biz, tabii, yasayı destekliyoruz- dedi ki: "2009 yılı ihracat hedefimiz 
90 milyar dolar. Yani aidatlar topu topu 100 milyon dolar olacak. Bu nedir ki?" 

Değerli arkadaşlar, hani bizim ihracatımız katlanarak artıyordu, hani bizim ihracatımız 500 
milyar dolarlara çıkacaktı? Elbette çıksın, çıkması da gerekiyor çünkü Türkiye'de yaşanan bu 
sorunların, ekonominin sorunlarının, işsizliğin sorunlarının, yaşanan sosyal travmaların 
çözülebilmesinin yolu ekonominin gelişmesi, işsizliğin ortadan kalkması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
ERGÜN AYDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyomm Sayın Başkan. 
...tabii, bu, ekonominin üzerindeki yüklerin azaltılması, yani sorunların ortadan kalkmasıyla 

birlikte elbette ihracatçımızın ekonomimize getireceği katkılarla var olan sorunların çözüleceğine 
yürekten inanıyomz. Burada, aidatla ilgili, nispi aidatla ilgili, FOB bedeliyle ilgili rakamların alt 
komisyondan geldiği gibi olmadığını ve değiştiğini söyledik. 

Sonuç olarak değerli milletvekilleri, gerçekten ihracatçımız için çok önemli olan bir yasayı şu 
anda düzenliyomz. İhracatçılarımız, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen ihracatçılarımız bizi burada 
izliyorlar ve bu düzenlemeleri -onların yararına, ekonominin üzerindeki yükleri kaldırmayla 
sonuçlanacak bir düzenlemeyi- Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekliyomz. 

Bu çıkan yasanın ihracatçı birliklerine ve iş dünyasına yararlı olmasını diliyor, yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydoğan. 
Şahıslan adına ilk söz Malatya Milletvekili Sayın Ömer Famk Öz'e aittir. 
Buyurun Sayın Öz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Hazırlanmış olan bu yasanın hayırlı olmasını temenni ediyomm. Çünkü ülkemizde her geçen gün 

ihracat-ithalat karşılaştırmasında ihracat lehine bir artış gözükmektedir. Bunun en basit örneği, en 
fazla 250 milyon doları aşmayan, yıllık, Malatya kayısı ihracatımız bu sene 315 milyon dolara kadar 
çıkmıştır. Temenni ediyomz ki her zaman bu ibre ihracatın artma yönünde olmasıdır. 

Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu TİM yasasının da hayırlı olmasını 
diliyomm. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Şahıslar adına ikinci söz Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Tunçak'a aittir. 
Buyurun Sayın Tunçak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MEHMET TUNÇAK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 408 sıra sayılı Türkiye 

İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kumluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
hakkında şahsım adına söz almış bulunuyomm. Sizleri saygıyla selamlanm. 

Globalleşen dünyada ihracat büyük önem taşımakta. Bununla birlikte ihracatçılarımızın ve 
odalarımızın sorunlarının çözüleceği bu düzenlemenin bir an önce çıkması hakikaten sektörlerin 
önemli bir beklentisi. Günümüzde Çin'in, Hindistan'ın, Güney Kore'nin ve benzer gelişmekte olan 
ülkelerin geldiği noktanın altında KOBİ niteliğinde küçük işletmelerin ihracata teşvik edilmesinin 
getirdiği artı değerler olduğu muhakkaktır. 
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Özellikle şunu belirtmek isterim: 2001 yılında ülkemizde sadece 4 il 1 milyar doların üzerinde 
ihracat yaparken şu anda, yani 2008 yılı son verilerine göre 11 il 1 milyar doların üzerinde ihracat 
yapabilir hâle gelmiştir. Sadece illerimiz mi bu şekilde genişlemiş? Hayır, tüm ülkelerde özellikle 2001 
yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 8 iken 2008 yılında bu rakam 28'e yükselmiş 
vaziyettedir. Bu konuda önemli hamleler kaydeden başta Hükümetimize, Sayın Başbakanımıza ve 
büyük gayret gösteren Değerli Bakanımız Zafer Çağlayan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. 

Yasa tasarısının ülkemize hayırlı olması temennisiyle yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AK 
PARTİ sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tunçak. 
Şimdi soru-cevap işlemine geçiyorum. 
Sayın Korkmaz... 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Evet, Sayın Başkanım, Sayın Bakana aracılığınızla sormak 

istiyorum. 
Hükümetinizin özellikle yabancı sermayenin ülkemize getirilmesiyle ilgili olarak diğer 

hükümetler gibi birtakım destekler, teşvikler verdiğini biliyoruz; altyapıdan tutun, teşvik verilmesine 
kadar. Bunlar gerçekten önemli şeyler, ülkeye de faydalı şeyler, her hükümetin de denediği şeyler. 
Ancak, bununla birlikte özellikle dışarıda gurbetçi olarak adlandırdığımız, dışarıda iş kurmuş ve 
senelerdir dışanda kalmış yatınmcılarımız var, Türk yatırımcılar var. Aynı kolaylıkların gurbetçi 
yatırımcılarımıza da sağlanması hususunda Hükümetinizin bir planı var mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Tabii, ben biraz önceki bölümde yoktum, kimse kişisel söz almadı. Hemen, benim burada 

olduğumu görünce tabii kişisel söz aldılar. Teşekkür ederim arkadaşların bu engellemelerine. 
Ben Hükümete sormak istiyorum: Son üç yılda ihracat ve ithalatla ilgili olarak inceleme yapılmış 

mıdır? İhracat üzerinde yapılan incelemenin ne kadarının hayalî ne kadarının gerçek olduğu tespit 
edilmiş midir? İhracatın yüzde kaçı, özellikle ÖTV ve KDV iadeleri yönünden incelenmiştir? İthalatın 
yüzde kaçı incelenmiştir? Burada hayalî ihracat miktan nedir? 

Aynca, Danıştay 10. Dairesinin 4059 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin Anayasa Mahkemesinde 
iptali yönünde açtığı davanın sonucu ne olmuştur? Bu getirdiğiniz kanun Danıştay 10. Dairesinin 
Anayasa Mahkemesine açtığı iptal davasında öne sürülen iddiaları karşılayabilecek bir yasal 
düzenleme midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; teşekkür ediyorum. Öncelikle, gerçekten Türkiye için önemli bir yasayı görüşüyoruz 
ve şu ana kadar gösterilen ilgi ve alakaya özellikle teşekkür etmek istiyorum. 

Evet, ihracat ve ithalat Türkiye için özellikle son derece önem arz eden iki önemli konu. İhracatın 
yıllar içinde sürekli artması ve ihracatın geleneksel yapıdan teknoloji yoğun yapıya dönmesi ve sanayi 
mamulleri ürün yoğunluğunun artması, ihracatımızda özellikle gelmiş olduğumuz nokta açısından son 
derece önemli. 

Hepimizin bildiği gibi, 2008 yılı itibarıyla 132 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik ve bu 
ihracatımızın yüzde 90'ı sanayi mamullerinden. Yine, yüzde 55'e yakınını da Avrupa bölgesine 
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yaptık. Dolayısıyla, Türkiye, geçmişte teknoloji transfer etmek zorunda kaldığı, geçmişte fabrika 
üretim yapmak için makinesini almak zorunda kaldığı ülkelerden bugün -şükürler olsun- özellikle 
Avrupa'ya otomotiv sektöründe, makine teçhizat sektöründe, konfeksiyon ve beyaz eşya sektöründe 
çok önemli hamleler gerçekleştirdi. 

Aslında, ihracatımızın yüzde 90'ının sanayi mamulleri olması, yine yüzde 55'inin Avrupa 
bölgesine yapılması, ihracatımızın ve ihracatçımızın bugün uluslararası rekabet gücünün göstergesi 
açısından son derece önem arz ediyor. Bir kere bu konuda özel sektörümüzü, gerçekten, göstermiş 
olduğu basandan dolayı kutlamak gerekiyor ve bu noktada, tabii ki 2023 yılı için, cumhuriyetimizin 
100'üncü yıl dönümü için Büyük Atatürk'ün her zaman söylediğimiz muasır medeniyetler seviyesine 
Türkiye'nin gelmesi ve Türkiye'nin özellikle dış ticareti başta olmak üzere her alanda istenilen 
seviyeye gelmesi için ciddi manada bir strateji çalışması içindeyiz ve bu çerçevede ihracatımızı 2023 
yılında 500 milyar dolara çıkartma noktasında bununla ilgili gerek İhracatçılar Meclisi gerek ihracatçı 
birliklerimizde, kamudan, özelden bütün arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu konudaki strateji 
belgesini ve yol haritasını da hazırlıyoruz. 

Şu anda, tabii ki ihracatımızın karşı karşıya kalmış olduğu negatif gelişmeler, özellikle 
ihracatımızın yüzde 55'ini yapmış olduğumuz Avrupa bölgesindeki yaşanan ekonomik sıkıntılardır. 
Zaten ihracatımızın arttığı veya düştüğü ülkelere baktığımız zaman, özellikle ihracatımızın en fazla 
azalış kaydettiği ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya, Rusya Federasyonu'dur. Özellikle Avrupa Birliği 
ve ihracatımızı yoğun yaptığımız ülkelerin bu küresel krizden etkileşiminin çok net bir göstergesi ama 
buna karşılık tabii ki küresel krizden dünyanın her bölgesi, her ülkesi aynı şekilde etkilenmedi. Buna 
karşılık, bugün dünyada ekonomik küçülme yaşanırken birçok ülke, belki kırka, elliye yakın ülke 
ise pozitif büyüme kaydedecek. Dolayısıyla, ihracatımızı, şimdi, daha evvel gitmediğimiz veya daha 
evvel fazlasıyla uğraşmadığımız pazarlara yönelterek bu pazarlarda şimdi söz sahibi olma noktasında 
yoğun bir çalışma içindeyiz gerek Müsteşarlık, Bakanlık gerek İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı 
birlikleri ve tüm ihracatçılarımızla beraber, ki ihracatımızı şu anda ocak-nisan dönemi 2009'da en 
fazla artırdığımız beş ülkeye de bakacağımız zaman, Irak, Mısır, Cezayir, Libya, Türkmenistan. 

Bu noktada, komşu ve çevre ülkeler ve Kuzey Afrika özellikle başta olmak üzere Latin 
Amerika'yla ilgili ihracat stratejilerimizi yeniden geliştiriyoruz. Bu noktada, dünyanın bütün ayak 
basılmadık bölgelerine giderek belli bir strateji çerçevesinde ihracatımızı artırma noktasında yoğun 
gayret sarf edeceğiz. 

Tabii, bunu yaparken ihracatımızın istenilen seviyeye gelmesi ve ihracatçımızın rekabet gücünün 
artınlması ve biraz evvel sayın milletvekilimin söylediği gibi, yurt dışına gitmiş, çeşitli sebeplerle 
dışarıda iş yapan veya dışarıda yerleşik hâle gelmiş olan sanayici, yatırımcı ve ihracatçılarımızın 
yeniden Türkiye'ye dönmesi son derece önemli. 

Bu noktada, evet, benim de üzerinde yoğun olarak kendi çapımda katkı sağladığım özellikle yeni 
teşvik kanununu, sektörel, bölgesel ve proje bazlı teşvik kanununu, aslında çeşitli sebeplerle Türkiye 
dışına gitmiş, başka ülkelerde yatınm yapmış olan firmalara bir yerde "yurda dön" çağrısı olarak 
zaten nitelendiriyoruz. Bunun gelişmesini de dört bölgede belirlenmiş olan on iki projede ve 
bölgelerdeki sektörel bazdaki yatırımlarla, hepinizin bildiği gibi kurumlar vergisini normal oran 
yüzde 20 iken yüzde 2'ye kadar düşürme imkânına sahibiz. 

SSK işveren payı 20 puan, son derece önemlidir, SSK'nın toplam yükü içinde yüzde 60'lık bir 
ağırlığa sahiptir. SSK işveren payının işverenden yine belirlenmiş bölgelerde iki ile yedi yıl arasında 
alınmayacak olması da son derece önemli. Bedelsiz arsa tahsis edilmesi ve yine faiz desteği şeklinde 
ana teşvik, teşvikin ana unsurları bir yerde, yurt dışına çeşitli sebeplerle gitmiş, rekabet etme 
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noktasında sıkıntıya düşmüş sektörlerimizi de Türkiye'ye getirme noktasında önemli bir kaynak 
oluşturacak ve bu noktada, aynen sayın milletvekilimin dediği noktada, bu yeni teşvik kanunu 
düzenlenecek olan tebliğ ve mevzuatla beraber de buna bir kere, dışarıya gitmiş olan sermayenin 
çekilmesi ve uluslararası sermayenin tekrar Türkiye'ye çekilmesi ve Türkiye'de yatırım ikliminin 
yeniden oluşması noktasında son derece önem getirecektir. 

Diğer taraftan, ihracatımızın, ithalatımızın... Tabii ki inceleme rakamlan şu anda elimde yok, 
Sayın Genc'in bahsetmiş olduğu soruyla ilgili. Onunla ilgili ben mutlaka yazılı cevabı kendilerine 
ileteceğim. Bunu bir kere görev olarak kabul ediyorum. 

Diğer taraftan, kanuna gelince: Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Anayasa Mahkemesinin 
iptal gerekçesini karşılayacak şekilde bir düzenleme yapılmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Taner... 
RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakanım, biraz önce konuşmanızda ihracatımızın yüzde 

90'ının sanayi mamullerinden oluştuğunu söylediniz. Bu ihracatımızın içindeki yerli üretim ne 
kadardır? Dâhilde işleme rejimi kapsamında ihracat ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, tabii, döviz girdisinden bahsettiniz. 

Ekonomist dergisinde çıkan bir makalede -Hükümet üyesi olarak soruyorum- özellikle Orta Doğu'da, 
Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye'de toprak kiralama işiyle direkt ilgilendikleri belirtiliyor. Bu 
konuda Hükümetinize bir müracaat var mı? Hükümetinizin bir görüşmesi oldu mu? Bu konuda 
Hükümetinizin bilgisi var mı? Bu konuda bizi aydınlatırsanız mutlu oluruz. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, aslında, tabii, Sayın Bakanın verdiği genel bilgiler, 

bizim sorularımıza cevap vermedi. 
Mesela, son üç yılda yapılan ihracattan 3 katrilyon 50 trilyon liralık bir inceleme yapılmış, bunun 

976 trilyon lirasının gerçek, 1 katrilyon 100 küsur trilyon lirasının da hayalî olduğu ortada. Fakat tabii, 
Sayın Bakan bu rakamlan vermiyor, daima işte, genel "İşte, şu kadar ihracat yaptık, şu kadar şey." diyor. 

Bir de bu ihracat bedellerinin büyük bir kısmı yurt dışında kalıyor. Aslında bu bir nevi döviz 
kaçakçılığına da sebebiyet veriyor. Bir de bu ihraç edilen mallann yüzde kaçı yurt dışından -bedelleri-
Türkiye'ye transfer edilmiştir, kaçı yurt dışında kalmıştır? Bu konuda da bize, yani sorularımıza açık 
cevap verilirse biz tatmin oluruz ama yani sorulara hiç doğru dürüst cevap verilmiyor, başka şeylerle 
cevap veriliyor. O bakımdan, maalesef, işte burada soru sormak da istemiyoruz o nedenle. Yani 
Hükümeti temsil eden bakanlar maalesef milletvekillerinin bilgi almak, doğru bilgi almak için 
sorduğu sorulara doğru cevap vermiyorlar. 

Şimdi, bakın, orada oturan, Hükümetin temsilcileri, bürokratlar bilmiyorlar mı ki son üç yılda 
ne kadar hayalî ihracat yapılmış? Yapılan ihracatın yüzde 51'inin hayalî olduğunu kendileri de 
biliyorlar ama denetim, o da kısmi yapılan denetim. Sonra, bu ihracat bedellerinin büyük bir kısmı 
Türkiye'ye gelmiyor. Yani tabii, hayalî ihracattan kaynaklanan ihracat olunca bedelleri de Türkiye'ye 
gelmiyor ama böyle bir hava yaratılmış, işte "Şu kadar ihracat yapıyoruz." diyorlar, milleti 
kandırdıklarını zannediyorlar ama eğer bu kadar ihracat yapılmışsa bu memleketin içine düştüğü 
ekonomik sıkıntının nedeni ne? 

Teşekkür ederim efendim. 

- 3 6 0 -
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BAŞKAN - Sayın Bakan, dört dakikanız var. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Peki, efendim, hemen süresi 

içinde cevap vermeye çalışacağım. 
Efendim, tekrar ifade ettim, elimde şu anda net rakamlar yok. Olsa, bunlan -herkesin bildiği 

rakamlar- kimseden zaten saklamayız ama ben kendilerine yazılı olarak bunu göndereceğim. Onun 
için genel ifadeyi bundan dolayı kullandım. Bir taraftan da zaten Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı ve 
gümrükle ilgili Bakanlık tarafından, ilgili bakanlıklar tarafından bu incelemeler süratle, sürekli 
yapılıyor. Bu konuda rakamlar oluştuğu zaman kendilerine ben yazılı bir şekilde ileteceğim. Şu anda 
yanımda olmadığı için veremedim. 

Bunun yanı sıra, özellikle ihracatımızın genel yapısına baktığımız zaman, ithalata bağımlılık 
evet özellikle bazı sektörlerde öne çıkmışken çoğu sektörlerde de Türkiye net ihracatçı konumuna 
gelmeye başlamıştır. Özellikle otomotiv sektöründe, ihracatımızın en büyük lokomotifi olan otomotiv 
sektöründe geçen yıl yapılan 22 milyar dolarlık ihracatta Türkiye otomotiv sektörü bir kere 4,5 milyar 
dolaklık net ihracat yapmıştır. Dolayısıyla bu rakama baktığımız zaman, ihracat rakamının ithalat 
yapılan rakamın çok çok üstünde olduğu ortaya çıkıyor. 

Burada, tabii, bu ithalat-ihracat dengesinin özellikle geçtiğimiz yıllarda, son üç yılda Türk lirasının 
aşın değer kazanmasının ortaya çıkardığı bir sorun olduğunu hepimiz biliyoruz. Dövizin düşük olması, 
faizin yüksek olması böyle bir sonucu ortaya çıkarmıştı. Ancak bugün tabii dövizin gelmiş olduğu 
seviye ve diğer taraftan faizlerin gelmiş olduğu düşük seviye, bir kere düşük dövizin olduğu 
dönemlerde dışanya kaçmış olan, dışarıdan ithal etmek zorunda kalınan ara malı ithalatını ciddi 
manada engelleyecektir -ki bu sene küresel kriz olmasa bunun etkilerini çok daha net görebilecektik. 

Bu çerçevede şunu çok net ifade edeyim ki şu anda gerek teşvik sistemi -biraz evvel Sayın 
Milletvekilimin sorusuna vermiş olduğum cevapta değerlendirdiğim gibi- gerek girdi maliyetlerinin 
azaltılması, birçok alanda yapılan düzenleme ara malı ithalatını kaldırıp onların Türkiye'de 
yapılmasını oluşturacak bir düzenleme sağlayacaktır ve bu, eminim ki ithalatı ciddi manada kısacak 
ve ihracatımızı artıracaktır. 

Efendim, dâhilde işlemeye gelince: Tabii ki dâhilde işleme, ihracatımız içinde önemli bir yer 
tutuyor. Aslında biraz evvelki sebebe bağlı bu da tabii. Yani girdilerin pahalı olmasının ortaya 
çıkarmış olduğu bir sebep bu ve bunlar düzeldikçe aynı oranda düzelmeye başlayacaktır. Geçen yıl, 
en son 2008 yılında dâhilde işlemede yapılan ihracat 62 milyar 843 milyon, buna karşılık yapılan 
ithalat 30 milyar 791 milyon. Yani bu rakam son derece önemli. 30 milyar dolarlık ithalat yaparken 
-buna karşılık, Türkiye'deki katma değeri neredeyse 2'ye çıkıyor- 62 milyar dolarlık bir ihracat 
gerçekleştirmişiz. Sadece bu dâhilde işleme rejimi kapsamında olan. Bu yılın ocak-nisanına bakacak 
olursak, 13 milyar 577 milyon ihracatımız var dört ayda, buna karşılık ithalatımız da 5 milyar 963 
milyon. Yani her zaman dâhilde işleme kapsamında ihracatımız ithalatımızın 2 kat üstünde. 

Bu toprak konusuna gelince: Bu konuda bana intikal eden herhangi bir şey söz konusu değil 
ama Türkiye'nin çok ülkeye cazip geldiğini özellikle ifade etmek isterim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan 

sonra ayrı ayn oylannıza sunacağım. 
17'nci maddenin başlığını okutuyorum: 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Seçimler ve Mali Hükümler 

Seçimler 
MADDE 17-
BAŞKAN - 17'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
18'inci madde. 
Gelirler 
MADDE 18-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
19'uncu madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 408 sıra sayılı "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı"nın 19. Maddesinin (5.) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini, arz ve teklif ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Dr. Mehmet Şevki Kulkuloğlu 
Malatya Kayseri 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Madde 19- (5) 
Birlikler tarafından, dış ticaret hizmetleri ve altyapısının geliştirilmesi ve yürütülebilmesi için tayin 

ve tespit olunacak işlerin, faaliyetlerin, projelerin ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ortaya çıkan 
giderler ile bu amaçla yapılan hizmet ve idari giderlerin karşılanmasını teminen, bir önceki yılın birlik 
gelirlerinden hesap edilerek izleyen yılın Ocak ve Temmuz aylannda iki eşit taksit halinde ödenmek 
üzere yüzde sekiz oranında pay ayrılır. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ M. MÜCAHİT FINDIKLI (Malatya) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kulkuloğlu, buyurun. 
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle 

Komisyon temsilcimize ve Sayın Bakanımıza önergemize katıldıkları için teşekkür ediyomm. 
Burada, gerçekten kanun metninde hem de daha önce geçerli olduğu haliyle kararname metninde 

de bir boşluk var. Aslında verdiğimiz önergeyle de bu boşluk tam olarak dolmuş değil çünkü burada 
özne yok. Yani nasıl ödenir, nasıl harcanır, nasıl belirlenir? Bu, yönetmelikle tayin olunur. Ancak o 
şekilde düzenleyebildik ama yönetmeliği düzenleyecek olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, bu parayı 
harcayacak olan İhracatçılar Meclisi. Bakanlığın onayı var. Bütün yük Sayın Bakanımıza düşüyor 
burada bunun denetlenmesi hususunda. Sadece tek kummun onayı ve tek kummun kullanımı söz 
konusu. Müsteşarlık babında alırsanız yine aynı. Onaylayan Müsteşarlık, kullanan Müsteşarlık. 
Dolayısıyla bu cümlede ve bu kanunun bu metninde bir eksiklik var. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Para nereye ödenecek? 
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MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) - Bu paranın nereye ödeneceğinin net bir şekilde 
tanımlanması gerekir. Bir fona mı, Müsteşarlığa mı, Bakanlığa mı ya da bir başka hesaba mı, kişiye mi? 

Şimdi, çok muallak bir tanımlama. Bu tanımlansa iyi olur derim çünkü çok ciddi bir fon burada 
birikecek. Bu konuda sizin de görüşlerinizi açıklamanızı, eğer Sayın Başkanım da müsaade ederse... 

Bu tartışılması gereken bir konu Sayın Başkanım. Gerekirse önergemizde değişiklik yapabilir 
isek, eğer İç Tüzük buna müsaade ediyorsa... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Bakan katıldı. 
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) - ...orada o ibarenin yerleştirilmesi gerekiyor. 

Adını bir türlü kimse koyamıyor bunun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Para nereye ödenecek? 
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) - Peki, şimdilik saygılar sunuyorum. Sağ olun. 
BAŞKAN - Şu aşamada önergede... 
Evet, teşekkür ederim. 
Önergeyi olumlu görüşle birlikte oylarınıza sunuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan.... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, para nereye ödenecek? Redakte 

edelim. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır, hayır, Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Hayır, Sayın Genç istedi. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır, ben başka bir konuda... Sayın Başkan, bu 

cümlenin öznesi yok. Para ödenecek. Nereye ödenecek para? Bu parayı kim alacak? Hazine mi 
alacak, Müsteşarlık mı alacak, Maliye mi alacak, fon mu alacak, yoksa herhangi bir şahsın hesabına 
mı yatacak? Bu özne yok burada. "Para ödeniyor." Nereye ödenir para? 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, önergeyi verdiniz, oyladık. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Ve kabul ettik. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır, ben Sayın Bakanın bu konuda yani... 
BAŞKAN - Anladım, tutanaklara geçti. İç Tüzük'ü benden daha iyi biliyorsunuz sonuç itibarıyla. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı yok ki efendim. 
BAŞKAN - Muhalefet de "evet" dedi. Sayıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı olması için 139 kişi olması lazım. Muhalefetin 

kabulü bir şeyi değiştirmez. (Gürültüler) 
OKTAY VURAL (İzmir) - Elektronik yapalım efendim, elektronik sayalım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - 100 kişiyle karar yeter sayısı olmaz, bu kadar kişiyle karar yeter 

sayısı olmaz. 
BAŞKAN - İki kâtip üyemiz de "var" diyor. 
Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmiştir. 
20'nci maddeyi okutuyorum: 

-363-
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ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel 
MADDE 20-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, efendim bakın, burada 100 kişi yok, muhalefet de 

dâhil olmak üzere. Başkan vekili arkadaşımız da söyledi, muhalefet de kabul etsin, bir kanunun kabul 
edilebilmesi için 139 kişinin karar vermesi lazım. (Gürültüler) 

BAŞKAN - 139, doğru. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Burada ben iddia ediyorum 100 kişi yok. 
BAŞKAN - İki kâtip üye saydılar, öyle dediler Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Divan üyesi arkadaşlarımıza ben itiraz ediyorum, sayılsın. 
BAŞKAN - Peki, sayacağım. Ben sayacağım şimdi 21 'inci madde için. 
2 l'inci maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 
21 'inci maddeyi okutuyorum: 
Kurul üyeliklerine seçilemeyecek olanlar 
MADDE 21-
BAŞKAN - Karar yeter sayısı istiyor musunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam. 
Kabul edenler... 
Şimdi sayın doğru dürüst. 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
22'nci maddeyi okutuyorum: 
Denetim 
MADDE 22-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
23 'üncü maddede iki önerge vardır, okutup işleme alacağım. 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 408 sıra sayılı kanunun 23. maddesinin (3). fıkrasında geçen "Müsteşarlığın 

olumlu görüşü" ibaresinin "Müsteşarlığın görüşü" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Alim Işık Yılmaz Tankut D. Ali Torlak 
Kütahya Adana İstanbul 

Cemaleddin Uslu M. Akif Paksoy 
Edirne Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 408 sıra sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 23. maddesinin (3). fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Enis Tütüncü Dr. M. Şevki Kulkuloğlu 
Malatya Tekirdağ Kayseri 
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Madde 23 - (3) Bu Kanunda yer alan hususlara ilişkin yönetmelikler; TİM tarafından hazır
lanarak Bakanlığın onayı üzerine Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. MÜCAHİT FINDIKLI (Malatya) - Efendim, olumlu görüşle takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kulkuloğlu, gerekçeyi mi okutayım, konuşacak mısınız? 
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yönetim Kurulu vb organların gerek İhracatçı Birliklerinde gerekse TİM ve diğer yapılarda 

üyelerinin Müsteşarlık olumlu onayı ile TİM tarafından hazırlanacak yönetmeliklere bağlanması; 
İhracatçı Birlikleri ve TİM'in özerk yapısını yok ederek, Anayasa'nın 135'inci maddesine aykırılık 
oluşturmaktadır. Bu aykırılığın giderilmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Olumlu görüşle önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önerge kabul edildiği için diğer önerge işlemden kaldırılıyor. 
Bu kabul edilen önerge çerçevesi içinde 23'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 'inci madde. 
Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24'üncü madde. 
Yürürlük 
MADDE 24-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25'inci madde. 
Yürütme 
MADDE 25-
BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. 
Tasannın görüşmeleri tamamlanmıştır. 
Tasannın tümünü oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Birleşime on dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 14.55 • 

- 3 6 5 -
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İKİNCİ O T U R U M 
Açılma Saati: 15.18 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan C A N D E M İ R ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107'nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmeye devam edeceğiz. 
3'üncü sırada yer alan, Kütahya Milletvekili Sayın Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

3.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
4'üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı 

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi Arasında Ankara/Oran 
Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, 
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik 
Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/705) (S. Sayısı: 394) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
5'inci sırada yer alan, Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

5.- Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/602) (S. Sayısı: 324) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 324 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasan İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında 

görüşülecektir. Bu nedenle tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı 
oylanacaktır. 

(x) 324 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

-366-
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili 
Sayın Sedat Kızılcıklı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Buyurun. 
Süreniz yirmi dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA SEDAT KIZILCIKLI (Bursa) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
üzerinde grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği Türkiye Ortaklık Konseyinin 6 Mart 1995 tarihli 
toplantısında kabul edilen Ortaklık Konseyi Kararı, Gümrük Birliği Karan'yla Türkiye ile Avrupa 
Birliği arasında gümrük birliği tesis edilmiştir. 

Taraflar arasında sağlanan gümrük birliğinin esaslarını içeren ve gümrük birliğinin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren Türkiye'nin Avrupa Birliğinin gümrük işlemleriyle ilgili temel mevzuatını 
benimsemesini öngören bu kararının 26'ncı maddesi hükmü gereği, bu kararın yürürlüğe girdiği 
tarihte topluluk gümrük kodunu oluşturan 1992 tarihli Konsey Tüzüğü'yle bu Tüzük'ün uygulama 
hükümlerini belirleyen ve 2 Temmuz 1993 tarihli Komisyon Yönetmeliği hükümleri esas alınarak, 
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak 5 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Avrupa Birliği normlarına uygun 4458 sayılı Gümrük Kanunu, gümrük formalitelerinin asgariye 
indirilmesi, zaman kayıpları ve gereksiz harcamaların önüne geçilerek dış ticaret işlem maliyetlerinin 
düşürülmesi ve özellikle ihracata dayalı sanayi için girdi niteliğindeki malların ekonomiye zamanında 
kazandırılması açısından çağdaş nitelikli hükümler ihtiva etmektedir. Ancak, 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu'nun temelini teşkil eden topluluk gümrük kodunun bazı maddelerinin zaman içerisinde 
değişikliğe uğramış olması nedeniyle, Avrupa Birliği mevzuatına uyum yükümlülüklerimizin 
kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun topluluk gümrük kodunda 2700/2000 sayılı Konsey 
Tüzüğü'yle yapılan değişikliklere paralel olarak bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelere de 
ilaveler yapılması gereği hasıl olmuş ve bu doğrultuda hazırlanan kanun tasansı 12 Mayıs 2004 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiştir. 

Söz konusu tasan yasalaşmayı beklerken, yürürlükte olan topluluk gümrük kodunu tesis eden 2913/92 
sayılı Konsey Tüzüğü'nde 4 Mayıs 2005 tarihli Topluluk Resmî Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe 
giren 13 Nisan 2005 tarihli ve 648/2005 sayılı Avrupa Birliği Konsey ve Parlamentosu Tüzüğü'yle birtakım 
değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklere uyum amacıyla kanun tasansı taslağı hazırlanmıştır. 

Söz konusu tasarı yasalaşmadan ve tasarı taslağı Başbakanlığa sevk edilmeden yasama 
döneminin sona ermesi nedeniyle, bu defa tasan ve taslak birleştirilerek 4458 sayılı Kanun'un ulusal 
düzenlemelerimizi ihtiva eden maddelerinin uygulanması sırasında yaşanan sorunların çözüme 
kavuşturulması, özellikle para cezası uygulamasına ilişkin hükümlerde tereddüt yaratmayacak 
ifadelerle daha açıklayıcı bir düzenlemeye gidilmesi hususları da göz önünde bulundurularak yeni 
tasan hazırlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının getirdiği yeniliklerin anlaşılabilmesi için 
uluslararası ticaretin geçirdiği dönüşüme bakmak, bunları iyi okuyabilmek ve çözebilmek gerekiyor; 
bunun için de uluslararası ticaretin son otuz yıllık trendine göz atmak gerekiyor. Bu dönem içerisinde 
iki ana olgudan bahsedebiliyoruz. Birincisi, 1980'li yıllarda başlayan ticaretin serbestleştirilmesine 
yönelik adımlann devasa boyutta artışı ve gümrük vergilerinin günden güne düşürülmesi. İkincisi, 
11 Eylül 2001 'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olaylar nedeniyle ön plana çıkan emniyet 
ve güvenlik tedbirlerine ilişkin önlemlerdir. 
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1980-2001 dönemine baktığımızda, 1980'li yılların başından itibaren uluslararası ticaretin 
serbestleştirilmesi yolunda atılan önemli adımlar, bölgesel ekonomik entegrasyonların genişlemesi 
ve derinleşmesi, ticarette tarife engellerinin kaldırılması ve hızlı teknolojik gelişmenin bir sonucu 
olarak dünya ticaretinin hızında ve hacminde "patlama" olarak nitelendirilebilecek bir artış 
gerçekleştirilmiştir. 

Dünya Ticaret Örgütü kayıtlarına göre 1948'den sonra dünya üzerinde yetmiş altı adet serbest 
ticaret alam yaratılmış, bunlann yansı 1990'dan sonra oluşturulmuştur. Yine Dünya Ticaret Örgütü 
tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarına göre dünya ticaret hacmi 1995'ten sonra yüzde 8 artış 
göstermiştir. Bu artış aynı dönemde dünya üretiminden 4 kat fazladır. 

Bu rakamlar ülke ekonomilerinin birbirlerine giderek daha fazla açıldığını ve ülkelerin dış ticaret 
politikalarının artık ulusal ölçekte değil, küresel ölçekte alınan kararlar ile şekillendiğini 
göstermektedir. Uluslararası ticarete taraf olan her ülkede ekonomi politikalarını belirleyen ve 
uygulayan kurumlar artık, bu kararlann doğurduğu yeni oluşumlar ile karşı karşıyadır. 

Yaşanan bu değişim gümrük idarelerinin geleneksel bazı işlevlerini azaltır veya ortadan 
kaldırırken yeni işlevler üstlenmelerini de zorunlu kılmaktadır. Gümrük idareleri dünyada kapalı 
ekonomilerin egemen olduğu dönem boyunca gümrük tarifeleri yoluyla iç pazarın ve yerli üretimin 
korunması ve vergi tahsilatı rollerini taşımışlardır. Ancak yukanda belirtilen gelişmelerle birlikte 
gümrük idareleri bu rollerini giderek terk etmekte, dış ticaret politikalarının şekillendirilmesi ve 
uygulanmasındaki etkin rolleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Bu gelişmeye uygun bir örnek olarak 
Türkiye'de gümrük vergilerinin toplam vergi gelirinin içindeki payının düştüğünü söyleyebiliriz. 

Günümüzde "sınır" kavramı iki ülkeyi birbirinden ayıran bir çizgi olmaktan çok öte anlamlar 
ifade etmektedir. Gümrük idareleri artık bir yandan yasal dış ticaretin akışını hızlandıracak tedbirleri 
almak, bir yandan da yasa dışı eşya trafiğini ve kaçakçılığını engellemek gibi eş zamanlı olarak yerine 
getirilmesi çok zor olan iki yeni görevi üstlenmiş durumdadır. Gümrük idaresi artık bir futbol hakemi 
gibi değerlendirilmektedir: Sahadadır, oyunu yönetir, akışı kontrol eder ama varlığını mümkün olduğu 
derecede hissettirmez. Bu doğrultuda, bütün dünyada gümrük idareleri, idari performanslarını test 
ederek değişen uluslararası ticaret koşullarının getirdiği rekabeti taşıyabilecek modern ve esnek 
teşkilatlar kurmaya çalışmaktadırlar. 

Dünya Gümrük Örgütünün, "Gümrüklerdeki Yeniden Yapılanma ve Modernizasyon 
Çalışmalan" konusunda, aralarında ülkemizin de bulunduğu ve toplam üyesi ülkelerin yüzde 27'sini 
oluşturan otuz sekiz ülke arasında yaptığı araştırma, yukarıda ifade edilen hususları açığa çıkaran 
sonuçlar içermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu araştırmaya göre gümrük idarelerini 
modernizasyon çalışmaları yapmaya iten üç önemli faktör vardır: Bölgesel entegrasyonlann ve buna 
bağlı olarak ticaret hacminin artması, idari performansın gözden geçirilmesi ve teknolojideki hızlı 
değişim. İşte bu üç faktör gümrük fonksiyonunun yapısını ve niteliğini büyük ölçüde değiştirmiştir 
ve önümüzdeki yıllarda da değiştirmeye devam edecektir. 

Araştırmaya katılan ülkelerin yüzde 75'i modernizasyona gitmelerindeki temel faktörün bölgesel 
entegrasyonların artması olduğunu ifade ederken yüzde 71'i için bu faktör uluslararası ticaret 
hızındaki artıştır. Araştırmaya katılan ülkelerin yüzde 60'ında ise gümrük reformu yapılmasını 
gerektiren temel faktör idarenin performansının gözden geçirilmesi olmuştur. 

Gümrük idarelerindeki yeni yapılandırmalarda idari katmanlar giderek azalırken müşteri odaklı 
yapılanmalar ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmalarda, bir yanda yasal ticaretin kolaylaştırılmasını 
sağlayacak gümrükleme faaliyetleri ihdas edilirken öte yanda yasa dışı işlemlerin doğru 
hedeflenmesini ve tespit edilmesini sağlayacak bir örgüt yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır. 
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Araştırmaya katılan gümrük idarelerinde modernizasyona gidilen alanların başında mevzuat 
gelmektedir. Gümrükler, yeni önceliklerine ve yeni rollerine uygun gümrük mevzuatlarını 
oluşturmaktadırlar. Mevzuattan sonra modernizasyona gidilen alanlar ise sırasıyla, bilgi yönetimi, 
muhafaza faaliyetleri, insan kaynakları ve organizasyon yapısıdır. 

Sonuç olarak bu dönemin en önemli olgusu, gümrük idarelerinin bir "vergi otoritesi" kimliğinden 
daha çok "dış ticaret otoritesi" kimliğinin ön plana çıkmaya başlamasıdır. 

2001 sonrası döneme baktığımızda, 11 Eylül olaylarından sonra ise yeni bir boyut eklenmiştir. 
Gümrük idarelerine ülkenin emniyet ve güvenliğine ilişkin tedbirleri sınırlarda almak görevi 
yüklenmiştir. 

Bu amaçla, Amerika Birleşik Devletleri'nde gümrük idaresi, iç güvenlik dairesine bağlanmış, 
ardından Avrupa Birliğine de yayılacak olan emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması izlenmiştir. 
Yapılan çalışmalar sonucunda Avmpa Birliğinde 13 Nisan 2005 tarihli ve 648/2005 sayılı Avrupa 
Birliği Konsey ve Parlamentosu Tüzüğü yürürlüğe konulmuştur. Şu anda üzerinde görüşmelere 
başlayacağımız tasarının gümrük tekniğine ilişkin detayları dışındaki temel değişiklikleri de, söz 
konusu Tüzük'ün Avmpa Birliği üyeliğini gerektiren hususlar dışında kalan kısmının gümrük 
mevzuatımıza aktarılması yönündeki düzenlemelerdir. 

Bunun önemli bir ayağı, emniyet ve güvenlik tedbirlerine ilişkindir. Burada gümrük iş akış 
süreçlerinin değiştirilmesi de söz konusudur. Bildiğimiz klasik anlamda, eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesi'ne getirilmesi, gümrüğe sunulması, özet beyan verilmesi, gümrük beyannamesi verilmesi 
şeklindeki iş akış şeması değişmiştir. Özet beyanın, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilmeden 
verilme zorunluluğu getirilerek özet beyan süreci iş akışında en başa alınmıştır. Bunun nedeni şu 
anda gümrük beyannamesi üzerinden yani eşya Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirildikten ve özet 
beyanı, gümrük beyannamesi verildikten sonra yapılan risk analizlerinin özet beyan üzerinden ve 
eşya gelmeden önce yapılabilmesini temin etmektir. Yani Türkçesi ile testi kırılmadan ya da "Geçmiş 
olsun." demeden ülke güvenliğini, insan, hayvan, bitki sağlığını tehlikeye düşürebilecek, çevreye 
zarar verebilecek eşyanın ülkeye gelmesinin engellenmesidir. 

Avmpa Birliği, uzunca bir süredir risk analizleri ile belirlenen ve yukarıda sayılan eşya dışında 
kalan eşyanın kontrolünü sınırda yapmamakta, bunu piyasa gözetim ve denetimi dediğimiz bir şekilde 
yurt içinde takip etmektedir. Ancak yukarıda sıralanan eşya gümrük kapılarında kontrole tabi 
tutulmakta idi. Şimdi bu eşyanın kontrolü eşya henüz ihraç ülkesindeyken yapılmakta ve eşya henüz 
araca yüklenmeden özet beyan üzerinden yapılan risk analizi sonucunda yükleme yapılmaması 
sağlanmaktadır. Bunun ülke güvenliğine, toplum sağlığına ve çevreye sağlayacağı yarar aşikâr olduğu 
için buna değinmeyip -kısıtlı zamanımız olduğunu göz önünde bulundurarak- şimdilik çok fazla 
detaya girmiyorum. 

Diğer boyutları açısından bakılacak olduğunda, işlem akışının bu yönde değişimi asla bir 
zorlaştırmayı içermemektedir. Eşyanın yüklenmeden engellenmesiyle Türkiye Gümrük Bölgesi'ne 
getirilmesi önlenerek hem olası tehlikeler bertaraf edilmekte hem de yükümlü, eşyayı Türkiye'ye 
getirdikten sonra geri götürmek zomnda kalmak gibi önemli bir maliyetten kurtulmaktadır. 

Eşyanın Türkiye'ye gelmeden risk analizine tabi tutulması, tabii olarak sınır kapılarında 
işlemlerinin çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması demek olacaktır. İşlem sürecinin 
kısalması, günümüzde zamanın önemli bir maliyet olduğu göz önünde bulundurulursa maliyetleri 
de düşürecektir. 

Söz konusu Tüzük'ün ikinci önemli boyutu yetkilendirilmiş yükümlü müessesesidir. Bu 
uygulama, şu anda Gümrük Müsteşarlığınca yürütülmekte olan "gümrükçe onaylanmış kişi", 
"yetkilendirilmiş gümrük müşaviri" gibi uygulamaların daha kapsamlısı olarak düşünülebilir. Sadece 
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ithalatçı, ihracatçı ve gümrük müşaviri değil, gümrük işlemlerine taraf olan herkes -nakliyeci, taşımacı 
gibi- tabii ki sadece kendi görev alanı içerisinde kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü 
alabilecek, yani gümrük işlemleriyle iştigal eden her kişi sadece kendi görev alanıyla sınırlı olmak 
ve belirlenen şartlara uygun olduğu belirlenmek şartıyla gümrük idaresince akredite edilecektir. 

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük sahasının tamamında yaptığı gümrük işlemleri çerçevesinde 
güvene layık ekonomik operatör olarak tanımlanabilir. Ekonomik operatör, mesleki faaliyetleri 
çerçevesinde gümrük mevzuatında belirtilen faaliyetlerle iştigal eden kişi olarak tanımlanmaktadır, 
gümrük mevzuatı açısından yükümlü. Bu bağlamda yetkilendirilmiş yükümlü de ithalatçı, ihracatçı, 
taşıyıcı, nakliyeci, gümrük müşaviri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kişileri kapsamaktadır. 
Yetkilendirilmiş yükümlü rehberi ilkeleri uyarınca da, ekonomik operatör tanımı, gümrük 
mevzuatında belirtilen faaliyetlerin ifasını doğrudan ifa etmekle sınırlamamakta, bu bağlamda 
ihracata yönelik eşya üreten bir imalatçı, ihracat işlemleri başka bir kişi tarafından yapılsa dahi, 
yetkilendirilmiş yükümlü statüsü alma talebinde bulunabilmektedir. 

Yükümlünün talebi üzerine gümrük idareleri üç çeşit yetkilendirilmiş yükümlü statüsü 
verebilirler. Bunlar; gümrük işlemlerinin basitlendirilmesine ilişkin hükümlerden yararlanmak üzere 
elde edilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, gümrük bölgesine giren eşyanın güvenliği ve 
emniyetinin sağlanması amacıyla yapılan gümrük kontrollerinin basitlendirilmesinden 
yararlanmasına ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, hem gümrük işlemlerinin basitlendirilmesi 
hem de güvenlik ve emniyet amacıyla yapılması gereken gümrük kontrollerinin basitlendirilmesinden 
yararlanması amacıyla verilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsüdür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tasarı ve gerekçesi incelendiğinde: 
Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak, gümrükle ilgili bürokratik işlemlerin asgari düzeye 

indirilmesi amacıyla, veri işleme tekniğinin kullanılması (elektronik ortamda beyanname verilmesi) 
söz konusu olduğunda, gümrük idaresi tarafından talebi söz konusu olabilecek birtakım belgelerin 
eklenmemesine imkân tanınmasına, 

1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak ekonomik etkili gümrük 
rejimlerinin kullanım izni konusunda gümrük idarelerinin yetkili kılınması nedeniyle, özellikle 
dahilde işleme rejimi konusunda hâlihazırda Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve ihracat 
birliklerince yürütülen izin, uygulama ve taahhüt hesabı kapatılması işlemleri konusunda gümrük 
idarelerinin altyapı ve personel ihtiyacının karşılanmasına, 

Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak, şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan 
elde edilen ürünün de aynı rejim hükümlerine tabi tutulması yönünde düzenleme yapılmasına, 

Avrupa Birliği ortak transit uygulamalarına paralel olarak, transit rejiminde bireysel ve kapsamlı 
teminat uygulamaları ile güvenilirlik standartlarına sahip olan kişilere bu teminattan vazgeçme izni 
verebilmek suretiyle, maliyeti azaltıcı basitleştirilmiş uygulamalar getirilmesine, 

Gümrük Müsteşarlığınca antrepo açılması izninin geçici ya da sürekli olarak geri alınmasına 
ilişkin usul ve esaslar ile özel antrepo statüsü verilen gümrüksüz satış mağazalarıyla ilgili hususların 
yönetmelikle belirlenmesine, 

Gümrük antrepolarının atıl kullanımının önüne geçilmesi amacıyla gümrük antreposu rejimine 
tabi olmamakla birlikte, antrepoya konulan serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanacak hükümlere 
açıklık getirilmesine, 

AB mevzuatına paralel olarak dâhilde işleme rejiminde geri ödeme sisteminin kullanılamayacağı 
hâller ile hariçte işleme rejiminde standart değişim sistemine izin verilmesine ilişkin koşulların 
açıklığa kavuşturulmasına, 
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Gümrük vergisine ilişkin muafiyet ve istisnaların Avrupa Birliği mevzuatında yapılan 
değişikliklere paralel olarak gözden geçirilmek suretiyle yeniden düzenlenmesi ve yerleşim yeri 
Türkiye dışında olan gerçek kişilerin Türkiye'de satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarda 
kullanılmak üzere getirdikleri ev eşyasının gümrük vergisinden muaf tutulmasına, 

Sadece doğal afetlerden zarar görenler için değil "kriz hâli" olarak tanımlanacak diğer hâllerde 
de yurt dışından gönderilecek yardım malzemelerinin gümrük vergisinden muafiyetinin 
sağlanmasına, 

Gerçek bir kişiden diğerlerine gönderilen veya yolcu beraberinde gelen ve kanunda öngörülen 
muafiyet ve istisna tutarını aşan eşyaya, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek tek ve maktu bir 
tarifenin uygulanması suretiyle yolcu işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılmasına, 

Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişikliğe paralel olarak; eşyanın mahiyeti ve nihai 
kullanımı nedeniyle tercihli tarife uygulaması veya ithalat/ihracat vergilerinden muafiyetinin mümkün 
olduğu durumlarda, yükümlünün hileli bir davranışı ve ihmali bulunmaması ve gerekli şartları yerine 
getirdiğini ispat etmesi hâlinde, bu tercihli tarife ve muafiyetin uygulanmasına imkân tanınmasına, 

Teminat alınmasının ihtiyari kılındığı durumlarda, gümrük idarelerine, şüphe duyulan hâllerde 
teminat istenebilmesi yetkisi verebilmesine, 

Kanunen ödenmemesi gerektiği hâlde ödenen ya da tahakkuk ettirilmemesi gerektiği hâlde 
tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin yanı sıra para cezalarının da geri verilebilmesine imkân 
getirilmesi suretiyle yükümlü haklarını koruyucu düzenleme yapılmasına, 

Gümrük vergilerinin kesinleşmesine ilişkin hususlara açıklık getirilmesi suretiyle uygulamada 
yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılmasına, 

Para cezalarının da gümrük vergileriyle birlikte karara bağlanıp tebliğ edilebilmesi, para 
cezalarının zaman aşımı süresinin gümrük vergileri için yapılan değişikliğe paralel olarak beş yıla 
çıkarılması, gümrük vergileri ile para cezalannın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmesi 
ve tebliğ edilen gümrük vergileri ile para cezalarına ilişkin kararlara idari itiraz süresinin ödeme 
süresine paralel biçimde on beş güne çıkarılması suretiyle ödeme ve itiraz süreleri arasındaki 
farklılığın giderilmesine, 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Ekonomik etkili gümrük rejimlerinden şartlı muafiyete konu dâhilde işleme, gümrük kontrolü 

altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde beyan ile muayene, denetleme ve teslimden sonra kontrol 
sonucunda eşyanın cins, tür, nitelik, menşe ve kullanım şekli ile kıymet ve miktarında farklılık 
bulunduğu hâllerde, bu farka tekabül eden vergi farkının tahsil edilmeyip ilgili rejim hükümlerine 
göre teminata bağlanmasına, 

Ticaret politikası önlemlerinin etkili biçimde uygulanabilmesini teminen, gerektiğinde gümrük 
idaresine menşe sertifikası talep edebilmesi imkânının getirilmesine, 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun geçici 3'üncü maddesinin birinci fıkrası 
kapsamında 2009 tarihine kadar kurulması amaçlanan kaçak eşya depolarının 2012'ye kadar 
kurulabilmesine, 

İmkân sağlanmaktadır. 
Yapılan bu düzenlemelerle bu tasannın hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri ve yüce heyetinizi 

saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Sayın Akif Hamzaçebi. 
Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; tasarının tümü üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz aldım. Sözlerime başlarken sizi saygıyla selamlıyorum. 

Tasarı, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer ilgili bazı 
kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını düzenlemektedir. 

Türkiye ile Avmpa Birliği ilişkilerinin ülkemiz gündeminde birinci sırayı işgal etmesi şaşırtıcı 
değildir. Türkiye'nin Avmpa Birliğiyle ilişkilerinin yaklaşık elli yıllık bir geçmişi vardır. Türkiye 
1959 yılında Avmpa Birliğine tam üyelik müracaatında bulunduğu zaman Avmpa Birliğine üyelik 
başvurusunda bulunan ülke sayısı son derece azdı. O zamanki adıyla Avmpa Ekonomik Topluluğu. 
Ancak o tarihten bu yana yaklaşık elli yıl geçmiş olmasına rağmen ve Türkiye ile birlikte başvuran 
Yunanistan'dan sonra çok sayıda ülke Avmpa Birliğine üye olmuş olmasına rağmen, Türkiye hâlâ 
Avmpa Birliğine üyelik yolunda maalesef ciddi adımlar atamamış, ciddi bir mesafe kazanamamıştır. 

1959 yılında üyelik başvurusundan sonra 1963 yılında Türkiye ile Avmpa Birliği arasında Ankara 
Anlaşması imzalanır ve Ankara Anlaşması 'yla üyelik koşullan belirlenir. Bu tarihten sonra Türkiye 
önemli bir zaman kaybeder. Daha sonra 1970 yılında Katma Protokolü Türkiye imzalar. 1987 yılında 
tam üyelik başvurusunda bulunur ve 1995 yılında Türkiye ile Avmpa Birliği Ortaklık Konseyi arasında 
müştereken alınan karar sonucunda Türkiye gümrük birliğine girmeye karar verir, gümrük birliğine 
alınır ve Türkiye 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren gümrük birliği uygulamasına geçer. 

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - 1996 yılı. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 1996 yılı, düzeltiyorum, evet, 1996 yılında 

Türkiye gümrük birliği uygulamasına geçer. 
Tabii, Türkiye'nin gümrük birliğine geçişi Türkiye'ye birçok yükümlülük getirmiştir, birçok 

yapması gereken iş getirmiştir. Bu çerçevede, uyum yükümlülüğü çerçevesinde Türkiye 1999 yılında 
bugün yürürlükte olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nu kabul eder ve 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren 
4458 sayılı Gümrük Kanunu uygulanmaya başlanır. 

2000 yılından bugüne kadar, yani, yaklaşık dokuz yıllık süre içerisinde Avmpa Birliğinin gümrük 
mevzuatında çok sayıda değişiklik olmasına rağmen bu değişiklikleri Türkiye kendi iç mevzuatına, 
Gümrük Kanunu'na yansıtmamıştır, yansıtamamıştır. Yani, burada yaklaşık dokuz yıllık bir gecikme 
söz konusudur. AKP'nin hükümet olduğundan bu yana geçen sürenin yedi yıl olduğunu dikkate 
alırsak bu gecikmenin yaklaşık yedi yılı AKP tarafından, AKP hükümetleri döneminde geçmiştir. 

Şimdi, bu tasarı Avmpa Birliğine uyum çerçevesinde Gümrük Kanunu'nda ve ilgili kanunlarda 
birtakım değişiklikleri düzenlerken burada tam dokuz yıllık bir gecikmenin olduğunu unutmayalım 
değerli milletvekilleri. Tasan, Avmpa Birliğine uyumu düzenliyor, bunun yanında idareye birtakım 
yetkiler veriyor ve yine uygulamada karşılaşılan birtakım sorunların çözümüne yönelik olarak bazı 
düzenlemeler getiriyor. 

Tabii ki "uyum" demek aynı zamanda bizim kendi sanayicimizin, kendi girişimcimizin rekabet 
gücünü artırmak demektir. Yani uyum çerçevesinde yapılan bütün düzenlemelerin kendi 
girişimcimizin de rekabet gücünü artıracak şekilde olması gerekir. Uyum çerçevesinde yapılacak 
düzenlemelerde buna dikkat etmek gerekir. Ancak, bu dönemde yani özellikle AKP döneminde ciddi 
bir gümrük politikasından söz etmek maalesef mümkün değildir. Gümrük politikasını uygulayacak 
birim olan Gümrük Müsteşarlığı, bu politika metinlerini hazırlayacak olan bu Müsteşarlık maalesef 
AKP hükümetleri döneminde üvey evlat muamelesi görmüştür, ikinci plana itilmiştir. Gümrük 
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Müsteşarlığından sorumlu bakanlar diğer görevleri yanında Gümrük Müsteşarlığıyla ilgili görevlerini 
ikincil görevler olarak değerlendirmiş ve Gümrük Müsteşarlığının yapılması gereken işleri Gümrük 
Müsteşarlığının liyakatli kadrolarına rağmen, yetenekli kadrolarının mevcudiyetine rağmen, bir türlü, 
maalesef, olmamıştır, yürüyememiştir. 

Bakın, şimdi biz Gümrük Kanunu'nda değişikliği görüşüyoruz. Gümrük Kanunu'nda değişiklik 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün konusudur Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ama Hükümet 
sıralarına bakıyorum, Sayın Bakanın solunda Gümrük Müsteşarını görüyorum ama Gümrükler Genel 
Müdürü arka sıralardadır. Evet, kanunun birinci derece sorumlusu, uygulayıcısı olan Gümrükler 
Genel Müdürlüğü, böyle önemli bir tasarının görüşülmesinde dahi ikinci plana itilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, tasarı birtakım düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemelerden bir bölümü 
olumlu düzenlemelerdir, uyum amacıyla yapılmış olan düzenlemelerdir. Ancak, bir bölümü var ki, 
bunların üzerinde çok ciddi biçimde durmamız gerekiyor. Tasarının l'inci maddesinde "risk, risk 
yönetimi" kavramları tanımlanmış ve bunun yanında giriş, çıkış, ithalat ve ihracat gümrüklerine yeni 
tanımlar getirilmiştir. Tanımlanan risk ve risk yönetimi kavramlarına dayalı olarak yapılacak olan 
risk analizine dayalı kontroller de yine bu maddede ayrıca tanımlanmıştır. 

Bu tanımlar şüphesiz çok önemli tanımlardır. Gümrüklerdeki analizin, kontrolün risk analizine 
dayalı olarak yapılacağını düzenlemektedir. Ancak, burada iki tane problem vardır. Birincisi: Risk 
analizine dayalı kontrolün kanun düzeyinde düzenlenmesi son derece gereksiz bir düzenlemedir. Bu 
bir yönetmelikle düzenlenecek konudur. Bugün yöntem risk analizine dayalı kontroldür, yarın yöntem 
farklı olur, öbür gün daha farklı olabilir. Her gün değişecek olan bir modelin kanuna taşınması, kanunla 
emredici hüküm hâline getirilmesi, yarın bunda yapılacak olan, ihtiyaç duyulan değişiklikleri oldukça 
zorlaştırmaktadır. Bu son derece gereksizdir, yönetmelik düzeyinde düzenlenebilecek bir konudur. 

İkinci önemli konu: Gümrük Müsteşarlığının bugünkü yapılanması dikkate alındığında bu 
kontrolün layıkı veçhile, istenildiği gibi, amaca uygun şekilde yapılmasının oldukça zor olduğu 
gözükmektedir. Gümrük Müsteşarlığı bu yasayla beraber bu değişiklik bu şekilde yasalaşacak ise 
yeni bir yapılanmaya gitmek dummundadır. Bugün Müsteşarlık birimi içinde oluşturulan risk 
değerlendirme birimi taşradan yeteri hızla veri alamamakta ve taşrada risk analizine dayalı kontrolü 
yapacak deneyimli personel bu konuda inisiyatif kullanamamaktadır -böyle bir tablo vardır- ve bunun 
sonucunda özellikle ihracatta yüzde 10'u aşan oranda bir fiziki kontrol ortaya çıkmaktadır. İhracatta 
ihraç ürünlerinin yüzde 10'una ulaşan oranda bir fiziki kontrolün olması ihracatçımızı 
cezalandırmaktadır. Avmpa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 3'ün altındadır. Yüzde 10'un üzerinde 
olan bir oranın yüzde 3'ün altına indirilmesi yönünde maalesef bir eğilim, bir gayret, bir politik 
kararlılık gözükmemektedir. 

Tasannın bir başka önemli maddesi, tasannın 3'üncü maddesiyle Gümrük Kanunu'nun 10'uncu 
maddesinde yapılan değişikliktir. Burada son derece vahim bir değişiklik yapılmaktadır. Değişiklik 
şudur: 3'üncü maddenin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 10'uncu maddesinde yaptığı değişikliğin 
(a) bendine göre, "Bu Kanunda -yani Gümrük Kanunu'na- ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 
mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna 
uygulamalan ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan somnları ve tereddütleri incelemek 
suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir." Bir idare düşünün 
ki, mükelleflerle yaşadığı mtin birtakım sorunların çözümünde sadece Bakanı yetkilidir, 
Müsteşarlığın hiçbir birimi bu konuda yetkili değildir, Müsteşarlık dâhil. 

Değerli arkadaşlar, o zaman sormak gerekir: Gümrük Müsteşarlığı niçin vardır? Bir mükellefle, 
bir ithalatçıyla, bir ihracatçıyla yaşanacak ufak tefek somnlarda, bu somna yönelik olarak verilecek 
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olan bir görüş yazısında neden Bakan yetkilidir, neden Müsteşarlık yetkili değildir? Müsteşarlık sorun 
çözmeyecekse, bütün sorunlar Bakana çıkacaksa bu neyin ifadesidir? Bu, iki anlama gelmektedir. 
Birincisi, olsa olsa bu, Gümrük Müsteşarlığı kadrolarına güvensizliktir. Müsteşarlık kadrolarına, 
belki de Müsteşarın altındaki kadrolara bir güvensizlik ifade edilmektedir. Bütün sorunlar makama 
çıksın. Birinci ihtimal budur. 

İkinci ihtimal: Eğer bu öneriyi teknik kadro, bürokrasi kadrosu aşağıdan yapmışsa, bu yasaya 
girmişse, bürokratik kadro yetki kullanmaktan kaçınmaktadır, bütün sorunları Bakana taşıyacaktır. 

Diğer bir ihtimal: Bu düzenleme Hükümetin isteğiyle, ilgili Bakanın isteğiyle buraya girmiştir. 
Bu da "Bütün konularda ben yetkili olayım, Müsteşarlık, bürokrasi yetkili olmasın." anlayışının 
ifadesidir. Hiçbir şekilde bu maddenin savunulabilir yanı yoktur. Hiçbir kamu idaresinde, hiçbir 
bakanlıkta, hiçbir genel müdürlükte böyle bir yetki yoktur. Bu yetki, bir kanun hükmünün 
uygulanmasının, uygulanmamasının, nasıl uygulanacağının, efendim, farklı uygulanmasının, 
mükellefe göre farklı uygulamalar yapılmasının bir dayanağı olacaktır. Denecektir ki: "Mevzuat 
dâhilinde Bakan çözecektir." E, mevzuat dâhilinde Bakan çözecekse Gümrükler Genel Müdürlüğü, 
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, daire başkanları, müsteşar yardımcıları niye vardır? 

Esasen buradaki sorun, Hükümetin bürokrasi kadrolarına olan güvensizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Gümrük Müsteşarlığı kadrolarına bir güvensizlik söz konusudur. AKP'yle 
beraber -biraz önce ifade ettim- Gümrük Müsteşarlığı ikinci plana itilmiştir. 

Buraya yapılacak atamalarda Gümrük Müsteşarlığının yetenekli, liyakatli kadroları değil, başka, 
dışarıdan kişiler, gümrük konusunu bilmeyen kişiler getirilmiştir. Yani gümrük konusu, gelip, 
dışarıdan gelen birisinin oturup da hemen "bunu halledeyim, çözeyim." konusu değildir. Evet, konusu 
değildir. Öyle olursa, işte, Bakana yetki verirsiniz, "Sorunları Bakana taşıyalım ki Bakan çözsün, 
yarın öbür gün sorumlu Bakan olsun, ben olmayayım..." Kendine güvensizliğin de ifadesidir biraz 
önceki 3'üncü maddedeki düzenleme. 

Şimdi, liyakatli kadrolar bu idarede var. Bu idarenin, Gümrük Müsteşarlığının bugün düştüğü 
durum, dışarıya verdiği görüntü, içerideki kadrolarına uygun bir görüntü değildir, maalesef bu 
kadrolar ikinci plana atılmıştır, personelin şevk ve motivasyonu kırılmıştır. Devlet memuriyetinden 
âdeta istifaya zorlar mahiyette, normal memurları, unvansız memurları dahi rotasyona tabi tutan bir 
uygulamaya girmiştir Gümrük Müsteşarlığı. Düşünün yani bir memur, bir memur.... Nihayet bunu 
yer değiştirirsiniz, ilgili birimde yer değiştirirsiniz. Hayır, bir memuru dahi, düz memuru dahi 
rotasyona tabi tutan bir anlayış var şimdi. Kendi personelini mahkeme kapılarına mahkûm eden bir 
anlayış vardır bugün Gümrük Müsteşarlığında. 

Bir önceki Hükümet döneminde, yani AKP öncesi Hükümet döneminde tek tek bütün personele 
uygulanan memnuniyet ölçüm testlerini bugünkü Sayın Bakan personeline uygulamaya cesaret 
edebilir mi bilemiyorum, bunu yapıyor mu bilemiyorum. Yapıyorsa mutlu olurum, ama bildiğim 
kadarıyla böyle bir uygulama yok. Maalesef, Gümrük Müsteşarlığı böyle bir konuma itilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; kanunda üzerinde durmamız gereken başka çok sayıda 
düzenleme var. 

Komisyon görüşmeleri sırasında tasarıya eklenen bir maddeyle doğal gaz ürünleri ithalatında 
yüzde 6'ya varan oranda bir fire oranı tespit edilmiştir. Bu, Hükümet tasarısında yok. Bize verilen 
teknik bilgilerde doğal gaz ürünü ithalatında herhangi bir fire söz konusu değildir, boru hattıyla 
yapılan doğal gaz ürün ithalatında. Boru hattıyla geliyor, Türkiye'de boru hattından Türkiye'ye girişi 
sağlanıyor, o anda giren miktar neyse odur. Bunda ayrıca yüzde 6'ya varan oranda bir fire oranının 
tespiti ne için yapılmıştır? Hükümet tasarısında olmayan, Komisyonda bir önergeyle giren bu 
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maddeyle acaba ne amaçlanmak istenmiştir? Bunun makul bir açıklaması yoktur. Esasen 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu'nun 237'nci maddesinde yer alan dökme gelen eşyadaki yüzde 3'lük fire oranı bile 
oldukça yüksek bir orandır. O, nihayet, gemilerle getirilen bir likit petrol gazı içindir o. Orada bir 
fireyi konuşabilirsiniz. Onun bile oranı yüksekken, yüzde 3'ken, doğal gazda, firesi olmayan doğal 
gazda yüzde 6'ya varan oranda Bakanlar Kuruluna oran tespit etme yetkisi verilmesini samimiyetle 
bağdaştırmak mümkün değildir. Evet, gümrük politikasının nasıl oluşturulduğuna ilişkin bir örnek 
olarak bunu da verdim. Gümrük Müsteşarlığı bu kadar bu konularda ikinci plana itilirse maalesef 
yasalarımıza böyle düzenlemeler de girer. 

Bakın, bizim Rusya Federasyonu'yla karşı karşıya kaldığımız ve bizim tarımsal ürün ihracatımızı 
olumsuz etkileyen bir uygulama oldu. Bizim ülkemiz açısından, hükümetlerimiz açısından başarısız 
bir uygulamadır. Rusya Federasyonu'yla başlangıçta bilgi alışverişi yapılmak suretiyle ihracat 
öncesinde ve onun sonrasında ihracatın yapılması şeklindeki mutabakat daha sonra Hükümet 
tarafından "Hayır, biz öyle bir mutabakata varmadık." anlayışıyla ikinci plana atılmış, ters yüz 
edilmiş; ondan sonra o esnada bizim ihraç limanlarımızda, örneğin Trabzon'da ihraç ürünleri dağ 
gibi yığılmaya başlamıştır. Şimdi Rusya Federasyonu'yla bir anlaşmaya varılmış gözüküyor. Ama 
ihracatçıların şikâyeti geliyor, yine geliyor. "Efendim, ben Rusya'ya soğan ihraç ediyordum." diyor 
ihracatçı. "Şimdi soğanın yanına fındık da koyuyorum, kayısı da koyuyorum." diyor. Rusya tarafı 
diyor ki: "Sen daha evvel soğan ihraç etmiştin. Şimdi kayısı ve fındığı da ihraç etmek istiyorsun. 
Olmaz! İncelememiz gerekir." Bu mudur sizin ihracatçınıza verdiğiniz sürat? Maalesef bunlar bu 
tasarının gözetmediği, Hükümetin gözetmediği uygulamalar. 

Evet, Gümrük Müsteşarlığında atamalarla ilgili konulara değinmiştim. Gümrük Müsteşarlığının 
Teftiş Kumlu Başkanı acaba hangi gerekçelerle görevden alınmıştır? Yargıya gidip yargıdan atamayı 
iptal eden karara rağmen, neden görevden almakta acaba ısrarlı davranılmaktadır? Bunun makul 
hiçbir açıklaması yoktur. Bunun makul hiçbir açıklaması yoktur. Sadece, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş 
Kumlunun yazdığı bazı raporlar nedeniyle, Gümrük Müsteşarlığının Teftiş Kumlu Başkanı 
cezalandırılmıştır. Şu an Teftiş Kumlu Başkanı kimdir, hangi arkadaştır, bilemiyomm. Ona ilişkin 
hiçbir değerlendirmem zaten olamaz ama bir gözdağı verilmiştir Gümrük Teftiş Kumluna ama o 
kadrolar yine, eline gelen konularda mevzuata uygun olarak gereğini yapacaktır, buna eminim. Buna 
eminim, bu tip teşebbüsler başarılı olmayacaktır. 

Gümrük müşavirlerinin karşılaştığı bir somn var. Beklerdik ki, tasan onu çözsün. Şimdi, Gümrük 
Kanunu'nda yer alan ve idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiiller konusunda gümrük 
yükümlüsüne ceza uygulanıyor. Öte taraftan, Kabahatler Kanunu'na göre de gümrük müşavirine bir 
ceza uygulanmaktadır. Burada mükener bir ceza uygulanması söz konusudur. Bunu bir çok kere 
ifade ettik, Komisyonda ifade ettik. Müsteşarlık, Sayın Bakan bu görüşlere hak verdiler. Peki, gelin 
düzeltelim. "Yeri burası değil." Peki, böyle bir somn varsa, neden bunu çözmüyomz değerli 
arkadaşlar? Çözüm gayet basit. Bir hüküm ekleyeceğiz: "Bu kanunda yer alan ve vergi 
mahkemelerinin görev alanına giren idari para cezası gerektiren fiiller bakımından, 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanmaz." Bir cümlelik bir hüküm bu tasarıya ilave edildiğinde, 
ortada yaşadığımız bu hukuk karmaşası da sona erecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Maalesef, tasarı böyle bir önemli somnu da 

çözmemiştir, bunu ortada bırakmıştır, geleceğe bırakmıştır, "Sonra çözeriz." denmiştir. Şimdi yasama 
dönemi bitiyor. Yeni yasama yılında ele alınıp alınmayacağı belli değildir. Önerimiz bunu burada, bir 
önergeyle bu tasarıya eklemektir. Bu konuda eğer komisyon çoğunluğu gerekiyorsa biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak da buna destek vermeye hazırız. 
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Sürem doldu, o nedenle sözlerimi burada bitiriyorum. 
Tasan görüşmeleri üzerinde diğer arkadaşlarımız görüşlerini izah edecekler. Gerektiği takdirde 

önergeler üzerinde ayrıca söz almak üzere ve görüşlerimi ifade etmek üzere huzurunuza çıkacağım. 
Sözlerimi burada bitiriyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Emin Haluk Ayhan, buyurun. 

(MHP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
MHP GRUBU ADINA EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 324 sıra sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tasarının genel gerekçesinde, Avrupa Birliği normlanna uygun 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu'nun, gümrük formalitelerinin asgariye indirilmesi, zaman kayıpları ve gereksiz harcamaların 
önüne geçilerek dış ticaret işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve özellikle ihracata dayalı sanayi için 
girdi niteliğindeki mallann ekonomiye zamanında kazandınlması açısından çağdaş nitelikli hükümler 
ihtiva ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca, topluluk gümrük koduna uyumlu olarak hazırlanan ancak 
zamanla bazı maddeleri uyumsuz hâle gelen Gümrük Kanunu'nun tasanyla hem müktesebata 
uyumunun sağlanacağı hem de ulusal menfaatlerimiz gözetilmek suretiyle dış ticaret erbabının iş ve 
işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik uygulamaların yasal zeminini oluşturacağı belirtilmektedir. 

Tasarıyla temel olarak, Kanun'da geçen bazı deyimlerin tanımlarında, transit rejiminde, 
ekonomik etkili gümrük rejimlerinde, gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması, gümrük 
vergisi ve para cezalarının tebliği, itiraz süreleri ile gümrük vergilerinin kesinleşme tarihleri ve para 
cezaları konularında değişiklik yapıldığı hususları da yer almaktadır. 

Tasarıya ilişkin Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu'nda "Tasarı ile yapılan düzenlemelere 
bakıldığında çok ayrıntılı düzenlemelere gidildiği görülmektedir." denilmektedir. Kanunlarda bu 
kadar ayrıntılı düzenlemelere yer verilmeksizin ikincil düzenlemelere gidilmesi konusunun 
değerlendirilmesi gerektiği, mevzuatın uyumlaştırılmasının tek başına yeterli olmadığı, kanun 
hükümlerini uygulayacak kurumlann idari kapasitelerinin de önem arz ettiği, Gümrük Müsteşarlığının 
kanun ile ilgili iyi bir iletişim mekanizması kurarak ilgilileri bilinçlendirmesi gerektiği, diğer yandan 
bunun sağlanmasında eleman eğitimi ve yeni eleman takviyesinin de önemli olduğu hususlarına da 
yer vermiştir. 

2008 yılında ortaya çıkan ve birçok ülkeyi olumsuz etkileyen küresel mali krizin Türkiye'de dış 
ticaretle uğraşan kesimi de etkisi altına aldığı, mali krizin etkilerinin azaltılması amacıyla Hükümet 
tarafından ihracat faaliyetinde bulunanlan koruyacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasının gerektiği, 
tasanda yer alan düzenlemelerin esas amacının AB gümrük mevzuatı ile uyumun sağlanması olduğu, 
bu nedenle tasanda yer alan düzenlemelerin birçoğunun gümrük işlemleri ile ilgili teknik hususları 
içerdiği, alt komisyon çalışmalarında tasarı kapsamında yer alan birçok hükümde mutabakat 
sağlanmış olunmakla birlikte, bazı hususların Komisyonda daha detaylı bir şekilde 
değerlendirilmesinin de yararlı olacağı, alt komisyon çalışmaları sırasında tartışılan gümrük müşavir 
yardımcılarının sorunlarının giderilmesinin, mağduriyetlerin önlenmesi yönünde büyük önem arz 
ettiği, gümrük müşavir yardımcılannın yıllardır müşavirlik hizmetlerini yürüttüğü ancak 4458 sayılı 
Kanun ile getirilen hükümler doğrultusunda müşavirlik şirketlerinin yapısının değiştirildiği, bu 
nedenle 4458 sayılı Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan şirketlerin 
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ortağı olan gümrük müşavir yardımcılarının da ortaklıklarının devamına yönelik geçici bir 
düzenlemenin yapılması gerektiği, tasarı ile kurye faaliyetlerinde bulunan şirketlere gümrük müşaviri 
istihdam etmeden müşavirlik yapabilme imkânının getirildiği, böyle bir düzenlemeden gümrük 
müşavirliği mesleğinin olumsuz etkileneceği, kurye şirketlerinin birçoğunun yabancı şirket olduğu 
düşünüldüğünde gümrük müşavirlerinin ortak olduğu yerli şirketlerin korunması yönünde gerekli 
düzenlemelerin yapılması gerektiği, tasarıda yer alan düzenlemeler ile AB'yle ilişkiler arasında 
paralel bir ilgi kurmanın doğru olmadığı, tasarının Türkiye'nin gümrük birliğine yönelik uygulamada 
karşılaşılan sıkıntılarının giderilmesi amacıyla hazırlandığı ifade edilmektedir. 

Aynı tasarıda birtakım çelişkilerin olduğu, alt komisyon ve Komisyon çalışmaları sırasında 
Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı çalışanları arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklardan 
anlaşılmıştır. Durumun bu hâle gelmesinin temel nedeni ise, aynı kanun tasarısı altında imzası 
bulunan sayın bakanların temelde bazen anlaşamadıklarıdır. 

Diğer bir konu ise, ilgili kuruluşlar arasında büyük problemlerin olduğu alt komisyon çalışmalan 
sırasında ortaya çıkmıştır ancak ilgili kuruluşlann bağlı olduğu bakanlann birlikte imzalamış olduklan 
tasarının hazırlanması sırasında müşterek bir çalışmanın ciddi bir şekilde yapılmadığı intihası ortaya çıkmıştır. 

Buradan da anlaşılmaktadır ki, kurumlar arası rekabete ilave olarak bakanlar arasında da iş ve 
yetki paylaşımı açısından rekabetin ve anlaşmazlıkların olduğu görülmektedir. 

AKP İktidan, artan yapısal ekonomik problemlere ilave olarak küresel krizin ülke ekonomisinde 
yarattığı tahribatın giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak yerine, AKP'nin uzun süredir unutmuş 
olduğu AB tutkusunun ansızın tekrar ortaya çıkması sonucunda AB'ye uyum açısından, bu tür 
mevzuat değişikliklerini tekrar gündeme getirerek kamuoyunu yanlış yönlendirme gayretine 
düşmüştür. Yapılmak istenen mevzuat değişikliklerinin yarın AB'ye tam üye oluyormuşçasına 
topluma takdim edilmeye çalışmasının yanlış olduğu belirtildiğinde ise, bunlann AB için değil ülke 
yararı açısından gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Ancak daha önce 3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu'nda yapılan değişikliklerde geriye adım atılmış ve AB'ye tam üye oluncaya kadar bazı 
hususlar, ertelemeler gerçekleştirilmiştir. Nitekim bu tasarıda da Gümrük Müsteşarlığı ile Dış ticaret 
Müsteşarlığı arasında temel anlaşmazlıklarda aynı konular ortaya çıkmıştır. 

Küresel piyasalarda 2007 yılı Temmuz ayından bu yana maruz kalınan çalkantılann devam ettiği, 
Türkiye'nin gerçekçi bir bütçe ve buna bağlı orta vadeli ekonomik hedeflerin oluşturulmadığı, 
sanayiyi, üretimi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük düzeylere gerilettiği, bankalann kredi 
koşullarını sıkıştırdığı, üretici kesimlerin mali kaynaklara ulaşımının her geçen gün zorlaştığı, bütçe 
ve para politikalannın etkilerinin giderek azalmaya başladığı bir ortamda, Hükümet ciddi önlemler 
almak yerine, Avrupa Birliğine uyum bahanesiyle, pratikte faydası çok olmayacak, özellikle bu kriz 
anında pratikte faydası olmayacak tasarılarla yüce Meclisin gündemini de tutmaktadır. Esasen, 
ihracatın ve ithalatın son aylarda neredeyse yan yarıya azaldığı, dolayısıyla dış ticarette tarife dışı 
koruma ve teknik engellere en az ihtiyaç duyulan bir dönemde dış ticaretin yapısal problemlerini ve 
acil ihtiyaçlarını ele almak yerine, sözde Avrupa Birliğine uyum amacıyla hazırlanan bahse konu 
tasannın ele alınması, Hükümetin, daha, kısa bir süre önce -AB'yle yapılan Ortaklık Konseyi 
vesilesiyle- AB tarafından yapılan uyarıyla ev ödevlerini tamamlaması ve AB'ye olumlu sinyaller 
vermesi gayretinin bir neticesi olduğunu akıllara getirmektedir. Aylardır gündemde acil olarak yer 
almayan bu tasarının birden acil koduyla gündeme gelmesinin sebebi anlaşılamamaktadır. Yoksa 
Hükümet, AB'nin en üst düzey organlarının yöneticileri tarafından "Türkiye'de dört yıldır birinci 
öncelik AB'ye üyelik değil." eleştirisini mi bertaraf etmeye çalışıyor? Yoksa, çok yakın geçmişte 
kabul edilen Türkiye-AB Ortak Tutum Belgesi'nde Hükümetin Anayasa değişikliği girişimine, siyasi 
partilerin işleyişiyle ilgili yasal ve anayasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi isteğine, Hükümetin 
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yargı reformu stratejisine AB tarafından verilen desteğe karşılık yapılmış bir jest midir? Yoksa, Fransa 
ve Almanya Devlet Başkanlarının, üst düzey yöneticilerinin Türkiye-AB ilişkilerindeki olumsuzluk 
manasına gelen açıklamalarının yarattığı panik midir? Hükümetin görmek istemediği gerçekler ne 
yazık ki AB üyesi ülkelerde en üst düzeyde seslendirilmiş, Türkiye'nin AB yolunda teslimiyetçi 
yaklaşımlarla bir yere varamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

AB yolunda birinci öncelik, ülke menfaatlerini esas alan, kararlı ve kişilikli bir politika izlenmesi 
ve ilişkilerinin özellikle ekonomik muhtevasının bu temele oturtulmasıdır. Şimdi Hükümet, AB ile, 
Türkiye'de yaşanan hem içerideki ekonomik problemler hem de küresel krize ilişkin ne konuşmuştur? 
Bu konuda ne görüşmüştür? Hâlen gümrüklerde yapılan işlemler gazetelerin birinci sayfalarında, 
manşetlerde ve resimleriyle beraber, daha önceki resimlerle mukayese edilerek verilmektedir. 
Bunların mutlaka yapılması gerekli olabilir ancak bugün içeride yaşanan krize mutlaka birtakım 
tedbirlerin Hükümet tarafından acilen getirilmesi gerekmektedir. 

Tasarının 3'üncü maddesiyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 10'uncu madde birinci fıkrasının 
(a) bendinde yapılan eklemede "Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan 
izin süreleri, teminat uygulamalan, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamalan ile beyanın 
düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan durumları inceleyip sonuçlandırmaya, Müsteşarlığın önerisiyle 
bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir." denilmektedir. Bilindiği gibi burada sözü edilen ve gümrüklerden 
sorumlu Bakana yetki verilmesi gereken hususlar, esasen gümrük mevzuatı yanında mali, hukuki, 
bakanlıkların teşkilat ve görevleri ve diğer bazı konulan içermektedir. Hâl böyle olunca çeşitli 
bakanlıkların, kurum ve kuruluşlann yetkisinde olan ve ilgili kanunlannda kimlerin ne şekilde yetkili 
olduklan da düzenlenen hususlarda, gümrükten sorumlu olan Bakana uygun olmayan toptan bir yetki 
devri yapılmakta olup bu durum, kamu kurumlan arasında bir yetki tedahülü anlamına gelebileceği 
gibi, bu konularda yetkileri yasayla belirlenmiş kişilerin de yetkilerine müdahale anlamına 
gelebileceğinden, söz konusu fıkranın ya çıkartılması ya da ilgili kurumların bu kanundaki görüşleri 
üzerinden Bakanın yetkili olabileceği şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Şimdi, şunu iyi düşünmek lazım: Mayıs ayı ihracatı yüzde 40'lar düzeyinde düşmüştür. Bunu 
TİM rakamlarından öğreniyoruz. Daha birkaç saat önce, TİM'i içine düştüğü durumdan kurtarmak 
için Hükümetin TİM'e ne kadar önem verdiğini gördük ve yasasını çıkarmış bulunuyoruz, onaylamış 
bulunuyoruz. Peki, bu kanun çıktığı takdirde bu, ihracat artışına yardımcı olabilecek midir? Ne tür 
bir katkı sağlayacaktır? Bunu bu kürsüden açıklamak mecburiyetindesiniz. Krize ne katkı 
sağlayacaktır? Bunu bu kürsüden açıklamak zorundasınız. Vatandaşların üretimine nasıl yardımcı 
olacaktır? Bunu açıklamak mecburiyetindesiniz. Bu kanun, Türkiye'de üretimde ve ihracatta girdi 
kullanımında yabancıya bağımlılığı, yabancı mala bağımlılığı ne kadar azaltacaktır? Bunu bu 
kürsüden açıklamak mecburiyetindesiniz. Giderek artan oranlarda yabancı girdi kullanımını nasıl 
engelleyeceğiz, neler yapacağız, bunun için neler yaptık? 

Bakın, bugün teşvik uygulamalan olarak birtakım hususlan kamuoyuna deklare ediyoruz. Hukuki 
mevzuatı tamam değil ama deklare ettiğimiz hadisenin ülke içinde illeri bile birbirine düşürdüğünü... 
Hatta, baktığımız zaman, Denizli gibi 5084 sayılı Kanun'dan bile büyük zararlara uğramış bir ili 
sıkıntıya sokuyoruz. Hemen daha kurulmuş, altyapısı hazır organize sanayi bölgeleri dolmadan başka 
illere, yakın illere teşvik vererek sanayicileri biz 10 kilometre ileri gitmeye zorluyomz. 

Şimdi, biraz önce ifade ettim, bu kanunun, gerçekten, Denizli'de, Bursa'da, Antep'te ve diğer 
illerde kapanan fabrikalara ve duran ihracata ne faydası var? Haciz gelen fabrikaya ve işletmeye ne 
faydası var? Bugün yatırım yapmak yerine üretimini sürdüremeyen, ihracatını yapamayan, büyük 
ölçüde işletme sermayesi problemiyle karşılaşmış, sesini duyuramayan sanayicilere bu hadisenin, bu 
kanunun ne faydası var? 
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Biraz önce yine söyledim, gümrüklerin hâli belli. Birinci sahifelerde, şu anda gazetelerin birinci 
sahifelerinde, tamamen gümrük sahaları boş resimleriyle birlikte manşette yer alıyor, yer alalı da çok 
oldu gerçekten. Bu tasarının oraya ne faydası olacak? Bunları anlatmak lazım. Bu tasarının bir yılda 
Denizli'de 32 bin kişinin işsiz kalmasını önleyecek bir tarafı var mıdır? Bunlan millete anlatmalısınız. 
Denizli'nin sınınnı geçip Afyon Dazkın'ya Denizli'den taşıttığınız fabrikalara ne faydası var? Bir yıl 
içinde 1 milyondan fazla insanın işsiz kalmasına bu tasarının gerçekten ne faydası var? Soruyorum: 
Kayıtlı istihdamın 1 milyondan fazla artmasını engelleyen bir yönü var mı bu tasarının Sayın Bakan? 
Bu tasarının azalan vergi gelirlerini artıracak bir yönü var mı? Çok sert bir şekilde düşen ithalat ve 
ihracata bir katkısı var mı? Üretimin azalmasını, tüketimin azalmasını engelleyen bir tarafı var mı? 
10 bin dolarları aştı deyip, bir gecede yüzde 30 artırdığınız fert başına millî gelirin 8 bin dolarların 
altına inmesini engelleyen bir faydası var mı, bir yönü var mı? Her 3 gençten 1 'inin işsizliğini 
engelleyecek bir çare var mı acilen, bu tasannın içinde? Millete 10 milyar Türk lirası deyip 70 milyar 
TL'yi aşan bütçe açığına bir merhem var mı? Yüzde 24 artacak dediğiniz ithalattan alınan KDV'nin 
bugün sadece mayıs ayında yüzde 35'ler oranında düşmesini engelleyen bir hüküm var mı veya ona 
gerek var mı? Toprak Mahsulleri Ofisi için alınmaya çalışılan borçlanma yetkisinin çizgi altında 
gösterilip bütçe açığında gösterilmemesini engelleyecek, kamuoyunu şeffaf bir şekilde aydınlatacak bir 
hüküm var mı bunda? Protesto edilen senet sayısı ile meblağını azaltacak bir tedbir geliştirildi mi 
Hükümet tarafından? Karşılıksız çekleri azaltacak bir husus var mı? Toplum için bir merhem var mı 
yaşanılan ekonomik krizden kurtulmak için? 220 milyar dolarlarla aldığınız borçlann 500 milyar dolarlara 
ulaştınlmasından biraz sıkıntı duyan bir ifade burada mevcut değil, görüşülmüyor, ifade edilmiyor. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Bir hesap yaparsanız... 
EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Hayır, önemli olan şu: Gerçekten ülkenin borçlarının 

220 milyar dolarlardan 500 milyar dolara çıktığını bugün herkes biliyor, devletin de kayıtlannda var, 
çok rahat bir şeklide ifade ediliyor. 

Siz devamlı böyle laf atarak bir yere varacağınızı sanıyorsunuz ama, bu, vakıa. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Devamlı yapmıyorum bunu. 
EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Ben söylediklerimi her zaman söylemiyorum, özel 

zamanlarda söylüyorum, burası da öyle. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Lafla peynir gemisi yürümüyor ama! 
EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Şayet dinlerseniz üç beş kelime öğrenirsiniz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Laf atmakla ülke yönetilmez! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Ayhan, Denizli'den Afyon'a gidiyor ya 

onun için seviniyor. 
EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Evet... Evet... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Afyon bitmiş. 
EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Şimdi, evine haciz gelen, kirasını ödeyemeyen, kredi 

kartlan borcunu ve kredileri ödeyemeyen vatandaşlara ne tedbir var Allah aşkına? Hükümet dünyadan 
kopuk. "Dünyada küresel kriz var, biz ne yapalım?" diyorsanız, bu olmaz. Bu Hükümet Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Hükümeti; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dertlerine çare arayacak, çare 
olacak. Biraz önce saydıklarımızın hangisine Hükümet çare oldu? Bugün, baktığımız zaman, 
uyguladığınız dış ticaret politikası ne yapıyor? Kore'de, Çin'de istihdamı artınyor, buradaysa azalıyor. 
"Dışansı iyi ise biz iyi oluruz, kötü ise biz kötü oluruz." Yok öyle bir şey. Böyle bir mantığı kabul 
etmek mümkün değil. Dışarısı iyi iken de vatandaş iyi değildi. Bakın, çiftçi perişan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 



TBMM B: 107 18 . 6 . 2009 O: 2 

- 3 8 0 -

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
"Dışarısı iyi ise biz de iyi oluruz, kötü ise biz de kötü oluruz." Böyle bir şey olamaz. Dışarısı iyi 

iken vatandaş da iyi değildi. Bakın, çiftçi perişan, ürünü para etmiyor. "İyi oldu." diyen varsa hafta 
sonu birlikte Toprak Mahsulleri Ofisinin önüne -bütün Türkiye'de- gidelim, vatandaşlar memnun 
mudur, değil midir, hep beraber konuşalım. Bizleri muhtarlar, çiftçilerimiz arıyor. Çok büyük 
şikâyetleri var. 

Sayın Bakanım, aracılığınızla Hükümete de duyurmak istiyoruz: Gerçekten, bu hububat 
meselesini, çiftçinin ürün meselesini de çözelim. 

Gerçekten, hafta sonları dolaştığımızda, bu tasarının ülkenin problemlerini çözecek hususları 
ihtiva etmediğini ve de gelen tasarıların bu konulan ihtiva etmediğini görüyoruz. Bu nedenle, bunlann 
dikkate alınmasını istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.25 

• 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107'nci Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

324 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına konuşmalarda söz sırası Demokratik Toplum Partisi 

Grubu adına Hakkâri Milletvekili Sayın Hamit Geylani'de. 
Buyurun Sayın Geylani. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan yasa tasarısı üzerinde Demokratik Toplum Partisi Grubu adına söz aldım. Genel 
kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi gümrükler, ülkelerin birbiriyle olan ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasal farklılıklarını korumak ve egemenliğin pekiştirilmesi ve yansıtılması görüşünden 
yaşam bulmuşlardır. Bu temel hareket noktasının bir gereği olarak gümrükler ile korumacılık 
birbirinin ayrılmaz parçası hâline gelmiştir. Ancak dünyada özellikle de 1980'lerden itibaren yaşanan 
hızlı gelişmeler ve dönüşümler sonucunda ekonomik topluluklar, gümrük birlikleri, serbest ticaret 
anlaşmaları, ekonomik bütünleşme hareketlerini artırmışlardır. Bu nedenle, elektronik ortamda bilgi 
ve mal alışverişlerinde baş döndürücü gelişmeler birçok temel felsefenin değişmesini ve dönüşmesini 
zorunlu hâle getirmiştir, bu da dünya genelinde ticaretin özgürleşmesi düşüncesinin egemen olmasına 
da neden olmuş. Bu temel değişimler, gümrüklerin fonksiyonel değişmesini de zorunlu hâle getirmiş 
ve korumacılık felsefesini savunan ve uygulayan bir gümrük anlayışını geçersiz kılmıştır. 

Dünya ticaretinde gözlemlenen özgürleşme eğilimi, ülkelerin eski korumacılık modelinden yavaş 
yavaş vazgeçmelerine neden olmuştur. Günümüzde dünya ticaretinde dikkati çeken en belirgin 
özellik, ülkelerin tarife ve tarife dışı dış ticaret politikalarından vazgeçmeleri veya yumuşatma eğilimi 
içine girmeleridir. 

Kotaların kalktığı, vergi oranlarının düştüğü, korumacılık modelinin terk edilmeye başlandığı 
çağımızda, serbest ticaret politikalarının en önemli göstergelerinden biri olarak ülkelerin gümrük 
mevzuatlanndaki liberalleşmeyi ve gümrük uygulamalarındaki basitleştirilmiş işlemleri gösterebiliriz. 

Dünya ticaretindeki liberalleşme eksenindeki değişim, gümrük uygulamalarının ülkeler nezdinde 
artık sadece vergisel boyutta algılanmaması gerektiğini gündeme getirmiştir. 

Gümrükler, gelişmiş dünya ülkelerinde uluslararası ticareti düzenleyen, bütün ekonomik ve ticari 
faaliyetler çerçevesinde değerlendirilen ve ticareti engelleyici olmaktan çok kolaylaştırıcı bir işleve 
sahiptir. 

Pek çok ülkede gümrüklerin varlığı hissedilmeden dış ticaret yapılmakta, ama ilgili ülkeler de 
gerekli yasal takipleri mükelleflerin işini zorlaştırmadan yapabilmektedir. 

Gümrükler, gelişen dünya ticaretinde birer engelleyici unsur olmaktan çıkmıştır ve Türkiye'de 
de çıkmak zorundadır. Ne yazık ki, Türkiye'de hâlen gümrüklerdeki bürokratik zorluklar ve ticareti 
engelleyici hususlar devam etmekte, ithalat ve ihracatçılar için büyük bir sorun teşkil etmektedir. 

-381-

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma Saati: 16.41 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan C A N DEMİR ÇELİK (Bursa) 
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Avrupa Birliğine girme yolunda olan Türkiye'de özellikle 1996 tarihli Gümrük Birliği 
Sözleşmesi'nden bugüne kadar gümrüklerle ilgili çok sayıda düzenleme yapılmış, ancak bu 
düzenlemeler çok yetersiz kalmış ve uygulama alanı da bulamamıştır. 

Bugün, gümrük işlemlerinin yüzde 98'i elektronik ortamda gerçekleştirilmekte ve yüzde 80'e 
yakını da gümrük müşavirlerinin bürolarından elektronik veri transferleriyle yapılmaktadır. Bu tür 
gelişmeler sevindirici olmakla birlikte, maalesef, istenen ve özlenen seviyeye ulaşmadığını açıkça 
ifade edebiliriz. 

Gümrük işlemlerinde yaşanan zorluklara verilebilecek en çarpıcı örnek gümrüklerin 
mükelleflerden istediği çokça belge sayısıdır. Değişik sektör ve ürün grupları için toplamda otuza 
yakın belge istendiğini düşünecek olursak ortaya çıkan bürokrasi vahametini daha iyi anlayabiliriz. 
Her belgenin de değişik bir idareden alındığını ve her belge için de aynca bir dizi bürokratik sürecin 
karşımıza çıktığını hatırlatmakta da yarar görüyoruz. 

Gümrüklerde ticareti kolaylaştırıcı yeniden yapılanma süreci için gümrüklerin imajının 
düzeltilmesi yönünde adımlar atılması da kaçınılmaz olmuştur bu nedenlerden tabii. 

Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'de "yolsuzluk" ve "rüşvet" denince, ne yazık ki, ilk akla 
gelen kurumların başında gümrükler gelmektedir. Gerçekten de gümrük kapıları genelde bu tür 
haberlerle gündeme gelmektedir. 

Bürokrasinin azaltılması yönünde atılacak adımların gümrükler üzerindeki kötü imajın 
değiştirilmesi açısından da faydalı olacağı kanısındayız. Türkiye'de bugüne kadar devlet dairelerine 
ilişkin oluşan genel imajın nedenleri arasında bürokrasi hantallığının da olduğunu unutmamak gerekir. 

Gümrüklerimizdeki iş yükünün azaltılması ve bürokrasinin ortadan kaldırılması için gümrükler, 
vergi daireleri ve bankalar arasında ortak bir veri tabanı oluşturulması ve bilgi alışverişinin online 
olarak sağlanması oldukça önemli bir adım olarak algılanmaktadır. Oluşturulacak bu türden bir veri 
tabanı ile mükellefin omuzundan ciddi bir iş yükü kalkacak ve özellikle ihracatçılann KDV iadesi için 
gerekli işlemleri daha hızlı gerçekleştirmeleri sağlanmış olacaktır. 

Ortak Veri Tabanı Projesi'nin ihracatçı birlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile de entegrasyon içinde olması gerektiğini de düşünüyoruz. Bu entegrasyonun teşvik 
uygulamalarında dâhilde işleme izin belgesi taahhütlerinin kapsamında da önemli faydaları ve 
kolaylaştırıcı etkisi de var olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, gümrük müşavirlik mesleğinin sorunlarının ciddi biçimde ele alınması 
ve sektörün yeniden yapılanması da kaçınılmazdır. Sektörün bilgi ve imaj eksikliğinin giderilmesi 
mesleğin onuru ve geleceği açısından önemlidir diye düşünüyoruz. 

Ayrıca, gümrük müşavirlerinin arzu ettiği odalaşma faaliyetlerinin de hızlanması gerektiği ve 
şartı da ortada. Türkiye'nin dış ticaretinin gelişmesi açısından gümrüklerimizin modernizasyonu 
konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğine de inanmaktayız. "Gümrük muafiyeti, kurumlar" başlığı 
altında yer alan kurumlara belediyelerin de, tekrar ediyorum belediyelerin de eklenmesi gerektiğini 
düşünüyor ve önemsiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, "Fikri ve sınaî hakların ithal edildiği gerekçesi ile gümrük idaresine yapılan 
başvurunun kabulü, söz konusu eşyanın gümrük idaresince gereği gibi muayene edilmeden bırakıldığı 
veya eşyanın alıkonulması için herhangi bir önlem alınmadığı gerekçesi ile hak sahibine tazminat 
hakkı doğuramayacağı" ibaresi, uygulamada oldukça sıkıntı ve kuşkulara neden olmaktadır. Burada, 
gümrük idaresinin sorumlu tutulması gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, şaibeli durumların 
meydana gelmesine imkân ve zemin sağlanmış olacaktır. "Fikri ve sınaî hakları ihlal eden eşya ile 
mücadele kapsamında, gümrük idaresince başvuru üzerine ve re'sen hareket edilmesi nedeniyle ilgili 
kişilerin zarara uğramasından gümrük idaresi ve yetkililerinin sorumlu tutulamayacakları " ibaresi 
".. .gümrük bölgesi dışında sorumlu tutulamayacaklan " şeklinde düzenlemesi gerektiğini düşünüyoruz. 
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"Yetkilendirilmiş yükümlü" kavramının taslakta yer almasıyla gümrüklerde ciddi sıkıntılar da 
yaşanacağı tahmin edilmelidir, hem de şimdiden çünkü Avrupa Birliğine üye ülkelerin bile henüz 
tartıştığı ve daha uygulamaya geçmedikleri "yetkilendirilmiş yükümlülük" kavramının kanun 
tasarısında yer almasıyla 50 bine yakın gümrük müşavirinin geleceği belirsizliğe itilmiş olacaktır. 
TOBB ile yapılan protokol çerçevesinde, sınır kapılarının yap-işlet-devret modeliyle 
modernizasyonunun gerçekleştirildiği 2009 yılı sonuna kadar bütün kara gümrük kapılarının 
yenilenmesi işlemlerinin tamamlanacağı Hükümet tarafından daha önce, bilindiği gibi, açıklanmıştı. 
Yap-işlet-devret modeli ile yenilenme çalışmalarına 2008 yılında başlanması gereken Yüksekova 
ilçesi Esendere Gümrük Kapısı'na henüz başlanmadığını da görmekteyiz. Bu konuda, Yüksek 
Planlama Kumlunda gerekli yetkiler alındığı ve başlanacağı yönünde açıklamalar yapılmasına rağmen 
henüz bir girişime bile başlanmamıştır. 

Türkiye'nin 1 Ocak 1996 yılında imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşmasından doğan avantajları 
bulunmaktadır. Bu çerçevede, 2003 yılından günümüze AB'den toplam 55,6 milyon euro kredi 
kullanılmasına rağmen Esendere gümrüğü ancak altı yıl sonra, 2009 yılı Şubat ayında daha yeni 
elektronik işlemlere başlayabilmiş ve o da aksak bir şekilde devam etmektedir. 

Alınan bu kredilerle gümrüklerin teknik araç ve cihazlarla modernleştirilmesi hedeflenmekte 
idi. Ayrıca tüccarının, yurttaşının rahat ve güven içerisinde giriş çıkışlarını sağlamak, bir taraftan da 
kaçakçılığın kontrol ve takibini modem araç ve cihazlarla yapmak esas alınmıştır. Ama ne yazık ki 
demin örneğini verdiğimiz Esendere Gümrük Kapısı'nda enerji nakil hatlarının ve Telekom uydu 
bağlantılarının sağlıklı ve yeterli olmamasından kaynaklı, sistem kesintisi gibi somnlardan dolayı 
yurttaşlar da bazen günlerce bu kapıda mağdur dummda beklemektedirler. 

Değerli arkadaşlar, Gümrük Müsteşarlığı personel sayısı bakımından günün ihtiyaçlarına cevap 
vermekte de güçlük çekmekteyiz. Dış ticaret hacminin 20-30 milyar dolar olduğu dönemlerde bu 
kummun personel sayısı 8.799'dur. Günümüzdeki hacim ise yaklaşık 300 milyar dolar dolayındadır 
ama personel sayısı da hâlen bu rakamlar civarındadır. Vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 15'ini tahsil 
eden Gümrük Müsteşarlığının genel bütçe içerisindeki payının artırılmasını da bu anlayıştan hareketle 
gerekli görüyoruz. 

Personel atamalarının objektif kriterlere bağlanması da gerekiyor çünkü uygulamadaki şekline 
baktığımız zaman atamaları yapılan bazı görevlilerin birilerine ulaşarak, yani halk deyimiyle bir 
torpil bularak atamalarını durdurdukları veya istedikleri yere naklettirdikleri de görülmektedir. Bunun 
sonucunda, deneyimli ve kaliteli personel sürekli belirli noktalarda kümelenmektedir. Bundan 
kaynaklı sosyoekonomik olarak gelişmemiş bölgeler ve sınır kapılarına deneyimsiz stajyer aday 
personel gönderilmektedir. 

Başbakanlığın 2006/11 sayılı iç gümrükleme ile ilgili Genelgesi'nin neden olduğu haksızlığın 
yeni hazırlanan kanun tasarısıyla giderilmesini umuyor ve diliyomz. Söz konusu olan bu genelge 
sonucunda sınır kapılarında ithalat ve ihracat yapılamaz hâle gelmiştir. Genelgeden kaynaklı sıkıntılar 
Habur Sınır Kapısı'nda Silopi ilçesine, Gürbulak Sınır Kapısı'nda ise Doğubeyazıt ilçesine gümrük 
idareleri kurularak büyük ölçüde aşılmıştır ama ne yazık ki Esendere Gümrük Kapısı ise kaderine terk 
edilmiş. 2007 yılından itibaren ithalat ve ihracat yapılamayan Esendere Kapısı için de Yüksekova 
ilçesinde bir gümrük idaresi ihdas edilerek bu haksızlığın önüne geçilmesi gerekiyor. 

Hakkâri ilinin sosyoekonomik olarak gelişebilmesi ve yurttaşa az da olsa bir ekonomik nefes 
aldırabilmesi için Şemdinli-Derecik ve yine Şemdinli-Alan, bir de Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin 
Üzümlü köyüne bağlı daha önce birtakım idari tasarruflarla işleme konulan ve hâlen durdurulan bu 
kapıların açık pazarlarında sınır ticaretinin yapılabilmesinin önü açılmalıdır. 
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Kısaca arz ettiğim bu görüş ve düşüncelerle Genel Kurulu bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 
(DTP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Geylani. 
Şahıslar adına ilk söz Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Erdem'e aittir. 
Buyurun Sayın Erdem. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
MEHMET ERDEM (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
324 sıra sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşlerimi kısaca ifade etmek istiyorum. 
Kısaca belirtmek gerekirse, tasarı ile mikro düzeyde hem Avrupa Birliği mevzuatında meydana 

gelen değişikliklere uyum hem de uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü amaçlanmıştır. Makro 
düzeyde ise ülkemiz ekonomisinin temel unsuru olan ihracat potansiyelimizi artırma hedefimizi 
gerçekleştirme yolunda ihracat girdi maliyetlerini azaltmak, gümrük işlemlerini basitleştirmek ve 
hızlandırmak suretiyle ihracatçılarımızın rekabet koşullarının iyileştirilmesi, Avrupa Birliği 
normlarında rekabet edebilme şansı verilmesi hedeflenmiştir. 

Tasarının ülke ekonomimize hayırlı olmasını diler, sizleri saygıyla selamlarım. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahısları adına ikinci söz, Antalya Milletvekili Sayın Sadık Badak'a aittir. 
Buyurun Sayın Badak. 
SADIK BADAK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 

tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
Değerli milletvekilleri, bu kanunun, ana hatlarıyla, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak 

ve uygulamada yaşanan sorunlann giderilmesini temin etmek amacı ifade edildi. Tam üyelik olmadan 
gerçekleştirilen Avrupa Birliğiyle gümrük birliği, Avrupa topluluğuna uyum sağlama çerçevesinde 
27 Ekim 1999 tarihinde kabul edilen 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile yeni gümrük rejimi ve 
uygulamaları ülkemizde hayata geçirilmiştir. Buna göre, gümrükte karşılaşılan formalitelerin ve 
sorunlann asgariye indirilmesi, zaman kayıpları ve gereksiz harcamalann önüne geçilerek, dış ticaret 
işlem maliyetlerinin düşürülmesi açısından çağdaş nitelikli hükümler ortaya konulmaktadır. Ancak, 
geçen süreçte Avrupa Birliğiyle eş güdümlü yapılamayan değişiklikler neticesinde yasal 
düzenlemelerimiz geride kalmış, uyum sağlama amacıyla yeni düzenlemelere gidilme zarureti 
doğduğu görülmektedir. Öncelikle Avrupa Birliğinin gümrük kodunda meydana gelen değişiklikler 
nedeniyle bizim yasamızda da düzeltmeler yapılmaktadır. 

Hâlen uygulanmakta olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 248 madde ve 7 geçici maddeden ibaret 
iken üzerinde konuştuğumuz kanun tasarısı taslağı 73 maddeden oluşmaktadır. Tasarıyla, 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu'na 10 madde eklenmekte, 23 madde yeniden yazılmakta ve yaklaşık 120 maddede 
değişiklik yapılmaktadır. 

Kanaatimce, Gümrük Kanunu'nda yapılan başlıca üç önemli değişikliği şöyle özetleyebiliriz: 
12'nci maddeyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve 
fıkraya (b) bendi eklenmiştir. Söz konusu bent ile gümrük beyanının bilgisayar veri işleme tekniği 
yoluyla yapıldığı hâllerde gümrük idaresinin gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgelerin 
beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebileceği hükme bağlanmıştır. Bu uygulama yaklaşık on yıl 
önce gümrük idaremizin otomasyon sürecinde başlattığı iyileştirmelerin bugün çok ileri düzeye 
geldiğini göstermektedir. 
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Söz konusu sistem için 1998 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde pilot 
uygulamalar başlatılmış ve çok kısa sürede gümrük işlemlerinin neredeyse tamamı yetmişten fazla 
gümrük idaresinde otomasyonla uygulamaya geçilmiştir. 

Gelinen noktada gümrük işlemlerinin yaklaşık tamamı bilgisayar üzerinden yürütülmeye 
başlanmıştır, "insansız ve kağıtsız gümrük idaresi" sloganıyla hem eşya ve araç denetimine ilişkin 
sistemler geliştirilmiş hem de bürokratik formalitelerin azaltılması yönünde büyük adımlar atılmıştır. 

Bugün ülkemizde gümrük beyannamesi tümüyle elektronik ortamda verilmekte, hatta yüzde 85 
oranında kişiler kendi bürolarından EDI aracılığıyla beyanname tescil edebilmektedirler. Sadece 
bilgisayarlı otomasyon ve işletme sistemi değil, bugün sınır kapılarımızda fiziki modernizasyon da 
başlamıştır. Nitekim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile kamu-özel sektör iş birliği anlaşması 
çerçevesinde Hamzabeyli, Sarp, Cilvegözü, Habur, İpsala sınır kapıları modern bina ve teçhizatla 
yenilenmiştir. Yarın da aynı kapsamda yenilenen Kapıkule sınır kapımız, Sayın Başbakanımızın da 
katılımıyla hizmete açılacaktır. Yine bu çerçevede Nusaybin, Dereköy, Akçakale, Esendere, Dilucu, 
Türkgözü, Yayladağı, Karkamış, Öncüpınar sınır kapılarının projelendirme çalışmalarının devam 
ettiğini de memnuniyetle öğrenmekteyiz. Bu modern altyapının ve işletme sisteminin kurulmasında 
emeği geçenleri şükranla anıyorum. 

Diğer önemli bir düzenleme 52'nci maddede yapılmaktadır. Buna göre, Gümrük Kanunu'nun 
fazla çalışma ücretlerinin tahsil ve dağıtımına ilişkin esas ve usullerini belirleyen 22l'inci maddesi 
değiştiriliyor. Yapılan değişiklikle maddenin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi yürürlükten kaldırılmakta 
ve fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarlardan yüzde 50'sinin doğrudan bütçeye gelir 
kaydedilmesinden vazgeçilmektedir. Böylece, ticaret erbabımızın üzerindeki bir yükün, devletin 
kendi gelirinden feragat ederek, yüzde 50 kadar azaltılmasının önü açılmış oluyor. 

Üçüncü önemli bir değişiklik de 63'üncü maddede yapılmaktadır. Bununla Gümrük Kanunu'nun 
usulsüzlük cezasını belirleyen 241 'inci maddesi değiştirilmektedir. Şu anda yürürlükte olan fıkranın 
muğlak olması nedeniyle bu cezanın kesilmesinde bir yeknesaklık sağlanamamış ve 2000 yılında 30 
milyon lira olan cezanın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması sonucu 2009 yılında 221 lira 
gibi önemli bir yekûna ulaşması sonucu ticaret erbabı üzerinde ciddi bir yük oluşturmaya başlamıştır. 
Böylece, yönetmelikle tadat edilecek fiillere bu cezanın uygulanması sağlanmaktadır. 

Bu düşüncelerle, kanunun hazırlanmasında emeği geçenleri yürekten kutluyor, ülkemize hayırlı 
olması dileklerimle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Badak. 
Şimdi soru-cevap işlemine geçiyorum. 
Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, Gümrükte Teftiş Kurulu Başkanı neden görevden alınmıştır? Kendisi bu konuda idari 

yargıda yürütmenin durdurulması kararı almış mıdır, almışsa uygulanmış mıdır? Bunun görevden 
alınmasında bazı kişilerin ihraç kaydıyla yaptıkları ithalatta, ihracatın yapılmaması nedeniyle... 
Bunun bir etkinliği var mıdır? Bu suretle, ihraç kaydıyla ithalat yapan kaç kişi ithalat yapıp da ihracat 
usulüne göre yapmamış? Bunlann arasında AKP'li milletvekilleri var mıdır? Mesela, çayla ilgili 
konularda. 

İkincisi, bu kanunla, tabii, aslında yönetmelik ve tüzükle tespit edilmesi gereken önemli konular 
Bakanın takdirine bırakılmıştır. Bir hukuk devletinde bakanın bütün yetkileri kendi eline alması... 
Siyasi nedenlerle bakanın sorumluluğu yok. Biliyorsunuz, Anayasa'mıza göre bakan hakkında 
soruşturma yapabilmek için, işte, emekli de olsa, Anayasa'ya göre elli beş milletvekili soruşturma 
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önergesini verecek, gelecek, bilmem soruşturma komisyonu kurulacak. Hâlbuki bu yetki 
bürokratlarda olsa burada bir suistimal yapıldığı takdirde sorumluluk en azından bürokratlar hakkında 
bir soruşturma yapılabilir. Yani, bu böyle işte izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük 
vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanların düzeltilmesi, ki bunların hepsi başlı 
başına bir gümrük kaçakçılığına meydan veren, devletin trilyonlarını aşan miktarda yetkilerdir. Böyle 
bir uygulamayı siyasi kadroya verdiğiniz zaman maalesef burada yapılacak suistimaller, ilgili kişinin 
bakan olması dolayısıyla, bir nevi sorumluluktan kaldırılmaktadır. 

Yine, bu doğal gaz ithalatında, özellikle doğal gaz ithalatında yüzde 6 fire hakkı tanınmaktadır. 
Neden böyle bir götürü fireye lüzum görülmüştür? Yüzde 6 fire... Türkiye'de zannedersem senede 
30 milyar, 40 milyar dolara yakın doğal gaz ithalatı yapılmaktadır. Bunun yüzde 6... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN - Sayın Kaplan... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, bir kararnameyle, yakın zamanda, sınır ticaretinin teşvik edilmesi yönünde 

Hükümet bir karar aldı. Ancak, Habur'da son günlerde, çokça telefon alıyorum, giriş çıkışlarda ciddi 
sorunlar yaşanıyor, size de intikal etti mi? 

Bir de, Cizre-Suriye arasında bir sınır kapısı açma projesi var mıdır? 
Yine, Beğendik-Bulgaristan arasında sahil yolunda, Rezve Deresi üzerinde bir sahil kapısı açma 

projesi var mıdır? 
Bir de, son olarak şunu sormak istiyorum: Tarihte 2000-5000'inci yıllara dayanan Kato Dağı'nda 

bir altın kapı var, gümrük kapısı. Yukarı Mezopotamya'nın ilk gümrük kapısıdır. Devlet sınırları 
olmadan, sembolik anlamı olması itibarıyla soruyorum: Bakanlığınızın bu sembolik kapılarla ilgili 
bir çalışması var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, herhangi bir kurumun Türkiye'de 

kiraladığı uçak ve helikopterler gümrükte hangi muameleyi görüyor? Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünün uçuş emniyeti talimatını acaba gümrük arıyor mu ve uçuş güvenliği belgesi istiyor mu 
acaba gümrükler kiralanan helikopter ve uçaklardan? Bunlar kiralandıktan bir ay sonra düşerse acaba 
gümrüğün burada suçu var mı, yok mu? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Taner... 
RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakan, görüşmekte olduğumuz kanunun genel gerekçesine 

baktığımızda AB'yle gümrük birliğinin uyumunu sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtilmekte. 
1995'te Avrupa Birliğiyle imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'mn, ekonomimizin ve ihracatımızın 
dışa bağımlı hâle gelmesine ve dış ticaret açığının artmasına sebep olduğu yönündeki görüşlere 
katılıyor musunuz? 

İkincisi de: Şu anda sürmekte olan bu krize ve ihracatımızın artmasına bu kanunun bir etkisi 
olacak mı? Çünkü buradaki maddelere baktığımızda sadece uyum amacıyla yapılan düzenlemelerin 
haricinde ihracatçıyı çok etkileyen bir madde görememekteyiz. Görüşlerinizi almak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Orhan... 
AHMET ORHAN (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Bakan, bildiğiniz gibi Türk kamuoyu maalesef gümrüklerdeki rüşvet, yolsuzluk vesaire 
konusunda çok hassastır. Kamuoyu gündemini yıllardan bu yana meşgul eden bu konuda 
Bakanlığınızın, Müsteşarlığın son bir yıl içinde yaptığı teftişlerde veya soruşturmalarda ne kadar 
vaka tespit edilmiş ve adli işlem yapılmıştır? 

BAŞKAN - Sayın Cengiz... 
MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Çanakkale) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, Bulgaristan resmî ziyaretinde bulundum. Bu arada da Türk iş adamları her ne 

kadar Kapıkule Sınır Kapısı iyi dizayn edilmesine rağmen, işlemlerin yavaş olduğunu ve burada iyi 
hizmet verilmediği noktasında şikâyet ettiler Bulgaristan'da eski bakan Tüzmen'in huzurunda. Bu 
konuda iyileşme var mıdır? Bunun üzerine gidildi mi gidilmedi mi? 

İkinci olarak da: Gümrük kapılarında yapılmaya çalışılan kaçak akaryakıtla ilgili, Bakanlığımızın 
bu konuda tespiti var mıdır? Varsa kaçak akaryakıt miktarı nedir? Bunun maddi karşılığını tespit 
edebildik mi ve bu kaçakçılıktan mütevellit ülkemizin uğramış olduğu maddi kayıp nedir, ne olmuştur? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Genc'in yönelttiği "Teftiş Kurulu Başkanı neden görevden alınmıştır?" 

Ben bunu Müsteşarlığımın bütçesi görüşülürken yüce Mecliste sorulan bir soru üzerine açıklamıştım. 
Tabii, kamu görevlilerinin çok özel durumlarının veya onlarla yapılan idari işlemlerin çok ulu orta 
konuşulmasına taraftar değilim. Ama somldu, cevap vereceğim. Bir defa şunu bilmenizi özellikle 
istirham ederim ki: Biz, kamu görevlisine, statüsü ne olursa olsun, hepsine adil bir şekilde, bir insan 
olduğunun olgusundan hareketle yaklaşım sergiliyomz. Çok titiz bir şekilde Müsteşarlığın yaptığı iş 
ve işlemler gözden geçirilmiş ve Teftiş Kumlu Başkanının sommluluk dönemi içerisinde bazı 
müfettişlerin elinde dosyaların on yıllık zaman aşımına uğratıldığı... Bunlar görülmüş ve bizim bu 
sıkı takibimiz sonucu alelacele hemen raporlar yazılmaya başlanmış ve sonuçta şunu ifade edeyim: 
Yapılan soruşturma sonucu disiplin cezası aldığı için görevinden alınmıştır ve görevinden alındıktan 
sonra Bakanlıkta kadroda bulunmaktadır. Açtığı davalarla ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı 
Müsteşarlığa gelmiş değildir ve bana son verilen bilgiye göre de idare mahkemesine açtığı iki dava 
reddedilmiştir. Şu anda Danıştayda temyiz aşamasında. 

Yine, buna bağlı olarak, işte, "İhraç kaydıyla getirilenle alakası var mı?" Yani böyle bir şey 
olamaz. Yani kesinlikle gümrükte ya da kamu idarelerinde dürüst çalışan, bu ülkeye katma değer 
sağlama doğrultusunda gece gündüz demeden performans ortaya koyan kişilere böyle bir işlemden 
dolayı yani kimin haddine, hiç kimsenin haddi değil yani doğru iş yaptın diye görevden hiç kimse 
kimseyi almaz yani bizim Hükümetimiz döneminde olmaz. Ama yanlışların da arkasında durmayız, 
kim yanlış yapıyorsa onunla ilgili idarenin öngördüğü işlemi hiç çekinmeden, alnımız açık şekilde 
icra ederiz, ediyomz. 

"Önemli konular Bakanın takdirine bırakılmış." Öyle bir şey değil. Elbette ki Bakanlık önemli, 
Bakanın sommluluğu önemli ama biz bunu Bütçe Plan Komisyonunda görüşülürken de tartıştık 
orada. Yani madde biraz daha rijitti, biraz daha düzeltildi. Elbette ki orada bakana o yetkinin verilmesi 
belki de bürokratik kadronun daha cesaretlendirilmesine yol açacak. Yani sommluluk, tamam, Bakan 
alıyor ama bunun gereklerini, gerekli oluşuna ilişkin gerekçeleri hazırlayacak olan bürokratik 
kadrodur. Uygulama bu doğrultuda olacak. 

Doğal gazla ilgili fire... Tabii, bu Enerji Bakanlığımıza oradan somlmuş, öyle geçmiş. Yani bu 
madde geldiği zaman bunun üzerinde durabiliriz, bu yüzde 6 fire üzerinde durabiliriz. Plan Bütçe 
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Komisyonunda bu bir hayli tartışıldı. Hatta Enerji Bakanlığından bize bununla ilgili düzenleme 
önerisi içeren yazıda bunun yüzde 8 olarak öngörülmesi... O bir tavan sınırdır. Yani bu mutlaka 
yüzde 8, yüzde 6 uygulanacak anlamında değil... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Diğer oranlar... 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - ...veya diğer ürünlerde yüzde 3 olarak 

uygulanacak demek değil, tavandır. Hangi ürün için ne kadar uygulanacağı Bakanlar Kurulu kararıyla 
belirlenecek. 

Elbette bilmektesiniz ki Bakanlar Kurulu bu şekilde işlem izhar ederken mutlaka uzman 
kurulların ve uzman kamu otoritelerinin görüş ve önerilerini almak suretiyle kararlarını 
oluşturmaktadır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. 

Sayın Kaplan'ın, evet, Habur'da... Ben, daha dün Habur Gümrük Muhafaza Başmüdürümüzle 
konuştum. Gene bir ara büyük bir sıkıntı yaşanıyordu Habur'da, araçların giriş çıkışında büyük ölçüde 
bir tıkanmalar vardı ama şu anda Türkiye'den araçların çıkışı bir günde tamamlanmaktadır, bir gün 
içerisinde ve günde ortalama 4.500 dolayında araç çıkışı yapılmaktadır. Karşı taraftan girişlerde, 
bazen onların da uyguladığı formaliteler dolayısıyla bir-iki güne bu araçların girişi ile ilgili süre söz 
konusu olmaktadır. 

Bu Mezopotamya yöresindeki kapılarla ilgili sembolik olarak... Bir çalışmamız yok ama ben 
notumu aldım. Benim açımdan da ilginç. Onu arkadaşlarıma inceleteceğim. 

Sayın Aslanoğlu'nun sivil havacılıkla ilgili sorusuna vereceğim cevap şu: Helikopter ve hava 
araçlarının kesin ya da geçici ithalatında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izni aranmaktadır. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Aranmıyor. 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Aranmaktadır Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğünün... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - İhbar ediyorum... 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - İzni olmayan hava araçlarının girişine izin 

verilmemektedir. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, Çevre Bakanlığının kiraladığı 

uçakların Sivil Havacılık izni yoktur. 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Şimdi, Sayın Aslanoğlu, işte bakın... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ben ihbar ediyorum. 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Benim bürokratlarımın bana verdiği bilgi 

notunu okudum. Siz "Hayır, yok." diyorsunuz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hayır, ben de size soruyorum. 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Bir not daha aldım... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Tamam. 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Bir not daha aldım, kafamda o. Hemen bunu, 

burada işim bitince soracağım, arkadaşıma soracağım, sizi de arayacağım. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - İhbar ediyorum Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Sizi de arayacağım. 
Efendim, Sayın Taner'in "İmzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'nin etkisi ne?" 
Arkadaşlar, Gümrük Birliği Anlaşması'nı biz 1996 yılından bu yana uyguluyoruz. Elbette ki 

kazanımlarımız varama bu sözleşmeyi imzalamış olmamız dolayısıyla kayıplarımız da var. Ama, biz, 
Avrupa Birliği gümrük koduna uygun mevzuatımızı geliştirmek suretiyle bir kazanım içerisindeyiz. 
Dünya Ticaret Örgütünün üyesiyiz, dünyayla ticaret yapıyoruz. Komşumuz birçok ülke bizim gümrük 
uygulamalarımızı, geliştirdiğimiz gümrük kodlarımızı, mevzuatımızı örnek almakta, bu konuyla alakalı 
da birçok seminer, sempozyum düzenlenmekte ve bilgi alışverişinde bulunmaktayız. 
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"Bu kanunun krize etkisi nedir?" E, olacak. Yani bir örnek vereyim: Ticaret erbabının fazla 
mesai ücreti olarak yaptığı bir ödeme var. Bunun yüzde 50'si hazineye gelir kaydediliyor. Bu yasayla 
hazineye gelir kaydedilen yüzde 50'lik fazla mesai ödemesini ortadan kaldırıyoruz ve oranlannı 
belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna veriyoruz. Muhakkak o açıdan ticaret erbabının şikâyetlerini 
gidermiş olacak, onları rahatlatıcı, maliyetlerini azaltıcı bir sonuca yol açacaktır. 

Gene bu kanunla bürokratik işlemleri azaltıyoruz, teknolojiyi devreye sokuyoruz ve formaliteler 
azaldığı için ürünlerin gümrüklerde bekleme süreleri azalıyor. Azalınca, elbette ki bunun da maliyete 
olumlu olarak yansımaları olacak. 

Sayın Orhan "Rüşvet, yolsuzluk konusunda ne kadar işlem yapılmıştır?" diyor. Türkiye'de, bu 
anlamda araştırma, inceleme yapan Etik Kurulun araştırmasına göre de son yıllarda gümrüklerle ilgili 
bu iddialar konusunda giderek bir azalma var. Geçenlerde de yolsuzlukla ilgili bir kurumun raporu 
yayınlandı, bilmem dikkatinizi çekti mi? O raporda yolsuzluk sıralaması yapılan kurumlar içinde 
gümrükler yok, bundan övünç duyuyoruz ama övünç duymakla yetinmiyoruz çok sıkı bir şekilde 
takip ediyoruz ve ben hep şunu söylüyorum arkadaşlarıma: Kamu görevlisinin yaptığı hizmet 
dolayısıyla maddi beklentisi devletin kendisine tayin ve takdir ettiği maaştan ibarettir, bunun dışında 
bir beklentisi olamaz, ama manevi beklentisi vardır. Bu ülkeye sağladığı katma değer ve ticaret 
erbabının iş akışını kolaylaştırması dolayısıyla bu ülkeye kazanımlarda pay sahibi olması manevi 
olarak paylaşacağımız kazanımlardır. Bu anlamda da arkadaşlarımızın büyük bir hassasiyet gösterdiği 
inancı içerisindeyim. 

Sayın Cengiz'in Bulgaristan'la ilgili dile getirdiği hususu not ettim. Bunun üzerinde hassasiyetle 
duracağız. 

Efendim, akaryakıt kaçakçılığıyla alakalı yine Sayın Cengiz'in soruları arasında yer var. 
Bildiğiniz gibi, yüce Mecliste akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili daha önce bir araştırma komisyonu 
oluşturulmuş. O komisyonun önerileri var. O önerileri doğrultusunda Hükümetimiz ciddi olarak bu 
konunun üzerinde hassasiyetle durmaktadır ve akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı görevi de benim üzerimde bulunmaktadır. Bu anlamda, ilgili bakanlıklar nezdinde 
komisyonlar kurulmuş, bunlar çalışmalarını sürdürüyor. Belli periyotlarla bunlar operasyonlar da 
yapıyor. Bazıları, kamuoyunda bu operasyonlar yer alıyor, bazıları da almıyor. Ama rakamsal olarak 
şunu ifade edebilirim ki: 2009 yılı başından günümüze kadar elli üç akaryakıt kaçakçılığı olayı tespit 
edilmiş, 1 milyon 153 bin 989 kilogram akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürününe el konulmuştur. 
Bunu da bir örnek olarak sizlerle paylaşmak istedim. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.24 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.34 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

1 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107'nci Birleşiminin 

Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
324 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın maddelerine geçilmesinin oylanmasında karar yeter sayısı 

bulunamamıştı. Şimdi oylamayı tekrarlayacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
324 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ila 18'inci maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili 

Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu. 
Buyurun Sayın Aslanoğlu. 
CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül 1963 -ben biraz olayın başka tarafına gideceğim- Ankara 

Anlaşması ve gümrük, Avrupa Ekonomik Topluluğuna giriş protokolü yapılıyor. Kırk beş yıl önce, 
kırk beş yıl geçiyor; 1963, kırk altı yıl ve daha sonra 23 Kasım 1970, Katma ve Mali Protokol 
yapılıyor, otuz dokuz yıl önce ve 14 Nisan 1987, yirmi iki yıl önce üyelik başvurusu yapıyoruz ve 6 
Mart 1995'te de 1 Ocak 1996'dan başlamak üzere, Gümrük Birliği Anlaşması imzalıyoruz. Kırk altı 
yıl ve 1 Ocak 1996'dan itibaren on üç yıldır da gümrük birliğindeyiz arkadaşlar. 

Ben şimdi size soruyorum... Benim vicdanım elvermiyor. "Sizi Avrupa Topluluğuna, Avrupa 
Birliğine alacağız" diye bizi kandırıp birileri -lütfen, ben vicdanımda rahatsızım, rahatsız olan birileri 
vardır, yoktur, bilmem ama ben bu ülkeyi çok seven bir kişi olarak- yani önce sen gel, gümrük 
birliğine gir, ben senin böyle elini kolunu bağlayayım, ondan sonra seni bir gün Avrupa Birliğine 
alacağım. Arkadaşlar, vicdanımda hazmedemiyorum, bir kere bunu arz edeyim. 

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Sayın Baykal imzalamıştı. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Beyefendi, ben kırk yedi yıllık, kırk yedi yıllık, 

kırk yedi yıllık süreçten bahsediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin ulusal bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlığından geçer. Bir 

ülke eğer "Bağımsızım" diyorsa ekonomik özgürlüğü varsa bağımsızdır. Bana göre bayrak 
bağımsızlığı, ulusal bağımsızlığı artık... Bundan sonraki dünyada, geleceğin dünyasında ekonomik 
özgürlüğü olan ülkeler artık "Ben bağımsızım" diyebilir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, tabii, burada bir ülkenin eğer gümrük birliği ruhuyla... Türkiye'deki 
iş dünyasının... Sadece gümrük birliğine uyan bir Avrupa Birliğinin, bir seyahat özgürlüğü olmayan 
bir toplumun ve insana insanca değer vermeyen bir Avrupa Birliğinin, Türk insanını vize 
kuyruklarında bekleten bir Avrupa Birliğinin "Türkiye'de gümrük birliğinde biz müttefikiz, biz 
birlikte gümrük birliğini uyguluyoruz." demesini yine hazmedemiyorum. Önce demokrasi dersi 
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vereceğine insana... Almanya'ya gidecek çoluk çocuğu hasta, Almanya'ya oğlunun sünnet düğününe 
gidecek ve oğlunun, kızının düğününe gidecek insanları vize kapılarında günlerce bekletip vize 
vermeyen bir Avrupa Birliğinin Türkiye'ye uyguladığı gümrük birliğini de yine vicdanımda 
hazmedemiyorum arkadaşlar. 

Tabii, yine "Gümrük birliği var." deyip Türk mallarına uygulanan -özellikle tır kotalarına-
özellikle ihracatçımızın ihracatını özgürce yapamadığı, kotaların olduğu bir Avrupa Birliğinde 
gümrük birliğini yine hazmedemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, özellikle sadece Avrupa Birliği açısından söyledim bu kelimeleri 
ama aynı şekilde, gümrük birliğinin Türkiye'nin üçüncü ülkelerle olan ticaretinde ne kadar ülke 
aleyhine, ülkemizin ne kadar aleyhine olduğunu ben bir kez daha dikkatlerinize sunuyorum. Bırakın 
Avrupa Birliğine ihracatımızı, üçüncü ülkelere yaptığımız tüm ihracatta da gümrük birliğinin o elimizi 
kolumuzu bağlayan anlaşmalarıyla özgür bir Türkiye değiliz arkadaşlar. Onun için, tüm bu 
değişiklikler gümrük birliğine, Avrupa Birliğinde gümrük mevzuatına bir uyum paketi arkadaşlar, 
yani bunun temeli bu. Yani gümrük mevzuatına uymak için yapılan bir değişiklik. Yani Avrupa 
Birliğinin mevzuatına uyuyoruz tüm bu değişikliklerle, temel amacı bu ama ben, bizim Avrupa 
Birliğine alınmadan, Avrupa Birliğinin dayatmasıyla "Gel, sen önce, hele bir bakalım sana." diyerek 
girdiğimiz gümrük birliğine, bu mevzuata uyum paketini de yine hazmedemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ben tabii burada, bu yasanın -aslında temeli uyum yasası ama-
ülkedeki bazı sorunlara da temelinden çözüm getirmediğini söyleyebilirim. Demin Sayın Bakan söyledi, 
geçtiğimiz dönem Meclis araştırma komisyonu kuruldu, Sayın Başbakan da bunu söyledi, "Yaklaşık 47 
milyar dolarlık bir akaryakıt kaçakçılığı bulundu." denildi ama bunun sonucu ne oldu, sonucunda bu 
saptananlar ceza gördü mü ve sonucunda Meclis araştırma komisyonuna kadar giden, elimizde raporu 
olan şeyden kim ceza gördü, biz hakikaten merak ediyoruz bunu. Yani bize bu konuda bir bilgi verirse 
ilgili yetkililer ben çok mutlu olurum. Yani yapılan bir araştırmanın, saptanan bir akaryakıt 
kaçakçılığının sonucunda ilgili kişilerin yeterli cezayı alıp almadığını hakikaten merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu yasada bir şey yapıyoruz yani özellikle bu yasanın 70'inci 
maddesiyle, bulunan kaçak akaryakıtları il özel idarelerine veriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, akaryakıt kaçakçılığında yakalanan kaçak akaryakıtların değerlendirilmesi 
bir bilgi ve beceri işidir. Bu ülkede akaryakıt bilgisi olan ilgili kurumlar var, ulusal kurumlar. Örneğin, 
Türkiye Petrolleri var veya görevlendirilen diğer kurumlar var. 

Şimdi, siz yakalanan kaçak akaryakıtı herhangi bir ilin özel idaresine verince o ilin özel idaresi 
bu akaryakıtı nasıl değerlendirecek? Bu, bilgi ister, beceri ister ve bir ihtisas konusudur. Tamam, 
yine o ilin özel idaresine bunun payını verin, o ilin özel idaresi yine bu maddi haktan yararlansın 
ama o ilin özel idaresi adına ulusal bir kurum bu işi üstlensin arkadaşlar. Yani Artvin veya Malatya'da 
yapılan bir akaryakıt kaçakçılığında "Biz yakaladık, al özel idare bu mal senin..." Ama bu mal hangi 
cinstir, nedir, ne değildir, bunun değerlendirmesini illerin özel idaresine bırakmak bana göre bu yasada 
yanlış bir kavramdır arkadaşlar. Bu nedenle ben bu konuyu bir kez daha dikkatlerinize sunuyorum. 

Sonuçta değerli arkadaşlar -vaktim daraldı- küreselleşmek ve globalleşmek modasıyla bize 
Avrupa gümrük birliği fistanını biçen ülkelerin bizi gümrük birliğine almadan önce Avrupa Birliğine 
almama diye bir niyetlerinin olduğunu artık herkes biliyor. Böyle bir niyetleri olsaydı, bu niyet... 
Artık bunların niyeti olmadığını ama bu konuda, sizlerin de özellikle Avrupa Birliğine girme 
konusunda hiçbir şekilde yumruğunuzu masaya vurmadığınızı da görüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Gümrük birliği adı altında ülkemizin çıkarları yok edilirken, Avrupa Birliğine eğer biz 

alınmayacaksak... 
ALİ KOYUNCU (Bursa) - Davul çalarsınız. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Davulu çalan sizsiniz! Şimdi oradan durup laf 

atma. Ben ülkenin özgürlüğünü ve ülkenin bağımsız ekonomik şeyini koruyorum, davulu çalan 
sizsiniz! Yapmayın ya! 

Ben şunu diyorum: Ülkenin ekonomik çıkarı yok edilmiştir. Bu konuda mücadele 
vermeyecekseniz, bu konuda birilerine ders vermeyecekseniz, en kısa sürede gümrük birliğinden 
çıkın diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Münir Kutluata. (MHP 

sıralarından alkışlar) 
Buyurun. 
MHP GRUBU ADINA MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü vesilesiyle Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, AB ile Türkiye Cumhuriyeti arasında tesis edilmiş bulunan gümrük 
birliği dolayısıyla bu tasarıyı görüşüyoruz. AB ile Türkiye arasında kırk altı yıldır ortaklık tesis 
edilememiş ama on dört yıl önce gümrük birliği oluşturulmuştur ve sürüp gitmektedir; bu durumun 
sonucu olarak da belirli yasal düzenlemeler yapmak gerekiyor. Mademki üye olmadığımız, 
olamayacağımız veya olmayacağımız bir birlikle gümrük birliği oluşturmuşuz, o zaman mecbursunuz 
bu düzenlemeleri yapacaksınız. Bu yasaları çıkarırken, AB ile ilişkilerimizin ve geleceğimizin ne 
olacağını bilmemek gerçekten üzücüdür. Esasen ciddiyetten uzaklaşmış olan bu sürece baktığımız 
zaman, bugün, AB'nin herkes için başka bir anlam taşıdığı bir noktaya gelindiğini görüyoruz. 

AET ile Ankara Anlaşması'nı imzalamamızın üzerinden kırk altı yıl geçmiştir. Katma 
Protokol'ün imzalanmasının üzerinden otuz dokuz yıl geçmiştir. Tam üyelik başvurusunun üzerinden 
yirmi iki yıl geçmiş, gümrük birliğine girişimizin üzerinden on dört yıl geçmiş, katılım müzakeresinin 
imzalanmasının üzerinden dört yıl geçmiştir. Ankara Anlaşması'nı imzaladığımız tarihte, yani 
1963'te, 9 üyesi olan bu birliğin 1981'de üye sayısı 10'a ulaşmış, 1985'te 12'ye ulaşmış, 1995'te 15'e 
ulaşmış, 2004'te 25'e ulaşmış, 2007'de 27'ye çıkmıştır. Bizim devam eden sürecimiz arasında bunlar 
olmuştur. Bu arada, dünyada sanayi çağından bilgi çağına geçilmiş, bilgi çağından yeni bir çağa 
geçilecek bir noktaya gelinmiş, komünizm çökmüş, Sovyetler Birliği işgali altındaki ülkeler AB 
üyesi olmuş, AKP İktidarı sayesinde Kıbrıs Rum kesimi de AB'ye üye olmuştur. 

Yarım asra yaklaşan bir süre geçmiş olmasına ve saydığımız bu büyük değişiklikler olmuş 
olmasına rağmen Türkiye-AB ilişkilerinin bu süreçte kime ne sağladığını iyi değerlendirmek 
gerekiyor, buna girecek değilim. Ama son haliyle AB ortaklığı söylemi Batı'nın isteklerini Türkiye'ye 
kabul ettirmek için bir vasıta olarak kullanılıyor mu, buna bakmak gerekir. Buna Kıbrıs Rum 
kesiminin AB ortaklığı sürecini ve yürüyen müzakere sürecini dikkate alarak cevap vermek lazım 
geldiği düşüncesindeyim. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Ankara Anlaşması'nı imzaladığı tarihte AB ile Avrupa 
topluluğuyla ilgili endişeler tartışılırken İtalya ile karşılaştırılıyordu. O günden bugüne karşılaştırıldığı 
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ülkeler hep AB'ye üye olmuş, ekonomik gelişmelerini daha iyiye taşımış. Şu anda Türkiye ciddiyeti 
kalmamış bir süreçle kendi arzusuyla boğuşur durumdadır. Bu hususu özellikle dikkatlerinize arz 
etmek istiyorum. 

Türkiye AB'ye üye olmadan gümrük birliğine girmiş bulunuyor. Bunun anlaşılır tarafı yoktur 
ama taraftarları vardı. AB'ye üye olmadan gümrük birliğine üye olmanın, AB'ye girmenin yaklaştığı 
intihasını vereceği düşüncesi ile o günün siyasileri bir rant beklemişlerdi. Gümrük birliğine bu ümitle 
taraftar olanlar vardı. Bazılarına göre sanayimizi rekabete maruz bırakarak terbiye edecekti, bu 
mazeretle taraftar olanlar da vardı. Gerçi sanayinin rekabete adapte olması konusunda fayda 
sağladığımızı görüyor ve kabul ediyoruz, bunu önemsiyoruz ancak bir taraftan sanayide rekabet 
gücüne ulaşmayı arzu etmek öbür taraftan dünya ticareti konusunda elinizi kolunuzu bağlamak 
çelişkili bir durumdur. Hem rekabete kendimizi hazırlayıp, dolayısıyla rekabete açıp bunun faydasını 
sağlamak hem de sonuçlarını görmemiz gerekiyordu. Bu konuda gümrük birliği, bilindiği gibi, 
Türkiye'nin elini kolunu bağlamıştır. 

Öyle veya böyle on dört yıldır AB'nin gümrük birliğine ve mevzuatına tabiyiz. Bilindiği gibi, 
Avrupa Birliği ile gümrük birliğine girişimiz AB-Türkiye Ortaklık Konseyinin 6 Mart 1995 tarihli 
toplantısında geçekleşmiş ve fiilî uygulama 1 Ocak 1996'da başlamıştı. Bu ortaklıkla Türkiye, AB'nin 
gümrük işleriyle ilgili temel mevzuatını benimsemiş oluyordu. Sonuçta AB normlarına uygun 4458 
sayılı Gümrük Kanunu 5 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tasarının gerekçesinde: "Gümrük 
formalitelerinin asgariye indirilmesi, zaman kayıpları ve gereksiz harcamaların önüne geçilerek dış 
ticaret işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve özellikle ihracata dayalı sanayi için girdi niteliğindeki 
malların ekonomiye zamanında kazandırılması açısından çağdaş nitelikli hükümler ihtiva etmektedir." 
denilerek değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan "Ancak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun temelini teşkil eden Topluluk Gümrük 
Kodunun bazı maddelerinin zaman içerisinde değişikliğe uğramış olması nedeniyle, Avrupa Birliği 
mevzuatına uyum yükümlülüklerimiz kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanununun, Topluluk 
Gümrük Kodunda Konsey Tüzüğü ile yapılan değişikliklere paralel olarak bazı maddelerin 
değiştirilmesi, bazı maddelere de ilaveler yapılması gereği hasıl olmuş..." denilerek tasarı 
gerekçelendirilmektedir. Yani bir tarafta temel kanunumuzun gerekçeleri sayılmakta, bir taraftan da 
bu tasarının gerekçesi söylenmektedir. 

Bu ifadelerden, AB'nin değişen ihtiyaçlarına bağlı olarak bizim de gerekli değişiklikleri yapmak 
zorunda olduğumuz görülüyor. Üyesi olmadığımız bir toplulukla birlikte tabi bir pozisyonda yapılan 
düzenlenmelerden birini yapmaktayız. Böyle bir zorunluluğa Türkiye kendini sokmuştur ve şu anda 
bunun gereklerini yerine getirmektedir. 

Burada, genel gerekçede, AB normlarına uyum maksadıyla hazırlanmış bulunan 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu'muzun önemli bir vasfı olarak denilmektedir ki: "Özellikle ihracata dayalı sanayi 
için girdi niteliğindeki malların ekonomiye zamanında kazandırılması..." Bu ifade fevkalade 
önemlidir. Tabii, dış ticareti hem ihracat hem ithalat boyutuyla kolaylaştırmak esastır. Bu arada, 
sanayinin girdi ihtiyacının zamanında karşılanması da çok önemlidir ancak her geçen gün daha çok 
ithal malının sanayinin girdisi hâline gelmesi, yerli ara malı sanayinin ortadan çıkmakta olduğu bir 
ortamı geliştirmiştir. Türkiye ekonomisinin dünya ekonomik krizine zayıf bir vaziyette 
yakalanmasının esas sebeplerinden bir tanesi budur. Bu gerekçedeki bu ifadenin sadece dış ticareti 
kolaylaştırma genel prensibi çerçevesinde anlaşılmasında yarar vardır. Aksi takdirde, son yedi yıldır 
Türkiye'de uygulanan politikaları bir başarı gibi göstermek veya uygun bir politika gibi gösterecek 
bir mazeret olarak alındıysa bu hususa dikkat çekmek istiyorum çünkü şu anda Türk ekonomisinin 
dünya krizine hasta yatağında yakalanmasının sebebi bu mantıktır diye düşünüyorum. 
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4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerini değiştirmekte olan bu tasarı ile de mikro 
düzeyde ve makro düzeyde bazı faydaların sağlanılacağına işaret etmekte ve yine tasarı 
gerekçelendirilmektedir. 

Tasandan beklenen, hem dış ticaretimizi kolaylaştırıp ihracatı geliştirmeye hizmet etmesi ve 
müteşebbislerimizin rekabet gücünü artırmaya hizmet etmesidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Bu genel beklentilerle AB'nin ilgili mevzuatındaki 

değişikliklere uyum endişeleri bir arada ele alınmalıdır. Bu nedenle olmalı, çok teferruatlı bir yasal 
düzenlemeyle karşı karşıyayız. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüde bu kanun vesilesiyle bu kanunun krize deva olup olmayacağı 
konusu da tartışıldı. Belirtmeliyim ki bütün kanunlar, ekonomiyle ilgili bütün yasalar, bütün 
düzenlemeler ekonomimizi genel olarak düzeltmeye matuf olmalıdır. Burada bir kanunu açıp bunun 
neresi bizim krizimize deva olacak diye bazı yerleri bulup ortaya sürmenin herhangi bir anlamı yoktur. 
Dış ticaretimizin genel yapısı ve uygulanış tarzı bizatihi Türkiye ekonomisinde yerli üretimi çökerten 
bir hâl aldıysa esas olan budur. Yoksa bu kanunun herhangi bir yerinde krize çare olur mu diye 
birtakım yerler aramak, krizi algılama konusunda yine geç kalındığını ve geri kalındığını gösterir 
düşüncesindeyim. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahıslar adına Muğla Milletvekili Sayın Yüksel Özden... Yok. 
Van Milletvekili Sayın Kayhan Türkmenoğlu... Yok. 
Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölüm üzerinde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddede bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 324 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 

4458 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin Tasan metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Gürol Ergin 
Trabzon Malatya Muğla 

Tekin Bingöl Metin Arifağaoğlu 
Ankara Artvin 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu önergeye? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) -

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyun. 
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Gerekçe: 
Tasarının 3 üncü maddesiyle, 4458 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilmekte, Kanunda 

ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük 
vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan 
sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi üzerine bağlı bulunan 
Bakan yetkili kılınmaktadır. Ayrıca kriz halinde kriz bölgelerinde kullanılmak üzere yurt dışından 
gelecek araç, gereç, makine, teçhizat ve benzeri malzemelerin, giriş kayıtları tutulmak ve gümrük ve 
ilgili mevzuat gereğince yerine getirilmesi gereken işlemler sonradan yapılmak üzere, yurda girişine 
izin vermeye; bu şekilde yurda giren her türlü araç, gereç, makine ve teçhizatın tekrar yurt dışına 
çıkarılmalarına veya ihtiyaçlara ve günün şartlarına uygun olarak serbest dolaşıma girişine karar 
vermeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkili hale getirilmektedir. 

Buradaki temel düşünceyi şöyle anlamaktayız. 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname'de Müsteşara tanınan görev ve yetkiler, rutin 
sayılabilecek bu konularda bile Tasarıyla ilgili Devlet Bakanına tevdi edilmektedir. İktidara geldiği 
günden beri "yetki devri" iddiasında olan hükümetin bu girişimi oldukça çelişkili ve müsteşarlık 
teşkilatının fonksiyonlarını etkisizleştirme olarak değerlendirilmektedir. Madde diğer yönüyle çok 
basit, rutin sayılabilecek konuların bile çözüm için bürokrasi tarafından Bakana götürülmesine neden 
olacaktır. Ayrıca maddede belirtilen konularda sorunları ve tereddütleri giderme yetkisi ucu açık, 
sınırları olmayan İdare Hukuku ilkelerine aykırı bir yetkidir. Madde ile sorunlann çözümü konusunda 
Müsteşarlığın inisiyatifi kaldırılmakta Bakan tek yetkili hâle getirilmektedir. Bu yetkiyle Bakan 
örneğin Gümrük Kanununun istisna ve muafiyet hükümlerinde değişiklik anlamına gelebilecek 
uygulamalara gidebilecektir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

3'üncü maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4'üncü maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 324 sıra sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Çerçeve 4 üncü maddesi ile ilave 
edilen 10/A maddesinin 1 inci ve 5 inci fıkralarında yer alan "nakil ve" ibaresinin "aktarma ve" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Gürol Ergin 
Trabzon Malatya Muğla 

Metin Arifağaoğlu Tekin Bingöl 
Artvin Ankara 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Takdire 

bırakıyoruz efendim. 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanun tasarısına mehaz alman (EC)648/2005 sayılı Avrupa Birliği Regülasyonunda geçen 

"entry, exit, transit, transfer and end-use of goods" ibaresi "giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai 
kullanımda bulunan eşya" olarak tercüme edilerek tasarıya yerleştirilmiştir. İngilizcedeki "transfer" 
sözcüğü Türkçede "aktarma" olarak kullanılmaktadır. Aktarma, bir gemiden bir kamyona, bir 
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kamyondan bir trene, bir uçaktan bir kamyona eşya aktarılması anlamında kullanılabildiği gibi, 
antrepolar arasında eşya taşınması da "aktarma" olarak değerlendirilmektedir. Bugün gümrük 
konusunda uzman olan bir kişiye "nakil nedir?" diye sorulduğunda bununla ne öğrenilmek 
istenildiğini anlayamayacak; "aktarma nedir?" denildiğinde soruyu hemen anlayacak ve 
yanıtlayacaktır. Bu bakımdan, yüz yılı aşkın bir süredir yerleşmiş bir kavram olan ve tüm dış ticaret 
sektöründe "aktarma" olarak tanımlanan bu kavramın yine aynı şekilde kullanılması amacıyla 
ibarenin değiştirilmesi önerilmektedir. 

BAŞKAN - Olumlu görüşle önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4'üncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6'ncı madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme alıyorum. 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 324 sıra sayılı yasa tasarısının 6. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını 

arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) -

Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Genç? Yok. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Getirilen bu değişiklikle vergi kaçakçılığına olanak sağlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
6'ncı maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7'nci maddeye bağlı 35/A'yı oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
7'nci maddeye bağlı 35/B'yi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Bir 

önerge vardı. 
BAŞKAN - Biliyomm. 
7'nci maddeye bağlı 35/C üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alacağım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - 35/B'de 

efendim. 
BAŞKAN-Yok, 35/C'de. 
Birleşime beş dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 18.06 • 
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BEŞİNCİ O T U R U M 
Açılma Saati: 18.12 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya) • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107'nci Birleşiminin Beşinci 
Oturumunu açıyorum. 

324 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Tasarının 7'nci maddesine bağlı 35/C maddesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler.. .Kabul edilmiştir. 
Çerçeve 7'nci maddeyi bağlı 35/A, 35/B ve 35/C maddesiyle birlikte oylarınıza sunuyomm: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8'inci maddeyi oyluyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9'uncu maddeyi oyluyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10'uncu maddeyi oyluyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 'inci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12'nci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16'ncı maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17'nci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18'inci maddede bir önerge vardır, okutup işleme alacağım. 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 324 sıra sayılı yasa tasarısının çerçeve 18. maddesinin 5. fıkrasında geçen 

"Müsteşarlıkça belirlenecek" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) -

Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Genç? Yok. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Burada verilen yetki Anayasaya aykırıdır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
18'inci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
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İkinci bölüm 19 ila 37'nci maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde ilk söz, gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Muğla 

Milletvekili Sayın Gürol Ergin'e aittir. 
Buyurun Sayın Ergin. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
CHP GRUBU ADINA GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerine Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Sayın Başkan sizi, değerli 
milletvekillerini ve yüce Türk ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Ekonomik Topluluğu 1958'de kuruluyor. Bir yıl sonra, 1959'da, 
Yunanistan ortak üye olmak üzere başvuruyor. Biz, bir ay sonra, 31 Temmuz 1959'da, yine, ortak üye 
olmak üzere başvuruyoruz. Yunanistan 1975'te tam üyelik için başvuruyor ve altı yıl süren 
müzakereler sonucunda Yunanistan tam üye oluyor. Biz ise, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara 
Anlaşması'yla tam üyelik niyetimizi ortaya koyuyoruz. 14 Nisan 1987'de tam üyelik başvurusunda 
bulunuyoruz ve bugün, gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye tarafında hiç kimse, Türkiye'nin Avrupa 
Birliğine üye olup olamayacağını veya olmayacağını, eğer olacaksa bunun hangi yılda olacağını 
bilemiyor. Bu ucu açık durum bizi rahatsız ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, tam üyelik olmadan gerçekleştirilen gümrük birliği, doğal olarak Türk 
tarafının Avrupa Topluluğu mevzuatına uyum sağlama yükümlülüğü konusunda özel bir takvimi de 
beraberinde getiriyor ve bu çerçevede 27 Ekim 1999 tarihinde kabul edilen Gümrük Kanunu ile 
Avrupa Topluluğu mevzuatına uyum amacıyla düzenlenen yeni rejim, 2000 yılı itibarıyla yaşama 
geçiriliyor. 2000 yılından günümüze değin, Avrupa Topluluğu tarafında, Gümrük Kanunu'nun 
değiştirilmesi yönünde çeşitli çalışmalar ve düzenlemeler yapılıyor. Bildiğiniz gibi, yalnız gümrük 
mevzuatı konusunda değil, Avrupa Birliği, her alandaki çalışmalarında, mevzuatı zaman içerisinde 
sürekli değişikliğe uğratıyor. Gümrük Kanunu'nda da, gümrük konusunda da bunlar yapılıyor. Biz 
ise maalesef bu yıla gelinceye kadar, 2000 yılından bu yıla gelinceye kadar bu konuda çok ciddi 
kabul edilebilecek çabaların sahibi olamadığımızı ortaya koyduk. 

Gümrük birliği konusu Türkiye'ye ne getirmiştir, ne götürmüştür, aslında ciddi anlamda 
tartışılması gereken bir konudur ve biz aynen mayınlı arazilerin temizlenmesinde olduğu gibi dünyada 
tek ülkeyiz ki, Avrupa Birliğine tam üye olmadan gümrük birliğine girmişiz. Bunu mayınlı arazilerde 
de yaptık. Vatanımızın topraklarının çok ciddi bir bölümünü, hem de Türkiye'nin en riskli 
bölgesindeki topraklarını İsrail'e verme yasasını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizler burada 
çıkardık. Ben bundan utanıyorum, sıkılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğine üye olmadığımız için Avrupa Birliğinin diğer 
düzenlemelerinde olduğu gibi gümrük mevzuatı düzenlemelerinde de katkı ya da müdahalemiz 
olamamaktadır. Görüşmekte olduğumuz tasarıda olduğu gibi biz yalnızca onların yaptığı 
değişikliklere uyum sağlamaya çalışmaktayız. Bu nedenle, bu maddeler üzerinde ayrıntıya girip 
konuşma gereğini görmüyorum ama gümrükler söz konusu olunca belli birkaç konu üzerinde 
konuşmayı da görev biliyorum. Bunlardan biri dâhilde işleme rejimidir. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye'de dâhilde işleme rejimi maalesef bir kısım insanlar elinde haksız 
ve yanlış uygulamalara kaynaklık etmektedir. Biraz sonra bunun bir örneğini size, hem de sizin bir 
milletvekilinizin adının geçtiği bir olayla ortaya koyacağım. 

İkincisi, ihracatta yaşanan sıkıntılardır, karşı gümrüklerde yaşadığımız olaylardır. 
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Üçüncüsü, Gümrük Bakanlığında yaşanan ve vicdan sahiplerinin vicdanını yaralayan olaylardır. 
Değerli arkadaşlarım, dâhilde işleme rejimine biraz sonra gireceğim ama çok özel olarak şunu 

söyleyeyim: Dâhilde işleme rejimi, Türkiye'de çok ciddi ele alınıp yeniden düzenlenmesi gereken bir rejimdir. 
Bu konulara girmeden bir de kaçak olayına girmek istiyorum. İktidar partisinin grup 

toplantılarında bile Türkiye'ye yılda 500 bin ton ile 1 milyon ton arasında kaçak şeker girdiği ifade 
edilmekte. Bildiğim kadarıyla Sayın Bakan Doğu Karadenizli ve bugün Doğu Karadeniz'de çoluk 
çocuk herkes yılda 50 bin ton kaçak çayın Türkiye'ye girdiğini ifade etmektedir. Bunlar, gümrük 
açısından dikkate alınması gereken konulardır. 

Konunun Tarım Bakanlığını ilgilendiren yanı ise karşı ülkelerin gümrüklerinde yaşadığımız 
sıkıntılarla ilgilidir. Bakınız, 2005 yılında -burada çok konuşuldu- Rusya'nın, gönderdiğimiz 
ürünlerde çok ciddi olarak pestisit kalıntıları olduğu için bizim ürünlerimize ithal yasağı vardı. O 
zaman, burada bu konuda Rusya'nın hiçbir uyarıda bulunmadığı söylenmiş ama defaatle yazılan 
yazıların sumen altı edildiği yine burada ortaya çıkmış ve bir düşünce sahiplerine göre de bu olaylar 
o zamanki Bakanın görevden alınması sonucunu ortaya koymuştu. Aynı olaylar, 2005 yılından sonra 
2007'de yine Rusya'nın uyarısıyla gündeme geldi ve özellikle domates üreticileri ve meyve üreticileri 
bundan çok büyük sıkıntı yaşadılar. Ama bu olaylar durulmadı, aynı olayları biz Haziran 2008'de de 
yaşadık. Haziran 2008'de de Rusya, bildiğiniz gibi, ciddi olarak tepkisini ortaya koyunca Sayın 
Başbakan Sayın Putin Me görüşme gereğini duydu. 

Değerli arkadaşlarım, aynı olay Avrupa Birliğinde de söz konusu oluyor ve yine Ekim 2008'de 
Alman Baden-Württemberg Eyaleti Tarım Bakanı, Türkiye'den alınan armutlarda amitraz ilacının 
olması gerekenden 6 kat fazla çıktığını ve bu ürünün Avrupa Birliğinde yasaklanması gerektiğini 
söylüyordu. 

Aynı şekilde, bir AKP milletvekilinin o zaman ortağı olduğu şirketin yine Ukrayna'ya yapmış 
olduğu bir dış satımda da bu tür olayların yaşandığı ve o şirket, yani MENAS Şirketi hakkında 
gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulması, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü tarafından 
ilgili zirai karantina müdürlüğüne bildirilmişti. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bakınız, dâhilde işleme rejimi... Çay, dâhilde işleme rejimiyle 
Seylan'dan çay getiriliyor ama bu çay işlendikten sonra dışarıya yalnızca çöp olarak ihraç ediliyor. 
Bunun için mi yapıyorsunuz Sayın Bakan dâhilde işleme rejimini? Ve bu konuda, maalesef, ilgililer 
suskun kalıyorlar. Bakınız, bir milletvekiliniz hakkında suç duyurusunda bulunuluyor ve bu 
milletvekilinizin, işlendikten sonra yurt dışına gönderilmek kaydıyla ithal ettiği Seylan çayını yurt 
dışına göndermeyip yerine çöp gönderdiği, Halkalı Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gıda Ürünleri, 
ÇAYKUR ve TÜBİTAK laboratuvarında yapılan analizlerle ortaya çıkarılıyor. Sonra, bu arada 
mahkemeden bir beraat kararı çıkıyor ama görülüyor ki bilirkişiye örneği götüren bu şirketin bir 
adamıdır ve bu, görüntülü olarak saptanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar hepinizin dikkate alması gereken ve hepimizi utandırması gereken 
konulardır. Bu konulara dikkat etmek zorunda olduğumuz hâlde bunun tam aksi yapılıyor, bu 
konularla ilgilenen, soruşturma yapan, soruşturma açtıran Teftiş Kurulu Başkanı, üyeleri hakkında 
ciddi olarak olumsuzluk anlamındaki önlemler alınıyor ve eğer yanılmıyorsam, Teftiş Kurulu Başkanı 
görevden almıyor ve sonra... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - ...Teftiş Kurulu Başkanı, mahkemeden geri dönüş kararını 

aldıktan sonra ikinci sefer görevden alınıyor ve Sayın Bakan da burada "E, ne yapalım, yanlış yaptı, 
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onun için böyle yaptık." diyebiliyor. Hayır, bu davranışlar bizim vicdanımızı yaralıyor ve inanıyorum 
ki vicdan sahibi olan herkesin vicdanını yaralar. Bu, şu anlama geliyor: Yani, şimdi teftiş kurulları 
görev yapmasın, hele bizden biri bir şey yapmışsa onun yanına bile uğramasın anlamını taşıyor Sayın 
Bakan; buna hakkınız yok. 

Aynı konu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında yaşandı. Kene ilacıyla ilgili, benim buraya 
getirdiğim ve Sayın Bakana sorduğum sorular çerçevesinde, maalesef, Teftiş Kurulu Başkanı 
görevden alındı, soruşturmacı müfettişler hakkında soruşturmalar açıldı ve ikinci bir grup 
oluşturularak konu yeniden soruşturulmak isteniyor. Böyle ayıp iş olur mu? Bu, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bir bakanlığında yapılması gereken işler olarak görülmeli mi ve biz bunlara sessiz 
kalmalı mıyız? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın lütfen. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Ben, Sayın Bakanı da, Sayın Tarım Bakanını da, sayın diğer bakanları da, özellikle teftiş kurulları 

üzerinde oyun oynanmaması yönünde uyarmayı kendime görev biliyorum ve inanınız ki, çocuk dahi 
olsa, hiç kimse burada yapılanları, değerli arkadaşlarım, görmezden gelme şansına sahip değildir, 
hele milletvekilleri olarak siz hiç değilsiniz. 

Maalesef, son zamanlarda Türkiye'de yaşanan bu olaylar işin çığırından çıktığını gösteriyor. 
Kene ilacında resmen açıktan neler yapıldığı soruşturma raporuna giriyor, kimin için ne ceza istendiği 
yazılıyor da, Sayın Bakan o raporu aylarca sumen altı ediyor, değiştirilmesi için o müfettişlere 
baskılar yapılıyor, Teftiş Kurulu Başkanının geri çekmesi için baskılar yapılıyor, yanıt alınamayınca 
hepsi hakkında soruşturmalar açılıyor, Teftiş Kurulu Başkanı görevden alınıyor. Ondan sonra 
Türkiye'de biz demokrasi yanlışıyız diyen bir iktidarın varlığına inanmamız bizden ve Türk 
ulusundan isteniyor. Hayır, hayır, demokrasi bu değil diyorum, hepinizi ve yüce Türk ulusunu 
saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Şahıslar adına ilk söz İzmir Milletvekili Sayın Tuğrul Yemişçi'ye aittir. 
Sayın Yemişçi... Yok. 
İkinci söz hakkı Kocaeli Milletvekili Sayın Muzaffer Baştopçu'ya ait. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Konuşmayacağım efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 324 sıra sayılı Yasa 

Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülke ekonomisi için çok önemli bir kanunu burada görüşüyoruz; 
maddeler okunmuyor, ne getirdiği belli değil. Burada oy veren milletvekillerinin bırakın yüzde 
100'ünü, bunu getiren Hükümetin de bundan haberi yok. Böyle bir kanun çıkıyor Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde. 

Biraz önce yerimden sordum Hükümet sözcüsü olan Bakana. Diyorum ki: "Bakın, ihraç kaydıyla 
Türkiye'ye mal getirip de ithal etmeyen var mıdır? Bunun içinde sizin milletvekilleriniz var mı? 
Ondan sonra, Teftiş Kurulu Başkanını görevden aldınız; burada bu olayların katkısı var mı?" Burada 
bize söylenen "Yok." Efendim, Teftiş Kurulu Başkanı dosyalan zaman aşımına uğratmış. Bu mümkün 
müdür? Teftiş Kurulu -müfettiş kültürünü, bilgisini- sorumluluğuyla yetişen Türkiye'nin hiçbir evladı, 
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hiçbir zaman, benim şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla böyle bir görev alamaz arkadaşlar, böyle 
bir ihmal yapamaz, devleti zarara uğratamaz ama bu teftiş kurulu başkanları veya üyeleri, müfettişler 
eğer sağlıklı bir görev yaparlarsa... Maalesef, bunların da en büyük düşmanları hükümetlerdir, çünkü 
bunlar... İşte, daha önce de burada konuşuldu. İşte, ihraç kaydıyla çay getiren milletvekiliniz burada 
baskı yaptı. Biraz önce arkadaşımız da söyledi. Başka bir çay götürülerek mahkemeye bilirkişi 
yanıltılmış. Sonra, daha davalar devam ediyor. Ama tabii, Teftiş Kurulu Başkanı da gitti. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu milleti kim koruyacak yahu? Bu vatanın kaynaklarını kim 
koruyacak? Siyasi iktidarı ele geçirdiniz de... Siz siyasi iktidara geldiğinizde, gümrüklerde kendi 
yandaşlarınız için her şey serbest, teftiş yok evvela. Yani kendi düşüncenizde olmayan bir kişi gümrük 
teşkilatında görev yapıyor mu? Yapmıyor. Teftiş Kurulunda yapıyor mu, yapmıyor mu? Bir de burada o 
kadar büyük kaçakçılıklar var ki... Ama tabii teftiş olmayınca bunlan ortaya çıkarmak da mümkün değil. 

Sonra, öyle yetkiler getiriyorsunuz ki bakan her şeyin başı. Ben biraz önce, yerimden tabii, 
söyledim. Bakanın sorumluluğu yok. Bakın, sayın milletvekilleri, Anayasa'mızın işte 100'üncü 
maddesine göre bakanlar bakanlıktan da düşse, maalesef, en büyük hırsızlık da yapsa, en büyük 
soygunculuk da yapsa bunları yargılamak mümkün değil. Çünkü... Neden dolayı değil? Bakanları 
Anayasa'ya koymuşlar. İşte, bakan hakkında soruşturma yapmak için 55 tane milletvekili soruşturma 
önergesini verecek, Genel Kurulda önce soruşturma komisyonu açılacak, o gidecek rapor getirecek, 
rapor Genel Kurulda gizli oyla oylanacak ve gidecek Anayasa Mahkemesinde yargılanacak. Sizin 340 
tane milletvekiliniz var. Sizden önceki bakanlardan çok hırsızlık yapan insanlar var. Kaç taneyi 
mahkûm ettiniz? Yok. Çünkü bu sistem işlemiyor. 

Dolayısıyla, bakın, sizin İktidarınız da bildiği için, bürokrasiye sorumluluğu verse, müsteşara 
verse, genel müdüre verse... Çünkü buraya getirilen ve bakana söz hakkı tanınan konulann hepsinde 
vergi kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı var. Dolayısıyla burada sorumluluk bakanın imzasıyla çıktığı 
zaman, Türkiye'yi de, yani Türkiye'nin trilyonlarını da gümrük yoluyla ceplerine indirseler bakanlar, 
siyasi sorumluluğu yok, biliyorlar bunlar. Dolayısıyla, böyle devlet yönetimi olur mu değerli 
milletvekilleri? Olmaz arkadaşım, olmaz. Bu devletin korunması lazım, ayakta kalması lazım. 

Şimdi, bunlarla uğraşacağımıza kamuoyunu başka şeylerle meşgul ediyoruz. Neymiş? Bir belge 
çıkmış. Belgede ne demiş? "Fethullah Gülen ile AKP'yi irticai faaliyetlerden dolayı yıpratalım." 
Peki, hadi AKP denildi. Fethullah Gülen'i niye katıyorsunuz? Demek ki Fethullah Gülen'e, orduyu 
kendisine karşı bir savunma durumuna getirmeye çalışıyorsunuz. Bu Türkiye için çok büyük bir 
ayıptır. Dışarıdaki birisi, efendim, benim hakkımda yıpratmaya çalışıyor. Hangi ordu mensubu 
gelecek de böyle dışarıdaki bir kişiyle ilgili bir belge düzenleyecek! Bunlan kimin hangi kurnazların 
yaptığı belli. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinde isyan çıkarmaya çalışan... Zaten kendisi de 
dedi, "Yakında çok büyük olaylar olur." Şimdi, bir Fethullah Gülen'i Türkiye'de bu kadar gündeme 
getirmenin bu ülkeye yakışan bir tarafı var mı? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Sen demokrasiyi savun, demokrasiyi. 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Bak, arkanda ne yazıyor, bak. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bilmiyorsunuz demokrasiyi. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Demokrasiyi savun, demokrasiyi. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Siz bu memlekette rejim düşmanlarına hayat hakkı tanıyorsunuz, 

rejim düşmanlarına. Rejim düşmanlarına hayat hakkı tanıdığınız için... Bugün Fethullah Gülen kim 
ya? Kim yani? Şimdi Türk ordusu gidecek Fethullah Gülen'le uğraşacak! 
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ASIM AYKAN (Trabzon) - Sen nerede konuşuyorsun, burası neresi? 
KAMER GENÇ (Devamla) - İşte burası Meclis. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Millî irade burası, millî irade. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, millî irade sizin iradeniz değil, millî irade Tayyip 

Erdoğan'ın iradesi hâline gelmiş sizin zamanınızda. Tayyip Erdoğan'ın iradesi... 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Millî irade, 15 milyon seçmenin oyu var burada. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, şimdi, şu RTÜK Başkanı, arkadaşlar... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) - O kadar soru verdik. Almanya'ya gitti mi, geldi mi; para getirdi 

mi, getirmedi mi? Bunun hakkında bu kadar şaibe var. Niye bunların açığa çıkarılmasını 
istemiyorsunuz? 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Bırak şimdi onu, demokrasiyi savun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Niye Tayyip Erdoğan... Bakın, arkadaşlar, Tayyip Erdoğan bundan 

yedi sekiz ay önce de durup dururken RTÜK Başkanına soruşturma açma yetkisini kendine verdi 
çünkü biliyordu olayı, olayın içini biliyordu. RTÜK Başkanına soruşturma izni vermemek için bunu 
yaptı. (CHP sıralarından alkışlar) 

Yine, bakın, değerli milletvekilleri, 22 Kasım 2007 tarihinde Alman Büyükelçisi Başbakanı 
ziyaret ediyor, Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir dakika sürem var. Cümlemi tamamlayayım. 
BAŞKAN - Bir dakikanızı verdim Sayın Genç. 
Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, cümlemi tamamlayayım. 
Şimdi, 22 Kasım 2007'de daha Deniz Feneri olayı yok, Almanya'da bir soruşturma var. 

Türkiye'de kimse bunun farkında değil. Hemen Tayyip Erdoğan orada soruyor, diyor ki... Alman 
Elçisi bir Alman gencinin soruşturması... Hapisteki bir gençle ilgili geliyor, diyor ki: "Ya, o bizim 
Deniz Fenerinde yatan bu kişilerin durumu ne olacak? Bunun Kanal 7 ile ilgisi var mı?" diyor, "Kanal 
7 ile ilgisi var mı?" 

Kanal 7'nin sahibi kim? Zekeriya Karaman. Zekeriya Karaman kim? Tayyip Erdoğan'ın oğlunun 
bacanağının babası. E şimdi, böyle artık olaylar o kadar iç içe girmiş ki. Yani bu memlekette önce 
bu olayları açığa çıkarmamız lazım. Çıkarmazsanız bu ayıbın altından kalkamazsınız, bu devleti de 
yönetemezsiniz. Sonunuz çok kötü olacak. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan 

sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
19'uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısını istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım. 
20'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı 

yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.36 • 
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ALTINCI O T U R U M 
Açılma Saati: 18.40 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf C O Ş K U N (Bingöl), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107'nci Birleşiminin Altıncı 
Oturumunu açıyorum. 

324 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 20'nci maddesinin oylamasında karar yeter sayısı 
bulunamamıştı. Şimdi oylamayı tekrarlayacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
324 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
21 'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22'nci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. 
Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon 

metninde bulunmayan ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin 
değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla, katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde 
olarak görüşme açılacağı İç Tüzük'ün 87'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür. Bu nedenle, 
önergeyi okutup Komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 21 üyesiyle katılırsa, 
önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması 
hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım. 

Şimdi önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 324 sıra sayılı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın Çerçeve 22. maddesinden sonra 
aşağıdaki Çerçeve 23. maddenin eklenmesini; takip eden madde numaralarının da teselsül 
ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Gürol Ergin 
Trabzon Malatya Muğla 

Tekin Bingöl Metin Arifağaoğlu 
Ankara Artvin 

"Madde 23- 4458 sayılı Kanunun 101 inci maddesine aşağıdaki 3 üncü fıkra eklenmiştir. 
3. Genel antrepolarda antrepo rejimi hükümlerine göre muhafaza edilmekte olan eşyaya ait 

depolama ve elleçleme giderlerinin bu eşyanın CİF değerine ulaşmasına karşın, eşyanın rejim hak 
sahibi tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde, antrepo 
işleticisinin yazılı başvurusu üzerine bu eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi 
tutulur." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Salt 

çoğunluğumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle katılamıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmamış olduğundan önergeyi işlemden 
kaldırıyorum. 

23'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35'inci maddede bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/602 Esas Numaralı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 35 inci maddesi ile 
Gümrük Kanununun 161 maddesine eklenen dördüncü fıkrada yer alan "156 nci maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen süre içerisinde," ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş Ayhan Sefer Üstün Ahmet Öksüzkaya 
Kayseri Sakarya Kayseri 

Güldal Akşit M. Salih Erdoğan 
İstanbul Denizli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Hükümetin teklif ettiği metinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 156 nci maddesinde yapılması 

planlanan değişiklik Plan ve Bütçe Komisyonunda Tasarı metninden çıkarılmış, ancak buradaki 
değişikliğe atıf yapan 161 nci maddenin dördüncü fıkrası buna paralel olarak redakte edilmemiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge çerçevesinde 35'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36'ncı maddeye bağlı 165/A'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
36'ncı maddeye bağlı 165/B'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
36'ncı maddeye bağlı 165/C'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
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36'ncı maddeye bağlı 165/D'de bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 324 sıra sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 36 nci maddesi ile 4458 sayılı 
Kanuna eklenmesi öngörülen 165/D maddesinde yer alan "güvenlik ve emniyet" ibaresinin "güvenlik 
ve tehlikelerde korunma" olarak" değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Gürol Ergin 
Trabzon Malatya Muğla 

Tekin Bingöl Metin Arifağaoğlu 
Ankara Artvin 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) -

Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanun tasarısına mehaz alınan (EC)648/2005 sayılı Regülasyonda geçen "security and safety" 

sözcüklerinin Türkçe karşılığının bulunmasında güçlük çekildiği; buna çözüm olarak aynı sözcüğün 
Türkçe ve Arapça kökenli "güvenlik ve emniyet" sözcükleri ile karşılanması yoluna gidildiği 
görülmüştür. 

Gerçekten de bazı sözcükler başka dillerde farklı versiyonlara sahip bulunmaktadır. İngilizce'de 
"security" sözcüğü daha çok kolluk kuvvetleri tarafından sağlanan koruma önlemleri için 
kullanılmaktadır. Yani insan, hayvan, bitki veya çevre sağlığı başka insanlar tarafından saldırıya 
uğrayabilecek ise bir "security" sorunu var demektir. Bunun için, görevlendirilen kolluk kuvvetleri 
gerekli güvenlik önlemlerini alarak, bize başka insanların verebileceği zararları asgari düzeyde 
tutmaya çalışır. 

"Safety" sözcüğü ise daha çok insan, hayvan, bitki veya doğal çevrenin korunması için alınması 
gereken önlemlere ilişkin kuralları belirler. Burada, belki başka bir insanın saldırısı olmaksızın zarar 
görebiliriz. Ama bu zararın nedeni gerekli koruma önlemleri alınmadan üretilen bir aracı kullanmamız 
olarak ortaya çıkabilir. Bu anlamda, örneğin bir apartmanın kapısında sürekli güvenlik görevlisi 
bulundurmak bir "security" önlemi; apartmanın her katma ve odasına otomatik yangın söndürme 
sistemi kurulması bir "safety" önlemidir. Başka bir örnek vermek gerekirse, gümrüklerden izinsiz 
geçirilmeye çalışılan bir sandık, "otomatik tüfek" bir "security" sorunu iken, gümrüklerden, çocuklar 
tarafından emilmesi halinde onlara zarar verebilecek oyuncak sokmaya çalışmak, bir "safety" sorunu 
olarak ortaya çıkacaktır. 

Bu bakımdan, belki "security" sözcüğünün "güvenlik", "safety" sözcüğünün de "esenlik" 
sözcükleri ile karşılanması en doğru yaklaşım olacaktır. Ancak, "esenlik" sözcüğü günlük 
yaşamımızda "safety" sözcüğünün tam karşılığı olarak kullanılmadığı ve benimsenmediği 
bilindiğinden, bu sözcüğün "tehlikelerden korunma" olarak tasarıda yer almasının uygun olacağı 
değerlendirilmiştir. Tasarıdaki "güvenlik ve emniyet" ibarelerinin "güvenlik ve tehlikelerden 
korunma" olarak değiştirilmesi bu amaçla önerilmiştir. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

36-165/D'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çerçeve 36'ncı maddeyi bağlı 165/A, 165/B, 165/C ve 165/D ile birlikte oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi üçüncü bölümün görüşmelerine başlıyoruz. Üçüncü bölüm 38 ila 56'ncı maddeleri 

kapsamaktadır. 
Üçüncü bölüm üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi üçüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım ve birleşime on dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.50 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107'nci Birleşiminin Yedinci 
Oturumunu açıyorum. 

324 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Tasarının 38'inci maddesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
39'uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40'ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43'üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
45'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
46'ncı maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47'nci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48'inci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49'uncu maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. 
Malumlan olduğu üzere görüşülmekte olan... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Önergeyi geri çekiyomz. 
BAŞKAN - Çektiniz mi? Tamamdır. 

50'nci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 'inci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52'nci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
53'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
55'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
56'ncı maddede iki önerge vardır, okutup işleme alacağım. 

TBMM Başkanlığına 
324 S. Sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının 56. maddesine aşağıdaki fıkranın 3. fıkra olarak eklenmesini ve diğer fıkraların buna göre 
teselsülünü teklif ederiz. 

Süleyman L. Yunusoğlu E. Haluk Ayhan Mustafa Enöz 
Trabzon Denizli Manisa 

Erkan Akçay Ali Uzumrmak 
Manisa Aydın 

"Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımına tabi tutulmasına ilişkin beyanlarda 
yetkilendirilmiş yükümlü gümrük müşaviridir." 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 324 Sıra Sayılı Tasarının 56 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Faik Öztrak Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Trabzon Tekirdağ Malatya 

Gürol Ergin Algan Hacaloğlu 
Muğla İstanbul 

"Madde 56: 4458 Sayılı Kanunun 229'uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, gümrük idarelerinde iş takibi yapmak amacıyla gümrük 
müşavirliği adı altında kurulan şirketlere ortak olan gümrük müşavir yardımcıları; en az bir gümrük 
müşavirinin de ortaklığıyla müşavirlik şirketi kurabilirler. Bir gümrük müşavirliği şirketine bu şekilde 
ortak olan gümrük müşavirleri, gümrük işlemlerini takip etmek amacıyla yeni bir şirket kuramazlar, 
kurulu şirketlere ortak olamazlar. Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra, bu fıkrada yer alan şartları 
yerine getirmek amacıyla şirket ortaklıklarından ayrılan gümrük müşavir yardımcıları da bu madde 
kapsamında değerlendirilir. Bu madde kapsamına giren gümrük müşavir yardımcılarından hala 
görevine devam etmekte olanlara, 3 defa olmak üzere gümrük müşavirliği sınavlarına girme hakkı 
tanınır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) -

Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
4458 sayılı Kanunun 299 uncu maddesi ile getirilen düzenlemede, gümrük müşavirliği 

faaliyetlerinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi halinde, tüzel kişilik ortaklarının gümrük müşaviri 
olacağı hüküm altına alınmıştır. Mevzuattaki bu hüküm, müşavirlik hizmetlerini şirket ortağı olarak 
uzun yıllardır yapmakta olan birçok müşavir yardımcısının şirketteki pay ve yetkilerini, gümrük 
müşavirlerine devretmeleri sonucunu doğurmuştur. Uygulamada ortaya çıkan söz konusu aksaklığın 
giderilmesi amacıyla Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan, gümrük müşavir 
yardımcılarının da ortak olduğu müşavirlik şirketlerinin Kanunun 229 uncu maddesinden istisna 
edilmesi büyük önem arz etmektedir. Önerge ile 4458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
şirket sahibi olan gümrük müşavir yardımcılarının kazanılmış haklarının devamının sağlanarak söz 
konusu sıkıntıların giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Tasarı maddesi ise kazanılmış hakların korunması ilkesini göz ardı ederek gümrük müşavirliği 
mesleğine zarar verecek şekilde düzenlenmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
TBMM Başkanlığına 

324 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 56. maddesine aşağıdaki fıkranın 3. fıkra olarak eklenmesini ve diğer fıkraların buna göre 
teselsülünü teklif ederiz. 

Süleyman L. Yunusoğlu (Trabzon) ve arkadaşları 
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"Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımına tabi tutulmasına ilişkin beyanlarda 
yetkilendirilmiş yükümlü gümrük müşaviridir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) -

Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü verilecek kişilerin her ne kadar Türkiye Gümrük Bölgesinde 

ekonomik faaliyette bulunmaları şartı yer alsa da, büyük sermayeli uluslararası şirketlerin Türkiye'de 
yerleşik olarak faaliyet göstermeleri imkânı her zaman vardır. Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım 
hakkını elde edememiş Türk gümrük müşavirlerinin aleyhine işleyecek olan yetkilendirilmiş 
uygulamasının Tasarıdan çıkarılmasını değil, sadece ülkemizin AB'ye tam üyeliğiyle birlikte 
yürürlüğe girmesini talep etmekteyiz. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

56'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi dördüncü bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Dördüncü bölüm, 57 ila 73'üncü maddeleri kapsamaktadır. 
Dördüncü bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın 

Ergün Aydoğan. 
Buyurun Sayın Aydoğan. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Görüşülmekte olan gümrüklerle ilgili yasa üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi 

saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, gerçekten, ülkemiz için, ekonomimiz için önemli olan gümrüklerle ilgili bir 

düzenleme yapıyoruz ama biraz önce de arkadaşlarımızın söylediği gibi, ne yazık ki iyi niyetimize 
rağmen iktidar partisine mensup milletvekili arkadaşlarımızın... Elbette bu yararlı yasaların hiç kuşku 
yok bir an önce çıkması gerekiyor ama bunlan çıkarmak için de öncelikle siz iktidar partisine mensup 
değerli milletvekili arkadaşlarımızın burada olması, bu yasalann çıkanlmasına ciddi katkı sağlaması 
gerekirken sizleri burada göremiyoruz, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 

Gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti sınır kapısı ne yazık ki kaçak çıktı. Gümrüklerle ilgili şu 
görüşmelerimiz sırasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yap-işlet-devret modeliyle 
132 milyon lira harcamayla yenilenen ve Başbakan tarafından resmî açılışı yapılacak olan Kapıkule 
Gümrük Kapısı'ndaki binaların ruhsatsız ve kaçak inşaat olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın en büyük 
kara yolu gümrük kapısının yap-işlet-devret modeliyle yenilenmesi için gerekli imar değişiklikleri 
yapılmadan inşa edilmesi şu anda yargıda. 

Elbette -yapılacak bu düzenlemeyle- gümrük kapılarımızın güvenliği, oradaki ticaretimiz ve yaz 
aylarında, şu anda yoğun olarak yaşayacağımız yurt dışındaki işçilerimizin de buradan yararlanması 
açısından baktığımızda özellikle yaz aylarındaki kuyrukların giderilmemesi de çok önemli bir 
eksikliktir. 
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Özellikle ithalat işlemlerinde TSE'ye tabi ürünlere ilişkin gümrükler esnasında zaman ve maliyet 
yaratıcı nitelikte önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorun Türkiye'nin yıllardır yaşamakta 
olduğu ve bir türlü kalıcı ve rahatlatıcı bir çözüme varamadığı bir problemdir. İthalat esnasında 
gümrükler tarafından TSE kontrolü için alınan numunelere ilişkin yazıların oldukça gecikmeli olarak 
gelmesi, ithalatçı firmalarımızın işlemlerini yavaşlatmakta, ticari hayatın yavaşlamasına sebep 
olmaktadır. Söz konusu ithalatçıların, üretim yapan firmalar olması durumunda gecikmenin yarattığı 
ekonomik kaybı izah etmek mümkün değildir. 

Gümrüklerimizde TSE ve genel olarak standardizasyon konusuyla ilgili personel ve laboratuvar 
yetersizliklerini de anmadan geçmek mümkün değil. Bu konuda gümrüklerimizin modernizasyonu, 
projesinin ivedilikle çözümlenmesi gereken önemli bir konu olduğunu vurgulamak istiyoruz. 

Dış ticaret işiyle uğraşan firmalarımızın gümrüklerdeki standardizasyon sorununun temelinde 
teorik bir boyuta da işaret etmek gerçekten kaçınılmazdır. Türkiye'de gümrük ve dış ticaret 
mevzuatıyla ilgili ürün standardizasyonu arasında maalesef çoğu zaman uyumsuzluk söz konusudur. 
Bu uyumsuzluğun giderilmesi için özellikle gümrük tarife istatistik pozisyonu standartları arasındaki 
uyumluluğun yeniden gözden geçirilmesi gereklidir. 

Belge süreleri ve taahhütname sorunu: Sürekli aynı ürünü ithal eden firmaların konuyla ilgili 
olarak sürekli karşılaştıkları diğer bir önemli sorun, standartlara ilişkin belgelerin sürelerinin kısa 
olması, çoğunun ait olduğu takvim yılı içinde geçerli olmasından dolayı yaşanan bürokrasidir. 

Belgelerin revizyonu: Vize işlemlerinin bürokrasisinin ağır ve zamansal gecikmelere sebep 
olmasıdır. Firmalarımızın dış ticaret işlemlerinde ağırlığa yol açmaktadır. Özellikle imalatçı-ihracatçı 
firmaların ham madde ithalatlarında ciddi sorunla karşılaştıklarını görüyoruz. Bu sorun ülke genelinde 
üretimi, ihracatı baltalayıcı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. O nedenle bu sorunların da bir an 
önce giderilmesinde yarar görüyoruz. 

Tabii, gümrüklerdeki diğer bir önemli somn da ne yazık ki kadrolaşmayla ilgili. Hükümetin 
genel politikalarına uygun, teşkilatına güvensiz bakıştan kaynaklanan, teknik görevlerin ehliyetsiz 
ellere teslimini getirdiğini görüyoruz. Genel müdürlerin teknik yönden... Tamam, itirazımız 
olmamakla birlikte, atanan bürokrasinin, genel müdürlerin bizden olup olmadığına bakarak, bizden 
olup olmadığı noktasından hareketle o kalitenin düşürüldüğünü görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu yasayı 
destekliyoruz. Bu yasanın iş dünyamıza, ekonomimize ve ülkemize yararlı olmasını diliyor, yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Milliyetçi Hareket... 
ERKAN AKÇAY (Manisa) - Vazgeçtik, konuşmayacağız. 
BAŞKAN - Peki. 
Dördüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlamıştır. 
Şimdi, dördüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra ayrı ayrı oylannıza sunacağım. 
Madde 57'yi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
58'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
59'uncu maddede bir önerge vardır, okutup işleme alacağım. 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 324 sıra sayılı yasa tasansının 59. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını 

arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) -

Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Genç? Yok. 
Gerekçeyi okuyun. 
Gerekçe: 
Bu düzenleme vergi kaçakçılığını teşvik ettiğinden çıkarılması önerilmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
59'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
60'ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 'inci maddede iki önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/602 Esas numaralı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 61 inci maddesi ile değiştirilen 
4458 sayılı Kanunun 237 inci maddesinin değişik dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Doğalgaz ürünlerinde boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç bu oran % 4'ü aşmayacak 
şekilde uygulanır." 

Mustafa Elitaş Ayhan Sefer Üstün Ahmet Öksüzkaya 
Kayseri Sakarya Kayseri 

Güldal Akşit M. Salih Erdoğan 
İstanbul Denizli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 324 Sıra Sayılı Tasarının 61 inci Maddesindeki (4) numaralı fıkrada yer alan 
"Doğalgaz Ürünleri için bu oran yüzde altıyı aşmayacak şekilde uygulanır." cümlesinin Tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Faik Öztrak Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Trabzon Tekirdağ Malatya 

Tekin Bingöl Gürol Ergin Metin Arifağaoğlu 
Ankara Muğla Artvin 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) -

Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Gerekçe. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyun. 
Gerekçe: 
Tasarının 61 inci Maddesine Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında eklenen bir 

hükümle, boru hatları ile taşınan doğalgaz için %6'ya kadar fire oranının belirlenmesi sağlanmıştır. 
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Komisyon görüşmeleri sırasında Gümrük Müsteşarlığı yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre ise 
boru hatları ile taşınan doğalgazda fire söz konusu değildir. Doğalgazın gümrük kapısından ülkeye 
girdiği miktar önemlidir. Bu da ölçülebilmektedir. Bu durumda söz konusu hükmün hiçbir mantıklı 
dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle anılan hükmün Tasandan çıkarılması önerilmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1/602 Esas numaralı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı"nın 61 inci maddesi ile değiştirilen 
4458 sayılı Kanunun 237 inci maddesinin değişik dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Doğalgaz ürünlerinde boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç bu oran % 4'ü aşmayacak 
şekilde uygulanır." 

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, gerekçeyi mi okutayım? 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Gerekçe. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyun. 
Gerekçe: 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın deniz taşıtları ile gelen sıvılaştırılmış doğalgaz 

ürünlerinde fire oranlarının %8'e kadar çıkabildiği hususunun madde düzenlemesinde göz önünde 
bulundurulması talebi üzerine hazırlanmıştır. 

BAŞKAN - Olumlu görüşle önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge çerçevesinde 6l'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62'nci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
63'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
65'inci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime on beş dakika ara veriyomm. 

Kapanma saati: 19.15 

• 
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SEKİZİNCİ O T U R U M 
Açılma Saati: 19.22 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf C O Ş K U N (Bingöl), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107'nci Birleşiminin 
Sekizinci Oturumunu açıyorum. 

324 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Tasarının 66'ncı maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
67'nci maddede iki önerge vardır, okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 324 Sıra Sayılı Tasannın 67 nci maddesinin yirmialtıncı fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi Faik Öztrak Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Trabzon Tekirdağ Malatya 
Gürol Ergin Tekin Bingöl Metin Arifağaoğlu 

Muğla Ankara Artvin 
"26) 100 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "gümrük antrepo tesislerine" ibaresi "gümrüklü 

antrepoya", (b) bendinde yer alan "gümrük antrepo tesislerinde" ibaresi "gümrüklü antreposunda"," 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/602 Esas numaralı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'nın 67 nci maddesine on yedinci bent olarak 
aşağıdaki bendin eklenmesi ve diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini ve arz ve teklif ederiz. 

"17. 243 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi yürürlükten kaldırılmış ve 66 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri "Gümrük idareleri tarafından gümrük 
laboratuvarlarmda yapılacak veya hariçte yaptınlacak tahlil veya inceleme masrafı beyan sahibi 
tarafından karşılanır." ve altıncı fıkrası "6. Laboratuvar tahlillerine ve ilgili kuruluşların görüşü 
alınmak suretiyle gümrük laboratuvarları ücret tarifesinin saptanmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.", 

Mustafa Elitaş Ayhan Sefer Üstün Ahmet Öksüzkaya 
Kayseri Sakarya Kayseri 

Güldal Akşit M. Salih Erdoğan 
İstanbul Denizli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Uygun 

görüşle takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Biz katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
3007 sayılı Kanunda yapılması önerilen değişiklikle birlikte değerlendirildiğinde; Gümrük 

Müsteşarlığınca yürütülen Gümrük Laboratuvarlarınm Modernizasyonu Projesi ile işlevsiz 23 adet 
laboratuvar kapatılarak modern donanıma sahip 6 Bölge Laboratuvarının (Biri Ankara'da Merkez ve 
diğer beşi İstanbul, İzmir, İzmit, Bursa ve Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bağlı) 
ihtiyaçlarının bütçeden karşılanmasının bütçeye ek yük getirecek olması nedeniyle şu anda bu 
laboratuvarlarda ücretsiz yapılmakta olan tahlillerden alınacak ücretlerin döner sermayeye aktarılması 
ve buradan da bu laboratuvarların özellikle devamlılık arz eden sarf malzemesi ihtiyaçlarının 
karşılanması öngörülmektedir. 

BAŞKAN - Olumlu görüşle önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 324 Sıra Sayılı Tasannın 67 nci maddesinin yirmialtıncı fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları 
" 26) 100 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "gümrük antrepo tesislerine" ibaresi "gümrüklü 

antrepoya", (b) bendinde yer alan "gümrük antrepo tesislerinde" ibaresi "gümrüklü antreposunda", 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Biz de takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının 67 nci maddesiyle 4458 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 

yapılması önerilen değişikliğin "Gümrüklü antrepoya" olarak değiştirilmesi uygun olacaktır. Çünkü, 
(a) fıkrasında önerilen antrepo gümrüklü antrepo değilse zaten kanun kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün olmayacaktır, (b) fıkrasındaki "gümrük antreposunda" ibaresi ise sadece gümrükçe işletilen 
antrepoları çağnştırdığından, iki bentte de genel olarak "gümrüklü antrepo" ibaresi uygun düşecektir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen iki önerge çerçevesinde 67'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

68'inci maddede bir önerge vardır, okutup işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 324 sıra sayılı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın Çerçeve 68 inci maddesinin 
2 numaralı bentten sonra gelmek üzere "3) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'Türkiye 
Gümrük Bölgesinin giriş noktalanndaki gümrük kapılan ile içeride bulunan gümrük kapılan arasında 
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belirli yolların takip edilmesi zorunludur.1 cümlesi ve bundan sonraki cümlede yer alan 'bunları 
birbirine bağlayan yollar ve' ibaresi," bendinin eklenmesi ile diğer bentlerin buna göre teselsül 
ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Tekin Bingöl Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Trabzon Ankara Malatya 

Metin Arifağaoğlu Gürol Ergin 
Artvin Muğla 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) -

Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Bilindiği gibi, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası karayolu taşımacığını düzenleyen TIR 

Sözleşmesinin 20 inci maddesi "Gümrük makamlan, kendi ülkeleri içindeki yolculuklar için bir süre 
sınırlaması koyabilecekleri gibi, karayolu taşıtlarının, taşıt dizilerinin veya konteynerlerin belirli bir 
yol takip etmelerini isteyebilirler." hükmü yer almaktadır. Aynı madde ile ilgili sözleşmenin 
mütemmim cüz'ü olan "Açıklayıcı Notlar"da "... Yetkililerin yol güzergahı tespit etme haklarının çok 
gerekli gördükleri takdirde kullanmaları tavsiye edilir." denilmektedir. Bir başka anlatımla, 
sözleşmeye taraf ülkelerin çok zorunlu olmadıkça "zorunlu güzergah" belirlememesi ilkesi kabul 
edilmiştir. 

Durum böyle olmakla birlikte, Türkiye yürürlükten kaldırılmış olan 1615 sayılı Gümrük 
Kanunundaki bu hükmü, 4458 sayılı Gümrük Kanunu aynen ihya etmiştir. Oysa TIR Sözleşmesine 
taraf olan ülkelerin sadece 3-4 tanesinde bu hüküm yürürlükte kalmıştır. Gelişmiş ülkelerin tümü 
"güzergah zorunluğu"nu kaldırmıştır. Buna, karayollarının artmasının yanı sıra teknolojik gelişmeler 
de neden olmuştur. Gümrük idareleri artık 3-4 saat gecikme olan TIR kamyonlarını izleyerek 
bulunduğu bölgede arayabilecek teknolojik donanımlara sahip bulunmaktadır. Gümrük 
Müsteşarlığında bulunan "TIR Takip Sistemi" sayesinde, üzerine takip kiti takılan TIR kamyonları 
uydular aracılığı ile izlenmekte ve olumsuz her durum anında tespit edilebilmektedir. Öte yandan, 
"zorunlu güzergah" sayılan yoldan 5-10 kilometre sapılarak kendi lojistik üssüne ulaşmak isteyen 
veya trafik yoğunluğu olan yoldan vazgeçerek yoluna alternatif başka güzergahı kullanarak devam 
etmek isteyen bir kamyon şoförünün, bunu yapabilmesine olanak sağlamak gerektiği mütalaa 
edilmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye'nin hala yabancı plakalı TIR kamyonlarını da "zorunlu güzergah"a sevk 
etmesi nedeniyle, Karayolu Karma Ulaştırma Komisyonu (KKUK) toplantılarında, Türkiye karşı 
ülke yetkilileri tarafından sürekli olarak eleştirilmektedir. Türk Heyeti karşı ülkeden ilave "geçiş 
belgesi" talep ettiğinde, karşı heyet bu uygulamayı sözü edilen uygulamayı dile getirerek, bunu "tarife 
dışı engel" olarak nitelendirmekte, bu durum, Türkiye'nin müzakere pozisyonunu zayıflatmaktadır. 
Bu bakımdan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan zorunlu güzergah 
düzenlemesinin Kanun metninden çıkarılması önerilmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 
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68'inci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
69'uncu maddede bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/602 Esas numaralı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 69 uncu maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 69- 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya 
Hakkında Döner Sermaye Kanununun adı "Gümrük Laboratuvarlarında Yapılacak Tahlillerden 
alınacak Ücretler ile Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye 
Kanunu" olarak değiştirilmiş; 1 inci maddesine "işletmeleri kurmak ve" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "gümrük laboratuvarlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla" ifadesi, 3 üncü maddesine 
aşağıdaki (h) bendi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına "ayni yardımlar," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahlillerden alınacak ücretler," ifadesi eklenmiş; 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"h) Gümrük laboratuvarlarının her türlü araç, gereç, yazılım, donanım, bakım-onarım ve eğitim 
giderlerini, sarf ve işletme malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak." 

"Madde 7- Döner sermaye işletmelerince tasfiye suretiyle elden çıkarılacak eşya, yönetmelikte 
belirlenen hükümlere uygun olarak ilgili idarelerden belgeleri ile teslim alınır. Bu suretle teslim alınan 
eşyanın satışından doğan hasılat döner sermaye işletmesinin geliri olarak kaydedilir." 

Mustafa Elitaş Ayhan Sefer Üstün Ahmet Öksüzkaya 
Kayseri Sakarya Kayseri 

M. Salih Erdoğan Güldal Akşit 
Denizli İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 66 nci maddesinde yapılması önerilen değişiklik ile birlikte 

değerlendirildiğinde; Gümrük Müsteşarlığınca yürütülen Gümrük Laboratuvarlarının 
Modernizasyonu Projesi ile işlevsiz 23 adet laboratuvar kapatılarak modem donanıma sahip 6 Bölge 
Laboratuvarının (Biri Ankara'da Merkez ve diğer beşi İstanbul, İzmir, İzmit, Bursa ve Mersin 
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bağlı) ihtiyaçlarının bütçeden karşılanmasının bütçeye ek 
yük getirecek olması nedeniyle şu anda bu laboratuvarlarda ücretsiz yapılmakta olan tahlillerden 
alınacak ücretlerin döner sermayeye aktarılması ve buradan da bu laboratuvarların özellikle 
devamlılık arz eden sarf malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

69'uncu maddeyi, kabul edilen önerge çerçevesi içinde oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

70'inci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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71 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarıya bir geçici madde eklenmesine dair önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/602 Esas numaralı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na aşağıdaki geçici maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Oktay Vural K. Erdal Sipahi Recep Taner 
İzmir İzmir Aydın 

Hasan Özdemir Nevzat Korkmaz 
Gaziantep İsparta 

"Geçici Madde 1.- Yetkilendirilmiş yükümlüler, kolaylaştırılmış emniyet ve güvenlikle ilgili 
gümrük kontrollerinden veya Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere 
gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan 5 yıl müddetle yararlandırmaya 
Müsteşarlık yetkilidir." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Sayın 

Başkanım, uygun görüşle takdire bırakıyoruz ama bir redaksiyon ihtiyacı görüyorum. Cümle 
içerisinde "veya"dan sonra gelmek üzere "Gümrük Kanununun", orada sadece "Kanunun" ifade 
edilmiş, daha sonra da "5 yıl müddetle yararlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir." şeklinde bir 
redaksiyona ihtiyaç görülüyor. 

Teşekkür ederim. 
B A Ş K A N - N o t edildi. 
Önerge sahiplerinin itirazı var mı? Sayın Çalış... 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Uygundur Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım yoksa konuşacak mısınız? 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yetkilendirilmiş yükümlülerin gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan 

yararlanırken 4458 sayılı Gümrük Kanununun dolaylı veya dolaysız temsilciler eliyle yürütülebilecek 
gümrüklerde iş takibine halel getirmemesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

72'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
73'üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dördüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Oyunun rengini açıklamak üzere, aleyhte, Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malarya) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç... Yok. 
Tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
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Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. Açık oylamanın elektronik 
oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oylama için üç dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 
personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarını 
oylama için öngörülen üç dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak Sayın Bakanlar var ise, hangi Bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadıyla imzasını da taşıyan oy pusulasını yine oylama için 
öngörülen üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: 
Kullanılan oy sayısı: 234 
Kabul : 230 
Ret : 4 (x) 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 
Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı bir teşekkür konuşması yapacak. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; cidden 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Herhalde bu, son yılların en hızlı, en çabuk, en seri şekilde yasalaştırılan bir tasarısı. 
Bu önemli kanun tasarısının yasalaşmasında katkısı olan başta DTP Grup Başkan Vekili ve grup 

üyelerine, Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekilleri ve grup üyelerine, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkan Vekili ve grup üyelerine ve AK PARTİ Grup Başkan Vekili ve grup üyelerine 
Müsteşarlığım ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Başkana da! 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (Devamla)- Başkanımı en sonra söyleyeceğim. 
Bu çok önemli bir kanun. Detaylar var. Bugün gerçekleştirdiğiniz bu çalışma sonucu, bilesiniz 

ki, gümrük daha hızlanacak, ticaret erbabımız daha şevkle ve güvenle çalışacak. 
Osmanlı döneminde 1861 yılında Rüsumat Emaneti olarak kamu idaresi içerisinde yer almış 

Gümrük İdaresine, Gümrük Müsteşarlığına bugün kabul ettiğiniz tasarıyla güç verdiniz. Hepinize 
tekrar teşekkür ediyorum. 

Bu çalışma süresince gerçekten fevkalade dirayetli ve tempoya tempo katan tutumuyla Meclis 
Başkan Vekilimiz Sayın Akşener'e de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi bir kez daha saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Vakıflardan bu bölgeye borcunuz var. Yoksa 

hakkımı helal etmem! 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 
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DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Neyim var efendim? 
BAŞKAN - Malatya'ya bir proje istiyor. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Vakıflardan bir projeye "Tamam" dersen... 

Hakkımı helal etmem. (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler) 
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Tamam, peki. 
BAŞKAN - 6'ncı sırada, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu... 
6.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S. Sayısı: 383) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
7'nci sırada, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Taşanları ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu... 
7.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları 

ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/688, î/703,1/684,1/696) (S. Sayısı: 384) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
Grupların anlaşması üzerine komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, Birleşmiş Milletler 

Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2009 tarihinden itibaren bir yıl 
daha UNIFIL Harekâtına iştirak etmesi hususunda Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca Hükümete 
izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile alınan karar gereğince kanun tasarı ve tekliflerini 
sırasıyla görüşmek için 23 Haziran 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.43 

• 
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VIII.- OYLAMALAR 

1.- Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Oylama Saati 19.34 
Sıra Sayısı 324 
Üye Sayısı 550 
Kabul Edenler 231 
Reddedenler 4 
Çekimserler 0 
Geçersiz Oylar 0 
Mükerrer Oylar 6 
Toplam 241 
Açık Üyelikler 6 Kanunlaşmıştır. 

ili Soyadı Adı Parti Oyu 

Adana Atılgan Kürşat MHP Katılmadı 

Adana Çelik Ömer AK Parti Katılmadı 

Adana Erbatur Nevingaye CHP Katılmadı 

Adana Fırat Dengir Mir Mehmet AK Parti Katılmadı 

Adana Gürkan Fatoş AK Parti Katılmadı 

Adana Güvel Hulusi CHP Katılmadı 

Adana Kirişçi Vahit AK Parti Kabul 

Adana Küçükaydın Ali AK Parti Kabul 

Adana Seyhan Tacidar CHP Katılmadı 

Adana Tankut Yılmaz MHP Katılmadı 

Adana Ünüvar Necdet AK Parti Kabul 

Adana Varlı Muharrem MHP Katılmadı 

Adana Vural Mustafa DSP Katılmadı 

Adana Yıldırım Recai MHP Katılmadı 

Adıyaman Aydın Ahmet AK Parti Kabul 

Adıyaman Erdoğan Mehmet AK Parti Kabul 

Adıyaman Gürsoy Şevket AK Parti Kabul 

Adıyaman Köse Şevket CHP Kabul 

Adıyaman Kutlu Fehmi Hüsrev AK Parti Kabul 

Afyonkarahisar Açba Sait AK Parti Kabul 

Afyonkarahisar Akçan Abdulkadir MHP Katılmadı 

Afyonkarahisar Aslan Zekeriya AK Parti Kabul 

Afyonkarahisar Aydoğan Halil AK Parti Kabul 

Afyonkarahisar Eroğlu Veysel AK Parti Katılmadı 

Afyonkarahisar Koca Ahmet AK Parti Kabul (Mük.) 

Afyonkarahisar Ünlütepe Halil CHP Katılmadı 

Ağrı Ahr Mehmet Hanefi AK Parti Katılmadı 

Ağrı Aydemir Abdulkerim AK Parti Katılmadı 

Ağrı Eryılmaz Yaşar AK Parti Katılmadı 

Ağrı Kava Cemal AK Parti Katılmadı 

Ağrı Kotan Fatma Salman AK Parti Kabul 

Amasya Erdemir Avni AK Parti Katılmadı 

Amasya Gülle Akif AK Parti Katılmadı 

Amasya Unsal Hüseyin CHP Katılmadı 

Ankara Akıncı Zekeriya CHP Katılmadı 

Ankara Aksoy Bekir MHP Katılmadı 

Ankara Asan Askın AK Parti Kabul 

Ankara Atalay Beşir AK Parti Katılmadı 

Ankara Ateş Yılmaz CHP Katılmadı 

Ankara Babacan Ali AK Parti Katılmadı 

Ankara Bavtok Nesrin CHP Katılmadı 

Ankara Bingöl Tekin CHP Kabul 

Ankara Bölükbaşı Ahmet Deniz MHP Katılmadı 
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İli Soyadı Adı Par t i Oyu 

Ankara Çağlayan Mehmet Zafer AK Parti Katılmadı 
Ankara Çiçek Cemil AK Parti Katılmadı 
Ankara Dağı Zeynep AK Parti Kabul 
Ankara Denemeç Reha AK Parti Katılmadı 
Ankara Erdem Eşref CHP Katılmadı 
Ankara Gedikli Bülent AK Parti Katılmadı 
Ankara Halıcı Mehmet Emrehan Bağımsız Katılmadı 
Ankara İpek Haluk AK Parti Katılmadı 
Ankara İyimaya Ahmet AK Parti Katılmadı 
Ankara Kapusuz Salih AK Parti Kabul 
Ankara Kayatürk Burhan AK Parti Kabul 
Ankara Koca Faruk AK Parti Kabul 
Ankara Okay Hakkı Süha CHP Katılmadı 
Ankara Özcan Mehmet Zekai AK Parti Kabul 
Ankara Özdalga Nazmi Haluk AK Parti Kabul 
Ankara Paçacı Mustafa Cihan MHP Katılmadı 
Ankara Pehlivan Mücahit Bağımsız Katılmadı 
Ankara Sav Önder CHP Katılmadı 
Ankara Türkeş Yıldırım Tuğrul MHP Katılmadı 
Ankara Yazıcıoğlu Mustafa Said AK Parti Katılmadı 
Antalya Arıcı Abdurrahman AK Parti Kabul 
Antalya Badak Sadık AK Parti Kabul 
Antalya Baykal Deniz CHP Katılmadı 
Antalya Çavusoğlu Mevlüt AK Parti Katılmadı 
Antalya Çöllü Hüsnü CHP Katılmadı 
Antalya Emek Atila CHP Katılmadı 
Antalya Günal Mehmet MHP Katılmadı 
Antalya İrbeç Yusuf Ziya AK Parti Kabul 
Antalya Kaptan Osman CHP Katılmadı 
Antalya Süner Tayfur CHP Katılmadı 
Antalya Şahin Mehmet Ali AK Parti Kabul 
Antalya Toskay Tunca MHP Katılmadı 
Antalya Yıldız Hüseyin MHP Katılmadı 
Artvin Arifağaoğlu Metin CHP Katılmadı 
Artvin Çolak Ertekin AK Parti Kabul 
Aydın Atav Mehmet Fatih CHP Katılmadı 
Aydın Erdem Mehmet AK Parti Kabul 
Aydın Ertürk Ahmet AK Parti Kabul 
Aydın Koç Atilla AK Parti Katılmadı 
Aydın Kumcuoğlu Ertuğrul MHP Katılmadı 
Aydın Taner Recep MHP Kabul 
Aydın Uzunırmak Ali MHP Katılmadı 
Balıkesir Akbaş Avse AK Parti Katılmadı 
Balıkesir Aydoğan Ergün CHP Kabul 
Balıkesir Bulut Ahmet Duran MHP Kabul 
Balıkesir Özgün İsmail AK Parti Kabul 
Balıkesir Öztaylan Mehmet Cemal AK Parti Kabul 
Balıkesir Pazarcı Hüseyin DSP Katılmadı 
Balıkesir Şali Ali Osman AK Parti Kabul 
Balıkesir Uğur Ahmet Edip AK Parti Katılmadı 
Bilecik Poyraz Fahrettin AK Parti Kabul 
Bilecik Tüzün Yaşar CHP Katılmadı 
Bingöl Ataoğlu Kazım AK Parti Kabul 
Bingöl Coşkun Yusuf AK Parti Kabul 
Bingöl Yılmaz Cevdet AK Parti Katılmadı 
Bitlis Ergezen Zeki AK Parti Kabul 
Bitlis Karabaş Mehmet Nezir DTP Katılmadı 
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İli Soyadı Adı Par t i Oyu 

Bitlis Kiler Vahit AK Parti Katılmadı 
Bitlis Taşar Cemal AK Parti Kabul 
Bolu Coşkunyürek Yüksel AK Parti Kabul 
Bolu Metin Fatih AK Parti Kabul 
Bolu Yılmaz Metin AK Parti Katılmadı 
Burdur Alp Mehmet AK Parti Kabul 
Burdur Özçelik Bayram AK Parti Kabul 
Burdur Özkan Ramazan Kerim CHP Kabul 
Bursa Büyükataman İsmet MHP Katılmadı 
Bursa Candemir Çelik Canan AK Parti Kabul 
Bursa Çakmak Hayrettin AK Parti Kabul 
Bursa Çelik Faruk AK Parti Kabul 
Bursa Demirel Kemal CHP Katılmadı 
Bursa Homriş H. Hamit MHP Katılmadı 
Bursa Karapaşaoğlu Mehmet Altan AK Parti Katılmadı 
Bursa Kızılcıktı Sedat AK Parti Katılmadı 
Bursa Koyuncu Ali AK Parti Kabul 
Bursa Kul Ali AK Parti Kabul 
Bursa Ocakden Mehmet AK Parti Kabul 
Bursa Öymen Onur Başaran CHP Katılmadı 
Bursa Özensoy Necati MHP Katılmadı 
Bursa Özer Abdullah CHP Katılmadı 
Bursa Tunçak Mehmet AK Parti Kabul 
Bursa Tutan Mehmet Emin AK Parti Katılmadı 
Çanakkale Cengiz Mustafa Kemal MHP Katılmadı 
Çanakkale Daniş Mehmet AK Parti Kabul 
Çanakkale Kuşku Müjdat AK Parti Katılmadı 
Çanakkale Küçük Ahmet CHP Katılmadı 
Çankırı Akman Nurettin AK Parti Kabul 
Çankırı Bukan Ahmet MHP Katılmadı 
Çankırı Kınıklıoğlu Suat AK Parti Katılmadı 
Çorum Aydoğmuş Ahmet AK Parti Kabul 
Çorum Bağcı Cahit AK Parti Kabul (Mük.) 
Çorum Günday Derviş CHP Katılmadı 
Çorum Kafkas Agah AK Parti Katılmadı 
Çorum Yıldırım Murat AK Parti Kabul 
Denizli Ayhan Emin Haluk MHP Kabul 
Denizli Ekici Mithat AK Parti Kabul 
Denizli Erçelebi Hasan DSP Katılmadı 
Denizli Erdoğan Mehmet Salih AK Parti Kabul 
Denizli Ertemür Ali Rıza CHP Katılmadı 
Denizli Kavaf Selma Aliye AK Parti Katılmadı 
Denizli Yüksel Mehmet AK Parti Kabul 
Diyarbakır Arslan M. İhsan AK Parti Kabul 
Diyarbakır Arzu Kutbettin AK Parti Kabul 
Diyarbakır Aslan Osman AK Parti Kabul 
Diyarbakır Birdal Akın DTP Katılmadı 
Diyarbakır Demirtaş Selahattin DTP Katılmadı 
Diyarbakır Eker Mehmet Mehdi AK Parti Katılmadı 
Diyarbakır Kışanak Gültan DTP Katılmadı 
Diyarbakır Kurt Abdurrahman AK Parti Katılmadı 
Diyarbakır Merdanoğlu Ali İhsan AK Parti Kabul 
Diyarbakır Tuğluk Aysel DTP Katılmadı 
Edirne Budak Necdet AK Parti Kabul 
Edirne Çakır Rasim CHP Katılmadı 
Edirne Paçarız Bilgin CHP Katılmadı 
Edirne Uslu Cemaleddin MHP Katılmadı 
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İli Soyadı Adı Pa r t i Oyu 

Elazığ Çetinkaya Mehmet Necati AK Parti Katılmadı 
Elazığ İşbaşaran Feyzi AK Parti Kabul 
Elazığ Öztürk Tahir AK Parti Katılmadı 
Elazığ Septioğlu Faruk AK Parti Katılmadı 
Elazığ Yanılmaz Hamza AK Parti Kabul 
Erzincan Karakelle Sebahattin AK Parti Kabul 
Erzincan Tınastepe Erol CHP Katılmadı 
Erzincan Yıldırım Binali AK Parti Katılmadı 
Erzurum Akdağ Recep AK Parti Kabul 
Erzurum Aksak Muhyettin AK Parti Kabul 
Erzurum Aydın Saadettin AK Parti Kabul 
Erzurum Dağcı Çığlık Fazilet AK Parti Kabul 
Erzurum Ertugay Zeki MHP Katılmadı 
Erzurum Gülyurt Muzaffer AK Parti Kabul 
Erzurum Kavaz İbrahim AK Parti Kabul 
Eskişehir Asil Beytullah MHP Katılmadı 
Eskişehir İçli Hüseyin Tayfun Bağımsız Katılmadı 
Eskişehir Mercan Hasan Murat AK Parti Katılmadı 
Eskişehir Öztürk Emin Nedim AK Parti Kabul 
Eskişehir Sönmez Fehmi Murat CHP Katılmadı 
Eskişehir Unakıtan Kemal AK Parti Katılmadı 
Gaziantep Ağyüz Yaşar CHP Kabul 
Gaziantep Durdu Mahmut AK Parti Kabul 
Gaziantep Ekici Akif CHP Katılmadı 
Gaziantep Erdoğan Mehmet AK Parti Kabul 
Gaziantep Mazıcıoğlu Halil AK Parti Kabul 
Gaziantep Müftüoğlu Özlem AK Parti Katılmadı 
Gaziantep Özdemir Hasan MHP Kabul 
Gaziantep Sarı Mehmet AK Parti Kabul 
Gaziantep Şahin Fatma AK Parti Kabul 
Gaziantep Şimşek Mehmet AK Parti Katılmadı 
Giresun Canikli Nurettin AK Parti Katılmadı 
Giresun Karaibrahim Eşref CHP Katılmadı 
Giresun Özkan Murat MHP Katılmadı 
Giresun Sönmez H. Hasan AK Parti Kabul 
Giresun Temür Ali AK Parti Kabul fMük.} 
Gümüşhane Aydın Kemalettin AK Parti Kabul 
Gümüşhane Doğan Yahya AK Parti Kabul 
Hakkari Geylani Hamit DTP Katılmadı 
Hakkari Özbek Abdulmuttalip AK Parti Kabul 
Hakkari Zeydan Rüstem AK Parti Kabul 
Hatay Çay Fuat CHP Katılmadı 
Hatay Çirkin Süleyman Turan MHP Kabul 
Hatay Durgun Gökhan CHP Katılmadı 
Hatay Ergin Sadullah AK Parti Katılmadı 
Hatay Kahya Abdülhadi AK Parti Kabul 
Hatay Karasayar Orhan AK Parti Kabul 
Hatay Öztürk Mustafa AK Parti Katılmadı 
Hatay Şanverdi Fevzi AK Parti Kabul 
Hatay Yazar Abdulaziz CHP Katılmadı 
Hatay Yılmaz İzzettin MHP Katılmadı 
İsparta Bilgiç Süreyya Sadi AK Parti Kabul 
İsparta Coşkuner Mevlüt CHP Katılmadı 
İsparta Dilek Mehmet Sait AK Parti Kabul 
İsparta Korkmaz Süleyman Nevzat MHP Katılmadı 
İsparta Kurt Haydar Kemal AK Parti Kabul 
Mersin Akkuş Akif MHP Katılmadı 
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Mersin Çelik Behiç MHP Kabul 
Mersin Er Ali AK Parti Katılmadı 
Mersin Gök İsa CHP Katılmadı 
Mersin İnan Ömer AK Parti Kabul 
Mersin Oksal Ali CHP Katılmadı 
Mersin Öztürk Ali Rıza CHP Katılmadı 
Mersin Seçer Vahap CHP Red 
Mersin Şandır Mehmet MHP Katılmadı 
Mersin Tüzmen Kürşad AK Parti Kabul 
Mersin Ural Kadir MHP Katılmadı 
Mersin Üskül Mehmet Zafer AK Parti Katılmadı 
İstanbul Ağırbaş Ayşe Jale DSP Katılmadı 
İstanbul Aksu Abdulkadir AK Parti Katılmadı 
İstanbul Akşener Meral MHP Katılmadı 
İstanbul Akşit Güldal AK Parti Kabul 
İstanbul Arat Necla CHP Katılmadı 
İstanbul A taş Mustafa AK Parti Katılmadı 
İstanbul Ayva Lokman AK Parti Katılmadı 
İstanbul Bağış Egemen AK Parti Katılmadı 
İstanbul Bahçekapılı Ayşe Nur AK Parti Kabul 
İstanbul Başesgioğlu Murat AK Parti Katılmadı 
İstanbul Bayraktar Nusret AK Parti Kabul 
İstanbul Beşli Hüseyin AK Parti Kabul 
İstanbul Birinci Necat AK Parti Kabul 
İstanbul Bol Fuat AK Parti Kabul 
İstanbul Büyükkaya Alaattin AK Parti Katılmadı 
İstanbul Çamuroğlu Reha AK Parti Katılmadı 
İstanbul Çubukçu Nimet AK Parti Katılmadı 
İstanbul Dedegil Alev AK Parti Kabul 
İstanbul Denizolgun Mehmet Beyazıt AK Parti Kabul 
İstanbul Dinçer Ömer AK Parti Katılmadı 
İstanbul Domaç Mehmet AK Parti Katılmadı 
İstanbul Ekren Nazım AK Parti Kabul 
İstanbul Elekdağ Mustafa Şükrü CHP Katılmadı 
İstanbul Erdoğan Recep Tayyip AK Parti Katılmadı 
İstanbul Güllüce İdris AK Parti Kabul 
İstanbul Günay Ertuğrul AK Parti Katılmadı 
İstanbul Gündüz İrfan AK Parti Katılmadı 
İstanbul Hacaloğlu Algan CHP Katılmadı 
İstanbul İncekara Halide AK Parti Katılmadı 
İstanbul Kaçır Ünal AK Parti Kabul 
İstanbul Kalsın Canan AK Parti Katılmadı 
İstanbul Kava Atila MHP Katılmadı 
İstanbul Keleş Birgen CHP Katılmadı 
İstanbul Kesici İlhan CHP Katılmadı 
İstanbul Kılıçdaroğlu Kemal CHP Katılmadı 
İstanbul Kıyıkhk Feyzullah AK Parti Kabul 
İstanbul Koral Recep AK Parti Kabul 
İstanbul Korkmaz Esfender CHP Katılmadı 
İstanbul Kuzu Burhan AK Parti Kabul 
İstanbul Macit Hasan DSP Katılmadı 
İstanbul Melen Mithat MHP Katılmadı 
İstanbul Memecan Mesude Nursuna AK Parti Kabul 
İstanbul Meral Bayram Ali CHP Katılmadı 
İstanbul Mert Hüseyin DSP Katılmadı 
İstanbul Müezzinoğlu Mehmet AK Parti Kabul 
İstanbul Öktem Şinasi CHP Katılmadı 
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İstanbul özpolat Mehmet Ali CHP Katılmadı 
İstanbul Özyürek Mustafa CHP Katılmadı 
İstanbul Piltanoğlu Türköne Özlem AK Parti Katılmadı 
İstanbul Sekmen Mehmet AK Parti Kabul 
İstanbul Serter Fatma Nur CHP Katılmadı 
İstanbul Sevigen Mehmet CHP Katılmadı 
İstanbul Soysal Çetin CHP Katılmadı 
İstanbul Sözen Edibe AK Parti Katılmadı 
İstanbul Şafak Ümit MHP Katılmadı 
İstanbul Şahin İdris Nairn AK Parti Katılmadı 
İstanbul Tamaylıgil Bihlun CHP Katılmadı 
İstanbul Tan Ahmet Bağımsız Katılmadı 
İstanbul Topuz Ali CHP Katılmadı 
İstanbul Torlak Durmuşali MHP Katılmadı 
İstanbul Tuncel Sebahat DTP Katılmadı 
İstanbul Uras Mehmet Ufuk ÖDP Katılmadı 
İstanbul Yağız Süleyman DSP Katılmadı 
İstanbul Yardımcı Hasan Kemal AK Parti Kahul 
İstanbul Yazıcı Hayati AK Parti Kabul 
İstanbul Yıldız Sacid CHP Katılmadı 
İstanbul Yiğit İbrahim AK Parti Kabul 
İzmir Aksoy Taha AK Parti Kabul 
İzmir Anadol Kıvılcım Kemal CHP Katılmadı 
İzmir Arıtman Canan CHP Katılmadı 
İzmir Aydın Mehmet AK Parti Kabul 
İzmir Ayhan Selçuk CHP Katılmadı 
İzmir Bal Şenol MHP Katılmadı 
İzmir Baratalı Bülent CHP Katılmadı 
İzmir Birgün Recai Bağımsız Katılmadı 
İzmir Ersin Ahmet CHP Katılmadı 
İzmir Erten Abdurrezzak CHP Katılmadı 
İzmir Gönül Mehmet Vecdi AK Parti Katılmadı 
İzmir Hasgür İbrahim AK Parti Katılmadı 
İzmir Hotar Göksel Fatma Seniha Nükhet AK Parti Katılmadı 
İzmir Kalkan Erdal AK Parti Kabul 
İzmir Katmerci İsmail AK Parti Katılmadı 
İzmir Mumcu Şükran Güldal CHP Katılmadı 
İzmir Oyan Oğuz CHP Katılmadı 
İzmir Öztürk Harun DSP Katılmadı 
İzmir Sipahi Kamil Erdal MHP Katılmadı 
İzmir Susam Mehmet Ali CHP Katılmadı 
İzmir Tanrıkulu Ahmet Kenan MHP Katılmadı 
İzmir Tekelioğlu Mehmet Sayım AK Parti Kabul 
İzmir Vural Oktay MHP Katılmadı 
İzmir Yemişçi Tuğrul AK Parti Katılmadı 
Kars Dağdaş Gürcan MHP Katılmadı 
Kars Güven Mahmut Esat AK Parti Kabul 
Kars Karabayır Zeki AK Parti Katılmadı 
Kastamonu Altan Hasan AK Parti Kabul 
Kastamonu Köylü Hakkı AK Parti Kabul 
Kastamonu Serdaroğlu Mehmet MHP Katılmadı 
Kastamonu Sıvacıoğlu Musa AK Parti Kabul 
Kayseri Çakmakoğlu Sabahattin MHP Katılmadı 
Kayseri Elitaş Mustafa AK Parti Kabul 
Kayseri Karayel Yaşar AK Parti Kabul 
Kayseri Kulkuloğlu Mehmet Şevki CHP Katılmadı 
Kayseri öksüzkaya Ahmet AK Parti Kabul 
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Kayseri Yakut Sadık AK Parti Kabul 
Kayseri Yıldız Taner AK Parti Katılmadı 
Kırklareli Barış Tansel CHP Red 
Kırklareli Dibek Turgut CHP Red 
Kırklareli Sarıçam Ahmet Gökhan AK Parti Katılmadı 
Kırşehir Arslan Mikail AK Parti Katılmadı 
Kırşehir Çalışkan Abdullah AK Parti Kabul 
Kırşehir Çobanoğlu Metin MHP Katılmadı 
Kocaeli Ayar Eyüp AK Parti Kabul 
Kocaeli Baştopçu Muzaffer AK Parti Kabul 
Kocaeli Durmuş Cumali MHP Katılmadı 
Kocaeli Erenkaya Hikmet CHP Katılmadı 
Kocaeli Ergün Nihat AK Parti Katılmadı 
Kocaeli Gönül Azize Sibel AK Parti Kabul 
Kocaeli Işık Fikri AK Parti Kabul 
Kocaeli Pepe Osman AK Parti Katılmadı 
Kocaeli Selvi Mehmet Cevdet CHP Katılmadı 
Konya Angı Hasan AK Parti Kabul 
Konya Bal Faruk MHP Katılmadı 
Konya Büyükakkaşlar Ahmet AK Parti Katılmadı 
Konya Candan Muharrem AK Parti Kabul 
Konya Çetinkaya Abdullah AK Parti Kabul 
Konya Erdem Orhan AK Parti Kabul 
Konya Güçlü Sami AK Parti Kabul 
Konya Kabakçı Mustafa AK Parti Kabul 
Konya Kalaycı Mustafa MHP Katılmadı 
Konya Kart Atilla CHP Katılmadı 
Konya Öksüz Özkan AK Parti Kabul 
Konya Özkul Kerim AK Parti Katılmadı 
Konya Öztürk Ali AK Parti Kabul 
Konya Tuna Hüsnü AK Parti Katılmadı 
Konya Tüfekçi Harun AK Parti Kabul 
Konya Türkmenoğlu Ayşe AK Parti Kabul 
Kütahya Aksoy Soner AK Parti Kabul 
Kütahya Biçer İsmail Hakkı AK Parti Kabul 
Kütahya Işık Alim MHP Katılmadı 
Kütahya Kinay Hasan Fehmi AK Parti Kabul 
Kütahya Ordu Hüsnü AK Parti Katılmadı 
Kütahya Tuğcu Hüseyin AK Parti Kabul 
Malatya Aslanoğlu Ferit Mevlüt CHP Red 
Malatya Çalık Öznur AK Parti Kabul 
Malatya Fındıklı Mahmut Mücahit AK Parti Kabul 
Malatya Koca İhsan AK Parti Katılmadı 
Malatya Ölmeztoprak Fuat AK Parti Kabul 
Malatya Öz Ömer Faruk AK Parti Kabul 
Malatya Şahin Mehmet AK Parti Kabul 
Manisa Akçay Erkan MHP Kabul 
Manisa Arınç Bülent AK Parti Katılmadı 
Manisa Berber Recai AK Parti Kabul 
Manisa Bilen ismail AK Parti Kabul 
Manisa Çerçi Mehmet AK Parti Kabul 
Manisa Enöz Mustafa MHP Kabul 
Manisa Mengü Şahin CHP Katılmadı 
Manisa Orhan Ahmet MHP Katılmadı 
Manisa Tanrıverdi Hüseyin AK Parti Kabul 
Manisa Yetenç Mustafa Erdoğan Bağımsız Katılmadı 
Kahramanmaraş Arıkan Fatih AK Parti Kabul 
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Kahramanmaraş Doğan Avni AK Parti Kabul 
Kahramanmaraş Kaynak Veysi AK Parti Katılmadı 
Kahramanmaraş Özbolat Durdu CHP Katılmadı 
Kahramanmaraş Pakdil Nevzat AK Parti Katılmadı 
Kahramanmaraş Paksoy Mehmet Akif MHP Katılmadı 
Kahramanmaraş Sağlam Mehmet AK Parti Kabul 
Kahramanmaraş Tathbal Cafer AK Parti Katılmadı 
Mardin Ayna Emine DTP Katılmadı 
Mardin Şahkulubey Gönül Bekin AK Parti Kabul 
Mardin Çelebi Süleyman AK Parti Kabul (Mük.) 
Mardin Demir Mehmet Halit AK Parti Katılmadı 
Mardin Türk Ahmet DTP Katılmadı 
Mardin Yüksel Cüneyt AK Parti Katılmadı 
Muğla Arslan Ali CHP Katılmadı 
Muğla Ergin Gürol CHP Katılmadı 
Muğla Ergun Metin MHP Katılmadı 
Muğla Hıdır Mehmet Nil AK Parti Kabul 
Muğla Özden Yüksel AK Parti Kabul 
Muğla Topuz Fevzi CHP Katılmadı 
Muş Karayağız Seracettin AK Parti Kabul 
Muş Sakık Sırrı DTP Katılmadı 
Muş Yaman M. Nuri DTP Katılmadı 
Muş Yılmaz Medeni AK Parti Kabul 
Nevşehir Dede Mahmut AK Parti Kabul 
Nevşehir Feralan Ahmet Erdal AK Parti Kabul 
Nevşehir Köybaşı Rıtvan AK Parti Kabul 
Niğde Göksel İsmail AK Parti Katılmadı 
Niğde İnan Mümin MHP Katılmadı 
Niğde Selamoğlu Muharrem AK Parti Kabul 
Ordu Fatsa Eyüp AK Parti Kabul 
Ordu Güler Mehmet Hilmi AK Parti Katılmadı 
Ordu Güner Rahmi CHP Katılmadı 
Ordu Hamarat Mustafa AK Parti Kabul 
Ordu Yalçın Rıdvan MHP Katılmadı 
Ordu Yılmaz Ayhan AK Parti Kabul (MükJ 
Ordu Yılmaz Enver AK Parti Katılmadı 
Rize Bayramoğlu Bayram Ali AK Parti Kabul 
Rize Çırakoğlu Lütfı AK Parti Kabul 
Rize Yılmaz Ahmet Mesut Bağımsız Katılmadı 
Sakarya Cebeci Erol Aslan AK Parti Katılmadı 
Sakarya Çelik Hasan Ali AK Parti Kabul 
Sakarya Dişli Şaban AK Parti Kabul 
Sakarya Kutluata Münir MHP Katılmadı 
Sakarya Üstün Ayhan Sefer AK Parti Kabul 
Sakarya Yıldırım Recep AK Parti Kabul 
Samsun Binici Suat CHP Katılmadı 
Samsun Çakır Osman MHP Katılmadı 
Samsun Demir Cemal Yılmaz AK Parti Kabul 
Samsun Demir Mustafa AK Parti Katılmadı 
Samsun Kılıç Suat AK Parti Katılmadı 
Samsun Koç Ahmet Haluk CHP Katılmadı 
Samsun Öztürk Fatih AK Parti Kabul 
Samsun Şahinoğlu Birnur AK Parti Kabul 
Samsun Yeni Ahmet AK Parti Kabul 
Siirt Demirkıran Afif AK Parti Kabul 
Siirt Helvacıoğlu Mehmet Yılmaz AK Parti Kabul 
Siirt Özçelik Osman DTP Katılmadı 
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Sinop Altay Engin CHP Katılmadı 
Sinop Dodurgalı Abdurrahman AK Parti Kabul 
Sinop Tıngıroğlu Kadir AK Parti Katılmadı 
Sivas Açıkalın Mehmet Mustafa AK Parti Katılmadı 
Sivas Kılıç Osman AK Parti Kabul 
Sivas Özdemir Malik Ecder CHP Katılmadı 
Sivas Uzun Selami AK Parti Kabul 
Sivas Yerlikaya Hamza AK Parti Kabul (Mük.) 
Tekirdağ Akbulut Tevfık Ziyaeddin AK Parti Kabul 
Tekirdağ Nalcı Kemalettin MHP Katılmadı 
Tekirdağ Öztrak Faik CHP Katılmadı 
Tekirdağ Tay lan Necip AK Parti Kabul 
Tekirdağ Tütüncü Enis CHP Katılmadı 
Tokat Aslan Zeyid AK Parti Kabul 
Tokat Ayalan Şükrü AK Parti Katılmadı 
Tokat Demir Osman AK Parti Kabul 
Tokat Diren Orhan Ziya CHP Katılmadı 
Tokat Doğru Reşat MHP Katılmadı 
Tokat Gülsün Hüseyin AK Parti Kabul 
Tokat Yüksel Dilek AK Parti Kabul 
Trabzon Aykan Asım AK Parti Kabul 
Trabzon Cumur Mustafa AK Parti Kabul 
Trabzon Erdöl Cevdet AK Parti Kabul 
Trabzon Göktaş Kemalettin AK Parti Katılmadı 
Trabzon Hamzaçebi Mehmet Akif CHP Katılmadı 
Trabzon Özak Faruk Nafiz AK Parti Katılmadı 
Trabzon Seymenoğlu Safiye AK Parti Kabul 
Trabzon Yunusoğlu Süleyman Latif MHP Katılmadı 
Tunceli Genç Kamer Bağımsız Katılmadı 
Tunceli Halis Şerafettin DTP Katılmadı 
Şanlıurfa Akman Yahya AK Parti Kabul 
Şanlıurfa Başak Ramazan AK Parti Kabul 
Şanlıurfa Binici İbrahim DTP Katılmadı 
Şanlıurfa Cevheri Sabahattin AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa Eyyüpoğlu Seyit Bağımsız Katılmadı 
Şanlıurfa Gülpınar Eyyüp Cenap AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa İzol Zülfıkar AK Parti Kabul 
Şanlıurfa Kuş Mustafa AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa önen Abdulkadir Emin AK Parti Kabul 
Şanlıurfa Aktemur Özyavuz Çağla AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa Yetkin Abdurrahman Müfit AK Parti Kabul 
Uşak Coşkunoğlu Osman CHP Katılmadı 
Uşak Çetin Mustafa AK Parti Kabul 
Uşak Uslu Nuri AK Parti Kabul 
Van Ahun Kerem AK Parti Kabul 
Van Çelik Hüseyin AK Parti Katılmadı 
Van Dinçer İkram AK Parti Kabul 
Van Kurtulan Fatma DTP Katılmadı 
Van Orhan Gülsen AK Parti Katılmadı 
Van Türkmenoğlu Kayhan AK Parti Kabul 
Van Üçer Özdal DTP Katılmadı 
Yozgat Akgül Abdulkadir AK Parti Kabul 
Yozgat Bozdağ Bekir AK Parti Kabul 
Yozgat Coşkun Osman AK Parti Kabul 
Yozgat Çiçek Mehmet AK Parti Katılmadı 
Yozgat Ekici Mehmet MHP Katılmadı 
Yozgat Öztürk Mehmet Yaşar Türkiye Partisi Katılmadı 
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Zonguldak Erdoğan Fazlı AK Parti Katılmadı 

Zonguldak Kocal Ali CHP Katılmadı 

Zonguldak Köktürk Ali İhsan CHP Katılmadı 
Zonguldak Toptan Koksal AK Parti Katılmadı 

Zonguldak Türkmen Polat AK Parti Katılmadı 

Aksaray Açıkgöz Ruhi AK Parti Katılmadı 
Aksaray Alaboyun Ali Rıza AK Parti Katılmadı 

Aksaray Ertuğrul Osman MHP Katılmadı 

Aksaray tnceöz İlknur AK Parti Katılmadı 
Bayburt Battal Fetani AK Parti Kabul 

Bayburt Güney Ülkü Gökalp AK Parti Katılmadı 

Karaman Akgün Mevlüt AK Parti Kabul 

Karaman Çalış Hasan MHP Kabul 

Karaman Elvan Lütfı AK Parti Kabul 

Kırıkkale Durmuş Osman MHP Katılmadı 
Kırıkkale Erdem Vahit AK Parti Katılmadı 

Kırıkkale Kıratlı Turan AK Parti Kabul 

Kırıkkale Özbayrak Mustafa AK Parti Katılmadı 
Batman Ata Ayla Akat DTP Katılmadı 

Batman Ekmen Mehmet Emin AK Parti Kabul 
Batman İnal Ahmet AK Parti Kabul 
Batman Yıldız Bengi DTP Katılmadı 
Şırnak Bayındır Sevahir DTP Katılmadı 
Şırnak Kaplan Hasip DTP Katılmadı 
Şırnak Şeyda Abdullah Veli AK Parti Kabul 
Bartın Tunç Yılmaz AK Parti Kabul 
Bartın Yalçınkaya Muhammet Rıza CHP Katılmadı 
Ardahan Kaya Saffet AK Parti Katılmadı 
Ardahan Öğüt Ensar CHP Katılmadı 
İğdır Buldan Pervin DTP Katılmadı 
İğdır Güner Ali AK Parti Kabul 
Yalova Evcin İlhan AK Parti Kabul 
Yalova tnce Muharrem CHP Katılmadı 
Karabük Ceylan Mehmet AK Parti Katılmadı 
Karabük Ünal Cumhur AK Parti Kabul 
Karabük Ünal Mustafa AK Parti Kabul 
Kilis Devecioğlu Hüseyin AK Parti Katılmadı 
Kilis Kara Hasan AK Parti Kabul 
Osmaniye Bahçeli Devlet MHP Katılmadı 
Osmaniye Coşkun Hakan MHP Katılmadı 
Osmaniye Doğruer İbrahim Mete AK Parti Katılmadı 
Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK Parti Katılmadı 
Düzce Erbay Celal AK Parti Kabul 
Düzce Kaşıkoğlu Metin AK Parti Kabul 

Düzce Yakış Yaşar AK Parti Katılmadı 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafindan "Kadastro ve Harita bilgileri yenileme" 
ihalelerinin yapıldığı ve yüksek ciro şartlan nedeniyle çok sayıda firmanın bu ihalelere girmesinin 
engellendiği konusunda çok sayıda bilgi gelmektedir. 

Sözkonusu ihalelerde bazı şehirlerdeki birkaç ilçenin birleştirilip tek parça olarak ihaleye 
çıkıldığı ve bu şekilde belli fırmalann adres gösterildiği endişeleri bulunmaktadır. 

Bu hususlar çerçevesinde; 

1- İhalelere bu şartlarda çıkılmasının haklı gerekçeleri nelerdir? Bu konudan bilginiz var 
mıdır? Bu ihale yönteminin değiştirilmesi konusunda yeniden bir çalışma yapılacak mıdır? 

2- Bu tür yüksek ciro şartı nedeniyle ihalelerin belli firmalara yönlendirildiği veya adres 
gösterildiği şeklindeki ifadelerle oluşan iddia ve endişeler nasıl giderilecektir? 

3- Bu yıl içinde yapılan ihaleleri alan firmalann isimleri ve ciroları, aldıkları şehirler itibari 
ile nedir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610//OO^ /£/6/2009 
Konu : Adana Milletvekili 

Yılmaz TANKUT'un 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.05.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13239 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT'un Bakanlığıma yöneltmiş olduğu, T.B.M.M. 
7/7888 Esas No'lu yazılı som önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
Cevap Yazısı 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bazı ihalelerine 

ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir 'in cevabı (7/7888) 
06/05/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa DEMİR tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince 
saygılarımla arz ederim. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN YILMAZ TANKUT'UN 
T.B.M.M. 7/7888 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından "Kadastro ve Harita bilgileri yenileme" 
ihalelerinin yapıldığı ve yüksek ciro şartları nedeniyle çok sayıda firmanın bu ihalelere girmesinin 
engellendiği konusunda çok sayıda bilgi gelmektedir. 

Söz konusu ihalelerde bazı şehirlerdeki birkaç ilçenin birleştirilip tek parça olarak ihaleye 
çıkıldığı ve bu şekilde belli firmaların adres gösterildiği endişeleri bulunmaktadır. 

Bu hususlar çerçevesinde; 

1- İhalelere bu şartlarda çıkılmasının haklı gerekçeleri nelerdir? Bu konudan bilginiz var 
mıdır? Bu ihale yönteminin değiştirilmesi konusunda yeniden bir çalışma yapılacak mıdır? 

2- Bu tür yüksek ciro şartlan nedeniyle ihalelerin belli firmalara yönlendirildiği veya adres 
gösterildiği şeklindeki ifadelerle oluşan iddia ve endişeler nasıl giderilecektir? 

3- Bu yıl içinde yapılan ihaleleri alan firmalann isimleri ve cirolan, aldıklan şehirler itibari 
ile nedir? 

CEVAPLAR: 

1- Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) kapsamında yapılan ihaleler İkraz 
Anlaşması gereği, Dünya Bankası Satm Alma Usul ve Esaslanna göre ve Ulusal Rekabetçi İhale 
Yöntemi'ne (NCB) uygun olarak yapılmaktadır. 

İhalelerde esas olan, işin ihalenin taahhüt edildiği süre ve teknik şartnamede öngörülen 
kalitede bitirilmesidir. Bu amaçla yüklenici firmalann teknik gücü, eleman, donanım, bilgi 
birikimi, benzer nitelik ve kapasitede iş bitirmiş olması ve ihale surecini aksatmayacak sermaye 
birikimine sahip olması hususlan aranılmaktadır. Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi 
(TKMP) kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde yeterlilik kriterlerinin belirlenmesinde 
gerçekleştirilecek ihalenin büyüklüğü ve zorluğu gibi hususlar dikkate alınarak karar 
verilmektedir. İhaleler bütün sonuçlan ile her türlü incelemeye ve bilgilenmeye açık, ilan ve 
serbest rekabet ilkelerine göre gerçekleştirilmektedir. Aynca, hazırlanan ihale dokümanlan için 
Dünya Bankasının Uygun Görüşü de alınmaktadır. 

2-Yukanda da açıklandığı üzere diğer yeterlilik kriterleri ile birlikte ciro için istenen bedel, 
ihale paketinin büyüklüğüne ve kapsamına göre değişmektedir. Belirlenen yeterlilik şartlan İkraz 
Anlaşması gereği Dünya Bankası Uygun Görüşü alınarak ilan edilmektedir. 2003 yılından beri 
yapılan benzer ihalelerde 225 firma iş almış ve yapmış bulunmaktadır. 

3T. Bu yıl içinde ilk planlanan ihaleler 18.05.2009 ve 20.05.2009 tarihlerinde yapılmış olup, 
ihale kön^isyonlannca değerlendirmesi devam ettiğinden henüz bir sözleşme yapılmamıştır. 
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2.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, TOKİ'den sosyal konut alanların ödeme 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in 
cevabı (7/7974) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Anayasanın 98. ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 99.maddeleri 
uyarınca Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Konut sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaş devlet güvencesi sebebiyle son 
yıllarda sıkçaj TOKİ'yi tercih etmektedir. Ancak düşük faizlerle, uygun fiyata konut 
edindirmeyi vaat eden TOKİ'ye ödenen ev taksitleri, yaşanan ekonomik kriz ortamında birçok 
vatandaş için gelirini artan boyutlara ulaşmıştır. ,. 

Ev sahibi olmak için TOKİ'ye borçlanan vatandaş artık borçlarını ödeyemez duruma 
gelmiş, aylardır yaşanan kriz sebebiyle birçok borçlu teslim törenlerinde aldıkları 
anahtarlarını iade etmek zorunda kalmıştır. Asgari ücretle ya da düşük gelirle çalışan bir 
ücretlinin TOKİ konut taksitlerini normal koşullarda bile ödemesi zorken, içinde 
bulunduğumuz ekonomik koşullarda bu taksitlerin ödenebilmesinin imkanı yoktur. Krizin 
yarattığı ekonomik bunalımı görmezden gelen hükümet, bu alanda da gerçekçi çözümler 
üretememekte, aylardır çözüm bekleyen konuya duyarsız kalmaktadır. 

1- Dar gelirli vatandaşa yönelik olduğu öne sürülen konutların aylık taksitlerinin herhangi bir 
konutun aylık taksitinden daha uygun olmadığı görülmektedir. Giderek daha borçlu bir hayat 
süren vatandaşın, ekonomik kriz koşullarında TOKİ'nin ev taksitlerini ödeyebilmesini 
bekliyor musunuz? 

2- TOKİ'ye olan borçlarını zamanında ödeyemeyen ya da ödemekte zorlanan borçlularla ilgili 
hükümetinizce yürütülen bir çalışma var mıdır? 

3-Ekonomik kriz süresince taksitlerin yeniden yapılandırılması gibi bir uygulama neden 
hayata geçirilememektedir? 

4-TOKİ'ye olan borçlarım ödeyememiş vatandaşlarımızın mağduriyetinin aylardır kamuoyu 
gündemini meşgul etmesine rağmen konuya neden kayıtsız kanmaktadır? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

_ Sayı :B.02.0.001/ 3 18.06.2009 
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ :01/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7974-13383/29005 

sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili Sn. Av. Mehmet Fatih ATAY'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/7974 sayılı yazıh soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. MEHMET FATİH ATAYTN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİPERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ" 

7/7974 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABİ 

SORU : Konut sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaş devlet güvencesi 
sebebiyle son yıllarda sıkça TOKİ'yi tercih etmektedir. Ancak, düşük 
faizlerle, uygun fiyata konut edindirmeyi vaat eden TOKİ'ye ödenen ev 
taksitleri, yaşanan ekonomik kriz ortamında birçok vatandaş için gelirini 
artan boyutlara ulaşmıştır. 
Ev sahibi olmak için TOKİ'ye borçlanan vatandaş artık borçlarını ödeyemez 
duruma gelmiş, aylardır yaşanan kriz sebebiyle birçok borçlu teslim 
törenlerinde aldıkları anahtarlarını iade etmek zorunda kalmıştır. Asgari 
ücretle ya da düşük gelirle çalışan bir ücretlinin TOKİ konut taksitlerini 
normal koşullarda bile ödemesi zorken, içinde bulunduğumuz ekonomik 
koşullarda bu taksitlerin ödenebilmesinin imkanı yoktur. Krizin yarattığı 
ekonomik bunalımı görmezden gelen hükümet, bu alanda da gerçekçi 
çözümler üretememekte, aylardır çözüm bekleyen konuya duyarsız 
kalmaktadır. 
Bu çerçevede; 
Dar gelirli vatandaşa yönelik olduğu öne sürülen konutların aylık 
taksitlerinin herhangi bir konutun aylık taksitinden daha uygun olmadığı 
görülmektedir. Giderek daha borçlu bir hayat süren vatandaşın, ekonomik 
kriz koşullarında TOKİ'nin ev taksitlerini ödeyebilmesini bekliyor 
musunuz? 
TOKİ'ye olan borçlarını zamanında ödeyemeyen ya da ödemekte zorlanan 
borçlularla ilgili hükümetinizce yürütülen bir çalışma var mıdır? 

Ek-Yazı 
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Ekonomik kriz süresince taksitlerin yeniden yapılandırılması gibi bir 
uygulama neden hayata gecirilememektedir? 
TOKİ'yc olan borçlarını ödeyememiş vatandaşlarımızın mağduriyetinin 
aylardır kamuoyu gündemini meşgul etmesine rağmen konuya neden kayıtsız 
kalınmaktadır? 

CEVAP : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
olma hakkına dair 56. ve 57. maddelerinden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

TOKİ'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte konut ve kentleşme 
sorunlarının çözüm önceliklerinde değişiklikler olmuş ve İdarenin, konut ve 
kentleşme sorununun tüm boyutlarında faaliyette bulunmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, konut üretimi ve planlı kentleşme 
birlikte ele alınarak, 2002 yılının sonunda ulusal düzeyde bir konut planlama 
programı hazırlanmıştır. Bu program uyarınca, dar ve orta gelirli vatandaşların 
konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir konut 
seferberliği başlatılmıştır. 

Konut seferberliği kapsamında, devletin konut politikalarının uygulanmasında 
sektörde görevli tek kamu kuruluşu olan TOKİ tarafından, resmi istatistiklere göre 
ülkemizde 2-2,5 milyon olduğu tahmin edilen acil konut ihtiyacının %5 ila 
%10'nu karşılama hedefiyle, ilk etapta 250 bin konutluk ve bu hedefin kısa 
zamanda aşılması üzerine de daha sonra 500 bin konuta çıkarılan bir projeksiyon 
hazırlanmıştır. 

Bu itibarla, TOKİ, Ocak 2003 - 15 Haziran 2009 tarihleri arasında 81 il, 540 ilçe, 
1.253 şantiyede toplam 360.903 adet konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. 
Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 15 adet şehir demektir. 

Ayrıca, İdare tarafından, 360.903 adet konutla birlikte; 
S 488 Okul (14.464 derslikli) (anaokulu, ilköğretim, lise), 
S 474 Spor Salonu, 
S 35 Kütüphane, 
S 337 Ticaret Merkezi, 
/ 43 Hastane, 
• 75 Sağlık Ocağı, 
S 29 Yurt ve Pansiyon (7.752 Kişilik), 
• 15 Sevgi Evi (240 bina), 
S 10 Engelsiz Yaşam Merkezi (159 bina), 
/ 271 Cami 

inşaatı başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 

TOKİ, yürüttüğü konut uygulamaları ile sayısı 400'ü aşan yerel ve ulusal ölçekli 
pek çok yüklenici firmaya sektörde iş imkanı yaratmış ve bu uygulamalarla 
doğrudan ve dolaylı olmak üzere 800 bin kişilik istihdam sağlamıştır. 

Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları 
ile hedeflenen; mevcut piyasa koşulları ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşulları ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır. 
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TOKİ, uygulamaları kapsamında yürüttüğü her bir toplu konut projesinde, 
projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate alarak, satış 
koşullarını belirlemekte, değişken fiyat endeksi kullanmakta ve inşaat 
halindeyken konutu kredilendirerek, satışa sunmaktadır. 

İdare, özellikle yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik sosyal konut 
projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve satış koşullan 
koyarak, hedef kitleye uygun satış politikası uygulanmasına azami özen 
göstermektedir. 

TOKİ yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik geliştirdiği sosyal konut projeleri 
çerçevesinde satışa sunduğu konutların fiyatlarını, kar amacı gütmeden ve sadece 
maliyet bedelini dikkate alarak belirlemektedir. 

TOKİ tarafından yürütülen bu modelde, konut bedelinin %10 ile %40'lık kısmı, 
hedef kitlenin ödeme gücü gözönüne alınarak, peşin olarak tahsil edilmekte ve 
konut bedelinin geri kalan kısmı ise 36 ile 240 aylık vadelere yayılmaktadır. 

TOKİ'nin 2003 yılından sonraki uygulamalarında yoksul ve alt gelir grubu da 
hedef grup içine dahil edilerek, peşinatsız/düşük peşinatlı ve 240 aya varan uzun 
vadelere sahip yeni konut sunum stratejisi geliştirilmiştir. 

Yoksul ve alt gelir grubuna yönelik projelerde, hedef grubun ödeme gücü 
gözönüne alınarak, taksit ödemeleri, konutların anahtar teslim tarihinden sonra 
başlatılmaktadır. İdarenin orta gelir grubuna yönelik projelerinde ise konut taksit 
ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibanyla başlatılmaktadır. 

Diğer taraftan, TOKİ, konut satış hasılatları ve kredi geri dönüşleri ile genel 
bütçeden aldığı kısıtlı paylarla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

TOKİ, kısıtlı kaynaklan ile sistemin eksik parçasını tek başına doldurma gayreti 
içerisindedir. Görüleceği gibi, özellikle yoksul ve alt gelir gruplarının konut 
ihtiyacının karşılanmasında TOKİ uygulamalarının önemi bir kere daha ortaya 
çıkmaktadır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke deneyimleri, günümüzde yoksul ve dar gelirli 
kesimin konut edinmesinin büyük ölçüde kamu sübvansiyonlanyla 
gerçekleşebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, yoksul ve dar gelirli kesimin 
konut ihtiyacının karşılanması, ayrı bir programla ve sübvansiyonlu bir yapı 
içinde ele alınmaktadır. 

TOKİ uygulamaları içerisinde, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, yoksul ve alt 
gelir gruplarına yönelik sübvansiyonlu uygulamalar yapılmaktadır. Ancak, takdir 
edileceği gibi, kamu kaynağı kullanıldığı hususu da dikkate alındığında, alıcı 
grubunun gelir düzeyinin, yoksul ve alt gelir olarak nitelendirilen grubun gelir 
düzeyinin üzerinde olan daha üst gelir dilimleri için sübvansiyon doğuran bir 
uygulama istenmesinin sosyal devlet mantığı ile örtüşmediği 
değerlendirilmektedir. 
Bu çerçevede, yoksul ve alt gelir grubuna yönelik İdare projelerinde, halihazırda 
yürütülen İdare uygulaması doğrultusunda, konut taksit ödemeleri anahtar teslim 
tarihinden sonra başlatıldığından, soru önergesinde yer alan ek fayda zaten 
kendilerine sunulmuştur. Öte yandan, daha üst gelir gruplarına yönelik projelerde 
konut taksit ödemelerinin ertelenmesi durumunda ise soru önergesinde ileri 
sürülen teleplerin, ulaşılmak istenen amaca hizmet etmeyeceği düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, TOKİ tarafından ülke genelinde başlatılan bu kadar geniş 
çaplı konut seferberliği kapsamında, doğal olarak, bazen, İdarenin insiyatifinin 
dışında, daha önceden öngörülemeyen ve istenmeyen bir takım aksamalar 
yaşanabilmektedir. Ancak, TOKİ, çok hızlı bir şekilde bu durumlann üzerine 
giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle yerine getirmektedir. 
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Bu doğrultuda, İdarenin öngörüsü dışında inşaat süresi uzayan ve teslim süresi 
geciken bazı toplu konut uygulamalarında, konut taksit ödemeleri, zaten, 
konutların teslim tarihine kadar durdurulmaktadır. 

Ayrıca, bilineceği üzere, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
uyarınca, konut satış kampanyaları da anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

4077 sayılı Kanunun Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarını 
Düzenleyen Yönetmeliğinin "Cayma Hakkı" başlıklı 14.maddesinde, "düzenlenen 
kampanyalarda, tüketicilere malın veya hizmetin teslim veya ifa edilmemesi 
koşulu ile tüketicinin bu talebini satıcı veya sağlayıcıya noter aracılığı ile ya da 
iadeli-taahhütlü mektup ile bildirmesinden sonra, satıcı veya sağlayıcının, mal 
veya hizmetin teslim veya ifa tarihini geçmemek şartıyla, tüketicinin ödemiş 
olduğu tüm bedeli ve kıymetli evrakı tüketiciye iade etmekte yükümlü olduğu" 
hükme bağlanmıştır. 

Kaldı ki, TOKİ uygulamalarında, 4077 sayılı Kanunun öngördüğü süreden bile 
daha uzun bir zaman dilimi için yani, sadece konutun anahtar teslimine kadarki 
süre için değil, alıcının borcunun bitmesini müteakip yapılacak mülkiyet (tapu) 
devrine kadarki geniş bir zaman dilimi için konut alıcılarına "cayma hakkı" 
kullanımı tanınmıştır. İdare ile konut alıcıları arasında imzalanan Gayrimenkul 
Satış Sözleşmelerinde "alıcı, eğer ister ise mülkiyet devredilinceye kadar 
gayrimenkulu İdareye iade edebilir" denilerek, bu husus hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, konut alıcıları, anılan madde uyarınca, talep etmeleri durumunda, 
konutlarını TOKİ'ye iade edebilme hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan, Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin ilgili maddelerinde yer alan 
hükümler çerçevesinde, konut alıcılarının, konutlarım 3. kişilere devretme hakkı 
da bulunmaktadır. 

Ayrıca, gözönünde bulundurulması gereken diğer bir husus da, İdarenin 
kurulduğu 1984 yılından bugüne kadar satışını gerçekleştirdiği konut ve 
işyerlerinin geri ödemelerinde yüksek bir tahsilat oranı sağlandığıdır. TOKİ'den 
konut satın alan hak sahiplerinden sadece 43 tanesinin Gayrimenkul Satış 
Sözleşmesi, Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması (taksit geri ödemelerinde 
temerrüde düşülmesi, Sözleşme imzalama tarihi itibanyla alıcının üzerinde konut 
olması ve/veya konutun teslim alınmaması., vs...) nedeniyle, fesh edilmiştir. 

TOKİ'nin inşa ettirdiği ve Bankalar aracılığıyla satışa sunduğu konut ve 
işyerlerinin taksit geri ödeme ve fesih işlemleri, alıcılar ile İdare arasında 
imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin ilgili madde hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Taksitlerini ödemede temerrüde düşen alıcılar hakkında Gayrimenkul Satış 
Sözleşmesinin fesihle ilgili 9'uncu maddesi; "Alıcı, Sözleşmeden veya yasalardan 
doğan yükümlülüklerini yerine getirmezse ve İdare'nin yazılı ihtarına rağmen 
ihtar tarihinden itibaren 20 gün içerisinde yerine getirmezse veya 20 gün 
içerisinde yerine getirse bile bu durum bir takvim yılı içinde iki kez tekrar ederse 
İdare işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, Sözleşmeye aykınlığın doğduğu 
tarihten itibaren hiçbir ihtara gerek kalmaksızın, İdare'nin faiz/tazminat talep etme 
hakkı saklıdır." hükmü çerçevesinde işlem tesis edilmektedir. 

Ancak, Sözleşme hükümleri çerçevesinde, taksitlerini ödemede temerrüde 
düştükleri için haklarında yasal takip başlatılan ve hatta İdare lehine sonuçlanan 
Sözleşmenin feshi ve tahliye davalarında bile, konut alıcılarının istemeleri ve 
ödenmemiş taksit borçlarını ödemeleri halinde dava süreci durdurulmakta ve 
konut sahipliliğinin devamı sağlanmaktadır. 

- 4 3 6 -



TBMM B: 107 18 . 6 . 2009 

Bu itibarla, Toplu Konut idaresinin kısıtlı kaynakları ile yeni konut üretiminin ve 
kredilendirilmesinin sağlanabilmesi için idare uygulamalarında, kredi kullanıcıları 
ve konut alıcılarının ödeme güçleri ile İdare kaynağından yapılacak 
sübvansiyonların dengeli bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, TOKİ; mevcut piyasa koşullarıyla konut sahibi olamayan yoksul ve 
alt gelir grubuna yönelik geliştirdiği 'sosyal amaçlı' projelerde, konut alıcılarını 
sübvanse ederken, sözkonusu sosyal amaçlı projeleri finanse etmek ve yeni 
kaynaklar bulmak amacıyla orta ve üst gelir grubuna yönelik geliştirdiği satış 
kabiliyeti yüksek projelerini, devletin sübvansiyonu olmadan ve herhangi bir 
kamu finansmanı da kullanmadan hayata geçirmektedir. 

Devletin konut politikalarının uygulanmasında sektörde tek kamu kuruluşu olarak 
görev yapan TOKİ'nin uygulamalarının devamlılığı ve yıllardır uygulanan bu 
sisteme güvenerek, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın beklentilerinin 
karşılanabilmesi bakımından bu sistemin işlerliğinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

3.- Adana Milletvekili Yümaz Tankut'un, TOKİ ödemelerinde yaşanan sorunlara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/7982) 

12/05/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandmlmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 

Başbakanlık Toplu Konut idaresi (TOKİ) tarafından yürütülen, alt ve orta gelir grubu için 
yapılan sosyal konut müşterilerinin çoğunun emekli ve dar gelirli oldukları bilinmektedir. 

Bu konutların sahibi olabilmek için dişinden tırnağından arttırarak para yatırıp, konut sahibi 
olanlar, geçtiğimiz aylarda daha da artan ekonomik kriz nedeniyle çok sıkıntılı bir tablo ile karşı 
karşıya kalmışlardır. Çoğu emekli olan bu insanlarımız hayatlarının sonbaharında ev sahibi 
olabilmenin sevincini yaşayamamaktadırlaf. Bu insanlarımızın büyük bir kısmının gelir düzeyi 500-
600 TL arasındadır. Bu gelir düzeyi ile açlık sınırı altındaki binlerce insanımız karnım doyuramaz 
iken; sağlık, güvenlik, eğitim, kültür ve sosyal ihtiyaçlarını da karşılamaktan oldukça uzaktır. 

| 
Bu insanlarımız mevcut gelirleri ile ay sonunu getirmeye çalışırken, krizin de etkisiyle ev 

taksitlerini istemederude olsa zaman zaman aksatmaktadırlar. Bir başka deyişle normal taksitlerinden 
2 yada 3 ay geriden gelmektedirler. Bu aksamadan dolayı alacaklı Halk Bankası tarafından ihtar adı 
altında taksitini aksatan her kat malikinden 51.02 TL alınmaktadır. Oysaki alınan bu para ile 
sözkonusu insanlarımız bir hafta geçinebilmekedüier. Bazı sektörlere krizden dolayı bir takım 
kolaylıklar, esneklikle^ sağlanmıştır. Ancak mağdur ve sessiz çoğunluk olan ve binbir güçlükle 
TOKİ'den konut sahibi olmaya çalışan bu insanlarımıza da, geçici de olsa en az 6 ay borç ertelemesi 
gibi esneklik ve kolaylıklar sağlanması, bu insanlarımızı bir nebze olsa rahatlatacak ve geride kalan 
taksitlerim de bu zaman zarfında kapattrabilecektir. 
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Ayrıca son günlerde basında çıkan bazı haberlerde TOKÎ'nin sosyal konut müşterileri, yani alt 
ve orta gelir grubunun sahip olduğu konutları; gerek sıkıntıdan kurtulmak've gerekse taksitleri 
ödeyememelerinden dolayı iade ettikleri görülmektedir. Konutunu iade edenlerin büyük çoğunluğu 
ekonomik krizi gerekçe göstermektedirler. 

Bu hususlar çerçevesinde; 

1- TOKİ'nin veya alacaklı olan bankanın ihtar adı alünda taksitini aksatan her kat malikinden 
51.02 TL alınması konusundan haberiniz var mıdır? 

2- Bu işlem yasal mıdır? Vatandaşların bu işlem için "Bu resmen devlet tarafından 
vatandaşların soyulması anlamındadır" şeklindeki endişeler nasıl giderilecektir? Bu işlemin iptal 
edilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılacak mıdır? 

3- Bu konutları alan ve krizden etkilenen vatandaşlann ödeme sıkıntılarını gidermek için 
taksit ödemelerinin en az 6 ay ertelenmesi sağlanabilir mi? 

4- TOKİ tarafından ödemelerini aksatan konut sahiplerine nasıl ve hangi işlemler 
yapılmaktadır? Bu işlemler konut sahiplerine net bir şekilde anlatılmış mıdır? 

5- özellikle alt ve orta gelir grubu olan vatandaşlarımızın, TOKİ evlerini iade etmeleri 
haberleri doğru mudur? Mayıs 2009 ayına kadar TOKİ'den ev alıp, iade edenlerin sayısı ve bu 
insanların ödediği ve kalan taksit miktarları ne kadardır? 

İLGİ :01/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7982-13429/29096 
saydı yazınız. 

Adana Milletvekili Sn. Yılmaz TANKUT'un Saym Başbakanımıza tevcih ettiği 7/7982 
saydı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/ 3 ^ > 
Konu :Soru önergesi 

18.06.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

iıı ve 
'dımçısı 

K 

Ek-Yazı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYİN YILMAZ TANKUT'UN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/7982 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen, alt ve orta 
gelir grubu için yapılan sosyal konut müşterilerinin çoğunun emekli ve dar 
gelirli oldukları bilinmektedir. 
Bu konutların sahibi olabilmek için dişinden tırnağından arttırarak, para 
yatırıp, konut sahibi olanlar geçtiğimiz aylarda daha da artan ekonomik kriz 
nedeniyle çok sıkıntılı bir tablo ile karşı karşıya kalmışlardır. Çoğu emekli 
olan bu insanlarımız hayatlarının sonbaharında ev sahibi olabilmenin 
sevincini yaşayamamaktadırlar. Bu insanlarımızın büyük bir kısmının gelir 
düzeyi 500-60ÖTL arasındadır. Bu gelir düzeyi ile açlık sının altındaki 
binlerce insanımız karnını doyuranın/ iken; sağlık, güvenlik, eğitim, kültür 
ve sosyal ihtiyaçlarını da karşılamaktan oldukça uzaktır. 
Bu insanlanmız mevcut gelirleri ile ay sonunu getirmeye çalışırken, krizin de 
etkisiyle ev taksitlerini istemeden de olsa zaman zaman aksatmaktadırlar. 
Bir başka deyişle, normal taksitlerinden 2 ya da 3 ay geriden gelmektedirler. 
Bu aksamadan dolayı alacaklı Halk Bankası tarafından ihtar adı altında 
taksidini aksatan her kat malikinden 51,02.-TL alınmaktadır. Oysa ki, alınan 
bu para ile sözkonusu insanlarımız bir hafta geçinebilmektedirler. Bazı 
sektörlere krizden dolayı bir takım kolaylıklar, esneklikler sağlanmıştır. 
Ancak, mağdur ve sessiz çoğunluk olan ve bin bir güçlükle TOKİ'den konut 
sahibi olmaya çalışan bu insanlarımıza da, geçici de olsa en az 6 ay borç 
ertelemesi gibi esneklik ve kolaylıklar sağlanması, bu insanlarımızı bir nebze 
olsa rahatlatacak ve geride kalan taksitlerini de bu zaman zarfında 
kapattırabilecektir. 
Ayrıca, son günlerde basında çıkan bazı haberlerde TOKİ'nin sosyal konut 
müşterileri, yani alt ve orta gelir grubunun sahip olduğu konutları; gerek 
sıkıntıdan kurtulmak ve gerekse taksitleri ödeyememelerinden dolayı iade 
ettikleri görülmektedir. Konutunu iade edenlerin büyük çoğunluğu 
ekonomik krizi gerekçe göstermektedirler. 
Bu hususlar çerçevesinde; 
TOKİ'nin veya alacaklı olan bankanın ihtar adı altında taksidini aksatan her 
kat malikinden 51,02.-TL alınması konusundan haberiniz var mıdır? 
Bu işlem yasal mıdır? Vatandaşların bu işlem için "Bu resmen devlet 
tarafından vatandaşların soyulması anlamındadır" şeklindeki endişeler nasıl 
giderilecektir? Bu işlemin iptal edilmesi konusunda herhangi bir çalışma 
yapılacak mıdır? 
Bu konutları alan ve krizden etkilenen vatandaşların ödeme sıkıntılarını 
gidermek için taksit ödemelerinin en az 6 ay ertelenmesi sağlanabilir mi? 
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TOKİ tarafından ödemelerini aksatan konut sahiplerine nasıl ve hangi 
işlemler yapılmaktadır? Bu işlemler, konut sahiplerine net bir şekilde 
anlatılmış mıdır? 
özellikle alt ve orta gelir grubu olan vatandaşlarımızın, TOKİ evlerini iade 
etmeleri haberleri doğru mudur? Mayıs 2009 ayma kadar TOKİ'den ev alıp, 
iade edenlerin sayısı ve bu insanların Ödediği ve kalan taksit miktarları ne 
kadardır? 

CEVAP : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
olma hakkına dair 56. ve 57. maddelerinden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

TOKİ'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte konut ve kentleşme 
sorunlarının çözüm önceliklerinde değişiklikler olmuş ve İdarenin, konut ve 
kentleşme sorununun tüm boyutlarında faaliyette bulunmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, konut üretimi ve planlı kentleşme 
birlikte ele alınarak, 2002 yılının sonunda ulusal düzeyde bir konut planlama 
programı hazırlanmıştır. Bu program uyarınca, dar ve orta gelirli vatandaşların 
konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir konut 
seferberliği başlatılmıştır. 

Konut seferberliği kapsamında, devletin konut politikalarının uygulanmasında 
sektörde görevli tek kamu kuruluşu olan TOKİ tarafından, resmi istatistiklere göre 
ülkemizde 2-2,5 milyon olduğu tahmin edilen acil konut ihtiyacının %5 ila 
%10'nu karşılama hedefiyle, ilk etapta 250 bin konutluk ve bu hedefin kısa 
zamanda aşılması üzerine de daha sonra 500 bin konuta çıkarılan bir projeksiyon 
hazırlanmıştır. 

Bu itibarla, TOKİ, Ocak 2003 - 15 Haziran 2009 tarihleri arasında 81 il, 540 ilçe, 
1.253 şantiyede toplam 360.903 adet konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. 
Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 15 adet şehir demektir. 

Ayrıca, İdare tarafından, 360.903 adet konutla birlikte; 
S 488 Okul (14.464 derslikli) (anaokulu, ilköğretim, lise), 
* 474 Spor Salonu, 
S 35 Kütüphane, 
S 337 Ticaret Merkezi, 
S 43 Hastane, 
S 75 Sağlık Ocağı, 
/ 29 Yurt ve Pansiyon (7.752 Kişilik), 
/ 15 Sevgi Evi (240 bina), 
S 10 Engelsiz Yaşam Merkezi (159 bina), 
• 271 Cami 

inşaatı başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 
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TOKÎ, yürüttüğü konut uygulamaları ile sayısı 400'ü aşan yerel ve ulusal ölçekli 
pek çok yüklenici firmaya sektörde iş imkanı yaratmış ve bu uygulamalarla 
doğrudan ve dolaylı olmak üzere 800 bin kişilik istihdam sağlamıştır. 

Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları 
ile hedeflenen; mevcut piyasa koşulları ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır. 

TOKİ, uygulamaları kapsamında yürüttüğü her bir toplu konut projesinde, 
projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate alarak, satış 
koşullarını belirlemekte, değişken fiyat endeksi kullanmakta ve inşaat 
halindeyken konutu kredilendirerek, satışa sunmaktadır. 

İdare, özellikle yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik sosyal konut 
projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve satış koşulları 
koyarak, hedef kitleye uygun satış politikası uygulanmasına azami özen 
göstermektedir. 

TOKİ yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik geliştirdiği sosyal konut projeleri 
çerçevesinde satışa sunduğu konutların fiyatlarını, kar amacı gütmeden ve sadece 
maliyet bedelini dikkate alarak belirlemektedir. 

TOKİ tarafından yürütülen bu modelde, konut bedelinin %10 ile %40'lık kısmı, 
hedef kitlenin ödeme gücü gözönüne alınarak, peşin olarak tahsil edilmekte ve 
konut bedelinin geri kalan kısmı ise 36 ile 240 aylık vadelere yayılmaktadır. 

TOKİ'nin 2003 yılından sonraki uygulamalannda yoksul ve alt gelir grubu da 
hedef grup içine dahil edilerek, peşinatsız/düşük peşinatlı ve 240 aya varan uzun 
vadelere sahip yeni konut sunum stratejisi geliştirilmiştir. 

Yoksul ve alt gelir grubuna yönelik projelerde, hedef grubun ödeme gücü 
gözönüne alınarak, taksit ödemeleri, konutların anahtar teslim tarihinden sonra 
başlatılmaktadır. İdarenin orta gelir grubuna yönelik projelerinde ise konut taksit 
ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılmaktadır. 

Diğer taraftan, TOKİ, konut satış hasılatları ve kredi geri dönüşleri ile genel 
bütçeden aldığı kısıtlı paylarla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

TOKİ, kısıtlı kaynakları ile sistemin eksik parçasını tek başına doldurma gayreti 
içerisindedir. Görüleceği gibi, özellikle yoksul ve alt gelir gruplarının konut 
ihtiyacının karşılanmasında TOKİ uygulamalarının önemi bir kere daha ortaya 
çıkmaktadır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke deneyimleri, günümüzde yoksul ve dar gelirli 
kesimin konut edinmesinin büyük ölçüde kamu sübvansiyonlarıyla 
gerçekleşebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, yoksul ve dar gelirli kesimin 
konut ihtiyacının karşılanması, ayrı bir programla ve sübvansiyonlu bir yapı 
içinde ele alınmaktadır. 

TOKİ uygulamaları içerisinde, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, yoksul ve alt 
gelir gruplarına yönelik sübvansiyonlu uygulamalar yapılmaktadır. Ancak, takdir 
edileceği gibi, kamu kaynağı kullanıldığı hususu da dikkate alındığında, alıcı 
grubunun gelir düzeyinin, yoksul ve alt gelir olarak nitelendirilen grubun gelir 
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düzeyinin üzerinde olan daha üst gelir dilimleri için sübvansiyon doğuran bir 
uygulama istenmesinin sosyal devlet mantığı ile örtüşmediği 
değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede, yoksul ve alt gelir grubuna yönelik îdare projelerinde, halihazırda 
yürütülen İdare uygulaması doğrultusunda, konut taksit ödemeleri anahtar teslim 
tarihinden sonra başlatıldığından, soru önergesinde yer alan ek fayda zaten 
kendilerine sunulmuştur. Öte yandan, daha üst gelir gruplarına yönelik projelerde 
konut taksit ödemelerinin ertelenmesi durumunda ise soru önergesinde ileri 
sürülen teleplerin, ulaşılmak istenen amaca hizmet etmeyeceği düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, TOKİ tarafından ülke genelinde başlatılan bu kadar geniş 
çaplı konut seferberliği kapsamında, doğal olarak, bazen, İdarenin insiyatifinin 
dışında, daha önceden öngörülemeyen ve istenmeyen bir takım aksamalar 
yaşanabilmektedir. Ancak, TOKİ, çok hızlı bir şekilde bu durumların üzerine 
giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle yerine getirmektedir. 

Bu doğrultuda, İdarenin öngörüsü dışında inşaat süresi uzayan ve teslim süresi 
geciken bazı toplu konut uygulamalarında, konut taksit ödemeleri, zaten, 
konutların teslim tarihine kadar durdurulmaktadır. 

Ayrıca, bilineceği üzere, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
uyarınca, konut satış kampanyaları da anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

4077 sayılı Kanunun Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarını 
Düzenleyen Yönetmeliğinin "Cayma Hakkı" başlıklı 14.mâddesinde, "düzenlenen 
kampanyalarda, tüketicilere malın veya hizmetin teslim veya ifa edilmemesi 
koşulu ile tüketicinin bu talebini satıcı veya sağlayıcıya noter aracılığı ile ya da 
iadeli-taahhütlü mektup ile bildirmesinden sonra, satıcı veya sağlayıcının, mal 
veya hizmetin teslim veya ifa tarihini geçmemek şartıyla, tüketicinin ödemiş 
olduğu tüm bedeli ve kıymetli evrakı tüketiciye iade etmekte yükümlü olduğu" 
hükme bağlanmıştır. 

Kaldı ki, TOKİ uygulamalarında, 4077 sayılı Kanunun öngördüğü süreden bile 
daha uzun bir zaman dilimi için yani, sadece konutun anahtar teslimine kadarki 
süre için değil, alıcının borcunun bitmesini müteakip yapılacak mülkiyet (tapu) 
devrine kadarki geniş bir zaman dilimi için konut alıcılarına "cayma hakkı" 
kullanımı tanınmıştır. İdare ile konut alıcıları arasında imzalanan Gayrimenkul 
Satış Sözleşmelerinde "alıcı, eğer ister ise mülkiyet devredilinceye kadar 
gayrimenkulu İdareye iade edebilir" denilerek, bu husus hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, konut alıcıları, anılan madde uyarınca, talep etmeleri durumunda, 
konutlarını TOKİ'ye iade edebilme hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan, Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin ilgili maddelerinde yer alan 
hükümler çerçevesinde, konut alıcılarının, konutlarını 3. kişilere devretme hakkı 
da bulunmaktadır. 

Ayrıca, gözönünde bulundurulması gereken diğer bir husus da, İdarenin 
kurulduğu 1984 yılından bugüne kadar satışını gerçekleştirdiği konut ve 
işyerlerinin geri ödemelerinde yüksek bir tahsilat oranı sağlandığıdır. TOKİ'den 
konut satın alan hak sahiplerinden sadece 43 tanesinin Gayrimenkul Satış 
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Sözleşmesi, Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması (taksit geri ödemelerinde 
temerrüde düşülmesi, Sözleşme imzalama tarihi itibanyla alıcının üzerinde konut 
olması ve/veya konutun teslim alınmaması., vs...) nedeniyle, fesh edilmiştir. 

TOKİ'nin inşa ettirdiği ve Bankalar aracılığıyla satışa sunduğu konut ve 
işyerlerinin taksit geri ödeme ve fesih işlemleri, alıcılar ile İdare arasında 
imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin ilgili madde hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Taksitlerini ödemede tememide düşen alıcılar hakkında, İdare ile hak sahipleri 
arasında imzalanan ve bir Örneği alıcıda kalan Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin 
fesihle ilgili 9'uncu maddesi; "Alıcı, Sözleşmeden veya yasalardan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmezse ve İdare'nin yazılı ihtanna rağmen ihtar 
tarihinden itibaren 20 gün içerisinde yerine getirmezse veya 20 gün içerisinde 
yerine getirse bile bu durum bir takvim yılı içinde iki kez tekrar ederse İdare işbu 
Sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, Sözleşmeye aykırılığın doğduğu tarihten 
itibaren hiçbir ihtara gerek kalmaksızın, İdare'nin faiz/tazminat talep etme hakkı 
saklıdır." hükmü çerçevesinde işlem tesis edilmektedir. 

Bu çerçevede, konut alıcılarının üst üste 2 taksidi ödememeleri halinde, satışa 
aracılık eden Banka vasıtasıyla, Noter kanalıyla çekilen ihtarnamelerde alıcılara 
verilen süreler içinde ödeme sağlanamaması durumunda İdareye intikal eden 
ihtarnamelerle ilgili yasal işlem başlatılmaktadır. 

Diğer taraftan, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin 2'inci maddesinde yer alan 
"Borçlanma ile ilgili her türlü işlemlerin gerektirdiği tescil, onay, diğer işlemlere 
ait her türlü gider, resim ve harçlar, damga vergisi ve resimleri ile haberleşme 
giderleri, borçlarından doğan idari ve kazai kovuşturmalardan yapılacak her türlü 
gider ve vekalet işlemlerinden doğan masraflar Ahcı'ya aittir" hükmü gereğince, 
alıcılara yapılan her türlü bildirime (noter ihtarnameleri vs.) ilişkin masraf 
alıcıdan tahsil edilmektedir. 

Soru önergesinde belirtilen bedel, yukarıda açıklanan uygulamalarla ilgili aracı 
bankalar tarafından yürütülen yasal takip sonucu, noter masrafı olarak 
alınmaktadır. 

Ancak, Sözleşme hükümleri çerçevesinde, taksitlerini ödemede temerrüde 
düştükleri için haklarında yasal takip başlatılan ve hatta İdare lehine sonuçlanan 
Sözleşmenin feshi ve tahliye davalarında bile, konut alıcılannın istemeleri ve 
ödenmemiş taksit borçlarını ödemeleri halinde dava süreci durdurulmakta ve 
konut sahipliliğinin devamı sağlanmaktadır. 

Bu itibarla, Toplu Konut İdaresinin kısıtlı kaynakları ile yeni konut üretiminin ve 
kredilendirilmesinin sağlanabilmesi için İdare uygulamalarında, kredi kullanıcıları 
ve konut alıcılarının ödeme güçleri ile İdare kaynağından yapılacak 
sübvansiyonların dengeli bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, TOKİ; mevcut piyasa koşullarıyla konut sahibi olamayan yoksul ve 
alt gelir grubuna yönelik geliştirdiği 'sosyal amaçlı' projelerde, konut alıcılarını 
sübvanse ederken, sözkonusu sosyal amaçlı projeleri finanse etmek ve yeni 
kaynaklar bulmak amacıyla orta ve üst gelir grubuna yönelik geliştirdiği satış 
kabiliyeti yüksek projelerini, devletin sübvansiyonu olmadan ve herhangi bir 
kamu finansmanı da kullanmadan hayata geçirmektedir. 
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M H P KUtahya Milletvekili 

Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı tüzel kişilerin ülkemizdeki ana taşınmaz ve/veya kat 

mülkiyetli taşınmazdan oluşan gayrimenkul edinmelerine ilişkin faaliyetlerinin, son dönemde 

ilgili yasalarda yapılan değişikliklerle arttığı bilinmektedir. Yabancı tüzel kişilere yapılan taşınmaz 

satışlarıyla ilgili olarak; 

1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre yabancı tüzel kişilere geçmişten 
buyana satılmış ana taşınmaz ve kat mülkiyetli taşınmazların sayı ve büyüklüklerinin; 

illere, satıldığı ülkelere ve yıllara göre dağılımları nasıldır? -* v r*' " 

2. Ülkemizin bu yolla şimdiye kadar elde ettiği gelirin yıllara göre değişimi nasd olmuştur? 

3. Karşılıklılık ilkesine göre yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin şimdiye 

kadar yabancı ülkelerde edindikleri ana taşınmaz ve kat mülkiyetli taşınmazlann sayı ve 
ı 

büyüklüklerinin; alındığı ülkelere ve yıllara gore dağılımları nasıldır? 

4. Türk şirketlerinin bu amaçla harcadıkları paraların yıllara göre değişimi nasıl olmuştur? 
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Devletin konut politikalarının uygulanmasında sektörde tek kamu kuruluşu olarak 
görev yapan TOKİ'nin uygulamalarının devamlılığı ve yıllardır uygulanan bu 
sisteme güvenerek, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın beklentilerinin 
karşılanabilmesi bakımından bu sistemin işlerliğinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, soru önergesinde yer alan konut iadeleri konusuyla ilgili olarak, 
TOKİ tarafından yürütülen toplu konut uygulamaları çerçevesinde satışı 
gerçekleşen konutlardan, Ocak 2009 - Mayıs 2009 tarihleri arasında toplam 1.424 
hak sahibi konut iadesinde bulunmuş ve kendilerine toplam 37.616.147,00.-TL 
ödeme yapılmıştır. 

İade talepleri genel olarak, orta-üst ve yüksek gelir grubuna yönelik yapılan 
projelerden gelmektedir. Zira, alt gelir ve yoksul grubu konut uygulamalarında 
konut taksit ödemeleri zaten oldukça düşük tutulmaktadır. Kaldı ki, alt gelir ve 
yoksul grubu konutların taksit ödemeleri, konutların anahtar teslim tarihinden 
sonra başlatıldığından ve taksit ödemeleri, belirtildiği gibi, çok düşük 
tutulduğundan herhangi bir olumsuz tepki ile karşılaşılmamaktadır. 

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yabancıların gayrimenkul alımlarına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir 'in cevabı (7/7989) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 
Aşağıda belirtilen soruların Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mustafa DEMİR tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 9 9 ^ 
/&/.6/2009 Konu : Kütahya Milletvekili 

Prof Dr. Alim IŞIK'ın 
Yazüı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 01.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazımz. 
Kütahya Milletvekili Prof.Dr.Alim IŞIK'ın, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 

7/7989Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

SORULAR: 

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre yabancı tüzel kişilere geçmişten 
buyana satılmış ve kat mülkiyetli taşınmazların sayı ve büyüklüklerinin; illere, satıldığı ülkelere ve 
yıllara göre dağılımları nasıldır? 

2- Ülkemizin bu yolla şimdiye kadar elde ettiği gelirin yıllara göre değişimi nasıl olmuştur? 

3- Karşıhlık ilkesine göre yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin şimdiye 
kadar yabancı ülkelerde edindikleri ana taşınmaz ve kat mülkiyeti taşınmazların sayı ve 
büyüklüklerinin; alındığı ülkelere ve yıllara göre dağılımları nasıldır? 

4- Türk şirketlerinin bu amaçla harcadıkları paraların yılara göre değişimi nasıl olmuştur? 

EK: 
Cevap Yazısı 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR. 
ALİM IŞIK'IN T.B.M.M. 7/7989 ESAS 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVABI 

-445-
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CEVAP: 

Tapu Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına 
göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, Ülkemizde ancak özel kanun hükümleri 
çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak edinebilmektedirler. İlgili 
özel kanunlar 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 6326 sayılı Petrol Kanunu, 4737 sayılı Endüstri 
Bölgeleri Kanunu'dur. Mevcut Yasada yabancı tüzel kişilerin edinimleriyle ilgili herhangi bir 
değişiklik yoktur. 

Türkiye genelinde, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel 
kişiliğe sahip 10 ticaret şirketi 13 adet taşınmaz ediniminde bulunmuştur. Bu taşınmazlar 
Çanakkale, İstanbul ve Muğla lllerindedir. Bunlann haricinde İzmir İli Bornova İlçesinde 127 adet 
mesken üzerinde bir adet yabancı ticaret şirketi 49 yıllığına üst hakkı kurmuştur. 

Bakanlığımızın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde yabancı uyruklu 
gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimiyle ilgili olarak sadece taşınmaz mallara ilişkin sicil 
bilgileri tutulmaktadır. Ülkemizin bu yolla şimdiye kadar elde ettiği gelir bilgileri ile Türk 
şirketlerinin yabancı ülkelerde edindikleri taşınmaz mallar ve bu amaçla harcadıkları para 

jjj^ik4anr\a ilişkin arşiv kaydı tutulması Bakanlığımız uhdesinde bulunmamaktadır. 

5.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'deki belediyelere yapılan afet 
yardımlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir 'in cevabı (7/7990) 

Balıkesir ilinde bulunan belediyelere 2002 yılından itibaren yıllara 
göre; 

LAfet İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan afet yardımları nerelere 
ve ne kadar yapılmıştır? 

2.Bu yardımlar hangi âfetten dolayı ödenmiştir?Bu afetler 
dolayısıyla konu ile ilgili teknik rapor hazırlanmış mıdır? ; ; 1 i •, 

3.Afet araştırması yapılmadan ödeme yapılıp 
yapılmadığını.yapıldıysa ve suiistimal tespit edildiyse ilgililer hakkında ne 
gibi işlemler yapılmıştır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Bayındır ve Iskan Bakanı Mustafa 
DEMİR tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 12.05.2009 M 

Ahmet Duran BULUT 
Balıkesir Milletvekili 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 9S3 
Konu : Balıkesir Milletvekili 

Ahmet Duran BULUT'un 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 01.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'un, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.NÎ1. 
7/7990 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
- Cevap Yazısı 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN 
A H M E T DURAN BULUT'UN T.B.M.M. 7/7990 ESAS 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
DAİR SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Balıkesir İli'nde bulunan belediyelere 2002 yılından itibaren yıllara göre; 

1-Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan afet yardımları nerelere ve ne kadar 
yapılmıştır? 

2- Bu yardımlar hangi afetten dolayı ödenmiştir? Bu afetler dolayısıyla konu ile ilgili teknik 
rapor hazırlanmış mıdır? 

3-Afet araştırması yapılmadan ödeme yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa ve suiistimal tespit 
edildiyse ilgililer hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

CEVAP: 
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanunun 6. maddesine göre; mahallinde yetkili olan Mülki Amirin ön hasar 
tespitini yaptırmasını ve meydana gelen afet olayının Genel Hayata Etkili olduğunu bildirmesini 
müteakip, buralara Bakanlığımızca ilk müdahale için Acil Yardım tertibi hesabından ödenek 
gönderilmektedir. 

/<£Â6\/2009 

Bakan 
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Aynca, 4864 sayılı "Tabii Afetler Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin 
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun" ve 29.03.2006 tarih ve 26123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tabii Afet 
Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler 
Hakkındaki Tebliğ" uyannca; alt yapı hasarları için Karayolları ve İller Bankası Genel 
Müdürlükleri ve üst yapı hasarlan için de Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerimizce gerekli hasar 
tespit çalışmalan yapılmaktadır. 

Bu çerçevede; 
Balıkesir İline bağlı 14 Belediye için 2004-2008 yıllan arasında toplam 12.020.783.-TL 

hasar miktarının olduğu bildirilmiş olup; 4864 sayılı Kanun gereğince, Belediyelere meydana gelen 
hasarlar için toplam 380.000.-TL ödenek tefrik edilmiştir. 

Ancak, 7269 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince çıkartılan Afetlerin Genel Hayata 
Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Valiliğin talebi üzerine, 
Genel Hayatı etkileyen yerleşim yerlerinde oluşan hasarlara ilişkin, zarar ve ziyanlann tamamı 
olmasa bile, belirli bir kısım ihtiyaçların, bütçe imkanlan nispetinde, biran önce karşılanabilmesi 
için Balıkesir Valiliği emrine 1.720.000.-TL Acil Yardım ödeneği gönderilmiştir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımız Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 02.02.2009 tarih ve 1114 
sayılı yazısı ile Türkiye genelinde, 2002-2008 yıllan arasında müracaat eden Belediyeler ve İl Özel 
İdareleri için Maliye Bakanhğı'ndan; 4864 sayılı Kanun'a göre toplam 314.196.511.-TL ödenek 
talebinde bulunulmuştur. Söz konusu yardım talebi içerisinde Balıkesir İlindeki hasarlan 
giderilemeyen Belediyeler de yer almış olup, bunlar için de toplam 9.901.303.-TL ödenek talep 
edilmiştir. 

Bakanlığımızca yapılan çalışmalar; 7269 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirmekte olup; 
"Es^ii afete uğrayan Belediyelerin müracaatlarının değerlendirilmesi ve işleme alınması da ilgili 
''Kanun ve buna istinaden çıkartılan tebliğ hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Yapılan işlemler 
'̂ Iç̂ risînde, herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi, yasal çerçevede durumu uygun 

6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/7998) 

1 Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 12.05.2009 

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Adana Milletvekili 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 
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1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam 

edilmektedir? 

2. 2004-2009 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler 

nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanhğı'nın 01.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-13338 saydı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından tevcih edilen 7/7998 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından alınan 
cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Şayi :B.02.0.002/031/<W /7- /06/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ek: Cevabi yazı 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi: 02/06/2009 tarih ve B.02.0.002/031/0158 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in vermiş olduğu 7/7998 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Kurumumuzda merkez ve taşra teşkilatında memur statüsünde toplam 103 özürlü 
personel çalışmakta olup, bunlardan 2 personel yardımcı hizmetler sınıfında istihdam 
edilmektedir. 

2,3,4-Yardımcı Hizmetler Sımfında istihdam edilen özürlü personelden ilgili birimlere 
intikal eden herhangi bir şikayet başvurusu bulunmamaktadır. Özürlü personelin çalışma 
koşullan hakkında azami hassasiyet gösterilmektedir, özürlü personelin çalışma alanlan 
Kurumsal hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Arz ederim. 

T.C. 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı : A.Ol.l.RTÜ.0.02.01.914.02/ . 
Q8.Q6.zou9 U 0 7 5 6 4 

Konu : Soru Önergesi 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Saym Bülent ARINÇ) 

îlgi: 02/06/2009 tarih ve 0158 saydı yazınız. 

Adana Milletvekili Saym Hulusi GÜVEL tarafından tevcih edilen ve ilgi yazanız 
ekinde gönderilen 7/7998 esas sayılı yazılı sora önergesi mcelennıiştir. 
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TÜRKİYE RADYO^firEVlZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / 03-0. oU - ü l â t l£./..4../2009 
Konu: 7/7998 sayılı Soru önergesi Cevabı 

http://Q8.Q6.zou9
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Üst Kurulumuzda özürlü personel çahştırılmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 53. maddesi gereğince hazırlanan ve 16.09.2004 tarihli ve 25585 sayılı Resmi 
Gazetede yay unlanan "özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan İle Yapılacak 
Yanşma Sınavlan Hakkında Yönetmelik" kapsamında 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun eki (I), (II) ve (TV) sayılı cetvellerinde yer alan kurumlar bulunmaktadır. 

Anılan Kanun eki (III) sayılı cetvelde yer alan Üst Kurullar ise anılan yönetmelik 
kapsamına alınmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

09 te» 2009 
Sayı : B.02.1.VGM.0.71.01.914-02 o0t3 8711 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi: 02.06.2009 tarih ve B.02.0.002/031/0158 sayılı yazımz. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş 
olduğu ilgi yazı eki 7/7998 numaralı soru önergesi ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan cevap 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EK: 
Soru önergesine verilen cevap 
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1-Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel çalıştırılmaktadır? Söz 
konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilmektedir? 

Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 77 özürlü personel istihdam edilmekte 
olup, bunun 16 sı yardımcı hizmetler sınıfındadır. 

2- 2004-2009 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında yardımcı 
hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 
alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam 
edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile kaç 
şikayet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler nelerdir? 

Yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilen özürlü personelin özür durumuna göre 
yapabileceği işlerde görevlendirilmiş olup, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 
çalıştırıldıkları gerekçesi ile herhangi bir şikâyet başvurusu bulunmamaktadır. 

3- Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin çalışma 
koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çahşma 
mevcut mudur? 

özürlü personelin Kurum servisinden yararlandırılması nedeniyle ulaşım sorunu 
bulunmamaktadır, özürlü personelin çalışma büroları (masa koltuk ve kullandığı malzemeler) ayrıca, 
tuvalet ve lavabolar özel durumlarına göre yapılandınlmıştır. 

4-Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra 
teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı olabilecekleri alanlarda 
çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma mevcut mudur? 

Yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personelin öğrenim durumu ve becerisi dikkate alınarak 
daha faydalı olabilecekleri alanlarda Kurum ihtiyaçları da dikkate alınarak görevlendirme yapılmıştır. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.BYE.0.71-610-3SS-339 b Ög /06/2009 

Konu: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Saym Bülent ARINÇ) 

İlgi : Makamlarının 02/06/2009 tarihli ve B.02.0.002/0158 sayılı yazılan ve eki soru 
önergesi. 
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SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI ' 
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Adana Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ tarafından verilen 7/7998 yazılı soru 
önergesine, zatialilerince verilecek cevapta yararlanabilecek hususlar aşağıda sunulmuştur. 

ANADOLU AJANSI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

sayı : B.02.1.AA 21/101-3113 

K o n u : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Bülent ARINÇ) 

ilgi : Bakanlıklaruıın 02.06.2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0158 sayılı yazısı ve eki. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından Bakanlığınıza tevcih edilen, 
7/7998 esas numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü ektedir. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. / . 

Arz ederim. 

Salih MELEK 
Genel Müdür V. 
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• Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı Genel İdare Hizmetleri 
sınıfında 9, Yardımcı Hizmetler sınıfında 1, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun değişik 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak 1 engelli personel 
olmak üzere toplam 11 personel görev yapmaktadır. 

• Genel Müdürlüğümüzde, bahis mevzu edilen hususlarla ilgili şikayet 
yapılmamıştır. 

• Genel Müdürlüğümüzde, merkez ve taşra teşkilatında görevli engelli 
personelin engel durumları gözönünde bulundurularak görevlendirme 
yapılmıştır. 

• Genel Müdürlükte merkez ve taşra teşkilatında görevli Genel İdare Hizmetleri 
ve Yardımcı Hizmetler sınıfında görevli personelin engel durumlarına göre 
daha verimli ve rahat çalışacağı alanlarda görev yapmaları sağlandığından ek 
bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 
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7/7998 sayılı yazılı soru önergesine verilecek yanıta e s a s teşkil edebilecek 
bilgiler; 

1- Genel Müdürlüğümüzde toplam 4 (dört) özürlü personel istihdam edilmektedir. 
Söz konusu özürlü personelin 2'si 5953/212 sayılı Yasaya tabi muhabir , l'i îdari 
görevli diğeri ise santral görevlisi olarak çalışmaktadırlar. 

2- Genel Müdürlüğümüzde görev yapan özürlü personelin herhangi bir şikayet 
başvurusu mevcut değildir. 

3- Kurumumuzda istihdam edilen özürlü personel özür durumları, raporları ve kendi 
talepleri dikkate alınarak faydalı olabilecekleri birimlerde görevlendirilmektedir. 

7.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, "Varlık Barışı" uygulamasına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8017) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim. 

Ümit ŞAFAK 
İstanbul Milletvekili 

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından varlık barışı kapsamında beyan edilecek 
toplam tutarın 14 Milyar 800 Milyon TL olduğu açıklanmıştır. Ancak Maliye Bakanlığı 30 
Nisan 2009 tarihi itibari ile getirilen paranın 6 Milyar TL,Varlık Barışı kapsamında ödenen 
miktarın da 200 Milyon TL olduğunu açıklamıştır. Bu bağlamda; 

1. Varlık Barışı kapsamında müracaat edenlerin ağırlığının yurt içinden olduğu iddiası 
doğrumudur? Yurt içinden ve Yurt dışından yapılan müracaatların tahakkuk eden TL 
tutarları ne kadardır? 

2. Varlık Barışında tahakkuk ve tahsilat arasındaki fark, hayali müracaatların olduğunu mu 
göstermektedir? 

3. Ali Türkan isimli vatandaş yasadan istifade etmiş midir? İstifa ettiyse Yurt dışından kaç 
TL getirmiştir? Ali Türkan gibi başka hayali müracaatlar var mıdır? 

4. Bakanlığınız, Varlık Barışı Yasası sebebi ile tahakkuk ve tahsilat hedeflerini tutturmuş 
mudur? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.82/8211-861 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 1 8.0b. Zül) 9 *U 6 0 2 i 9 
ı , 
i • • 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 01/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazınız. 
i ;'\ r-': 

İstanbul Milletvekili Sayın Ümit ŞAFAK'm tarafıma tevcih ettiği 7/8%017 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında. Kanunun 1 
inci maddesinde bu Kanunun amacının; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurtdışında bulunan 
para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası ^araçlarının ekonomiye 
kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin 
özkaynaklan içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle 
işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamak olduğu belirtilmiştir. 

Yurt dışında bulunan varlıkların 5811 sayılı Kanun çerçevesinde beyanı halinde bu 
varlıkların değerleri üzerinden % 2, yurt içinde bulunan ancak işletmenin öz kaynaklan içinde 
bulunmayan varlıklann bildirimi halinde ise bu varlıklann değerleri üzerinden % 5 oranında 
bir vergi alınması öngörülmüştür. 

Kanun kapsamında, 3713 gerçek kişi, 4865 tüzel kişi ve 91 diğerleri olmak üzere 
toplam 8669 kişi tarafından bildirilen varlıkların toplam değeri 14.832.166.618 TL'dir. 
Bunun, 10.748.835.350.- TL'lik kısmı yurtdışı, 4.083.331.268.- TL'lik kısmı yurtiçi varlıklara 
ilişkin beyan edilen tutarlardır. 

öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5. 
maddesinde; "Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili 
kimselerin şahıslanna, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine 
veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırlan veya gizli kalması lazımgelen 
diğer hususlan ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef ine kullanamazlar" 
hükmü bulunmaktadır.' 

Bu nedenle soru önergesinin 3 üncü maddesinde yer alan hususlara ilişkin olarak 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde yer alan düzenleme dikkate alındığında 
cevap verilmesi mümkün görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 

Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8019) 
12.05.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olaı 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

M H P Kütahya Milletvekili 

Ülkemizde kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, özellikle ekonomik krizin birçok vatandaşımızı ve 
işletmeyi derinden etkilediği 2009 yılında kayıt altında faaliyet gösteren işletmeleri ve kişileri 
olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Ülkemizde en güncel değerlerle kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, ülke ekonomisindeki 
payı, kayıt dışı faaliyet gösteren işletme ve çalışan sayısı değerleri nasıldır? 

2. Kayıt dışı faaliyet gösteren işletme ve çalışan illere göre dağılımı, ve, bu illerdeki toplam 
çalışanlara oranları nasıldır? 

3. Kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik olarak hükümetinizce alınmış ve alınmakta olan 
önlemler nelerdir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GİB.0.03.82/8211-864 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 1 8. OB. 2ÜÜ 9 *ü 6 0 2.4 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01.06.2009 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın taranma tevcih ettiği 7/8019 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Bakanlığımızca, vergi kayıp ve kaçağı ile ekonomide kayıt dişiliğin önlenmesi 
amacıyla, mutat vergi incelemelerinin yanısıra; yol denetimleri ye belirlenen sektörlerde 
yaygın yoğun vergi denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Yapılan bu denetimler sonucunda, 
vergi dışı faaliyet gösteren mükellefler kayıt altına alınmakta ve buna bağlı olarak matrah 
farkları ortaya çıkmaktadır. 
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Mükelleflere daha iyi hizmet verilebilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile daha etkin 
mücadele edilebilmesi için Gelir İdaresi yeniden yapılandırılarak, teknolojik altyapısı büyük 
ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, akaryakıt pompalarına ödeme kaydedici cihaz 
takılması, akaryakıt dağıtım şirketlerinin depolanna on-line olarak takibe imkan sağlayan 
sayaçlar takılması, belli bir tutarı aşan ödemelerin bankacılık sisteminden geçirilmesi 
zorunluluğu getirilmesi, veri ambarı kurulması, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının 
vergi kimlik numarası olarak kullanılması gibi bir takım idari tedbirlerle de kayıtlı ekonomiye 
geçiş süreci başlatılmış bulunmaktadır. 

Kayıt dişiliğin önlenmesi için idari ve teknolojik altyapı alanında yapılanların dışında; 
vergi sisteminin basitleştirilmesi, vergi oranlarının aşağıya çekilmesi, istisna ve muafiyetlerin .... 
daraltılması yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Bunun ilk sonucu olarak, yeniden yazılan 
Kurumlar Vergisi Kanunu 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. Diğer kanunların yazımı çalışmalan da hızla sürdürülmektedir. 

öte yandan, güçlü bir toplumsal ve siyasi iradeyle tüm kesimlerin katıldığı kapsamlı 
bir mücadele stratejisi oluşturulması, kayıt dışı ekonominin zararlarına yönelik olarak 
toplumun bilinçlendirilmesi, kayıt altına girmenin teşvik edilmesi, mevzuat ve işlemlerin 
basitleştirilmesi, etkin bir denetim ve ceza sisteminin geliştirilmesi, kuruluşlar arasında veri 
paylaşımının güçlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon sağlanması 
amacıyla konuyla ilgili kamu kurumlannın ortak çalışması sonucu "Kayıt Dışı Ekonomiyle 
Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010" hazırlanmış ve 2009/3 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi olarak yayımlanmıştır. 

Gelir İdaresi Başkanlığının sorumlu kuruluş olarak belirlendiği Kayıt Dışı Ekonomiyle 
Mücadele Stratejisi Eylem Planı ile Dokuzuncu Kalkınma Planı, Hükümet Programı ve 
Avrupa Birliği Mttktesebatına Uyum Programı kapsamında yer alan politika öncelikleri, amaç 
ve hedeflere ulaşabilmek içi yürütülmesi gereken yasal, idari ve diğer somut eylemler ortaya 
konulmaktadır. 

Ancak, kayıt dışı ekonominin büyüklüğüyle ilgili kesin bir rakam vermek mümkün 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ . 

9.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/8058) 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.12.05.2009 . 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
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16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esâstır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine, uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

t Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü ' personel 

çalıştırılmaktacŞır? Söz konusu personelden ne; kadarı yardımcı hizmetler sınıfjndapistihdam 

edilmektedir? ]• • \ ' 

.., 2. 2004-20Ö9 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve: bakım İşleri gibi fiziki güç İsteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici İşlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konuşunda yapılan işlemler 

nelerdir? 

3, Bakanlığınıza bağlı merke* ye taşra teşkilatında cajistifilar) 'Özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzluklann giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? ' 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında Çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 
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EKLER: Prof. Dr. Şü^H^ftTAKALIN 
1- İstihdam Edilen Sakat Memurlara AtatürKfeötfof Dil ve Tarih 

ilişkin Bilgi Formu Yüksek^urumu Başkan V. 

- 4 5 9 -

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/01158 
Konu : 15/06/2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

tlgi : a) 01.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8058-13364/28986 sayılı yazı. 
b) 04.06.2009 tarih ve B.02.1 .KDT.5.02.70.01.900.99/631 -|721 sayılı yazı. -:: , 
c) 09.06.2009 tarih ve B.02.1 .TBA.0.01-870.02/1755 sayıh'yazi.' ; 

d) 05.06.2009 tarih ve B.02.1.TBT.0.70.73.01/1181-3403 sjtyılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'e ait 7/8058 esas nolu yazılı soru 
önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşları Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek; 
Kurumu'nun ilgi (b) yazısı ve Türkiye Bilimler Akademisi'nin ilgi (c) yazısı ile Bakanlığım' 
ilgili kuruluşu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ilgi (d) yazısı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK : İlgi (b), (c) ve (d) yazılar. Prof Dr Mehmet AYDIN 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK K U R U M U BAŞKANLIĞI 

' Personel ve Eğitim Dairesi 

Sayı : B.02.1 .KDT.0.71.00.00.900.99/ - V Q 4 HAVRAN 2 009 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
( Sn. Prof.Dr. Mehmet AYDIN ) 

İlgi: 02.06.2009 tarih ve B.02.0.004/ 01099 sayılı yazımz. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in vermiş olduğu 7/ 8058 esas no'lu yazılı soru 

önergesi ile ilgili olarak; 

1 - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluş Başkanlıklarında 

(8) adet Genel İdari Hizmetler sınıfında özürlü memur çalıştırılmaktadır. 

2- Yardımcı Hizmetler Sınıfında özürlü memurumuz bulunmamaktadır. 

3- Özürlü memurlar Genel İdari Hizmetler sınıfında çalıştırılmakta olup, herhangi bir 

olumsuzluk yaşanmamıştır. 

4- Kurumumuza atanan özürlü memurların durumlarına uygun kadrolara özürlülük 

derecelerine göre atamaları yapılmış olup, buna ilişkin açıklayıcı formlar yazımız 

ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim 
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 

Sayı : B.02.1.TBA.0.01-870.02/1755 
Konu: Özürlü Personel hk. 

09/06/2009 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

ilgi: 02/06/2009 tarih ve B.02.0.004/01099 sayılı yazınız. 

Türkiye Bilimler Akademisi, 497 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş 

olup, 15. maddesine göre "kadro şartı aranmaksızın yerli veya yabancı geçici süreli anlaşmalı 

araştıncı ve danışman çalıştırabilir" hükmü yer almaktadır. Anılan Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 14. maddesi ile de. Akademimizin sekreterya hizmetleri Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yerinegetirileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Söz konusu önerge kapsamında belirtildiği şekilde Akademimizde özürlü personel 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

İlgi: Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 02/06/2009 tarih ve 1099 sayılı 
yazısı ve ekleri. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8058 e sas no'lu yazılı soru 
önergesine Kurumumuzca verilen cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. . * 

tVr. YilcclKANPOLAT 
Akademi Başkanı 

TÜBİTAK 

• Sayı : B.02.1.TBT.0.70.73.01/ | f t l - 3 i t © a 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

O^L/06/2009 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

Ek: Soru önergesinin cevapları 
Prof. Dr. Nüket YETİŞ 

Başkan 
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Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8058 Esas Nolu yazılı soru 
önergesine verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. TÜBİTAK Başkanlığı ile bağlı işyerlerinde 120 özürlü personel görev 
yapmaktadır. Bu personelden 16'sı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam 
edilmiştir. 

2. Yardımcı hizmet sınıfında bulunan özürlü personel, özür durumları ve raporları 
dikkate alınmaksızın fiziki güç isteyen işlerde ve özürlülüklerini artırıcı veya ek 
özür getirici işlerde çalıştırılmamakta olup, bu konuyla ilgili olarak 2004 - 2009 
yılları arasında şikayet başvurusu olmamıştır. 

3. Kurumumuzda çalışan özürlü personel, özür durumlarına göre uygun işleri 
yapmaları sağlanmaktadır. Çalışma koşullarında herhangi bir olumsuzluk 
bulunmamaktadır. 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilmekte olan ve belirli bir mesleği 
bulunmayan özürlü personelin öğrenimleri ve diğer vasıfları değerlendirilerek 
faydalı olabilecekleri alanlarda çalıştırılmaktadır. 

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, usulsüz yerleştirildiği iddia edilen bir 
personele ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/8226) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı olan soruların Bayındırlık ve Iskan Bakanı Mustafa DEMİR 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.05.2009 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanının yeğeni Murat GÜLER Kamu personeli 
seçme sınavında 62 puan ile Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğünde çalışmaya 
başlamış, kadro almak için Bakanlık bünyesinde çalıştığı ve şu anda da Bursa 
Bayındırlık İl Müdürlüğünde Mühendis (657'ye bağlı) kadrosunda görev yaptığı ifade 
edilmektedir. 

1.Murat Gülerin Balıkesir Bayındırlık İl Müdürlüğüne yerleştirilme puanı nedir? 

2.Bu görevlendirme usulsüz olarak yapıldıysa bu konuya neden olanlar 
hakkında hangi cezai işlem uygulanacaktır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.O9.O.SGB.O.OO.21.61O/</0OO 
Konu : Balıkesir Milletvekili /.Q./.6/2009 

Ahmet Duran BULUT'un 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 01.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazınız. 

« : ' Tl:"!'.! 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'un, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 
T.B.M.M. 7/8226 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
- Cevap Yazısı 
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B A L I K E S İ R M İ L L E T V E K İ L İ S A Y İ N 
A H M E T D U R A N B U L U T ' U N T . B . M . M . 7/8226 E S A S 

S A Y I L I Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E 
D A İ R S O R U L A R V E C E V A B I 

S O R U L A R : 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanının yeğeni Murat GÜLER Kamu personeli seçme 
sınavında 62 puan ile Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğünde çalışmaya başlamış, kadro almak için 
Bakanlık bünyesinde çalıştığı ve şu anda da Bursa Bayındırlık İl Müdürlüğünde Mühendis 
(657'ye bağlı) kadrosunda görev yaptığı ifade edilmektedir. 

1- Murat GÜLER'in Balıkesir Bayındırlık İl Müdürlüğüne yerleştirilme puanı nedir? 

2- Bu görevlendirme usulsüz olarak yapıldıysa bu konuya neden olanlar hakkında hangi 
cezai işlem uygulanacaktır? 

C E V A P L A R : 

1- Adı geçenin KPSSP3 puanı 69,711 olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 47B 
maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan 
Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esasların ilgili madde hükümleri çerçevesinde, 
sözleşmeli makine mühendisi olarak 13.06.2007 tarih ve 10204 sayılı hizmet sözleşmesi ile 
ataması yapılmıştır. 

2- 21.10.2008 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden ilgili; 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanununun 59. ve 60. maddeleri gereğince, 03.11.2008 tarihli ve 15977 sayılı onay ile Özel 
Kalem Müdürlüğü görevine, daha sonra da hizmetine duyulan ihtiyaç nedeniyle Bursa 

^§iyındırlık ve tskan Müdürlüğü emrine mühendis olarak atanmıştır. 

- 4 6 8 -



TBMM B: 107 18 . 6 . 2009 

İL-Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, Düzce İl Kongresinde yaptığı konuşmaya ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8236) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Saym Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 26.05.2009 

"Yıllarca bu ülkede bir şeyler yapıldı. Farklı etnik kimlikte olanlar ülkemizden 
kovuldu. Acaba kazandık mı? Bunların üzerinde durarak bir düşünmek lazım. 
Ama aklıselim ile bunlann üzerinde düşünülmedi. Bu aslında faşizan bir 
yaklaşımın neticesiydi. Bu hatalara zaman içerisinde zaman zaman biz de düştük 
ama aklıselim ile düşününce şuralarda ne gibi yanlışlar yaptık ki şöyle bir 
başımızı iki elimizin arasına aldığımızda hakikaten ne yanlışlar yapmışsınız 
diyorsunuz." Partinizin Düzce İl Kongresinde yaptığınız bu konuşmanız ile neyi 
kastetdiğiniz hususunda gerekli açıklamaların yapılıp konunun açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda; 

1-Ülkemizden hangi farklı etnik kimlikte olanlar kovulmuştur? 

2-Bu farklı etnik kimlikte olanlar hangi tarihlerde koVulmuştur? 

3 -Bu farklı etnik kimlikleri kovanlar kimlerdir? 

4-Bu "faşizan" uygulamayı kim yapmıştır? 

5-Konuşmanızda "biz" diye kastetdiğiniz şahsınız ve grubunuz ise farklı hangi 
etnik grubların "kovulma"sına katkı verdiniz? 

5-Bu "faşizan" uygulamadaki rolünüz neydi? 
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İLGİ : 15.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/8236-13839/29967 . 
sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sn. Metin ERGUN'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8236 
sayıh yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Devlet Bakanı ve 

BaşbakanrYardımcısı 

Ek- soru önergesi cevabı 

M U Ğ L A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N P R O F . D R . M E T İ N E R G U N ' U N 
S A Y I N B A Ş B A K A N I M I Z ' A T E V C İ H E T T İ Ğ İ 

7 /8236 S A Y I L I Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N İ N C E V A B I 

Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. (Anayasa Mad. 10) 

Tarihi süreç içerisinde kimi etnik ve kültürel kimlik taşıyan kişi veya toplumsal 
varlıklara ilişkin, gerek toplumsal gerekse kamusal baskıların cereyan ettiği bilinen 
bir husustur. 

Sayın Başbakan ülkemizin birliği ve dirliği bakımmdan negatif sonuçlar 
doğuran bu tür siyasal yada sosyal yanlış ve yanılgılara vurgu yapmışlardır. 

-470-

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
Sayı : B.02.0.001/ 3> & \ 18.06.2009 
Konu: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

107 NCİ BİRLEŞİM 
18 HAZİRAN 2009 PERŞEMBE 

SAAT: 13.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLıĞıN GENEL KURULA SUNUŞLARı 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK IŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M Î L L E T İ N D I R 



DANIŞMA K U R U L U ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 239, 126, 131, 321, 324 ve 383 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci madde

sine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, 
383 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölümünün 

Çerçeve 18 inci maddedeki 1, 2, 3, 3/a, 3/b, 4, 5 ilâ Geçici 1 ve 2 nci maddeler dahil olmak üzere 
16 ilâ 20 nci maddelerden oluşması, 

324 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 18 inci maddelerden, ikinci bölü
münün 19 ilâ 37 nci maddelerden, üçüncü bölümünün 38 ilâ 56 nci maddelerden, dördüncü bölü
münün 57 ilâ 73 üncü maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

G R U P ÖNERİLERİ 
1.- 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 

Kanun olarak görüşülmesi; 
önerilmiştir. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 23 ve 30 Haziran 2009 Salı günlerindeki Birleşimlerinde sözlü soru öner

geleri ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

24 Haziran 2009 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi, 
23 ve 30 Haziran 2009 Salı günkü birleşimlerinde 15:00 - 24:00; 24 ve 25 Haziran 2009 Çar

şamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 13:00 - 24:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 
26 Haziran 2009 Cuma günü saat 14:00'te toplanarak Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri 

ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve bu birleşimlerde 
saat 24:00'e kadar çalışmalarını sürdürmesi, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.6.2009 tarihli 98 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- Genel Kurulun 18 Haziran 2009 Perşembe günkü birleşiminde 13:00 - 21:00 saatleri 

arasında çalışmalarını sürdürmesi, 
19 Haziran 2009 Cuma günü Genel Kurulun çalışmaması, 
408 sıra sayılı kanun tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görü

şülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 16 nci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici 1 inci madde 
dahil olmak üzere 17 ilâ 25 inci maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 16.6.2009 tarihli 105 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

K O M İ S Y O N TOPLANTILARI 
* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 

18.6.2009 Perşembe - Saat: 10.30 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
18.6.2009 Perşembe - Saat: 11.00 

* Dışişleri Komisyonu 
18.6.2009 Perşembe - Saat: 15.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
107 NCI BIRLEŞIM 18 HAZIRAN 2009 PERŞEMBE SAAT: 13.00 

1 - B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

2 _ Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 

>cb< 

3 - SEÇIM 

4 - O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

>Çfc)< 

5 - M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S A R A Ş T I R M A S I 
Y A P ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 



8 - K A N U N T A S A R I VE T E K L I F L E R I İLE K O M İ S Y O N L A R D A N G E L E N D İ Ğ E R İ Ş L E R 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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1. - (S. Sayısı: 96) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*)(**) 

2. - (S. Sayısı: 408) Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/607) (Dağıtma tarihi: 15.6.2009) (*) (**) 

3. - (S. Sayısı: 395) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/340) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009) 

4. X - (S. Sayısı: 394) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı 
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında 
Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/705) (Dağıtma tarihi: 
4.6.2009) 

5. X - (S. Sayısı: 324) Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/602) (Dağıtma tarihi: 5.2.2009) (**) 

6. X - (S. Sayısı: 383) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (Dağıtma tarihi: 25.5.2009) (**) 

7. - (S. Sayısı: 384) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/688, 1/703, 1/684, 1/696) (Dağıtma tarihi: 26.5.2009) 

8. - (S. Sayısı: 228) Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

9. - (S. Sayısı: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (**) 

10. - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

11. X - (S. Sayısı: 351) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile 
Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/669) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

12. X - (S. Sayısı: 265) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam 
Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği 
Gençlik Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 
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13. - (S. Sayısı: 353) Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/670) (Dağıtma 
tarihi: 17.4.2009) 

14. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

15. - (S. Sayısı: 121) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

16. X - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) 

17. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

18. X - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasansı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

19. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

20. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

21. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

22. - (S . Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

23. X - (S. Sayısı: 338) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

24. X - (S . Sayısı: 339) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

25. X - (S . Sayısı: 340) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

26. X - (S . Sayısı: 341) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

27. X - (S . Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

28. X - (S. Sayısı: 345) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/493) ((Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

29. X - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

30. X - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) 

31. X - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

32. X - (S. Sayısı: 349) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/634) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

33. X - (S. Sayısı: 350) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile 
Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

34. - (S. Sayısı: 100) Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/496) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

35. - (S. Sayısı: 239) Erişme Kontrollü Karayollan Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/569) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) (**) 

36. X - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

37. X - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

38. X - (S. Sayısı: 22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

39. X - (S. Sayısı: 78) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan 
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Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /295) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

40 . X - (S . Sayısı: 80) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1 /302) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

4 1 . X - (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

42 . X - (S . Sayısı: 7 3 ) Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında 
Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /347) (Dağıtma tarihi: 7 .12.2007) 

4 3 . X - (S . Sayısı: 136) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /395) (Dağıtma tarihi: 
15.4 .2008) 

44 . X - (S . Sayısı: 3 8 ) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1 /284) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

4 5 . X - (S . Sayısı: 39 ) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel 
Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /287) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

46 . X - (S . Sayısı: 59 ) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1 /304) (Dağıtma tarihi: 4 .12 .2007) 

47 . X - (S . Sayısı: 66 ) Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi 
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /300) (Dağıtma tarihi: 4 .12 .2007) 

48 . X - (S. Sayısı: 7 9 ) Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /299) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

49 . - (S . Sayısı: 86) Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24 .06 .2006 Tarih ve 5 5 2 2 
Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu ( 2 / 1 0 3 , 2 /104) (Dağıtma 
tarihi: 27 .12 .2007) 
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50. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 
Muhtar ÖdeneMerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

51. - (S. Sayısı: 106) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

52. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

53. - (S. Sayısı: 122) İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

54. - (S. Sayısı: 132) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/116) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

55. X - (S. Sayısı: 235) Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

56. X - (S. Sayısı: 245) Türkiye Cumhuriyeti Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen 
Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/488) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

57. X - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

58. - (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur 
Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

59. - (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

60. - (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

61. - (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

62. - (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

66. - (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

67. - (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/111) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 
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68. - (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

69. - (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

70. - (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/114) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

71. - (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman 
Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/115) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

73. - (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

74. - (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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75. - (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008,20.6.2008) 

76. - (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008,20.6.2008) 

77. - (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (Dağıtma 
tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

78. - (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili İdris Nairn Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/123) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

79. - (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/124) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

80. - (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008,20.6.2008) 

81. - (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/126) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

82. - (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

83. - (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

84. - (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

85. - (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

86. - (S. Sayısı: 168 ve 168'e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun 
Milletvekili Ali Temür'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazları (3/131) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

87. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris 
Nairn Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazlan (3/132) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 20.6.2008) 

88. - (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 

89. - (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
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Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 

90. - (S . Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

91. - (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

92. - (S . Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

93. - (S . Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin 
Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

94. - (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

95. - (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmamn Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

96. - (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 
Açba'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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97. - (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek)Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/142) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

98. - (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin 
Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

99. - (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldirılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

100. - (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

101. - (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

102. - (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

103. - (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

104.- (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
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Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin 
Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

105. - (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

106. - (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/274,2/272) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

107. - (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 9.7.2008) 

108.- (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci Ek) Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver 
Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/152) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

109. - (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/153) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

110.- (S. Sayısı: 191 ve 19Fe 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/155) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

111. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 
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112.- (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/157) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

113. - (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

114. - (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

115.- (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/160) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

116. - (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

117. - (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/162) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

118. - (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

119.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

120. - (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 



8 - K A N U N T A S A R I VE T E K L I F L E R I İ L E K O M İ S Y O N L A R D A N G E L E N D İ Ğ E R İ Ş L E R 

- 1 7 - 107 NCİ BİRLEŞİM 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/165) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

121. - (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

122. - (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

123. - (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

124. - (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

125. - (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

126. - (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

127. - (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

128. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 
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129. - (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

130. - (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

131. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

132.- (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

133. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Haklan 
Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

134. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 
Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın 
"Katliam" Olarak Tanınması, 26 Şubat'm "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

135. X - (S. Sayısı: 356) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) 

136. X - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
ve Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/325) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

137. X - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

138. X - (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 
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139. X - (S. Sayısı: 360) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Felaketin Sonuçlarının Önlenmesi, Smırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/639) 
(Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

140. X - (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) 

141. X - (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

142. X - (S. Sayısı: 366) Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/516) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

143. X - (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

144. X - (S. Sayısı: 368) Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine 
Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/667) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

145. X - (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamlan 
Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

146. X - (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

147. X - (S. Sayısı: 371) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

148. X - (S. Sayısı: 372) Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

149. X - (S. Sayısı: 373) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/601) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

150. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlannm Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 

151. X - (S. Sayısı: 376) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

152.X - (S. Sayısı: 377) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici 
Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMLK) 
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Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /414) (Dağıtma tarihi: 
21 .5 .2009) 

1 5 3 . X - (S. Sayısı: 378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır 
Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1 /419) (Dağıtma tarihi: 21 .5 .2009) 

1 5 4 . X - (S. Sayısı: 379 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1 /687) (Dağıtma tarihi: 21 .5 .2009) 

155. X - (S . Sayısı: 380) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu ( 1 /531 ) (Dağıtma tarihi: 21 .5 .2009) 

1 5 6 . X - (S . Sayısı: 3 8 1 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /527) (Dağıtma tarihi: 
21 .5 .2009) 

157. X - (S . Sayısı: 3 8 8 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /344) (Dağıtma tarihi: 3 .6 .2009) 

158. X - (S . Sayısı: 389 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında 
Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /417) (Dağıtma tarihi: 
3.6 .2009) 

1 5 9 . X - (S . Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /616) (Dağıtma tarihi: 
3.6 .2009) 

160. X - (S . Sayısı: 3 9 1 ) Türkiye Cumhuriyeti ile M E R C O S U S Arasında Bir Serbest Ticaret 
Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /648) (Dağıtma tarihi: 3 .6 .2009) 

1 6 1 . X - (S . Sayısı: 3 9 2 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /650) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2009) 

162. - (S . Sayısı : 3 9 3 ) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1 /574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 

1 6 3 . - (S . Sayısı: 396 ) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1 /712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 
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164. - (S. Sayısı: 397) İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/713) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

165. X - (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/369) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

166. X - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, 
Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

167. X - (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

168. X - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

169. X - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/401) (Dağıtma tarihi: 
12.6.2009) 

170. X - (S. Sayısı: 403) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin 
Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

171. X - (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte 
Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/495) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

172. X - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/555) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

173. X - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı 
Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (Dağıtma tarihi: 
12.6.2009) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 324) 

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1/602) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarına, esas olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 2/6/2008 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-803/2450 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21/4/2008 tarihinde kararlaştırılan "Gümrük 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

G E N E L G E R E K Ç E 
Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık Konseyinin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında kabul edilen 1/95 

sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Karan) ile Türkiye ile Avrupa Birliği arasında güm
rük birliği tesis edilmiştir. 

Taraflar arasında sağlanan gümrük birliğinin esaslannı içeren ve Gümrük Birliği'nin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren Türkiye'nin, AB'nin gümrük işlemleriyle ilgili temel mevzuatını benim
semesini öngören bu Kararın 26 nci maddesi hükmü gereği; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte 
Topluluk Gümrük Kodunu Oluşturan (EEC) 2913/92 sayılı ve 12 Ekim 1992 tarihli Konsey Tüzüğü 
ile bu Tüzüğün uygulama hükümlerini belirleyen (EEC) 2454/93 sayılı ve 2 Temmuz 1993 tarihli 
Komisyon Yönetmeliği hükümleri esas alınarak hazırlanan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Güm
rük Kanunu 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 5/2/2000 tarihinde yürür
lüğe girmiştir. 

Avrupa Birliği normlanna uygun 4458 sayılı Gümrük Kanunu; gümrük formalitelerinin asgariye 
indirilmesi, zaman kayıpları ve gereksiz harcamalann önüne geçilerek dış ticaret işlem maliyetlerinin 
düşürülmesi ve özelikle ihracata dayalı sanayi için girdi niteliğindeki malların ekonomiye zamanın
da kazandırılması açısından çağdaş nitelikli hükümler ihtiva etmektedir. 
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Ancak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun temelini teşkil eden Topluluk Gümrük Kodunun bazı 
maddelerinin zaman içerisinde değişikliğe uğramış olması nedeniyle, Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum yükümlülüklerimiz kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanununun, Topluluk Gümrük Kodunda 
2700/2000 sayılı Konsey Tüzüğü ile yapılan değişikliklere paralel olarak bazı maddelerin değiştiril
mesi, bazı maddelere de ilaveler yapılması gereği hasıl olmuş ve bu doğrultuda hazırlanan Kanun 
Tasarısı 12/5/2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiştir. 

Söz konusu Tasarı yasalaşmayı beklerken, yürürlükte olan Topluluk Gümrük Kodunu tesis eden 
2913/92 sayılı Konsey Tüzüğünde, 4 Mayıs 2005 tarihli ve Ll 17 sayılı Topluluk Resmi Gazetesinde 
yayımlanarak yürürlüğe giren 13 Nisan 2005 tarihli ve 648/2005 sayılı AB Konsey ve Parlamento
su Tüzüğü ile birtakım değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklere uyum amacıyla Kanun Tasarısı 
Taslağı hazırlanmıştır. 

Söz konusu Tasarı yasalaşmadan ve Tasarı Taslağı Başbakanlığa sevk edilemeden yasama döne
minin sona ermesi nedeniyle bu defa Tasarı ve Taslak birleştirilerek 4458 sayılı Kanunun ulusal 
düzenlemelerimizi ihtiva eden maddelerinin uygulaması sırasında yaşanan sorunların çözüme kavuş
turulması, özellikle para cezası uygulanmasına ilişkin hükümlerde tereddüt yaratmayacak ifadelerle 
daha açıklayıcı bir düzenlemeye gidilmesi hususları da göz önünde bulundurularak yeni bir Tasarı 
hazırlanmıştır. 

Topluluk Gümrük Koduna uyumlu olarak hazırlanan ancak zamanla bazı maddeleri uyumsuz 
hale gelen Gümrük Kanununun, Tasarı ile hem müktesebata uyumu sağlanacak hem de ulusal men
faatlerimiz gözetilmek suretiyle dış ticaret erbabının iş ve işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik uygu
lamaların yasal zemini oluşturulacaktır. 

Tasarı ile, temel olarak, Kanunda geçen bazı deyimlerin tanımlarında, transit rejiminde, 
ekonomik etkili gümrük rejimlerinde, gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması, gümrük ver
gisi ve para cezalarının tebliği, itiraz süreleri ile gümrük vergilerinin kesinleşme tarihleri ve para 
cezaları konularında değişiklik yapılmıştır. 

AB mevzuatına uyum amacıyla, kanun metninde geçen/geçecek olan "gümrük yükümlülüğü" ve 
"asıl sorumlu" ifadeleri tanımlanmış, "serbest dolaşımda bulunan eşya", "ithalat ve ihracat vergileri" 
gibi bazı tanımlar ise eksiklik ve ifade bozuklukları nedeniyle yeniden tanımlanmıştır. 

E-devlet uygulamasına geçiş ile birlikte büyük önem taşıyacağı düşünülen ve AB mevzuatı hük
mü paralelinde 60 ıncı maddede yapılan düzenleme ile bürokratik işlem ve kırtasiyeciliğin ortadan 
kaldırılması amaçlanmaktadır. Yapılan bu düzenlemeye göre; veri işleme tekniği kullanıldığında 
(elektronik ortamda beyanname verildiğinde), gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere sak
lanması kaydıyla normalde beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyannameye eklenmeme
sine imkan tanınmaktadır. 

1/1/2010 tarihi itibarıyla Topluluk mevzuatına uygun olarak ekonomik etkili gümrük rejim
lerinin kullanım izni konusunda gümrük idareleri yetkili kılınmıştır. Bu hükmün yürürlük tarihinin 
ileri atılması ile özellikle dahilde işleme rejimi konusunda halihazırda Dış Ticaret Müsteşarlığı, Güm
rük Müsteşarlığı ve İhracatçı Birliklerince yürütülen işlemlerden izin, uygulama ve taahhüt hesabı ka
patılması işlemleri konusunda tam yetkili kılınacak gümrük idarelerinin ihtiyaç duyacağı alt yapı ve 
personel ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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AB mevzuatı paralelinde yapılan ilave ile, şartlı muafiyet düzenlemelerine (örneğin dahilde 
işleme rejimine) tabi tutulan eşyadan elde edilen eşyanın da aynı rejim hükümlerine tabi tutulması 
yönünde düzenlemeye gidilerek uygulamaya açıklık kazandırılmıştır. 

AB ortak transit uygulamalarına paralel olarak; transit rejiminde bireysel teminat ve kapsamlı 
teminat uygulamaları ile güvenilirlik standartlarına sahip olan kişilere indirilmiş tutarda kapsamlı 
teminat veya teminattan vazgeçme izni verilmek suretiyle transit rejimine de maliyet azaltıcı ba
sitleştirilmiş uygulamalar getirilmiştir. 

Gümrük Müsteşarlığınca antrepo açılması izni verilmesi sırasında, "antrepo işletilmediği ya da 
mevcut antrepoların yeterli olmaması" koşulunun aranması hükmü kaldırılmış, antrepo izninin geçici 
ya da sürekli olarak geri alınmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirlenmesi yönünde 
düzenlemeye gidilmiş; ayrıca özel antrepo statüsü verilen Gümrüksüz Satış Mağazaları ile ilgili 
düzenlemelerin yönetmelikle yapılacağına ilişkin hüküm getirilmiştir. 

Gümrük antrepolarının atıl kullanımının önüne geçilmesi ve sağlanacak ekonomik faydanın aza
mi kılınması amacıyla gümrük antreposu rejimine tabi olmamakla birlikte, antrepoya konulan serbest 
dolaşımdaki eşyaya uygulanacak hükümlere açıklık getirilmiştir. 

AB mevzuatına uygun olarak dahilde işleme rejimi "geri ödeme sistemi"nin kullanılamayacağı 
haller yeniden düzenlenmek suretiyle madde metnine açıklık kazandırılmıştır. 

AB mevzuatına uygun olarak hariçte işleme rejiminde, standart değişim sistemine ancak 
maddede sayılan koşulların yerine getirildiğinin kanıtlanması halinde izin verilmesi hususu açıklığa 
kavuşturulmuştur. 

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu
tanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ile ilgili olarak kendileri tarafın
dan ya da bu kurumlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak diğer kişi ve kurumlarca ithal 
edilecek eşya için, anılan kurumların faaliyet sahaları ve rekabet bozucu bir etki yaratmayacağı 
düşünülerek muafiyet öngörülmüştür. 

AB mevzuatına genel hatları ile uyumlu olan Kanunun gümrük vergilerinden muafiyet ve istis
na maddesi, Topluluk mevzuatında yapılan değişiklik itibarıyla gözden geçirilmek suretiyle "kul
lanılmış" ibaresi metinden çıkarılmış, "kanuni ikametgah" tabiri yerine "yerleşim yeri" tabiri kul
lanılmış, "kara nakil vasıtaları"na tanınan muafiyet AB muafiyet hükümlerine paralel olarak tüm 
nakil vasıtalarına tanınmıştır. Ayrıca, bu maddede yapılan düzenleme ile yerleşim yeri Türkiye 
dışında olan gerçek kişilerin Türkiye'de satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarda kullanılmak 
üzere getirdikleri ev eşyasına da gümrük vergilerinden muafiyet tanınmıştır. 

Eğitim, bilim veya kültürel bir amaç için ya da bilimsel araştırma veya tıbbi teşhis ve tedavi a-
macına yönelik ithal edilecek eşya konusunda muafiyet tanınacak kamu kurum ve kuruluşları mad
denin değiştirilmeden önceki halinde sayılmasına karşın AB mevzuatına uygun olarak yapılan düzen
leme ile sadece gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna konusuna ve kapsamına yer verilmiş; bu 
kapsama girecek eşyanın tanımlanması, cins, nev'i ve miktarının belirlenmesi yetkisi Bakanlar Ku
ruluna bırakılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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Yine gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna maddesinde yapılan değişiklikle sadece "doğal 
afetler"den zarar görenler için değil "kriz hali" olarak tanımlanacak doğal afetler dahil olağanüstü fe
laketler ve çok büyük nüfus hareketleri (1990 yılında Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik çok büyük 
nüfus hareketi gibi) durumlarını da kapsayacak şekilde bu tabir genişletilmek suretiyle, bu durumlar
da yurt dışından gönderilecek yardım malzemelerine de gümrük vergilerinden muafiyet sağlanmıştır. 

Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna maddesine yapılan ilave ile gerçek bir kişiden diğeri
ne gönderilen veya yolcu beraberinde gelen ve öngörülen muafiyet ve istisna tutarını aşan eşyaya tek 
ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmak suretiyle yolcu işlemlerinin hız
landırılması ve kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 

AB mevzuatında değişikliğe paralel olarak; eşyanın mahiyeti ve nihai kullanımı nedeniyle ter
cihli tarife uygulaması veya ithalat/ihracat vergilerinden muafiyetinin mümkün olduğu durumlarda, 
gümrük yükümlülüğünün doğduğu hallerde, yükümlünün hileli bir davranışı ve ihmali bulunmaması 
ve gerekli şartları yerine getirdiğini ispat etmesi halinde bu tercihli tarife ve muafiyetin uygulan
masına imkan tanınmıştır. 

AB mevzuatına paralel olarak teminat alınmasının ihtiyari kılındığı durumlarda, gümrük 
idarelerince şüphe duyulan hallerde teminat isteyebilme yetkisi verilmek suretiyle hazine haklarını 
koruyucu önlem alabilme imkanı getirilmiştir. 

Kanunen ödenmemesi gerektiği halde ödenen ya da tahakkuk ettirilmemesi gerektiği halde 
tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin yanı sıra "para cezalan"nın da geri verilmesi ve kaldırılması 
imkanı getirilmek suretiyle yükümlü haklarını koruyucu düzenleme yoluna gidilmiştir. 

Gümrük vergilerinin hangi durumlarda kesinleşeceği konusuna açıklık getirilerek uygulamada 
yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Para cezalarının da gümrük vergileri ile birlikte aynı anda karara bağlanıp tebliğ edilebilmesi 
imkanı getirilmiş; para cezalarının zaman aşımı süresi de, gümrük vergileri için yapılan değişikliğe 
paralel olarak 5 yıla çıkarılmış; ve ayrıca gümrük vergileri ve para cezalarının tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde ödenmesi ve tebliğ edilen gümrük vergileri ile para cezalarına ilişkin kararlara 
idari itiraz süresi ödeme süresine paralel biçimde 15 güne çıkarılmak suretiyle ödeme ve itiraz süreleri 
arasındaki farklılık giderilmiştir. 

Ekonomik etkili gümrük rejimlerinden şartlı muafiyete konu; dahilde işleme, gümrük kontrolü 
altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde, beyan ile muayene, denetleme veya teslimden sonra 
kontrol sonucunda, eşyanın cins, tür, nitelik, menşe ve kullanım şekli ile kıymet ve miktarında fark
lılık bulunduğu hallerde, bu farka tekabül eden vergi farkının tahsil edilmeyip ilgili rejim hükümlerine 
göre teminata bağlanacağı, sadece, kayıt dişiliği önlemek amacıyla serbest dolaşıma giriş rejiminde 
öngörülen cezaların yansının tatbik edilmesi öngörülmüştür. Eşyanın serbest dolaşıma girmesinin 
talep edilmesi halinde, cezalar tam olarak uygulanacaktır. 

Dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimleri kapsamında verilen 
kullanım izin sürelerinin (1 ay, 2 ay ve yalnız taşıt araçlan için 3 ay) aşılması durumunda, eşyanın 
yurt dışı edilmesi, ihraç edilmesi ya da rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi; kademeli olarak 
(241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktann 2 , 4 , 6 katı) usulsüzlük cezası tatbik edilmesi 
hüküm altına alınmış; bu durumlann dışında kalan haller ise ilgili rejim hükümlerinin ihlali olarak 
öngörülmüş ve gümrük vergilerinin iki katı para cezası tatbiki hükmü getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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Ticaret politikası önlemlerinin etkili biçimde uygulanabilmesini teminen, gerektiğinde gümrük 
idaresince menşe sertifikası talep edebilme imkanı getirilmiştir. 

Kısaca belirtmek gerekirse, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesine paralel 
olarak Topluluk Gümrük Kodunu oluşturan mevzuat ile ülkemiz mevzuatının uyumlaştırılması 
ihtiyacı sonucunda çıkarılmış olan 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
için hazırlanan Tasarı ile mikro düzeyde, hem Topluluk mevzuatında meydana gelen değişikliklere 
uyum hem de uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü amaçlanmıştır. Makro düzeyde ise, ülkemiz 
ekonomisinin temel unsuru olan ihracat potansiyelimizi artırma hedefimizi gerçekleştirme yolunda, 
ihracat girdi maliyetlerini azaltmak, gümrük işlemlerini basitleştirmek ve hızlandırmak suretiyle ihra
catçılarımızın rekabet koşullarının iyileştirilmesi, Avrupa Birliği normlarında rekabet edebilme şansı 
verilmesi hedeflenmiştir. 

Öte yandan, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında geçen "1/1/2009" ibaresinin "1/1/2012" olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Aynı 
Kanunun, tekerrüre esas alınacak idari para cezaları hakkındaki kayıtların Gümrük Müsteşarlığı 
bünyesinde tutulmasını öngören 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, bu cezaların Cumhuriyet 
Savcıları tarafından verildiği ve bunlara ilişkin verilerin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)'ne 
kaydedildiği hususu dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Madde ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinde 
yer alan bazı deyimlerin tanımları değiştirilmiş; bu Kanunla getirilen bazı yeni deyimlerin tanımları 
yapılmıştır. Yapılan düzenlemeyle; 

- "Giriş gümrük idaresi", "İthalat gümrük idaresi", "İhracat gümrük idaresi", "Çıkış gümrük 
idaresi" tanımlanmış, 

- "Serbest dolaşımda bulunan eşya" deyimi yeniden tanımlanarak Avrupa Birliği mevzuatına 
uyumlu hale getirilmiş, 

- Avrupa Birliği mevzuatında yer alan ancak Kanunda yer almayan "serbest dolaşımda bulun
mayan eşya" deyimi Kanun metnine alınmış, 

- Kanun metninde yer almasına rağmen tanımı olmayan "gümrük yükümlülüğü" tanımı metne 
ilave edilmiş, 

- "Gümrük vergileri" yeniden tanımlanmak suretiyle ifade bozuklukları giderilmiş ve "ithalat 
vergileri" ile "ihracat vergileri" tanımları uyumlaştınlmış, 

- "Gümrük denetimi" ifadesi kaldırılmış /'Gümrük Kontrolü" tanımlanmıştır. 

- Transit rejimine ilişkin hükümlerde yapılan düzenlemeyle getirilen "asıl sorumlu" kavramı 
tanımlanmış, 

- "Risk" ve "Risk Yönetimi" tanımlanmış, 

bulunmaktadır. 

Madde 2- Kanuna eklenen 5/A maddesi ile Avrupa Birliği mevzuatında kabul gören "yetki
lendirilmiş yükümlü" müessesesi benimsenmiştir. Kolaylaştırılmış emniyet ve güvenlikle ilgili güm
rük kontrollerinden veya gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan yarar
lanacak 'yetkilendirilmiş yükümlü' statüsü belirlenerek bu statünün tanınması için gereken şartlara 
yer verilmiştir. Ayrıntılı düzenlemenin yönetmelikle yapılacağı hükme bağlanmıştır. 
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Madde 3- Madde ile Kanunun 10 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. Bugüne kadar yaşanan 
tecrübeler ışığında, maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, bentte sıralanan konularda ortaya çıka
bilecek özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırma hususunda Gümrük Müsteşarlığı'nin bağlı 
olduğu Bakan yetkili kılınmıştır. Yine, doğal afetler nedeniyle yurt dışından gelecek araç, gereç, 
makine, teçhizat ve benzeri malzemelerine ilişkin işlemlerle ilgili olarak 485 sayılı Gümrük Müsteşar
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi ile Gümrük 
Müsteşarlığı'nin bağlı olduğu Bakana verilen yetkinin, buradan alınarak, tüm kriz hallerini kavrar 
şekilde anılan fıkranın (b) bendinde düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Maddeye yeni ilave edilen diğer bir husus, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kul
lanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere 
sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenleme konusunda Güm
rük Müsteşarlığının yetkili kılınmasıdır. Burada gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını 
temine ilişkin faaliyetlerin etkili biçimde sürdürülebilmesi hedeflenmiştir. 

Madde 4- Kanuna eklenen 10/A maddesi ile Gümrük Kontrollerinde, Risk Yönetimi 
çerçevesinde risk analizi teknikleri kullanılarak, seçiciliğin sağlanması amaçlanmıştır. Ulusal Risk 
Yönetimi politikasının oluşturulması, usul ve esaslarının belirlenmesinin Müsteşarlık yetkisinde 
olduğu belirtilmiştir. Risk Yönetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde 
bilgi paylaşımına olanak sağlanmıştır. 

Madde 5- Menşe şahadetnamesi, tercihsiz menşede kullanılan bir menşe ispat belgesi olup her
hangi bir vergi indirimi sağlamadığından gümrük tekniğine aykırı olan birinci fıkradaki ifadenin 
değiştirilmesi gerekmiştir. Ayrıca, Kanunda yer alan menşe şahadetnamesi ibrazının ihtiyari olduğuna 
ilişkin hüküm, mükellefin tercihli rejimden yararlanmak isteyip istemediği hususuyla alakalı olduğu 
halde bu hükmün idarenin ticaret politikası önlemlerini etkili bir şekilde yürütmek maksadıyla dahi 
olsa menşe şahadetnamesi ibrazını isteyemeyeceği şeklinde zaman zaman geniş yorumlanması 
nedeniyle ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi maksadıyla maddenin yazımı düzeltilmiştir. 

Madde 6- 4458 sayılı Kanuna 36 nci maddesinden önce gelmek üzere eklenen; 

-35/A maddesi ile; Türkiye Gümrük Bölgesinin kara, sulan veya hava sahasından gümrük böl
gesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşya için, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce özet beyan 
verileceği hususu düzenlenmiş; özet beyanın ibraz edilme süresi, bu süreye getirilebilecek istisnalar 
ve bu süreye ilişkin değişiklikler, özet beyandan vazgeçilebilmesine dair şartların düzenlenmesi 
yönetmeliğe bırakılmıştır. 

-35/B maddesi ile; özet beyanın şekli ve içeriği, veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanacağı, 
istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenenlerin de kabul edilebileceği, kim tarafından verileceği 
hususları ile verilmesinden sonra düzeltme yapılabilme şartları düzenlenmiştir. 

-35/C maddesi ile; özet beyan verme süresi sona ermeden önce gümrük beyannamesi verilen 
eşya için özet beyan verilmesinden vazgeçilebileceği hususu düzenlenmiştir. 

Madde 7-Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin 39 uncu 
maddede değişikliğe gidilmiştir. Mevcut düzenlemeden farklı olarak, özet beyanın verilmesinden 
sonra eşyanın gümrüğe sunulması söz konusudur. 
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Madde 8-57 nci maddede yapılan değişiklikle fikri ve sınai hakların korunmasına yönelik 
olarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanması amaçlanmış; söz konusu hakları ihlal eder 
mahiyetteki eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması kararının devamı için, ihtiyati tedbir kararı 
alınması şartı getirilmiş; koruma kapsamı dışında tutulan eşyaya yer verilmiştir. 

Madde 9- Gümrük işlemlerinin % 99'u Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemi 
üzerinden bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bu işlem
lere ilişkin beyanname ve beyanın doğruluğunun ispatına yönelik beyanname eki belgeler, daha son
ra gümrük idaresine verilmekte, bu belgeler gümrük idaresince saklanmaktadır. 60 maddede yapılan 
değişiklikle bu kolaylaştırmada daha da ileri gidilmekte ve Avrupa Birliği uygulamasına paralel 
olarak, veri işleme tekniği kullanıldığında başka bir ifadeyle elektronik ortamda beyanname 
verildiğinde, normal olarak beyannameye eklenmesi gereken belgelerin, gümrük idaresi istediğinde 
ibraz edilmek üzere saklanması kaydıyla beyannameye eklenmemesine imkan tanınmaktadır. Öte 
yandan, 4458 sayılı Kanunun 72 nci maddesi hükmü, sistematik açıdan uygun olduğu için 60 ıncı 
maddeye taşınmıştır. 

Madde 10- Gümrük işlemlerinin tamamına yakınının artık bilgisayar ortamında yürütüldüğü 
dikkate alınarak 61 inci maddede tescil işlemi yeniden tanımlanmıştır. 

Madde 11- 63 üncü maddede yapılan değişiklikle, fiilen gümrüğe sunulan ve beyannamenin 
işaret ettiği eşyadan başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla maddede öngörülen 
şartlar dahilinde beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine imkan verilmiştir. 

Madde 12- Kanunun sistematiği açısından uygun olacağı için, 4458 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm 72 nci maddeye taşınmıştır. 

Madde 13- Madde ile, 4458 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi yeniden düzenlenerek; 

- Birinci fıkrasında transit rejimi yeniden tanımlanmış, 

- İki, üç ve beşinci fıkralarında yer alan ifade bozuklukları düzeltilmiş, 

- 4 üncü fıkrasında ise Avrupa Birliği gümrük mevzuatına uygun olacak şekilde transit rejiminin 
sona ermesi ve bu rejimin ibrasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 14- Ülkemiz transit taşımacılığı konu alan ve Avrupa ülkelerinin tamamını kapsayan 
"Ortak Transit" olarak adlandırılan bir taşıma sistemine dahil olma yönünde çalışmalarını sürdürmek
tedir. 85 inci maddede yapılan değişiklikle, tüm Avrupa ülkelerinde yapılacak nakliyatta tek bir tran
sit belgesinin ve tek bir teminat sisteminin geçerli olması esasına dayalı bu sistemin hukuki alt yapısı 
Avrupa Birliği gümrük mevzuatına uyumlu olarak oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu maddeyle, transit 
rejiminde bireysel teminat ve kapsamlı teminat uygulamaları da düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 15- Madde ile, 4458 sayılı Kanunun dahilde işleme rejiminin geri ödeme sisteminden 
yararlanılmasına ilişkin esasların yer aldığı 117 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 16- 141 inci maddeye ilave edilen hükümle, hariçte işleme rejimi kapsamında yeniden 
ithal edilen eşyaya ilişkin hükümlere istisna olarak anılan rejimi müteakip serbest dolaşıma giriş 
rejiminin uygulanacağı durumlar ve buna ilişkin özel şartların Bakanlar Kurulunca belirlenmesi 
öngörülmüştür. Bu kapsamda, söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde bu rejim kapsamında yapılan 
işleme maliyeti esas alınacaktır. 
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Madde 17-156 nci maddede yapılan değişiklikle, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle nor
mal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlanan serbest dolaşımdaki eşyadan, tanm ürün
leri için, bu ürünlerin muhafaza koşulları, saklanabilme süreleri ile dış ticarete konu edilmelerinin 
gereğinin yerine getirilmesini teminen serbest bölgelerde kalabilecekleri sürelerin sınırlandırıla-
bilmesine imkan tanınmıştır. 

Ayrıca, Kanunda serbest bölgelerde yürütülebilecek faaliyetler hususunda hüküm bulunmaması 
da dikkate alınarak bu konu düzenlenmiş olup, madde hükmü çerçevesinde serbest bölgelerde sınai, 
ticari veya hizmet faaliyetleri yapılabileceği belirtilmiş; eşyanın niteliği veya gümrük gözetiminin 
gereklilikleri dikkate alınarak faaliyetlere kısıtlama veya yasaklama getirilebilmesi hususunda 
Müsteşarlık yetkili kılınmıştır. 

Yine, gümrük idarelerinin, Kanunla konulmuş olan hükümlere uyulmasına yönelik gerekli 
güvenceyi vermeyen kişilerin serbest bölgede faaliyette bulunmasını yasaklayacağı hükmüne yer 
verilmiştir. 

Madde 18- 160 ıncı maddede yapılan değişiklikle, serbest bölgeden çıkan eşyanın tabi olacağı 
hükümler yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 19- 4458 sayılı Kanunun "Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya" başlıklı Beşinci 
Kısmında yer alan 166 nci maddeden önce gelmek üzere eklenen; 

-165/A maddesi ile; Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük böl
gesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Böl
gesinden çıkacak eşya için gümrük beyannamesi ya da gümrük beyannamesi verilmesinin 
gerekmediği durumda özet beyan verileceği, 

-165/B maddesi ile; Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük beyannamesi 
verilmesini gerektiren gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu 
beyannamenin eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce ihracat gümrük idaresine 
verileceği; 

-165/C maddesi ile; Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük beyannamesi 
verilmesini gerektirmeyen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce çıkış gümrük idaresine özet beyan verileceği, 

- 165/D maddesi ile; özet beyanın şekli ve içeriği, veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanacağı, 
istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenenlerin de kabul edilebileceği, kim tarafından verileceği 
hususları ile verilmesinden sonra düzeltme yapılabilme şartlan; 

düzenlenmiştir. 

Madde 20- Madde ile, 4458 sayılı Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3), (4), (5), 
(6) ve (7) numaralı bentleri ve (12) numaralı bendin (b) alt bendi ile ikinci fıkrası değiştirilmiştir. 
Birinci fıkranın (3) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, kuvvet komutanlıklan, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün mün
hasıran asli görevleri ile ilgili olarak ithal edilecek bazı eşya için, anılan kurumların faaliyet sahaları 
dikkate alınarak ve rekabet bozucu bir etki yaratmayacağı değerlendirilerek muafiyet öngörülmüştür. 
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Türkiye-AT Ortaklık Konseyi tarafından 6 Mart 1995 tarihinde kabul edilen Gümrük Birliğinin 
Uygulama Usullerini Belirleyen Kararın 26 nci maddesi gereğince, bu maddenin 2 nci fıkrasının (b) 
bendinde "Gümrük vergisi muafiyetine ilişkin (EEC) 918/83 sayılı 28/3/1983 tarihli Konsey Yönet
meliği ile bunun uygulama hükümlerini belirleyen (EEC) 2287/83, 2288/83, 2289/83 ve 2290/83 
sayılı 29/7/1983 tarihli Komisyon Yönetmelikleri" ile 274/2008 sayılı Konsey Tüzüğü şeklinde 
sıralanan mevzuatın da Türkiye tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Bunun gerekçesi olarak 
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, uygulama açısın
dan trafik sapmalarının önlenmesi bakımından aynı muafiyet hükümlerinin benimsenmesi zorunlu
luğu ortaya konmaktadır. 

Diğer taraftan; 22/11/2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda 19 uncu maddesinde 
"kanuni ikametgah" ibaresinin yerini "yerleşim yeri" ibaresinin aldığı hususu madde düzenlenirken 
göz önünde bulundurulmuştur. 

AB mevzuatına genel hatları ile uyumlu olan Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(4), (5), (6) ve (7) numaralı bentleri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlemiş; (4) 
numaralı bent ile muafiyet için belirlenen alt limit 100 EURO'dan 150 EURO'ya yükseltilmiş; (5) 
numaralı bentte geçen "kullanılmış" ibaresi metinden çıkarılmış, (a) alt bendinde sadece "kara nakil 
vasıtalan"na tanınan muafiyet AB muafiyet hükümlerine paralel olarak tüm nakil vasıtalarına tanın
mıştır, (g) alt bendinde yapılan düzenlemeyle, AB mevzuatının muafiyet hükümlerine paralel olarak; 
yerleşim yeri Türkiye dışında olan gerçek kişilerin Türkiye'de satın aldıkları veya kiraladıkları konut
larda kullanılmak üzere getirdikleri ev eşyasına gümrük vergilerinden muafiyet tanınmıştır. Ayrıca 
(h) alt bendinde yapılan düzenlemeyle de, yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari mahiyette 
olmayan kişisel eşyasına muafiyet hakkı tanınmıştır. (6) numaralı bendin (a) alt bendinde yer alan 300 
EURO muafiyet tutarı da AB mevzuatı muafiyet hükümleri esas alınarak 430 EURO'ya çıkarılmıştır. 
Birinci fıkranın (7) numaralı bendinde yapılan değişiklikle; sadece gümrük vergilerinden muafiyet 
ve istisna konusuna ve kapsamına yer verilmiş; bu kapsama girecek eşyanın geliş süreleri dahil tanım
lanması, cins nev'i ve miktarının belirlenmesi ve gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcu 
beraberinde gelen eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen 
hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulama yetkisi 167 nci maddenin ikinci fıkrası 
ile Bakanlar Kuruluna bırakılmış ve yeni eklenen (f) alt bendi ile söz konusu muafiyet ve istisnalara 
araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında getirilen eşya da dahil edilmiştir. 

Ayrıca, birinci fıkranın (12) numaralı bendinin (b) alt bendinde, yer alan doğal afet ibaresi 
yerine, diğer kriz hallerinin muafiyet kapsamında değerlendirilebilmesi maksadıyla, 96/8716 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinde 
yer alan kriz hali kavramının kullanılması öngörülmüştür. 

Madde 21- 177 nci maddede yapılan değişiklikle yazım hataları giderilmiş ve transit eşyasının 
tasfiyesine ilişkin mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunundan alınarak 4458 sayılı Kanunda (g) bendi 
olarak düzenlenen hüküm kaldırılmış ve maddeye çeşitli mevzuat ile Gümrük Kanununa göre 
tasfiyesi öngörülen eşya için bir bent eklenmiştir. 

Madde 22-178 inci maddede yapılan değişiklikle özel yolla tasfiye de tasfiye yöntemlerine ilave 
edilmiş; tasfiye edilecek eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına zarar vermesini engellemek 
amacıyla tasfiye idaresinin gerekli önlemleri alma yükümlülüğüne vurgu yapılmıştır. 
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Madde 23- 179 uncu maddede yapılan değişiklikle, halen sadece ihale yoluyla tasfiye edilecek 
eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilmesi yönündeki düzenleme diğer gümrük 
rejimleri ve yeniden ihracat için genelleştirilmiş ve perakende satış yoluyla tasfiye edilecek eşya da 
buna eklenmiştir. Bu düzenlemeyle, gümrük gözetimindeki eşyanın tasfiyelik hale gelse dahi önce
likle sahibi tarafından tasarrufunun teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Kanunun 240 ıncı mad
desinde yer alan tutarın ceza olarak algılanmasının önüne geçmek maksadıyla bu maddeye taşınması 
uygun bulunmuştur. 

Madde 24- 180 inci maddede yapılan değişiklikle satış yoluyla tasfiye edilen eşyanın satış 
bedelinin dağıtımına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 25- 181 inci maddede yapılan değişiklikle ithalatta gümrük yükümlülüğünün başlaması 
düzenlenmiş; dolaylı temsilde temsilcinin yükümlülüğüne açıklık getirilmiştir. 

Madde 26-184 üncü maddedeki yazım hatası giderilmiştir. 

Madde 27- Madde ile, 4458 sayılı Kanunun 192 nci maddesinden önce gelmek üzere 19 l/A 
maddesi eklenmiştir. Düzenlemeye göre, 16, 77, 135, 167 ila 170 inci maddelere uygun olarak 
mahiyeti veya nihai kullanımı nedeniyle tercihli tarife uygulamasından ya da ithalat veya ihracat 
vergilerinden tamamen veya kısmen muafiyetten yararlanması mümkün olan eşya için; 182 ila 185, 
189 veya 190 ıncı maddelere göre gümrük yükümlülüğünün doğduğu hallerde, ilgili kişinin hileli bir 
davranışı ve ihmalinin bulunmaması ve tercihli tarife ve muafiyet uygulanması için gerekli olan 
diğer koşulların yerine getirildiğinin ispat edilmesi şartıyla, tercihli tarife ve muafiyet uygulaması 
devam edecektir. 

Madde 28-194 üncü maddeye yapılan ilave ve değişikliklerle, dahilde işleme rejimi kapsamında 
ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdilere uygulanacak 
ithalat vergilerine (telafi edici vergi) ilişkin ödeme süresi, eksik ödemede uygulanacak müeyyide, 
fazla ve eksik ödenen ithalat vergilerinin mahsubuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Madde 29- Madde ile, 4458 sayılı Kanunun 198 inci maddesi değiştirilmiştir. Maddenin birinci 
fıkrasında, yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belir
lenen gümrük vergileri ile işlemleri daha sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük 
vergilerinin yükümlüye tebliğinden itibaren onbeş gün içinde ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu 
süre, teminat ve faiz alınmak suretiyle ve sürenin bitmesinden önce ilgili gümrük müdürlüğüne 
yapılacak yazılı başvuru üzerine onbeşinci günden itibaren otuz gün daha uzatılabilecektir. 

Beyannamenin tescilinin bir gümrük yükümlülüğü doğurması halinde verginin ödenmiş veya 
teminata bağlanmış olması 69 uncu madde gereğince eşyanın teslim şartı olduğundan onbeş günlük 
ödeme süresi bu gibi durumlarda geçerli olmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı 242 nci madde çerçevesinde 
gümrük idareleri nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmasının ödeme süresini keseceği, ödeme 
süresinin idarenin ya da yargı kararının yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren yeniden başlaya
cağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, yükümlünün idari veya yargısal itiraz hakkını kullanması 
halinde ödeme süresi kesilecek ve ilgili gümrük idaresi tarafından gerek ilk defa yapılan tebligat, 
gerekse itiraz üzerine yapılan tebligat ya da yargı kararı üzerine yapılacak tebligatın her birinde 
yükümlüye onbeş günlük ödeme süresi verilecektir. 
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Maddenin üçüncü fıkrasında, yükümlünün tebliğ edilen vergileri, ödeme süresinin bitimini bek
lemeksizin kısmen veya tamamen ödeyebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrası ile AB mevzuatında yer alan 'iyi niyetli yükümlü' kavramı mevzu
atımıza kazandırılmış ve tercihli tarife uygulamasında iyi niyetli yükümlünün korunmasına ilişkin 
esaslar belirlenmiştir. 

Madde 30- Değişiklik ile Kanunun 207 nci maddesinde farklı anlamalara ve uygulamalara yol 
açabilen ifadeler düzeltilmiş ve maddeye eklenen ikinci fıkra ile indirimli teminat uygulamasından 
yararlanılması durumunda birinci fıkrada belirtilen faizin teminat verilmeyen kısmın tümüne ve nakit 
verilen kısım dışında kalan kısma uygulanması amaçlanmıştır. 

Madde 31- 221 inci maddede yapılan değişiklikle, fazla çalışma ücretlerinde dış ticaret erbabı 
üzerindeki yükünü azaltacak şekilde iyileştirmeler yapılabilmesi maksadıyla bunlardan Hazineye ak
tarılan % 50 pay kaldırılmış; bu ücretlerin çalışanların haklan ve ülkenin rekabet gücü bir arada 
değerlendirilerek Bakanlar Kurulunca belirlenmesi benimsenmiştir. 

Müsteşarlık personeli olmayan ve fazla mesai ödenmesi uygulamasından yararlanan personelin 
fiilen fazla çalışmaya katılmaması nedeniyle anılan personel maddeden çıkarılmıştır. 

Kadrolu personel ile aynı şartlarda çalışan sözleşmeli personel de maddeye eklenerek anılan 
personelin fazla mesai ücretlerinden aynı şekilde yararlandırılması suretiyle personel arası adaletin 
sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 32- 223 üncü maddede yapılan değişiklik ile başmüdür ve başmüdür yardımcıları ile 
yaptığı işin mahiyeti gereği sivil olarak çalışması gerekenler hariç Müsteşarlık taşra teşkilatında 
çalışan tüm personelin resmi kıyafet giymesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 33- 225 inci maddede yapılan değişiklikle, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın 
ve özel kullanıma mahsus taşıt araçlarının gümrük işlemlerinin gerçek kişilerce doğrudan temsil 
yoluyla yürütülebilmesi; posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da giden bir 
kısım eşyanın gümrük işlemleri için posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin 
dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilmesi imkanı getirilerek bu işlemlerin kolayca yürütülebilmesi 
ve maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır. Diğer taraftan, özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan 
temsil yoluyla gümrük idarelerinde iş takibi yapacak personelinin gümrük müşavir yardımcıları için 
öngörülen temel koşulları karşılamaları öngörülmüştür. Yine, doğrudan veya dolaylı temsilcilerin bu 
Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel vücut ve akıl hastalığı bulunmaması, bu 
durumun 65 yaştan itibaren her üç yılda bir tevsik edilmesi benimsenmiştir. 

Madde 34- 232 nci maddede yapılan düzenleme ile, gümrük vergileri ile birlikte alınması 
gereken para cezalannın bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilmesi ve aynı 
zamanda ödenmesi esası benimsenerek, bunların etkili biçimde takibi ve bilhassa para cezalarının 
zamanaşımına uğraması ihtimalinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 35- 233 üncü maddede yapılan değişiklikle, 5326 sayılı Kabahatler Kanunundan sonra 
uygulaması kalmayan "muhbir ikramiyesi" ödemesi yapılabilmesinin önü açılmıştır. 

Madde 36- 234 üncü maddede yapılan değişiklikle, belirli gümrük rejimlerine ilişkin olarak 
yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda tespit edilen 
aykırılıklarla ilgili olarak cezalar tespit edilmiştir. Burada rejimlerin özellikleri göz önünde bulun
durularak ayrıma gidilmiştir. Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam 
muafiyetli geçici ithalat rejimi söz konusu olduğunda, bunlar için öngörülen cezaların, serbest dolaşıma 
giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimiyle alakalı aykırılıkların tespitinde 
öngörülenlere nazaran yarısı kadar olması benimsenmiştir. Belirtilen aykırılıklar, gümrük idaresince 
tespit edilmelerinden önce beyan sahibince bildirilmeleri durumunda söz konusu cezalar yarı nis-
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petinde uygulanacaktır. Buraya kadar belirtilen cezalar, 241 inci maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen miktardan az olamayacaktır. Keza, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için 
yukarıda belirtilen cezalara ilişkin hükümler uygulanmayıp bu gibi hallerde, 241 inci maddenin 
birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılacaktır. 

194 üncü maddenin birinci fıkrası uyannca doğan gümrük yükümlülüğü kapsamında ödenmesi 
gereken ithalat vergilerinin anılan maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen tarihe kadar hiç öden
memiş veya eksik ödenmiş olduğunun gümrük idarelerince yapılan kontrol sonucunda tespit edildiği 
durumda, ödenmesi gereken ithalat vergilerinin söz konusu dördüncü fıkrada belirtilen faizi ile bir
likte tahsilinin yanı sıra, yükümlüsü hakkında bu vergilerin dörtte biri tutarında para cezasına 
hükmedilmesi benimsenmiştir. Bu miktarların, yükümlüsünce gümrük idaresinin tespitinden önce 
bildirilmesi durumunda bu cezaya hükmedilmeyecek, 194 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyannca 
işlem yapmakla yetinilecektir. 

Madde 37- 238 inci maddede yapılan değişiklikle, 241 inci maddenin ilgili fıkra ve bentlerinde 
belirtilen durumlar haricinde, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici 
ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde uygulanacak cezalar belirlenmiştir. 

Madde 38-241 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 4 üncü maddesinin imkan verdiği şekilde, bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller 
saklı kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzen
lemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş 
olması kaydıyla 60 (altmış) YTL usulsüzlük cezası uygulanması benimsenmiştir. Bu düzenlemeyle 
fıkranın mevcut halinden kaynaklanan gümrük idarelerinde yeknesak olmayan uygulamalann bertaraf 
edilmesi amaçlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30.000.000.-TL (30.-YTL) olan tutann 
her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında yapılan artışlarla 2008 yılı itibanyla ulaştığı 198.-YTL 
tutarının yakınmalara yol açması, diğer idari para cezalanyla kıyaslandığında da göreli yüksekliği 
dikkate alınarak altmış YTL olarak yeniden belirlenmesi benimsenmiştir. 

241 inci maddenin diğer fıkralarında birinci fıkrada belirtilen tutann katlan olarak ceza alın
masını öngören fiillerin bazılarında değişikliğe gidilmiş, bunlara yeni fiiller ilave edilmiştir. 

Madde 39- 242 nci maddede yapılan değişiklikle, yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen güm
rük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz ede
bilmeleri hükmü getirilmiştir. Uygulamada beklenen sonucu vermeyen tebliğ edilen gümrük vergi
leri için düzeltme talebinde bulunma müessesesinden vazgeçilmiştir. 

Madde 40- Kanunun muhtelif maddelerine ilave edilen fıkra, bent ve ibarelere bu maddede 
yer verilmiştir. 

Bunlar arasında, 14 üncü maddesine eklenen fıkra ile, bu Kanuna göre gümrük idaresine yapıla
cak yazılı başvuruların posta ile taahhütlü olarak gönderilebileceği, bu takdirde başvurunun postaya 
verildiği tarihin gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçeceği; 56 nci maddesinin birinci fıkrasının 
sonuna eklenen cümleler ile, eşyanın bu madde kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde tered
düt edilen durumlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü esas alınarak işlem yapılacağı, maddede 
sözü edilen isim ve simgelerin kaldırılması veya eşyanın gerçek menşeinin gösterilmesi amacıyla, 
usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek elleçleme faaliyetlerine izin verilebileceği; 74 üncü mad
desine eklenen fıkra ile, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişine 
ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu; 81 inci maddesine 
eklenen fıkra ile, şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu re
jim hükümleri uyannca özel ekonomik değer taşıdığı tespit edilen eşyanın, aynı rejime tabi tutulmuş 
sayılacağı; 648/2005 sayılı AB Tüzüğüne uyum yükümlülüğümüz çerçevesinde 159 uncu maddeye 
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eklenen fıkra ile, bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen veya bir 
serbest bölgeden doğrudan Gümrük Bölgesinin dışına çıkan eşya için özet beyan verileceği; bu özet 
beyanın takibi açısından Kanunun 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (d) bendi ile doğru
dan bir serbest bölgeye gelen eşyanın gümrüğe sunulması yani gümrük idaresine bildiriminin zorun
lu olduğu; 197 nci maddesine eklenen fıkra ile, anılan madde hükümlerine göre tebliğ edilen güm
rük vergilerinin, 242 nci maddede belirtilen sürelerde itirazda bulunulmaması veya süresi içinde 
idari yargı mercilerine başvurulmaması hallerinde bu sürelerin bittiği tarihte kesinleşeceği, dava açıl
ması halinde mahkemece yükümlü aleyhine verilen kararın gümrük idaresine tebliğ edildiği tarihte 
tahsil edilebilir hale geleceği; 210 uncu maddesinin sonuna eklenen fıkra ile, gümrük vergilerinin geri 
verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümlerin Kanun kapsamında tatbik edilen para cezaları için 
de uygulanacağı hususları düzenlenmiştir. 

Madde 41- Kanunun muhtelif maddelerinde değiştirilen fıkra ve ibarelere bu maddede yer 
verilmiştir. 

Bunlardan, 80 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, ekonomik etkili gümrük 
rejimlerinin kullanımı gümrük idaresinin iznine tabi kılınmış; dâhilde işleme ve hariçte işleme 
rejimlerine ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulunca belirleneceği hükmüne yer verilmiş; 
193 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç 
alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı 
tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tespit edilen tecil faizi oranında faiz uygulanacağı; 237 nci 
maddenin özet beyan eksiklik ve fazlalıklarının takibine ilişkin olarak dökme gelen eşyadaki % 3 'ü 
aşmayan eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmayacağına ilişkin mer'i hükmünün bir hak olarak 
değerlendirilip kötüye kullanılabildiği hususu göz önünde bulundurularak eşya cinsi itibariyle Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirlenecek % 3'ü aşmayacak oranlardaki dökme eşya için takibat yapılmaması 
hükmü getirilmiştir. 

Madde 42- Kanunun yürürlükten kaldırılan maddelerine, muhtelif maddelerinde yer alıp yürür
lükten kaldırılan fıkra, bent ve ibarelerine bu maddede yer verilmiştir. 

Madde 43- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında geçen "1/1/2009" ibaresinin "1/1/2012" olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Aynı 
Kanunun, tekerrüre esas alınacak idari para cezaları hakkındaki kayıtların Gümrük Müsteşarlığı 
bünyesinde tutulmasını öngören 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, bu cezaların Cumhuriyet 
Savcıları tarafından verildiği ve bunlara ilişkin verilerin UYAP'a (Ulusal Yargı Ağı Projesi) 
kaydedildiği hususu dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. Yine aynı Kanunun 12 nci mad
desinin ikinci fıkrasında yer alan "suçunun" ibaresinin, fıkrada geçen "toplum ve çevre sağlığı yönün
den tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddelerin" sadece kaçakçılık suçunun değil Kanunda kabahat 
olarak belirlenmiş fiillerin de konusunu oluşturması nedeniyle "fiilinin" şeklinde değiştirilmesi 
gereği hasıl olmuştur. 

Madde 44- Başlamış işlemlere yeni düzenlemelerin hangi durumda uygulanacağı hususuna bu 
maddede yer verilmiştir. 

Madde 45- Yürürlük maddesidir. 

Madde 46- Yürütme maddesidir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 9/7/2008 

Esas No.: 1/602 

Karar No.: 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından 02/06/2008 tarihinde Başkanlığınıza sunulan (1/602) esas numaralı 
"Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı" Başkanlığınızca, 13/06/2008 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe 
Komisyonuna, tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 03/07/2008 tarihli 21. toplantısında, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) 
temsilcilerinin de katılımıyla anılan Kanun Tasarısını inceleyip görüşmüştür. 

Tasan ile Topluluk Gümrük Kodunu tesis eden 12 Ekim 1992 tarihli ve 2913/92 sayılı Konsey 
Tüzüğü ile Topluluk gümrük kodunda değişiklikler yapan 2700/2000 sayılı Konsey Tüzüğü ve 
648/2005 sayılı AB Konseyi ve Parlamentosu Tüzüğü'ne uyum amaçlanmaktadır. 

Tasannın tümü üzerindeki görüşmeler sırasında Hükümet temsilcisi tarafından aşağıdaki husus
lar belirtilmiştir: 

- Topluluk Gümrük Kodunda zaman içinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle Gümrük Ka
nunu'nun AB gümrük müktesebatı ile uyumsuz hale gelmiş olan maddelerindeki uyumsuzluğun 
giderilmesi amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. 

- AB ile tam üyelik müzakere sürecinin de başlaması sonucu, gümrük mevzuatımızı AB güm
rük müktesebatına uyumlu hale getirebilmek için 59. Hükümet döneminde iki adet tasan hazırlan
mış, bunlardan biri TBMM'ye sunulmuş, diğeri ise Başbakanlığa sevk edilmiş olmakla birlikte seçim 
kararının alınması nedeniyle bu tasarılar kanunlaştınlamamıştır. Bu Tasan esas itibariyle anılan iki 
tasarının birleştirilmiş halini teşkil etmektedir. 

- Tasan ile Gümrük Kanunu'nda gümrük işlem prosedürlerinin basitleştirilmesi ve veri işleme 
teknikleri kullanılarak belli belgeler eklenmeksizin gümrük beyanının verilmesinin sağlanması gibi 
birtakım temel ve önemli değişiklikler yapılmaktadır. 

- Tasarı 45 maddeden oluşmakta ve bu maddelerden 16 adedi münhasıran AB müktesebatına 
uyum için hazırlanmış olup 6 madde ile de hem AB müktesebatına uyum hem de uygulamada oluşan 
birtakım eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. 

Komisyon üyeleri tarafından esas itibariyle Tasan ile ilgili olarak olumlu görüşler ifade edilerek 
aşağıdaki hususlar da dile getirilmiştir: 

- Tasarı ile yapılan düzenlemelere bakıldığında çok ayrıntılı düzenlemelere gidildiği görülmek
tedir. Kanunlarda bu kadar aynntılı düzenlemelere yer verilmeksizin ikincil düzenlemelere gidilmesi 
konusu değerlendirilmelidir. 
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- Mevzuatın uyumlaştırılması tek başına yeterli olmayıp Kanun hükümlerini uygulayacak ku
rumların idari kapasiteleri de önem arz etmektedir. Gümrük Müsteşarlığının Kanun ile ilgili iyi bir 
iletişim mekanizması kurarak ilgilileri bilinçlendirmesi gerekmektedir. Diğer yandan bunun sağlan
masında eleman eğitimi ve yeni eleman takviyesi de önemlidir. 

- Tasarı ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıkları gibi 
güvenlikle ilgili kurumların yanı sıra Gümrük Müsteşarlığına da münhasıran asli görevleri ile ilgili 
olarak ithal edilecek bazı eşyalar için muafiyet tanınması hususunun değerlendirilmesi gerekmektedir. 

- Tasarı ile yerleşim yeri Türkiye dışında olan gerçek kişilerin Türkiye'de satın aldıkları 
veya kiraladıkları konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri ev eşyası için gümrük vergilerinden 
muafiyet öngörülmektedir. Bu durumun herkes için mi yoksa belli bazı meslek grupları için mi 
öngörüldüğü açık değildir. 

Hükümet temsilcisi tarafından cevaben aşağıdaki hususlar ifade edilmiştir: 

- Muafiyet tanınan kurumlar esas itibariyle güvenlik ve kaçakçılıkla mücadele ile ilgili kurum
lar olmakla birlikte Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde adli kolluk görevi ifa eden bir birim de bulun
maktadır. Diğer yandan muafiyet, sadece verilen hizmetin kapsamı ile sınırlı olarak tanınmaktadır. 

- Fiilen yurt dışında yerleşmiş olan Türk vatandaşları, gümrük vergisinden muaf olarak ev 
eşyalarını Türkiye'ye getirebilmektedir. Tasarıda yabancı uyruklu kişilerin de eşyalarını Türkiye'ye 
getirebilmeleri hususunda düzenleme yapılmakta olup söz konusu düzenleme AB müktesebatına 
uyumu gözetmektedir. Bu konunun ayrıntılarına ilişkin düzenlemenin Bakanlar Kurulu tarafından 
yapılması öngörülmektedir. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benim
senerek Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. TBMM İçtüzüğünün 23. ve Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu Kanununun 3. maddesi uyarınca, Komisyonumuz Tasarının sadece ken
disini ilgilendiren maddeleri olan 1., 2., 4., 6., 8., 9., 13., 14., 15., 19., 20., 29., 40., 41. ve 43. mad
delerinin görüşülmesini kabul etmiştir. 

Tasarının 1. maddesi üzerindeki görüşmelerde; Hükümet yetkilisi tarafından birtakım tanım
ların, ifade edilmek isteneni tam olarak yansıtmadığı noktasından hareketle ve AB müktesebatına 
uyum sağlanması hususu da gözetilerek, tanımların yeniden düzenlendiği ifade edilmiştir. ABGS 
yetkilisi tarafından ise maddenin ilgili AB müktesebatına paralel düzenlemeler getirdiği belirtilmiştir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilisi tarafından; Tasarının 1. maddesi ile değiştirilen Gümrük 
Kanunu'nun 3. maddesinin (6) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan "serbest dolaşımda bulu
nan eşya" tanımının "uluslar arası anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere" ifadesini içermediği; AB 
müktesebatmdaki ilgili tanımla örtüşmediği ve bu düzenlemenin Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
uluslar arası anlaşmalar çerçevesinde çıkarılmış birtakım tebliğ ve yönetmelikleri de uygulanamaz 
kılacağı ifade edilmiştir. 

Komisyon üyeleri tarafından bu çerçevede yapılan müzakerelerin ardından bu husus esas 
komisyonun değerlendirmesine sunularak 1. madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2., 4., 6., 8., 9., 13., 14., 15., 19., 20., 29., 40., 41. ve 43. maddeleri de aynen kabul 
edilmiştir. 
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Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 

Yaşar Yakış 

Düzce 

Üye 

Afif Demirkıran 

Siirt 

Üye 

İbrahim Kavaz 

Erzurum 

Üye 

Taha Aksoy 

İzmir 

Üye 

Cüneyt Yüksel 

Mardin 

Başkanvekili 

Lütfı Elvan 

Karaman 

Üye 

Burhan Kayatürk 

Ankara 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Mehmet Sait Dilek 

İsparta 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Kâtip 

Osman Çakır 

Samsun 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Cevdet Yılmaz 

Bingöl 

Üye 

Mehmet Beyazıt Denizolgun 

İstanbul 

Üye 

İsmail Hakkı Biçer 

Kütahya 

Üye 

Çağla Aktemur Özyavuz 

Şanlıurfa 

(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 



- 1 7 -

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 29/01/2009 

Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 1/602 

Karar No.: 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından 2/6/2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve 
Başkanlıkça 13/6/2008 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komis
yonumuza havale edilen (1/602) esas numaralı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" üzerindeki görüşmelere, Ko
misyonumuzun 16/10/2008 tarihinde yaptığı 2 nci Birleşiminde; Hükümeti temsilen Devlet Bakanı 
Hayati YAZICI ile Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet 
Personel Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği, İstanbul 
Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği ve Mersin Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği temsilci
lerinin katılımlarıyla başlanmıştır. 

Bilindiği gibi; Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan An
kara Anlaşmasına dayanılarak kurulan ortaklığın nihai amacı, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam 
üye olmasıdır. Bu anlaşmada tam üyelik süreci; hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olmak 
üzere üç aşamalı olarak belirlenmiştir. Anlaşma ile, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin sağlanması için 
taraflar arasında bir gümrük birliğinin kurulması temel aşama olarak belirlenmiştir. Buna göre, ön
ce, sanayi ürünlerini konu alan bir gümrük birliği kurulacak, daha sonra Ankara Anlaşmasında ön
görülen diğer ilkeler uygulamaya konulacaktır. 

Bu çerçevede, Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık Konseyinin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında ka
bul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının bir sonucu olarak Türkiye ile Avrupa Birliği ara
sında gümrük birliği tesis edilmiştir. Söz konusu kararla, taraflar arasında, sanayi ürünlerinin ithala
tından ve ihracatından alınan her tür gümrük vergisi ve eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamaları kal
dırılmakta; gümrük birliğinin iyi işlemesi için tarafların alacağı tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanış 
modelleri düzenlenmektedir. 

Bu çerçevede hazırlanan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4/11/1999 tarihli ve 
23866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 5/2/2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 4458 sayılı Güm
rük Kanunu; Türkiye ile AB arasında tesis edilen gümrük birliğini de içerecek şekilde; gümrük for
malitelerinin asgariye indirilmesi, iş ve işlemlerde zaman kayıpları ile gereksiz harcamaların azaltı
larak dış ticaret işlem maliyetlerinin düşürülmesini amaçlamaktadır. Kanun özellikle ihracata daya
lı sanayi için girdi niteliğindeki malların ekonomiye zamanında kazandırılması açısından çağdaş ni
telikli hükümler ihtiva etmektedir. 

Ancak, Topluluk Gümrük Kodunun bazı maddelerinde zaman içerisinde değişiklikler yapılma
sı nedeniyle 4458 sayılı Kanun güncelliğini kaybetmiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum yükümlülüğü kapsamında 4458 sayılı Kanunun, Topluluk Gümrük Kodunda 2700/2000 sayılı 
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Konsey Tüzüğü ile yapılan değişikliklere paralel olarak bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı 
maddelerine de ilaveler yapılması gereği hâsıl olmuştur. Diğer yandan yürürlükte olan Topluluk 
Gümrük Kodunu tesis eden 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğünde, 13 Nisan 2005 tarihli ve 648/2005 sayılı 
AB Konseyi ve Parlamentosu Tüzüğü ile birtakım değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin 4458 
sayılı Kanuna yansıtılması amacıyla yeni bir Kanun Tasansı hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır. 

Tasarı ile genel olarak, 4458 sayılı Kanunda geçen bazı deyimlerin tanımlarında, transit reji
minde, ekonomik etkili gümrük rejimlerinde, gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması, güm
rük vergisi ve para cezalarının tebliği, itiraz süreleri ile gümrük vergilerinin kesinleşme tarihleri ve 
para cezaları konulannda değişiklik yapılmıştır. Diğer taraftan, ülke ekonomisinin temel unsuru olan 
ihracat potansiyelinin artınlması amacıyla, ihracat girdi maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemle
rinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması; böylece, ihracatçılann rekabet koşullarının iyileştirilmesi ve 
bunlara Avrupa Birliği normlarında rekabet edebilme şansı verilmesi hedeflenmektedir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

- AB mevzuatına paralel olarak, gümrükle ilgili bürokratik işlemlerin asgari düzeye indirilme
si amacıyla, veri işleme tekniğinin kullanılması (elektronik ortamda beyanname verilmesi) söz ko
nusu olduğunda, gümrük idaresi tarafından talebi söz konusu olabilecek bir takım belgelerin eklen
memesine imkân tanınmasına, 

- 1/1/2010 tarihi itibanyla AB mevzuatına uygun olarak ekonomik etkili gümrük rejimlerinin 
kullanım izni konusunda gümrük idarelerinin yetkili kılınması nedeniyle, özellikle dâhilde işleme 
rejimi konusunda halihazırda Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve İhracat Birliklerin
ce yürütülen izin, uygulama ve taahhüt hesabı kapatılması işlemleri konusunda gümrük idarelerinin 
alt yapı ve personel ihtiyacının karşılanmasına, 

- AB mevzuatına paralel olarak, şartlı muafiyet düzenlemelerine (örneğin dahilde işleme reji
mine) tabi tutulan eşyadan elde edilen ürünün de aynı rejim hükümlerine tabi tutulması yönünde dü
zenleme yapılmasına, 

- AB ortak transit uygulamalarına paralel olarak; transit rejiminde bireysel ve kapsamlı teminat 
uygulamaları ile güvenilirlik standartlarına sahip olan kişilere bu teminattan vazgeçme izni verilmek 
suretiyle, maliyet azaltıcı basitleştirilmiş uygulamalar getirilmesine, 

- Gümrük Müsteşarlığınca, antrepo açılması izninin geçici ya da sürekli olarak geri alınmasına 
ilişkin usul ve esaslar ile özel antrepo statüsü verilen Gümrüksüz Satış Mağazaları ile ilgili hususlann 
yönetmelikle belirlenmesine, 

- Gümrük antrepolannın atıl kullanımının önüne geçilmesi amacıyla gümrük antreposu rejimi
ne tabi olmamakla birlikte, antrepoya konulan serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanacak hükümlere 
açıklık getirilmesine, 

- AB mevzuatına paralel olarak, dâhilde işleme rejiminde geri ödeme sisteminin kullanılama
yacağı haller ile hariçte işleme rejiminde standart değişim sistemine izin verilmesine ilişkin koşul-
lann açıklığa kavuşturulmasına, 

- Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu
tanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ile ilgili olarak kendileri tarafın
dan ya da diğer kişi ve kurumlarca ithal edilecek eşyanın gümrük vergisinden muaf tutulmasına, 
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- Gümrük vergisine ilişkin muafiyet ve istisnaların AB mevzuatında yapılan değişikliklere pa
ralel olarak gözden geçirilmek suretiyle yeniden düzenlenmesi ve yerleşim yeri Türkiye dışında olan 
gerçek kişilerin Türkiye'de satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarda kullanılmak üzere getirdik
leri ev eşyasının gümrük vergisinden muaf tutulmasına, 

- Sadece doğal afetlerden zarar görenler için değil "kriz hali" olarak tanımlanacak diğer haller
de de, yurt dışından gönderilecek yardım malzemelerinin gümrük vergilerinden muafiyetinin sağ
lanmasına, 

- Gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcu beraberinde gelen ve kanunda öngörülen 
muafiyet ve istisna tutarını aşan eşyaya, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek tek ve maktu bir ta
rifenin uygulanması suretiyle yolcu işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılmasına, 

- AB mevzuatında yapılan değişikliğe paralel olarak; eşyanın mahiyeti ve nihai kullanımı ne
deniyle tercihli tarife uygulaması veya ithalat/ihracat vergilerinden muafiyetinin mümkün olduğu 
durumlarda, yükümlünün hileli bir davranışı ve ihmali bulunmaması ve gerekli şartları yerine getir
diğini ispat etmesi halinde, bu tercihli tarife ve muafiyetin uygulanmasına imkân tanınmasına, 

- Teminat alınmasının ihtiyari kılındığı durumlarda, gümrük idarelerine, şüphe duyulan haller
de teminat istenebilmesi yetkisi verilebilmesine, 

- Kanunen ödenmemesi gerektiği halde ödenen ya da tahakkuk ettirilmemesi gerektiği halde ta
hakkuk ettirilen gümrük vergilerinin yanı sıra, para cezalarının da geri verilebilmesine imkân geti
rilmesi suretiyle yükümlü haklarını koruyucu düzenleme yapılmasına, 

- Gümrük vergilerinin kesinleşmesine ilişkin hususlara açıklık getirilmesi suretiyle uygulama
da yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılmasına, 

- Para cezalarının da gümrük vergileri ile birlikte karara bağlanıp tebliğ edilebilmesi; para ce
zalarının zaman aşımı süresinin, gümrük vergileri için yapılan değişikliğe paralel olarak 5 yıla çıka
rılması; gümrük vergileri ile para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi ve teb
liğ edilen gümrük vergileri ile para cezalarına ilişkin kararlara idari itiraz süresinin ödeme süresine 
paralel biçimde 15 güne çıkarılması suretiyle ödeme ve itiraz süreleri arasındaki farklılığın gideril
mesine, 

- Ekonomik etkili gümrük rejimlerinden şartlı muafiyete konu dâhilde işleme, gümrük kontro
lü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde; beyan ile muayene, denetleme veya teslimden sonra 
kontrol sonucunda, eşyanın cins, tür, nitelik, menşe ve kullanım şekli ile kıymet ve miktarında fark
lılık bulunduğu hallerde, bu farka tekabül eden vergi farkının tahsil edilmeyip ilgili rejim hükümle
rine göre teminata bağlanmasına, 

- Ticaret politikası önlemlerinin etkili biçimde uygulanabilmesini teminen, gerektiğinde gümrük 
idaresine menşe sertifikası talep edebilmesi imkânının getirilmesine, 

- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kap
samında, 1/1/2009 tarihine kadar kurulması amaçlanan kaçak eşya depolarının 1/1/2012'ye kadar 
kurulabilmesine imkan sağlanmasına; aynı Kanunun, tekerrüre esas alınacak idari para cezaları hak
kındaki kayıtların Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde tutulmasını öngören 8 inci maddesinin dördün
cü fıkrasının, bu cezaların Cumhuriyet Savcıları tarafından verildiği ve bunlara ilişkin verilerin Ulu
sal Yargı Ağı Projesi (UYAP)'ne kaydedildiği hususu dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmasına, 

yönelik düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
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Tasannın geneli üzerindeki görüşmelere başlanmadan önce, Hükümet adına yapılan açıklama
ları müteakiben verilen önergeler doğrultusunda, Tasannın daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilme
sini teminen öncelikle bir Alt Komisyonda ele alınmasına karar verilmiştir. 

Alt Komisyon; 21/10/2008, 22/10/2008 ve 24/12/2008 tarihlerinde ilgili kamu kurum ve kuru
luşları ile İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği, İstanbul 
Gümrük Müşavir Yardımcılan Derneği ve Mersin Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği temsilci
lerinin katılımlarıyla yapmış olduğu kapsamlı çalışmalar sonucunda, Komisyonda yapılan değerlen
dirmeler de dikkate alınarak çalışmalarını tamamlamış ve raporunu Komisyonumuza sunmuştur. 

Alt Komisyon çalışmaları sonucunda Tasarının; 

• Çerçeve 1 inci maddesi; aynen, 

• Çerçeve 2 nci maddesi; 4458 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ve Avrupa Birliği mevzu
atında yer alan "yetkilendirilmiş yükümlü" statüsüne ilişkin 5/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) ben
dinde yer alan "ve gerektiğinde taşımaya ilişkin" ibarelerinin uygulamada ortaya çıkabilecek tered
dütlerin giderilmesini teminen çıkarılması suretiyle, 

• Çerçeve 3 üncü maddesi; değiştirilmesi öngörülen 4458 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin; 
gümrük vergileri hakkında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesine ilişkin olarak ilgili Baka
na verilen yetkinin, müsteşarlığın önerisi doğrultusunda kullanılabilmesi; uygulamada ortaya çıka
bilecek tereddütlerin giderilebilmesini teminen "eşyanın ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tu
tulmasına ilişkin" ibaresinin çıkarılması suretiyle birinci fıkranın (a) bendinin değiştirilmesi; uygu
lamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve hangi hallerin kriz hali olduğu hususuna 
açıklık getirilmesini teminen kriz halinin tabi afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, 
önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar ile büyük nüfus hareketleri gibi hallerden ibaret ol
duğunu ortaya koyacak şekilde birinci fıkranın (b) bendinin değiştirilmesi, 

• Çerçeve 4 üncü maddesi; 4458 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 10/A maddesinin 4 nu
maralı fıkrasının; gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek kontrol
lerin, sadece 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası hü
kümlerinin değil, tüm 19 uncu madde hükümlerinin de saklı kalması kaydıyla, gümrük idarelerinin 
koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda yapılmasını teminen değiştiril
mesi suretiyle, 

• Çerçeve 5 inci maddesi; çerçeve 6 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 6 nci maddesi; çerçeve 7 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 7 nci maddesi; çerçeve 9 uncu madde olarak aynen, 

• Çerçeve 8 inci maddesi; çerçeve 10 uncu madde olarak aynen, 

• Çerçeve 9 uncu maddesi; çerçeve 11 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 10 uncu maddesi; çerçeve 12 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 11 inci maddesi; çerçeve 13 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 12 nci maddesi; çerçeve 14 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 13 üncü maddesi; çerçeve 17 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 14 üncü maddesi; çerçeve 18 inci madde olarak aynen, 
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• Çerçeve 15 inci maddesi; çerçeve 23 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 16 nci maddesi; çerçeve 24 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 17 nci maddesi; 12/11/2008 tarihli ve 5810 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Güm
rük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 3218 sayılı 
Serbest Bölgeler Kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle; 4458 sayılı Kanunun 156 nci madde
sinde yapılması öngörülen değişikliğin metinden çıkarılması ve diğer maddelerin buna göre teselsül 
ettirilmesi suretiyle, 

• Çerçeve 18 inci maddesi; çerçeve 28 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 19 uncu maddesi; çerçeve 30 uncu madde olarak aynen, 

• Çerçeve 20 nci maddesi; değiştirilmesi öngörülen 4458 sayılı Kanunun 167 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının (12) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "kriz hali" ibaresinin, çerçeve 3 ün
cü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak değiştirilmesi suretiyle çerçeve 31 inci madde olarak, 

• Çerçeve 21 inci maddesi; çerçeve 32 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 22 nci maddesi; çerçeve 33 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 23 üncü maddesi; çerçeve 34 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 24 üncü maddesi; çerçeve 35 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 25 inci maddesi; değiştirilmesi öngörülen 4458 sayılı Kanunun 181 inci maddesinin; 
gümrük işlemlerinde dolaylı temsilci olarak görev yapan gümrük müşavirlerinin sorumluluğunu 
sınırlandıran hükmün "bildiği veya mesleki ve mutat olarak bilmesi gerektiği" şeklinde düzenlen
mesini teminen ikinci fıkrasının değiştirilmesi suretiyle çerçeve 36 nci madde olarak, 

• Çerçeve 26 nci maddesi; çerçeve 37 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 27 nci maddesi; çerçeve 38 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 28 inci maddesi; değiştirilmesi öngörülen 4458 sayılı Kanunun 194 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının; gümrük yükümlülüğü kapsamında ödenmesi gereken ithalat vergilerine konu 
olan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihinden sonra ödenmesi durumunda, ayrıca 
bu tarih itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci madde
si hükümlerine göre tespit edilen gecikme zammının uygulanmasını teminen değiştirilmesi suretiy
le çerçeve 40 ıncı madde olarak, 

• Çerçeve 29 uncu maddesi; çerçeve 42 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 30 uncu maddesi; değiştirilmesi öngörülen 4458 sayılı Kanunun 207 nci maddesinin; 
çerçeve 28 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak değiştirilmesi suretiyle çerçeve 43 üncü 
madde olarak, 

• Çerçeve 31 inci maddesi; değiştirilmesi öngörülen 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin; 
Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan personele ödenen fazla çalışma ücretinden, 
aynı esas ve usullere göre kara sınır kapılarında görevli mülki idare amirleri ile gümrük idarelerinin 
hizmetini yürüten muhasebe birimi personelinden Maliye Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu 
Bakan tarafından belirleneceklerin de yararlandırılması ve bu madde kapsamında yapılan ödemele
rin 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci madde
sine göre ödenen fark tazminatı hesabında dikkate alınmasını teminen dördüncü fıkranın değiştirilmesi; 
yapılan değişikliklere paralel olarak madde çerçevesinin düzenlenmesi suretiyle çerçeve 45 inci mad
de olarak, 
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• Çerçeve 32 nci maddesi; çerçeve 46 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 33 üncü maddesi; değiştirilmesi öngörülen 4458 sayılı Kanunun 225 inci maddesinin; 
doğrudan veya dolaylı temsilcilerin 4458 sayılı Kanun kapsamında öngörülen faaliyetlerini yapabil
melerine engel hastalığının bulunmaması ve tereddüt edilmesi halinde, Müsteşarlık tarafından tam 
teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu talep edilebilmesini teminen ikinci fıkrasına ek
lenmesi öngörülen paragrafın değiştirilmesi suretiyle çerçeve 47 nci madde olarak, 

• 4458 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması bağlamında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun
da yer alan suç ve kabahatlere ilişkin hükümlerin saklı kalması, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 
suç veya kasten işlenen kabahat olarak tanımlanan fiillerin, ancak taksirle işlenmeleri halinde 4458 
sayılı Kanun hükümlerine göre idari para cezası verilebilmesi amacıyla 4458 sayılı Kanunun 231 inci 
maddesinin değiştirilmesini öngören hükmün çerçeve 49 uncu madde olarak metne eklenmesi sure
tiyle, 

• Çerçeve 34 üncü maddesi; çerçeve 50 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 35 inci maddesi; çerçeve 51 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 36 nci maddesi; 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ben
dinde öngörülen "bir katı" tutarındaki cezanın "yarısı tutarında" şeklinde; üçüncü fıkrada öngörü
len "yarısı nispetinde" şeklindeki cezanın "yüzde onbeş" şeklinde değiştirilmesi suretiyle çerçeve 
52 nci madde olarak, 

• Çerçeve 37 nci maddesi; çerçeve 54 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 38 inci maddesi; çerçeve 55 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 39 uncu maddesi; çerçeve 56 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 40 ıncı maddesinin; 

-(1), (2) ve (3) numaralı bentleri; aynen, 

- (4) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çer
çeve 5 inci madde olarak, 

- (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) ve (12) numaralı bentleri; (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ve (11) 
numaralı bentler olarak aynen, 

- (13), (14) ve (15) numaralı bentleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller 
doğrultusunda çerçeve 15, çerçeve 16 ve çerçeve 21 inci maddeler olarak aynen, 

- (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) ve (23) numaralı bentleri; (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18) ve (19) numaralı bentler olarak aynen, 

- (24) ve (25) numaralı bentleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrul
tusunda çerçeve 25 ve çerçeve 26 nci maddeler olarak aynen, 

- (26) ve (27) numaralı bentleri; (20) ve (21) numaralı bentler olarak aynen, 

- (28) ve (29) numaralı bentleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrul
tusunda çerçeve 27 ve çerçeve 29 uncu maddeler olarak aynen, 

- (30) ve (31) numaralı bentleri; (22) ve (23) numaralı bentler olarak aynen, 

- (32) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çer
çeve 41 inci madde olarak aynen, 
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- (33) numaralı bendi; (24) numaralı bent olarak aynen, 

- (34) ve (35) numaralı bentleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrul
tusunda çerçeve 44 ve çerçeve 48 inci maddeler olarak aynen, 

- (36) numaralı bendi; (25) numaralı bent olarak aynen, 

- (37) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda ye
ni ihdas edilen çerçeve 53 üncü maddeye son fıkra olarak eklenmesi suretiyle aynen, 

- (38) numaralı bendi; (26) numaralı bent olarak aynen kabul edilmek suretiyle, 

çerçeve 57 nci madde olarak, 

• Çerçeve 41 inci maddesinin; 

- (1), (2), (3), (4) (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) ve (13) numaralı bentleri; aynen, 

- (14) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çer
çeve 8 inci madde olarak aynen, 

- (15) ve (16) numaralı bentleri; (14) ve (15) numaralı bentler olarak aynen, 

- (17) numaralı bendi; "Müsteşarlık merkez denetim elemanları" ibaresine açıklık getirilmesi 
amacıyla "gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş yardımcıları, kontrolörler, stajyer kontrolörler" şek
linde değiştirilmesi suretiyle (16) numaralı bent olarak, 

- (18), (19), (20), (21) ve (22) numaralı bentleri; (17), (18), (19), (20) ve (21) numaralı bentler 
olarak aynen, 

- (23) numaralı bendi; dahilde işleme ve hariçte işleme rejimine ilişkin mevcut hükümlerin uy
gulanmasına devam edilmesini teminen madde metninden çıkarılması suretiyle, 

- (24) ve (25) numaralı bentleri; (22) ve (23) numaralı bentler olarak aynen, 

- (26) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çer
çeve 19 uncu madde olarak aynen, 

- (27) numaralı bendi; (24) numaralı bent olarak aynen, 

- (28) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çer
çeve 20 nci madde olarak aynen, 

- (29), (30), (31) ve (32) numaralı bentleri; (25), (26), (27) ve (28) numaralı bentler olarak aynen, 

- (33) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çer
çeve 22 nci madde olarak aynen, 

- (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42) ve (43) numaralı bentleri; (29), (30), (31), (32), 
(33), (34), (35), (36), (37) ve (38) numaralı bentler olarak aynen, 

- (44) numaralı bendi; beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı 
tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği 
tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı 
oranında faiz uygulanabilmesini teminen "tecil faizi" ibaresinin "gecikme zammı" şeklinde değişti
rilmesi suretiyle çerçeve 39 uncu madde olarak, 

- (45), (46), (47), (48) ve (49) numaralı bentleri; (39), (40), (41), (42) ve (43) numaralı bentler 
olarak aynen, 
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- (50) numaralı bendi; gümrük idaresine yapılan beyanlarda, dökme gelen eşyada yüzde üçü 
aşmayacak şekilde; doğalgaz ürünleri için ise yüzde altı olarak uygulanmak üzere, Bakanlar Kurulu 
kararı ile belirlenecek oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için 4458 sayılı Kanunun 237 nci madde
sinde öngörülen cezai takibatın yapılmamasını teminen bir hükmün metne ilave edilmesi ve yeni ih
das edilen çerçeve 53 üncü maddeye birinci fıkra olarak eklenmesi suretiyle, 

- (51), (52) ve (53) numaralı bentleri; (44), (45) ve (46) numaralı bentler olarak aynen kabul 
edilmek suretiyle, 

çerçeve 58 inci madde olarak, 

• Çerçeve 42 nci maddesi; çerçeve 59 uncu madde olarak aynen, 

• Çerçeve 43 üncü maddesi; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yapılması amaçlanan değişikliğe ilişkin hükmün, söz konusu Kanunda da yer alan mev
cut hükümlerin, serbest bölgelerin işleyişi ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler içermesi nedeniyle madde 
metninden çıkarılması; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda değişti
rilmesi veya yürürlükten kaldırılması öngörülen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 485 
sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için 
ayrı çerçeve maddeler düzenlenmesi suretiyle çerçeve 60 ve çerçeve 61 inci maddeler olarak yeni
den düzenlenmesi suretiyle, 

• Çerçeve 44 üncü maddesi; uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesini teminen 
redaksiyona tabi tutulması ve Tasannın geçici 1 inci maddesi olarak düzenlenmesi suretiyle, 

• Yürürlüğe ilişkin 45 inci maddesi; metinde yapılan değişikliklere paralel olarak değiştirilme
si suretiyle 62 nci madde olarak, 

• Yürütmeye ilişkin 46 nci maddesi; 63 üncü madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 15/01/2009 ve 21/01/2009 tarihlerinde yaptığı 23 ve 24 üncü Bir
leşimlerinde, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Hayati YAZICI ile Adalet Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müs
teşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
Anonim Şirketi, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği, İs
tanbul Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği ve Mersin Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği 
temsilcilerinin katılımlarıyla görüşmelere devam edilmiştir. 

Komisyonumuzda, Tasarının geneli üzerinde Alt Komisyon metni de dikkate alınarak yapılan 
görüşmelerde; 

- 2008 yılında ortaya çıkan ve birçok ülkeyi olumsuz etkileyen küresel mali krizin Türkiye'de dış 
ticaretle uğraşan kesimi de etkisi altına aldığı; mali krizin etkilerinin azaltılması amacıyla, Hükümet 
tarafından ihracat faaliyetinde bulunanlan koruyacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, 

- Tasarıda yer alan düzenlemelerin esas amacının AB gümrük mevzuatı ile uyumun sağlanması 
olduğu, bu nedenle, Tasarıda yer alan düzenlemelerin bir çoğunun gümrük işlemleri ile ilgili teknik 
hususları içerdiği; Alt Komisyon çalışmalarında Tasarı kapsamında yer alan bir çok hükümde muta
bakat sağlanmış olunmakla birlikte bazı hususların Komisyonda daha detaylı bir şekilde değerlendi
rilmesinin yararlı olacağı, 
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- Topluluk Gümrük Kodunda, 4458 sayılı Kanunun kabulünden sonra çok kapsamlı değişiklik
lerin yapıldığı, gümrük mevzuatının güncel gelişmeler karşısında gereken esnekliliği sağlayama-
masının uluslararası ticarete zarar verdiği, bu durum göz önünde bulundurulduğunda, 4458 sayılı 
Kanunun Topluluk Gümrük Kodunda yapılan değişiklikler çerçevesinde yeniden düzenlenmesinin 
büyük önem arz ettiği, 

- Gümrük Müsteşarlığı'nda görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücretine ilişin usul ve 
esaslar ile bu ücretin kapsamının personelin iş yükü de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden 
düzenlenmesi gerektiği, 

- Alt Komisyon çalışmaları sırasında tartışılan gümrük müşavir yardımcılarının sorunlannın gi
derilmesinin mağduriyetlerin önlenmesi yönünde büyük önem arz ettiği, gümrük müşavir 
yardımcılarının yıllardır müşavirlik hizmetlerini yürüttüğü, ancak, 4458 sayılı Kanun ile getirilen 
hükümler doğrultusunda müşavirlik şirketlerinin yapısının değiştirildiği, bu nedenle, 4458 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan şirketlerin ortağı olan gümrük müşavir 
yardımcılarının da ortaklıklarının devamına yönelik geçici bir düzenlemenin yapılması gerektiği, 

- Tasarı ile, kurye faaliyetinde bulunan şirketlere, gümrük müşaviri istihdam etmeden müşavir
lik yapabilme imkanının getirildiği, böyle bir düzenlemeden gümrük müşavirliği mesleğinin olum
suz etkileneceği, kurye şirketlerinin bir çoğunun yabancı şirket olduğu düşünüldüğünde, gümrük 
müşavirlerinin ortak olduğu yerli şirketlerin korunması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması 
gerektiği, 

- Gümrük Kanunu ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi 
amacıyla Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanına yetki verilmesinin idare hukukunun 
genel ilkelerine uygun olmayacağı, ayrıca, vergi muaflığı, istisnaları ile indirimlerine ilişkin oranlan 
belirleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verildiği göz önüne alındığında, konunun bu açıdan da ye
niden değerlendirilmesi gerektiği, 

- Tasarıda öngörülen düzenlemelerin genel olarak ithalatı kolaylaştırmaya yönelik olduğu, an
cak, ihracatın ülke ekonomisine katkısı dikkate alındığında, Hükümetin ihracatı da kolaylaştırıcı ted
birler almasının küresel mali krizden daha az etkilenerek çıkılmasını sağlayabileceği, 

- Gümrük Müsteşarlığı tarafından tarh edilen gümrük vergileri ile ilgili olarak çok fazla davanın 
açıldığı, yargı yoluna başvuruların azaltılması amacıyla diğer vergiler için öngörülen uzlaşma me
kanizmasının gümrük vergileri için de öngörülmesinin hem mükellefleri hem de Müsteşarlığı rahat
latacağı, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 

- 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı ile Türkiye ve Avrupa 
Birliği arasında "Gümrük Birliği"nin tesis edildiği; bu çerçevede, Topluluk Gümrük Kodunu oluştu
ran mevzuat ile ülkemiz mevzuatının uyumlaştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından kabul edilen 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5/2/2000 tarihinde yü
rürlüğe girdiği, 

- Avrupa Birliği normlanna uygun olarak hazırlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun; gümrük 
işlemlerinin asgariye indirilmesi, zaman kaybı ve gereksiz harcamalann önüne geçilerek dış ticaret 
işlem maliyetlerinin düşürülmesi, özellikle ihracata dayalı sanayi için girdi niteliğindeki malların 
ekonomiye zamanında kazandırılması açısından çok önemli hükümler ihtiva ettiği, 
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- Gümrük Kanununun temelini teşkil eden Topluluk Gümrük Kodunun bazı maddelerinin zaman 
içerisinde değişmesi nedeniyle, Avrupa Birliği mevzuatına uyum yükümlülükleri kapsamında, Top
luluk Gümrük Kodunda 2700/2000 sayılı Konsey Tüzüğü ile yapılan değişikliklere paralel olarak 
Gümrük Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerine ise yeni hükümlerin ilave 
edilmesi gereğinin hasıl olduğu, 

- Kanun Tasarısıyla temel olarak; transit rejiminde, ekonomik etkili gümrük rejimlerinde, güm
rük yükümlülüğünün doğması ve başlaması, gümrük vergisi ve para cezalarının tebliği, itiraz süre
leri ile gümrük vergilerinin kesinleşmesi ve para cezalan konularında değişikliklerin yapılmasının 
amaçlandığı, 

- Gümrük müşavir yardımcıları ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunun geçici bir düzenleme yapıla
rak giderilmesi yerine, en az bir gümrük müşaviri ile bir ya da birden fazla gümrük müşavir 
yardımcısının müşavirlik şirketi kurabilmesine imkan tanınmasına yönelik bir yasal düzenleme 
yapılarak sürekli ve kesin bir çözüme kavuşturulmasının daha uygun olacağı, 

- Gümrük Teşkilatında görevli olan personele ödenen fazla çalışma ücreti ile ilgili olarak, iş yü
kü fazla olan personele daha fazla ödeme yapılmasına yönelik düzenlemelerin Müsteşarlıkça hazırla
nacak düzenleyici işlemlerle belirleneceği, 

- Tasarıda yer alan düzenlemeler ile AB ile ilişkiler arasında paralel bir ilgi kurmanın doğru ol
madığı, Tasarının, Türkiye'nin Gümrük Birliğine yönelik uygulamada karşılaşılan sıkıntılarının gi
derilmesi amacıyla hazırlandığı, 

- Gümrük Kanununun uygulanmasına yönelik olarak Bakana verilen yetkinin, gümrük vergisi
ne ilişkin muafiyet ve istisnalann belirlenmesi ile ilgili olmadığı, gümrük hizmetlerinde etkinliğin 
ve esnekliğin sağlanması amacıyla uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesine yönelik 
bir yetki olduğu, 

- Kurye şirketleri tarafından verilecek müşavirlik hizmetlerinin üst sınırının, Bakanlar Kuru
lunca belirlenecek mallar ile sınırlı olduğu; bunun yanı sıra, yurtdışına gönderilen ya da yurtdışından 
alınan numunelerin de bu kapsama alınmasıyla birlikte, numune temin eden ya da gönderen özel sek
töre ait firmaların müşavirlik hizmeti olarak herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmayacağı, 

- Tasarının amacının AB'nin gümrük müktesebatına uyumunun sağlanması ile birlikte dış tica
ret erbabının iş ve işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarının yasal zemininin oluşturulması 
olduğu, bu çerçevede, Tasannın ihracata ilişkin işlemlerin kolaylaştırılmasını da amaçladığı, 

ifade edilmiştir. 

Tasarının geneli üzerinde Alt Komisyon metni de esas alınarak yapılan görüşmeleri müteakiben, 
Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek, maddeler üzerindeki görüşmelerin Alt Ko
misyon metni üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. 

Alt Komisyon metninin; 

• Çerçeve 1 inci ve çerçeve 2 nci maddeleri; aynen, 

• Çerçeve 3 üncü maddesi; kriz halini oluşturacak kimyasal ve teknolojik olayların neler olabi
leceği hususuna açıklık kazandırılması amacıyla 4458 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinde yer alan "büyük yangınlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "radyasyon ve 
hava kirliliği gibi" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

/ 
/ 
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• Çerçeve 4 , 5, 6,7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri; aynen, 

• Çerçeve 11 inci maddesi; çerçeve 12 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 12 nci maddesi; çerçeve 13 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 13 üncü maddesi; çerçeve 14 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 14 üncü maddesi; çerçeve 15 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 15 inci maddesi; çerçeve 16 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 16 nci maddesi; çerçeve 17 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 17 nci maddesi; çerçeve 18 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 18 inci maddesi; çerçeve 19 uncu madde olarak aynen, 

• Çerçeve 19 uncu maddesi; çerçeve 20 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 20 nci maddesi; çerçeve 21 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 21 inci maddesi; çerçeve 22 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 22 nci maddesi; çerçeve 25 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 23 üncü maddesi; çerçeve 26 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 24 üncü maddesi; çerçeve 28 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 25 inci maddesi; çerçeve 29 uncu madde olarak aynen, 

• Çerçeve 26 nci maddesi; çerçeve 30 uncu madde olarak aynen, 

• Çerçeve 27 nci maddesi; çerçeve 33 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 28 inci maddesi; çerçeve 34 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 29 uncu maddesi; çerçeve 35 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 30 uncu maddesi; çerçeve 36 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 31 inci maddesi; kriz halini oluşturacak kimyasal ve teknolojik olayların neler olabi
leceği hususuna açıklık kazandırılması amacıyla 4458 sayılı Kanunun 167 nci maddesinin (12) nu
maralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "büyük yangınlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "rad
yasyon ve hava kirliliği gibi" ibaresinin eklenmesi suretiyle çerçeve 37 nci maddesi olarak, 

• Çerçeve 32 nci maddesi; çerçeve 38 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 33 üncü maddesi; çerçeve 39 uncu madde olarak aynen, 

• Çerçeve 34 üncü maddesi; çerçeve 40 ıncı madde olarak aynen, 

• Çerçeve 35 inci maddesi; çerçeve 41 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 36 nci maddesi ile değiştirilen 4458 sayılı Kanunun 181 inci maddesinin 2 numaralı 
bendi; uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla redaksiyona tabi tutulmak 
suretiyle çerçeve 42 nci madde olarak, 

• Çerçeve 37 nci maddesi; çerçeve 43 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 38 inci maddesi; çerçeve 44 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 39 uncu maddesi; çerçeve 45 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 40 ıncı maddesi; çerçeve 46 nci madde olarak aynen, 
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• Çerçeve 41 inci maddesi; çerçeve 47 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 42 nci maddesi; çerçeve 48 inci madde olarak aynen, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 

• Çerçeve 43 üncü maddesi ile değiştirilen 4458 sayılı Kanunun 207 nci maddesinin 1 numaralı 
bendinin (b) alt bendi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle çerçeve 50 nci madde olarak, 

• Çerçeve 44 üncü maddesi; çerçeve 51 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 45 inci maddesi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle çerçeve 52 nci madde olarak, 

• Çerçeve 46 nci maddesi; çerçeve 53 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 47 nci maddesi; çerçeve 54 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 48 inci maddesi; çerçeve 55 inci madde olarak aynen, 

• Gümrük müşavirliği hizmetlerinin bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturularak yürütülmesi ha
linde; 

- Özel hukuk tüzel kişiliğinin kurulması aşamasında, ortaklar arasında en az bir gümrük müşavi
rinin yanı sıra bir ya da birden fazla gümrük müşavir yardımcısının da bulunabilmesine imkan sağlan
masına, 

- Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılarının sadece bir şirkete ortak olabileceklerine, 

- Gümrük müşavirlerinin, gümrüklerde vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi 
gerektiği hallerde, kişisel cezai sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla işlemi yapan kişi ile birlikte tü
zel kişiliğin de müteselsilen vergi ve para cezalarından sorumlu tutulmalarına, 

yönelik 4458 sayılı Kanunun 229 uncu maddesinde değişiklik öngören bir hükmün metne yeni 
çerçeve 56 nci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

• Çerçeve 49 uncu maddesi; çerçeve 57 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 50 nci maddesi; çerçeve 58 inci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 51 inci maddesi; çerçeve 59 uncu madde olarak aynen, 

• Çerçeve 52 nci maddesi; çerçeve 60 ıncı madde olarak aynen, 

• Çerçeve 53 üncü maddesi; anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutulmak 
suretiyle çerçeve 61 inci madde olarak, 

• Çerçeve 54 üncü maddesi; çerçeve 62 nci madde olarak aynen, 

• Çerçeve 55 inci maddesi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle çerçeve 63 üncü madde olarak, 

• Çerçeve 56 nci maddesi; çerçeve 64 üncü madde olarak aynen, 

• Çerçeve 57 nci maddesinin; 

-(1), (2 ) , (3), (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) numaralı bentleri; aynen, 

- (10) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çer
çeve 11 inci madde olarak aynen, 

- (11), (12) ve (13) numaralı bentleri; (10), (11) ve (12) numaralı bentler olarak aynen, 

- (14) ve (15) numaralı bentleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrul
tusunda çerçeve 23 ve çerçeve 24 üncü maddeler olarak aynen, 

- (16) ve (17) numaralı bentleri; (13) ve (14) numaralı bentler olarak aynen, 
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- (18) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çer
çeve 27 nci madde olarak aynen, 

- (19) numaralı bendi; (15) numaralı bent olarak aynen, 

- (20) ve (21) numaralı bentleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrul
tusunda çerçeve 31 ve çerçeve 32 nci maddeler olarak aynen, 

- (22), (23), (24) ve (25) numaralı bentleri; (16), (17), (18) ve (19) numaralı bentler olarak aynen, 

- (26) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çer
çeve 65 inci madde olarak aynen, 

kabul edilmek suretiyle çerçeve 66 nci madde olarak, 

• Çerçeve 58 inci maddesinin; 

- (1), (2 ) , (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29) ve (30) numaralı bentleri; aynen kabul edilmek 
suretiyle, 

- (31) numaralı bendi; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile verilen yetki kapsamındaki işlem
lerin Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmesi nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle, 

- (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38) ve (39) numaralı bentleri; (31), (32), (33), (34), (35), (36), 
(37) ve (38) numaralı bentler olarak aynen, 

- (40) numaralı bendi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çer
çeve 49 uncu madde olarak aynen, 

- (41) numaralı bendi; Alt Komisyon metninin çerçeve 49 uncu maddesi ile 4458 sayılı Kanu
nun 231 inci maddesinin yeniden düzenlenmesi nedeni ile metinden çıkarılması suretiyle, 

- (42), (43), (44), (45) ve (46) numaralı bentleri; (39), (40), (41), (42) ve (43) numaralı bentler 
olarak aynen kabul edilmek suretiyle, 

çerçeve 67 nci madde olarak, 

• Çerçeve 59 uncu maddesine; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultu
sunda, yürürlükten kaldırılan hükümleri ihtiva eden çerçeve 60 ıncı maddenin (1) numaralı bendinin 
maddeye (C) bendi olarak; çerçeve 61 inci maddenin ise maddeye (B) bendi olarak ilave edilmesi su
retiyle çerçeve 68 inci madde olarak, 

• Çerçeve 60 ıncı maddesi ile değiştirilen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun; 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uyarınca, özel kanunlarında 
yazılı olmayan hallerde kabahate teşebbüsün cezalandırılmayacak olması, 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununda yer alan kabahat fiillerinin bir çoğunun teşebbüs aşamasında tespit edilebilen 
fiiller olması ve bu fiillerin de cezasız kalmasının önlenmesini temin eden bir ibarenin 5607 sayılı Ka
nunun 3 üncü maddesinin onsekizinci fıkrasında ibare değişikliği şeklinde maddeye yeni (1) numa
ralı fıkra olarak eklenmesi ve madde metninin yapılan değişiklikler doğrultusunda redaksiyona ta
bi tutulması suretiyle çerçeve 71 inci madde olarak, 

• Döner sermaye işletmelerince tasfiye suretiyle elden çıkarılacak eşyanın, yönetmelikte belir
lenen hükümlere uygun olarak ilgili idarelerden belgeleri ile teslim alınması ve bu suretle teslim 
alman eşyanın satışından doğan hasılatın döner sermaye işletmesine gelir olarak kaydedilmesini te
minen, 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında 
Döner Sermaye Kanununun 7 nci maddesinin değiştirilmesini öngören bir hükmün metne yeni çer
çeve 69 uncu madde olarak eklenmesi suretiyle, 
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• Kaçak petrolün yakalanması durumunda, el konulan petrolün teknik düzenlemelere uygun ol
maması halinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen esas ve usuller çerçeve
sinde ilgili il özel idareleri tarafından tasfiye edilmesini teminen 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun Ek 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasının değiştirilmesi; onüçüncü 
fıkrasında yer alan "4926" kanun numarasının Kanunun tamamen yeniden düzenlenmesi nedeniyle 
"5607" şeklinde değiştirilmesi ve ondördüncü fıkrasındaki Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmele
ri Genel Müdürlüğü ibaresinin maddeden çıkarılmasını temin eden bir hükmün metne yeni çerçeve 
70 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

• Geçici 1 inci maddesi; düzenlemenin vergi mevzuatının uygulanmasında çeşitli sorunlara ne
den olabileceği gerekçesiyle metinden çıkarılması suretiyle, 

• Yürütmeye ilişkin 62 nci maddesi; 72 nci madde olarak aynen, 

• Yürürlüğe ilişkin 63 üncü maddesi; 73 üncü madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Sait Açba 

Afyonkarahisar 

Başkanvekili 

M. Altan Karapaşaoğlu Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 

(Bu raporun sözcüsü) 

Üye 

Halil Aydoğan 

Afyonkarahisar 

Sözcü 

Bursa 

Kâtip 

Süreyya Sadi Bilgiç 

İsparta 

(Bu raporun sözcüsü) 

Üye 

Sadık Badak 

Üye 

Necdet Ünüvar 

Adana 

Üye Üye 

İsmail Özgün 

Balıkesir 

Üye 

Ali Osman Sali 

Balıkesir 

Antalya 

Mehmet Günal 

Antalya 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 

Cahit Bağcı 

Çorum 

Üye 

Emin Haluk Ayhan 

Denizli 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 

Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

(Bu raporun sözcüsü) 

Üye 

Harun Öztürk 

İzmir 

(Karşı oy yazısı eklidir) 

Üye 

Mehmet Yüksel 

Üye 

Necdet Budak 

Denizli Edirne 

Üye 

Bülent Baratalı 

İzmir 

(Ayrışık oyum ektedir) 

Üye 

İbrahim Hasgür 

İzmir 
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Üye 

Tuğrul Yemişçi 

İzmir 

(Bu raporun sözcüsü) 

Üye 

Mustafa Kabakçı 

Konya 

Üye 

Ömer Faruk Öz 

Malatya 

Üye 

Gürol Ergin 

Muğla 

(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 

M. Mustafa Açıkalın 

Sivas 

Üye 

Osman Demir 

Tokat 

Üye 

Mustafa Özbayrak 

Kırıkkale 

Üye 

Mustafa Kalaycı 

Konya 

(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 

Erkan Akçay 

Manisa 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 

Münir Kutluata 

Sakarya 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 

Hasip Kaplan 

Şırnak 

(Ayrışık oy, muhalifim) 

Üye 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 

Abdülkadir Akgül 

Yozgat 

Üye 

Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 

Üye 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

(Ayrışık oy yazısı ilişiktedir) 

Üye 

Ali Er 

Mersin 

Üye 

Kadir Tıngıroğlu 

Sinop 

Üye 

Faik Öztrak 

Tekirdağ 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 

Kerem Altun 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 



- 3 2 -

AYRIŞIK OY 

Türkiye Cumhuriyeti, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Antlaşması ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu'na tam üyelik niyetini ortaya koymuş, bu yolda 19- 23 Kasım 1970 tarihlerinde Katma 
Protokol ve ikinci mali protokolü Brüksel' de imzalamış, 14 Nisan 1987 tarihinde Topluluğa tam 
üyelik için başvuruda bulunmuş ve takiben 6 Mart 1995 tarihli Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık 
Konseyi kararıyla 1 Ocak 1996'dan geçerli olmak üzere Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında 
Gümrük Birliği tesis edilmiştir. 

Tam üyelik olmadan gerçekleştirilen gümrük birliği, doğal olarak Türk tarafının AT mevzuatına 
uyum sağlama yükümlülüğü konusunda özel bir takvimi de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede 
27.10.1999 tarihinde kabul edilen 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 248 madde halinde AT mevzuatına 
uyum amacıyla düzenlenen yeni rejim ve uygulamalar 2000 yılı itibariyle hayata geçirilmiştir. 

2000 yılından günümüze değin AT tarafında Gümrük Kanununun değiştirilmesi yönünde çeşitli 
çalışma ve düzenlemeler yapılmış, bunlara uyum anlamında Türk Gümrük İdaresinin yapması 
gereken hususlar yıllık ilerleme raporlarında belirtilmiştir. 

Söz konusu uyum çalışmaları sadece bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi açısından 
değil, aynı zamanda AB ile ticaret yapan ticaret erbabı girişimcilerimizin rekabet gücünü yüksek 
tutmak bakımından da son derece önemlidir. Ancak Hükümetin çıkarılması gereken gümrük 
uyumlaştırma yasalarına gereken ağırlık ve önemi verdiğini söylemek mümkün değildir. Nitekim 
Tasarı'ya esas AT Gümrük Kanunu değişikliklerinin 2000 yılından başlayarak çeşitli tarihler ihtiva 
ettiği dikkate alındığında gecikmenin boyutu anlaşılabilmektedir. 

Tasan AB'ye uyum yanında, uygulamada ortaya çıkan sorunlann çözümü, ya da idarece ihtiyaç 
duyulan bazı yetkilerin alınması gibi amaçlarla hazırlanmıştır. 

Tasarıyla ilgili tespit ve görüşlerimiz aşağıdadır: 

Tasannın 1 inci maddesiyle Giriş, Çıkış, İthalat ve İhracat Gümrük İdarelerine yeni tanımlar 
getirilmiş ve bu idarelerin işlem yaparken "risk analizine dayalı kontroller" yapacakları hükme 
bağlanmıştır. Burada iki önemli eksikliğin altı çizilmelidir. İlki, Tasarının Birinci maddesiyle Kanuna 
eklenmesi önerilen "risk" ve "risk yönetimi" kavramları, Gümrük Müsteşarlığının bugünkü yapısı 
ve kapasitesi göz önüne alındığında fonksiyonsuz kalmaktadır. Müsteşarlık içerisinde oluşturulan 
Risk Değerlendirme Birimi, işlem yürüten taşra Gümrük birimlerinden yeterli veri alamamakta, 
taşrada çalışan deneyimli personelin risk analizi alanında gereğince insiyatif kullanmasını 
engellemektedir. Günlük hayattan ve ticari gerçeklerden kopuk biçimde uygulanan risk yönetimi, 
ihracatta %'10 u aşan fiziki kontrole sebep olarak ihracatçımızı bir nevi cezalandırmaktadır. AB 
ülkelerinde bu oran % 3 ün altındadır. İkinci bir husus ise, kanundaki tanımlannda Gümrük idarelerine 
kontrollerini risk analizlerine dayalı biçimde yapma mükellefiyeti verilmesidir. Yönetmelik veya 
yönerge düzeyindeki bir işin Kanun düzeyine taşınması gereksiz bir zorlama anlamına gelmektedir. 

Ayrıca yine Tasarının 1 inci maddesiyle düzenlenen (13) no.lu bent ile Transit rejiminde Rejim 
Hak Sahibi kavramı "Asıl Sorumlu" haline getirilmekte ve transitle ilgili muhtelif maddelerde de bu 
yönde değişiklikler yapılmaktadır. AB ortak transit düzenlemelerine uyum amacıyla yapıldığı 
anlaşılan bu değişikliğin transit taşımacılarımızın Avrupa pazarlarında önünü açabileceğinden ciddi 
endişemiz bulunmaktadır. Çünkü 2003 yılında Gümrük Müsteşarlığınca çıkarılan Yönetmeliğe ve 
transit taşımacılanmızın ısrarlı taleplerine rağmen bu yöndeki iyileştirmeler pilot proje olarak bile 
hayata geçirilememiş, Türk taşımacıları AB taşımacılarıyla maliyet rekabeti içerisinde olamamıştır. 
Burada yapılması önerilen düzenleme, garanti ve AB gümrükleriyle idari yardım anlaşmalan olmadan 
bir anlam ifade etmeyecektir. 
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Tasarının 3 üncü maddesiyle, 4458 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilmekte, Kanunda 
ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; eşyanın ekonomik etkili bir gümrük rejimine 
tabi tutulmasına ilişkin izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve 
istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri 
incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi üzerine bağlı bulunulan Bakan yetkili 
kılınmaktadır. Ayrıca kriz halinde kriz bölgelerinde kullanılmak üzere yurt dışından gelecek araç, 
gereç, makine, teçhizat ve benzeri malzemelerin, giriş kayıtlan tutulmak ve gümrük ve ilgili mevzuat 
gereğince yerine getirilmesi gereken işlemler sonradan yapılmak üzere, yurda girişine izin vermeye; 
bu şekilde yurda giren her türlü araç, gereç, makine ve teçhizatın tekrar yurt dışına çıkarılmalarına 
veya ihtiyaçlara ve günün şartlarına uygun olarak serbest dolaşıma girişine karar vermeye 
Müsteşarlığın bağlı Bakan yetkili hale getirilmektedir. 

Buradaki temel düşünceyi şöyle anlamaktayız. 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'de Müsteşara tanınan görev ve yetkiler, rutin 
sayılabilecek bu konularda bile şu anda görüşülmekte olan Tasarıyla ilgili Devlet Bakanına tevdi 
edilmektedir. İktidara geldiği günden beri "yetki devri" iddiasında olan hükümetin bu girişimi 
oldukça çelişkili veya Müsteşarına güvensizlik ve dolayısıyla da Müsteşarlık Teşkilatının 
fonksiyonlarını etkisizleştirme olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca maddede belirtilen konularda 
sorunlan ve tereddütleri giderme yetkisi ucu açık, sınırları olmayan İdare Hukuku ilkelerine aykırı 
bir yetkidir. Bunun dışında sorunların çözümü konusunda Müsteşarlığın insiyatifı kaldırılmakta 
Bakan tek yetkili hale getirilmektedir. Bu yetkiyle Bakan örneğin Gümrük Kanununun istisna ve 
muafiyet hükümlerinde değişiklik anlamına gelebilecek uygulamalara gidebilecektir. Birçok iş ve 
konuyla irtibatlandırılmış bulunan Devlet Bakanlığı Makamının burada sayılan teknik konulardaki 
sorunlara nasıl eğileceği ve vatandaşın sorununun nasıl kısa sürede çözümleneceği sorusu dikkate 
değerdir. 

Tasarının 6 nci maddesiyle, 4458 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde mevcut ithalatta menşe 
şahadetnamesi ibrazı ile ilgili hükümler kaldınlmakta, bunun gerekçesi de "... menşe şahadetnamesi, 
tercihsiz menşede kullanılan bir menşe ispat belgesi olup herhangi bir vergi indirimi sağlamadığından 
gümrük tekniğine aykın olan birinci fıkradaki ifadenin değiştirilmesi gerekmiştir..." şeklinde ortaya 
konulmuştur. Oysaki 2007 yılında Dünya Ticaret Örgütüne gönderilen taviz listesiyle ülkemizin 
menşe şahadetnameleri kapsamında uygulamayı taahhüt ettiği oranlar güncellenmiştir. Bugün için 
uygulamada ithalat rejim kararındaki tavizli oranlardan daha düşük olan vergi oranlarının esas 
alınması, söz konusu taahhütleri ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla vergisel boyutu olan bir 
"menşe şahadetnamesinin ibrazı" zorunluluğunun kanundan çıkanlarak yönetmelik konusu yapılması 
vergi hukuku açısından uygun değerlendirilmemektedir. 

Tasarının 13 üncü maddesiyle elektronik ortamda tescil işlemine getirilen tanım, "yerel alan 
ağı" veya "geniş alan ağı" gibi tanımlarla kanun tekniğine uygun olmayan bir formda hazırlanmıştır. 
Bu tür teknik detayların kanunda yer alması uygun değildir. 

Tasarının 56 nci maddesiyle 4458 sayılı Kanunun 229 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan 
değişiklik gümrük müşavir yardımcılarının gümrük müşavirliği yapacak tüzel kişiliklere ortak 
olabilmelerini düzenlemektedir. Gümrük müşavir yardımcılarının gümrük müşavirliği yapan 
şirketlere ortak olabilmeleri imkânı 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin sonrasında 
2005 yılında ortadan kalkmıştır. Yapılması gereken düzenleme bu hakkın ortadan kalktığı tarih 
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itibarıyla kazanılmış hakların korunmasıdır. Yapılan düzenleme kazanılmış hakların korunması 
amacının ötesine geçip daimi bir madde düzenlemesiyle gümrük müşavirliği mesleğine zarar verecek 
bir şekle dönüşmüştür. Yapılması gereken sadece kazanılmış hakların korunması olmalıydı. 

Aynca anılan gümrük müşavir yardımcılarına ilave sınav hakkı verilmemiş olmasını da eksiklik 
olarak görüyoruz. Maddede Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler yerine "özel hukuk tüzel 
kişiliği" kavramının kullanılmış olması da bir diğer eksikliktir. 

Tasarının çerçeve 60 ıncı maddesiyle düzenlenen 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin 
beşinci fıkrası ile üçüncü ülke menşeli girdi kullanılarak imal edilen eşyanın AB ülkelerine 
ihracatında üçüncü ülke menşeli eşyadan alınması gereken "telafi edici vergi"nin geç ödenmesi veya 
hiç ödenmemesi durumunda faiz yükümlülüğü ile, bunun yanı sıra idare denetlemesi sonucu bulunan 
Telafi Edici Vergi farklan için, bu vergilerin dörtte biri oranında ilave para cezası da öngörülmektedir. 
Telafi edici verginin esas itibariyle AB pazarına girişte AB mali çıkarlarını korumayı amaçladığı ve 
ihracatçımıza ilave bir külfet getirdiğine, aynca AB Gümrük kodunda bu alanda zorlayıcı bir hüküm 
olmadığına göre, bu teklifin getirilme gerekçesini anlamak mümkün bulunmamaktadır. 

Tasarının 61 inci maddesiyle boru hattı ile taşınan doğalgaz için de % 6'ya kadar fire oranının 
öngörülmesi doğru değildir. Yapılan açıklamalarda boru hatları ile taşınan doğalgazda firenin 
olmadığı ifade edilmiştir. Bu durumda bu yönde bir düzenlemenin hiçbir mantıklı gerekçesi 
bulunmamaktadır. 

Tasarının 67 nci maddesiyle 4458 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 
yapılması önerilen değişikliğin "Gümrüklü antrepoya" olarak değiştirilmesi uygun olacaktır. Çünkü 
(a) fıkrasında önerilen antrepo gümrüklü antrepo değilse zaten kanun kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün olmayacaktır, (b) fıkrasındaki "gümrük antreposunda" ibaresi ise sadece gümrükçe işletilen 
antrepoları çağnştırdığından, iki bentte de genel olarak "gümrüklü antrepo" ibaresi uygun düşecektir. 

Tasarıya Komisyon görüşmeleri sırasında eklenen 70 inci madde ile teknik düzenlemelere uygun 
olmayan, diğer bir ifadeyle standart dışı kaçak petrolün TASİŞ (Tasfiye İşletmeleri Genel Müdürlüğü) 
yerine İl Özel İdarelerince tasfiye edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. TASİŞ 17.04.2007 tarihli 
ve 5622 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığından alınarak Gümrük Müsteşarlığına bağlanmıştır. 
Bağlantı değişikliğinin gerekçesi o zaman TASİŞ'in etkin çalışmasının sağlanması olarak 
açıklanmıştı. Tasarıyla yapılan düzenleme bir anlamda TASİŞ'in etkin çalışmadığının kabulüdür. 
Öte yandan teknik düzenlemelere uygun olmayan petrolün bu konuda uzman olmayan il özel idareleri 
eliyle piyasaya sürülmesi sakıncalıdır. 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Bülent Baratalı 

İzmir 

Gürol Ergin 

Muğla 

Faik Öztrak 

Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 



- 3 5 -

MUHALEFET ŞERHİ 

Tasannın genel gerekçesinde 5/2/2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanununda 
formalitelerin azaltılması, zaman kayıpları ve gereksiz harcamaların önlenmesi, maliyetlerin 
azaltılması, ihracata dayalı sanayi için girdi niteliğindeki malların ekonomiye zamanında 
kazandınlması açısından çağdaş nitelikli hükümler ihtiva ettiği hususlar yer almaktadır. 

Topluluk Gümrük Kodunun değişikliğe uğramasından dolayı, AB Mevzuatına yükümlülükten 
ve Gümrük Kodundaki değişikliklere paralel olarak bazı maddelerde değişiklik yapılması zarureti 
nedeniyle 12.05.2004 tarihinde Tasarı TBMM'ye gelmiştir. Daha sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar ve 
Tasarının kanunlaşamaması nedeniyle yeni hazırlanan Tasarı Taslağı ile Tasarının birleştirilmesi 
sonucunda 4458 sayılı Kanunun düzenlemelerini ihtiva eden maddelerinin uygulanması sırasında 
ortaya çıkan tereddütleri giderecek yeni bir Tasarı daha ortaya çıkmıştır. Bu tasanda temel olarak, 
Kanunda geçen bazı deyimlerin tanımlarında, transit rejiminde, ekonomik etkili gümrük rejimlerinde, 
gümrük yükümlüğünün doğması ve başlaması, gümrük vergisi ve para cezalarının tebliği, itiraz 
süreleri ile gümrük vergilerinin kesinleşme tarihleri ve para cezaları konularında değişiklik yapıldığı 
Tasarı gerekçesinde yer almaktadır. 

1/1/2010 tarihi itibariyle Topluluk mevzuatına uygun olarak ekonomik etkili gümrük rejimlerinin 
kullanım izinleri konusunda gümrük idareleri yetkili kılınmaktadır. Bu hükmün ileri tarihe atılması 
ile özellikle DİR konusunda Dış Ticaret ve Gümrük Müsteşarlıkları ile İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliklerince yürütülen işlemlerden izin, uygulama ve taahhüt hesaplannın kapatılması işlemleri 
hususunda gümrük idarelerinin personel ihtiyacı karşılanacağı ifade edilmektedir. 

Bütün bunlara rağmen; aynı Tasarıda bir takım çelişkilerin olduğu alt komisyon ve komisyon 
çalışmaları sırasında Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı çalışanları arasında ortaya 
çıkan anlaşmazlıklardan anlaşılmıştır. Durumun bu hale gelmesinin temel nedeni ise aynı Kanun 
Tasarısı altında imzası bulunan bakanların temelde anlaşamadıklarıdır. Diğer bir konu ise ilgili 
kuruluşlar arasında büyük problemlerin olduğu alt komisyon çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır. 
Ancak, ilgili kuruluşların bağlı olduğu bakanların birlikte imzalamış olduklan tasarının hazırlanması 
sırasında müşterek bir çalışmanın yapılmadığı intibaı ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşılmaktadır ki 
kurumlar arası rekabete ilave olarak bakanlar arasında da iş ve yetki paylaşımı açısından rekabetin 
ve anlaşmazlıkların olduğu görülmektedir 

AKP iktidarı artan yapısal ekonomik problemlere ilave olarak küresel krizin ülke ekonomisinde 
yarattığı tahribatın giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak yerine, AKP'nin uzun süredir unutmuş 
olduğu AB tutkusunun ansızın tekrar ortaya çıkması sonucunda, AB'ye uyum açısından bu tür 
mevzuat değişikliklerini tekrar gündeme getirerek kamuoyunu yanlış yönlendirme gayretine 
düşmüştür. Yapılmak istenen mevzuat değişikliklerinin yarın AB'ye tam üye oluyormuşçasına 
topluma takdim edilmeye çalışılmasının yanlış olduğu belirtildiğinde ise bunların AB için değil ülke 
yaran açısından gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Ancak, daha önce 3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanununda yapılan değişikliklerde geriye adım atılmış ve AB'ye tam üye oluncaya kadar bazı 
hususlarda ertelemeler gerçekleştirilmiştir. Nitekim bu Tasan'da da gümrük Müsteşarlığı ile Dış 
Ticaret Müsteşarlığı arasındaki temel anlaşmazlıklarda aynı konuda ortaya çıkmıştır. 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin Sayın Başbakana hitaben basında yer alan 
açıklamalarında; 
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- Gümrük müşavirlerinin mesleklerini milyar dolarlık sermayelere sahip olan uluslar arası hızlı 
kargo şirketlerine kaptırmak üzere olduklarını, 

- Yıllar önce yürürlükten kaldırılmış olan mevzuatın geri getirilerek birçok sanayici ihracatçı ve 
gümrük müşavirinin gümrüklerde iş yapamaz hale gelerek kaçakçı muamelesi görmesinin muhtemel 
hale geleceği, 

- AB'ye üye ülkelerin bile uygulamaya başlamadığı hususların Taslak'da yer aldığı, serbest 
dolaşım hakkı elde edemeyen gümrük müşavirlerinin ciddi zararlarla karşı karşıya oldukları, 

- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 4458 sayılı Gümrük Kanunu içerisinde uygulanması 
yönündeki hukuki sakıncaların dikkate alınmadığını ifade etmiştir. Bütün bunlar Hükümetin bir 
uzlaşma sağlamadan Tasarıyı TBMM'ne getirdiğini ortaya koymaktadır. 

Tasannın 3 üncü maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10'uncu maddesinin 1. Fıkrasının 
a bendine yapılan eklemede "Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan: 
izin süreleri, teminat uygulamalan, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamalan ile beyanın 
düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlığın önerisi ile 
bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir." denilmektedir. Bilindiği gibi burada sözü edilen ve gümrüklerden 
sorumlu bakana yetki verilmesi gereken hususlar esasen, gümrük mevzuatı yanında mali, hukuki, 
bakanlıkların teşkilat ve görevleri ve diğer bazı konuları içermektedir. Hal böyle olunca çeşitli 
bakanlıkların kurum ve kuruluşların yetkisinde olan ve ilgili kanunlarında kimlerin ne şekilde yetkili 
oldukları da düzenlenen hususlarda, gümrükten sorumlu olan bakana uygun olmayan toptan bir yetki 
devri yapılmakta olup bu durum kamu kurumları arasında bir yetki tedahülü anlamına gelebileceği 
gibi bu konularda yetkileri yasayla belirlenmiş kişilerin de yetkilerine müdahale anlamına 
gelebileceğinden söz konusu fıkranın ya çıkartılması ya da ilgili kurumların bu konudaki görüşleri 
üzerine bakanın yetkili olabileceği şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Tasannın 20. maddesi ile 4458 sayılı kanunun 92. maddesinin ikinci fıkrasında yapılmak istenen 
değişiklikle idarenin taraf olduğu mahkeme kararı talebinden vazgeçilmektedir. Bu uygulama 
işlemlerin hızlandınlması düşüncesi ile objektif değerlendirme yapma imkânını ortadan kaldırmaktadır. 

Tasannın 52. maddesi ile değiştirilmek istenen 4458 Sayılı Kanunun 221. maddesinde öngörülen 
fazla çalışma ücretinden sadece Kara Sınır Kapılarında çalışan mülki idare amirleri değil diğer 
Gümrük kapılarında çalışan mülki idare amirlerinin de yararlanması haksızlıkların giderilmesi 
açısından önemlidir. 

Tasarının 67. maddesinin 42 nolu bendi ile değiştirilmek istenen 4458 Sayılı Kanunun ilgili 
maddelerinde yer alan "denetim" ibarelerinin "kontrol" olarak değiştirildiği görülmektedir. Eşyanın 
kontrolü ve işlemlerin denetiminin bu madde ile tamamen tek bir çatıda toplandığı gerek eşyanın 
gerekse işlemlerin kontrolünün amaçlandığı görülmüştür. Oysa "kontrol" tabiri "denetim" tabirinden 
daha yumuşak bir anlam ifade etmektedir. Dolayısıyla ilgili maddelerle ilgili denetim yetkisinin 
yumuşatılmak istediği görülmektedir. Bu nedenle, Tasarının 67. maddesinin 42 numaralı bendinin 
Tasarıdan çıkartılması uygun olacaktır. 

Tasarının 71. maddesinin 3 nolu bendi ile değiştirilmek istenen 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununun Geçici 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 1/1/2009 ibaresi 1/1//2012 
olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. Daha önceden Kanunla belirlenmiş bir sürede ödenek temin 
edilemediği ve alt yapının kurulamadığının belirtilmesi mevcut AKP hükümetinin icraat yapmaktaki 
yetersizliğini ortaya koymaktadır. 
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Tasarının 54.maddesi ile 4458 sayılı Kanunun 225. Maddesine yapılan ilave ile uluslar arası 
hızlı kargo şirketlerine verilen yetkilerle gümrük müşavirlerinin yapacakları işlerin meslek mensupları 
dışındakilere verilecek olmasının bir takım problemler ortaya çıkarmasının kaçınılmaz olduğu 
düşünülmektedir. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gerekçelerle Tasarıya muhalefet ediyoruz. 

Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan Mustafa Kalaycı 

Sakarya Denizli Konya 

Mehmet Günal Erkan Akçay 

Antalya Manisa 

KARŞI O Y YAZISI 
"Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı "nin daha iyi değerlendirilebilmesi için, tasarı üzerindeki müzakerelerin hangi 
ortamda yürütülmekte olduğuna bakmak gerekmektedir. 

Ortamdan kasıt, AB ile olan ilişkilerimizin geldiği ya da getirdiği noktadır. 

Bu nokta, özü itibariyle, Helsinki'de 1999 yılında siyasi kriter olarak kabul edilmeyen Kıbrıs 
konusunun, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesiminin tezleri doğrultusunda çözüme kavuşturulmadıkça, 
Türkiye'nin AB'ye asıl üyeliğinin engelleneceği noktasıdır. AB ile ilişkileri Kıbrıs konusunda bu 
çıkmaz noktaya getiren de AKP hükümetleri olmuştur. 

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesiminin dayattığı tezde; Türkiye'den, Kıbrıs'ta tek devlet tek millet 
çözümüne evet demesi istenmektedir. Biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyetinin bu konuda 
benimsediği devlet politikası, iki ayrı milletin varlığının kabulüne dayalı çözüm yollandır. Umarız, 
hükümet zaman içinde bu devlet politikasını ortadan kaldırmayı denemez. 

AB ile ilişkilerimizin bugüne kadar hiç olmadığı kadar bozuk olduğuna ilişkin 
değerlendirmelerin, sadece bize ait değerlendirmeler olmadığını ortaya koyması açısından, Federal 
Almanya Parlamentosu Milletvekili Prof. Dr. Hakkı Keskin'in 22.1.2009 tarihli Basın Açıklamasının 
buraya alınmasının yararlı olacağı düşünülmüştür: 

"Türkler, Avrupa Birliği'nin çelişkili ve iki yüzlü politikasından artık bıktılar! 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmelerde 

bulunmak üzere dört yıl aradan sonra 18 Ocak 2009 günü yeniden Brüksel'e gitti. 2005 yılından beri 
yürütülmekte olan Türkiye 'nin AB üyeliğine ilişkin görüşmeler, üç gün süren ziyaretin odak noktasını 
oluşturdu. Başbakan tarafından kısa bir süre önce AB ilişkilerinden sorumlu Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci olarak atanan Egemen Bağış da, Erdoğan 'a eşlik etti. 

Üyelik müzakerelerinde toplam 35 başlıktan şimdiye dek yalnızca 10' u açılabilmiş, bunlardan 
da bir tanesi sonuca bağlanmış durumdadır. Geri kalan başlıklardan sekizi ise, Türk liman ve 
havaalanları Avrupa Birliği 'nin talepleri doğrultusunda Kıbrıs Cumhuriyeti 'nin gemilerine ve 
uçaklarına açılmadığı gerekçesiyle şimdilik dondurulmuş durumdadır. Kıbrıs Cumhuriyeti şimdi de, 
Türkiye-AB müzakereleri çerçevesindeki enerji başlığının açılmasını önlemeye çalışmaktadır. Avrupa 
Birliği 'nin, geçtiğimiz yıllarda adanın yeniden birleşmesini reddeden Güney Kıbrıs 'ı üyeliğe kabul 
ederek izlediği son derece yanlış Kıbrıs politikası, bu duruma zemin hazırlamış bulunmaktadır. 
Avrupa Birliği, kendi hatalarını görüp doğrudan ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturulmasını da 
içeren adil ve yapıcı bir Kuzey Kıbrıs politikasıyla, adanın bu bölümünün izolasyonunu ortadan 
kaldırmak yerine, tek taraflı olarak Türkiye 'yi suçlamayı sürdürmektedir. 
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Türkiye haklı olarak, Avrupa Birliği 'ne üyeliği konusunda kendisine adil ve eşit davranılmasını 
talep ediyor ve tam üyelik yerine kendisine önerilen "imtiyazlı ortaklık" önerisini kesinlikle 
reddediyor. Bu bağlamda Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pottering 'in tutumunu anlamak 
olası değil. Erdoğan Brüksel 'deki görüşmelerini daha başlamadan ve kendisiyle de görüşmeden önce 
bir demeç veren Pottering, Türkiye 'nin tam üyeliğine karşı olduğunu belirtiyor ve yalnızca "imtiyazlı 
ortaklıktan " yana olduğunu söylüyor. Buna karşın Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Barroso, açık 
olarak Türkiye 'nin tam üyeliğinden yana tavır koyarak, Komisyon 'un Ankara ile yürütülmekte olan 
üyelik müzakerelerini hiçbir sınırlandırma olmaksızın sürdüreceğinin altını çiziyor. 

Barroso, Rusya ile Ukrayna arasında doğalgaz konusundaki güncel anlaşmazlığa da değinerek, 
Avrupa'nın enerji ihtiyacının karşılanmasında Türkiye'nin gelecekte üstleneceği önemli rolü 
vurguluyor. Komisyon Başkanı, Nabucco Boru Hattı projesinin yakın zamanda gerçekleşmesiyle, 
Hazar Havzası 'ndaki yataklardan elde edilecek doğalgazın Türkiye 'yi boydan boya kat ettikten sonra 
Balkanlar üzerinden Avusturya 'ya dek ulaştırılacağını ve böylece Avrupa 'nin Rusya/dan ithal edilen 
enerjiye bağımlılığının azalacağını vurguluyor. 

Türkiye 'deki insanlar, Avrupa Birliği 'nin ve üye ülkelerin önde gelen yetkililerinin bu çelişkili 
ve ikiyüzlü politikasından artık bıktılar. Bir taraftan Türkiye 'de reformların son zamanlarda hızının 
azalmasını -haklı olarak- eleştirmek, öte yandan ise yalnızca bir "imtiyazlı ortaklık" olanağından söz 
etmek, kendi içerisinde başlı başına bir çelişkidir. Buna ek olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Fransa 
yeni müzakere başlıklarının açılmasını engellemektedirler. Türkiye'den bir yandan sürekli olarak 
yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edenler, öte yandan üyelik sürecinin hızlı bir şekilde 
ilerlemesinin önüne aşılması zor engelleri kendileri çıkartmaktadırlar. 

Avrupa Birliği temsilcileri, Türkiye'deki AB reformlarının başarılı bir şekilde yaşama 
geçirilmesini samimi olarak arzu ediyorlarsa, Türkiye 'ye haksız koşullar öne sürmeden, tüm müzakere 
başlıklarının sırayla açılmasını da içeren inanılır bir tam üyelik perspektifi sunmalıdırlar. " 

Sayın milletvekilinin yukarıdaki değerlendirmeleri de, AB'nin bilinen tutumu karşısında 
elimiz kolumuz bağlı, bekle-gör politikası izlemek yerine daha aktif politikalar geliştirmemiz 
gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bilindiği üzere, bizim dışımızda AB'ye üye olmak için başvuran hiçbir ülke gümrük birliğine 
tam üyelikten önce geçmemiştir. 

İyiki geçmişiz, sanayimizin rekabet edebilme gücünü geliştirdik diyenler çıkabilir. 

Ekonomimizin ve ihracatımızın giderek dışa bağımlı hale gelmesi, AB'ye karşı dış ticaret 
açığımızın artarak sürmesi ve toplam dış ticaret içinde AB ile olan ticaretimizin payının her geçen 
yıl azalması ve gümrük vergisi kayıpları nedeniyle biz aynı düşüncede değiliz. 

Ancak bu düşüncemiz doğrultusunda, tam üyelikten önce gümrük birliğine geçişin kararını 
verenleri suçlamak yerine, bugün AB ve Türkiye ilişkilerinin geldiği noktada, tıkanıklıkları aşmak 
için gümrük birliği ve gümrük mevzuatı dahil olmak üzere, bekle gör politikası izlemek yerine daha 
aktif ne tür politikalar geliştirebiliriz, bunun arayışı içinde olmamız gerektiği düşüncesindeyiz. 

Görüşülmekte olan tasarı ile karar mekanizmalarında yer almadığımız AB gümrük mevzuatında 
yapılan değişikliklere uyum sağlamak üzere bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Öncelikle TBMM'nin, 
AB tarafından yapılan ve dinamik bir yapı arz eden bu değişiklikleri gecikmeden izleyebilmesi 
konusunda sıkıntılar her zaman yaşanacaktır. Nitekim 2000 yılından bu yana uyum konusunda ilk 
büyük değişiklik 8 yıllık gecikmeyle gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu nedenle, gümrük mevzuatı 
ile ilgili yeni AB normlarına uyum konusunda, ulusal çıkarlarımıza uygun olanlar yasalaştınp 
yürürlüğe konulmalı, diğerlerinin yürürlüğü kesin üyelik tarihine bırakılmalıdır. 
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Tasarının uygun görülmeyen düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerimize ise aşağıda 
maddeler halinde yer verilmiştir: 

1. Ç E R Ç E V E 1 inci M A D D E ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesine eklenen 
24 numaralı bendin (a) alt bendinin başına, Türk Patent Enstitüsü'nün görüşü doğrultusunda Dünya 
Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesine (TRIPS) uyum sağlamak 
üzere "Sınai mülkiyet haklarını da kapsayacak şekilde " ibaresi eklenmesi uygun olurdu. 

2. Ç E R Ç E V E 3 üncü M A D D E ile değiştirilen 4458 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi ile, bakana verilen yetkinin kullanılmasında yeni mevzuat yaratılmasına izin 
verilmemesi ve bu konudaki eleştirilerin karşılanması amacıyla anılan bendin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi uygun olacaktır. 

"1. a) Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, 
teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın 
düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle mevzuat çerçevesinde 
gidermeye Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. " 

3. Ç E R Ç E V E 4 üncü M A D D E ile 4458 sayılı Kanuna eklenen Madde 10/A'nın beşinci 
fıkrasında, "5. Bu maddede öngörülen kontroller kapsamında, gümrük idareleri ile diğer yetkili 
kurumlar, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil 
ve nihai kullanımı ile serbest dolaşım da bulunmayan eşyanın durumu ile ilgili alınan bilgileri riskin 
en az düzeye indirilebilmesi için kendi aralarında paylaşabilirler. " şeklinde bir hüküm getirilmiştir. 

Bu hükmün uygulanmasının rekabet koşullarımızı olumsuz etkileyecek bir sonuç doğurmaması 
için, bilgi paylaşımında, ilgili Türk firmalarının yazılı muvafakatinin alınması ya da bu konuda 
ülkemizin çıkarlarının sürekli korunması amacıyla ilgili kamu ve/veya özel kuruluşların, meslek 
kuruluşlarının, sanayi ve ticaret odalarının olumlu görüşlerinin alınması kaydının konulması uygun 
olurdu. 

4. Ç E R Ç E V E 10 uncu M A D D E ile 4458 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 57 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) alt bendinin son cümlesinin, Türk Patent Enstitüsünün de talebi 
doğrultusunda, yukarıda sözü edilen uluslararası sözleşmeye uyum sağlamak üzere "Durdurma veya 
alıkoyma kararı hak sahibi veya temsilcisi ile beyan sahibi veya 37 inci maddede belirtilen kişilere 
makul bir sürede bildirilir." şeklinde düzenlenmesi uygun olacaktır. 

İkinci fıkranın sonuna da yine aynı sözleşmeye uyum sağlamak üzere" Fikri ve sınai mülkiyet 
haklarını ihlal eder mahiyette açık emareler bulunmasına rağmen kasten işlem yapmayan gümrük 
idaresi ve yetkililerinin sorumlulukları saklıdır, "şeklinde bir cümle eklenmesi gerekli görülmektedir. 

5. ÇERÇEVE 18 inci M A D D E ile değiştirilen 4458 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin beşinci 
fıkrasının birinci cümlesine yeni getirilen" Müsteşarlıkça belirlenecek" ibaresi, bu makama yasama 
organı yerine geçerek norm ihdas etme yetkisi vermektedir. İdareye sınırları belirlenmeyen böyle bir 
yetki verilmesi uygun görülmemektedir. 

6. Ç E R Ç E V E 20 inci M A D D E ile değiştirilen 4458 sayılı Kanunun 92 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit halindeki eşyanın beklenmeyen haller veya mücbir 
sebeplerle telef ve kaybının kanıtlanması halinde gümrük vergilerinin aranmayacağı hükme 
bağlanmaktadır. Mevcut düzenlemede," kanıtlanması halinde" ibaresi yerine, kanıt için" idarenin 
taraf olduğu mahkeme kararı" aranıyordu. Yeni getirilmek istenen hüküm sübjektif 
değerlendirmelere açık olduğundan, bu maddenin tasarı metninden çıkarılması uygun olacaktır. 
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7. Ç E R Ç E V E 21 inci M A D D E ile değiştirilen 4458 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin birinci 
fıkrası; mevcut düzenlemeye göre, gümrük idaresince işletilen antrepo statüsünde mağaza 
bulunmayan yerlerde özel antrepo statüsünde mağaza açılmasına izin verilirken, bu koşulu 
kaldırmakta ve izin verilmesinin esaslarının tespitini yönetmeliğe bırakmaktadır. îzin verilirken, ilan 
ve ihale yapılıp yapılmayacağı gibi kriterlerin de yönetmelikte belirleneceğine ilişkin bir açıklık 
bulunmamaktadır. Sayın bakan bu konuda komisyonda sorduğumuz soruya verdiği cevapta, ihale 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir açıklık getirmeden, yönetmelik çalışmalarında bu konuların 
değerlendirileceğini söylemiş ve ihale kriterinin kanuna konulmasından kaçınmıştır. Bu nedenle, 
antrepo açılmasına izin verilirken ihale yapılıp yapılmayacağının açıklığa kavuşturulmadığı bu 
değişikliğe iştirak edilmemiştir. 

8. ÇERÇEVE 52 inci M A D D E ile değiştirilen 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi; gümrükte 
normal mesai saatleri dışında yapılan çalışmalar karşılığında gümrük işlemi yaptıran yükümlülerden 
tahsil edilen fazla çalışma ücretlerinin % 50'sinin tahsil edilir edilmez bütçeye gelir kaydedilmesi 
uygulamasına son vermekte, maddede öngörülen ödemeler yapıldıktan sonra bir para kalırsa bütçeye 
gelir yazılacağını hükme bağlamaktadır. Bu durum, ya fazla çalışma ödemelerinin artırılacağı ya iş 
sahiplerinden tahsil edilecek fazla çalışma ücretlerinin azaltılacağı ya da her ikisinin birlikte 
yapılacağı anlamına gelmektedir. 

Maddeye göre, 36.500*0,053505=1.952,9 TL tavanı geçmemek üzere fazla çalışma ücreti 
ödenecektir. 

Ancak Gümrük Kanununun 222 nci maddesinde öngörülen ek ödemenin mahsup edilecek olması 
nedeniyle en çok ödenebilecek fazla çalışma ücreti 1.952,9- (1500+8000)*0,053505* % 200= 1.016,6 
TL)= 936.3 TL olacaktır. 

Bu ödeme, fazla çalışmaya bağlanarak savunulabilir. Ancak merkezi yönetimde fazla çalışma 
yapan kamu personeline saati 1 Lira 10 Kuruştan bir ayda en çok (1,10*90 saat)= 99 TL fazla 
çalışma ücreti ödenebildiği dikkate alınırsa, kamudaki fazla çalışma ücreti konusundaki bu farklılık, 
eşitlik ve adalet açısından savunulamaz. 

Bu nedenle, kamunun diğer kesimlerinde de yaptırılan fazla çalışmanın angarya olmaktan 
çıkarılması için, çalışma koşullan da dikkate alınarak bu konuda daha adil bir yapı ortaya konulmalıdır. 

Bu madde ile iki şey yapılmaktadır. Birincisi, yaptınlan fazla çalışma dikkate alınarak kapsama 
giren personelin emsali personelden daha fazla ödeme yapılmasına imkân sağlanmaktadır. İkincisi, 
iş sahiplerinden tahsil edilen fazla çalışma ücretleri önce bütçeye gelir yazılıp oradan fazla çalışma 
adı altında ödenmesi gerekirken, bütçeye gelir yazılmadan bütçe dışından ödenmesi hazine birliği 
ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

Doğrusu, gümrükte tahsil edilen fazla çalışma ücretlerinin tamamının bütçeye gelir yazılması ve 
tespit edilecek makul fazla çalışma ücretlerinin de yine bütçeden ödenmesidir. Bu yapıldığında, 
merkezi yönetimde görevli personele bütçeden yapılan fazla çalışma ücretlerinin ne kadar adaletsiz 
olduğu ortaya çıkacak ve bu adaletsizliği gidermek üzere tedbirler geliştirilebilecektir. 

9. Ç E R Ç E V E 54 üncü M A D D E ile değiştirilen 4458 sayılı Kanunun 225 inci maddesinin 
birinci fıkrasının sonuna eklenen ikinci cümlesinin "Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı 
kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarl ve değeri Bakanlar Kurulunca belirlenecek ticari 
mahiyette olmayan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımına tabi tutulması 
faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan 
şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. " şeklinde, 
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ikinci fıkrasının sonuna eklenen paragrafın da "Doğrudan veya dolaylı temsilcilerin bu Kanunda 
öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel vücut ve akıl hastalığı bulunmaması gerekir. 67 yaş ve 
takip eden her 3 yılda bir bu durumun belgelendirilmesi zorunludur. " şeklinde, 

değiştirilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Kargo şirketleri halen gümrükleme işlemi yaparken; alıcının bir gümrük müşavirine vekalet 
vermesini istemekte ve gümrük çekme evrakı ücreti ile gümrükleme hizmet bedeli talep etmektedirler. 
Üstelik kargo şirketinin gümrükleme işlemi, gümrük müşavirlerince talep edilen ücretin üstüne kâr 
payı ilave edecekleri için daha da yüksek olacaktır. 

Önerilen değişiklik, gümrük müşavirinin yapması gereken görevlerin, bu konuda eğitim almayan 
kargo şirketlerinin eline geçmesi sonucunu doğuracaktır. Bir taraftan sınavsız müşavirlik yetkisi 
verilmesine karşı çıkarken, diğer taraftan bu işlemleri sınavsız yapacak sermaye sahibi grupların 
oluşmasına izin verilmesi bir çelişkidir. Bu durum, zamanla gümrükleme işlemlerinin tümüyle bu 
grupların eline geçmesi sonucunu doğurabilecektir. 

Ayrıca, bu düzenleme vatandaşlardan gümrükleme işlemleriyle ilgili olarak talep edilen ücretleri 
de ortadan kaldırmayacaktır. 

Önerimiz, bu değişiklik önerisinin ya tümüyle geri çekilmesi ya da bakanlar kuruluna verilen 
yetki çerçevesinde ticari mahiyet taşımayan kargo kolileri ve vatandaşların yakınmasına yol açan 
numune niteliğindeki gönderileri kapsayacak şekilde sınırlandırılması uygun olacaktır. 

10. ÇERÇEVE 57 nci MADDE ile değiştirilen 4458 sayılı kanunun 231 inci maddesinin 
görüşmeleri sırasında, gümrük müşavirlerine kabahatler kanununun iştirak hükümlerine dayanılarak 
verilen idari para cezalarının yargıda kaldırıldığı, yasal düzenleme yapılmadığı için idarenin yargı 
masrafları ile vekalet ücretleri ödemeye devam ettiği ifade edilmiş, ancak bu konuda bir düzenleme 
yapılması yoluna gidilmemiştir. 

Söz konusu yargı kararları, kabahatler kanununa göre itirazların adli yargı yerinde görülmesine 
karşın, gümrük mevzuatına göre itirazların idari yargı yerinde görülmüş olmasına ve gümrük 
kanununda gümrük müşavirleri için açık şekilde bir idari para cezası öngörülmemesine 
dayanmaktadır. 

3568 sayılı kanunun 12 nci maddesine göre, yeminli mali müşavirler görevleri sırasında 
yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan 
vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu 
tutulmaktadırlar. 

Gümrük müşavirleri de yeminli mali müşavirlerin yaptığı göreve benzer bir kamu görevini yerine 
getirmektedirler. Gerçekten de kamu görevi yaparak gümrük mevzuatının doğru uygulanmasına, 
vergi kaybı ortaya çıkmamasına, en önemlisi yürütme tarafından alınan kararlar çerçevesinde 
ekonomimizin rekabet gücünün korunmasına katkıda bulunmaktadırlar. 

Gümrük müşavirleri için de gümrük mevzuatında ziyaa uğratılan gümrük vergileri için müteselsil 
sorumluluk getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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Dolayısıyla, görevler ve sorumluluklar arasındaki bu paralellik karşısında, kabahatler kanununun 
ek 1 inci maddesine gümrük vergisi kanununun da eklenmesinin hakkaniyetin gereği olacağı 
değerlendirilmektedir. Ayrıca bu yönde bir düzenleme idarenin boşuna yargı ve vekalet ücreti 
ödemesinin de önüne geçecektir. 

11. ÇERÇEVE 59 uncu MADDE ile değiştirilen 4458 sayılı kanunun 233 üncü maddesi, 
muhbirlere verilen ikramiye tutarını % 30'dan % 15'e indirmekte, kamu görevlilerine ödenmekte 
olan muhbir ikramiyesini ise kaldırmaktadır. Kamu görevlilerine ödenmekte olan ikramiyenin 
kaldırılması, birçok sakıncanın ortadan kaldırılması açısından uygun görülmekle birlikte, muhbirlere 
ödenen ikramiyedeki yan yarıya düşüş yerine üçte bir oranında bir düşüşün daha uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 

12. ÇERÇEVE 60 ıncı MADDE ile değiştirilen 4458 sayılı kanunun 234 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendindeki "yarısı tutarında " ibaresinin hükümet tasarısında yer aldığı şekliyle 
"bir katı" düzeyine, üçüncü fıkrasındaki "yüzde onbeş " ibaresinin de yine hükümet tasarısındaki 
"yarı nispetinde " düzeyine çıkanlması uygun olacaktır. 

13. ÇERÇEVE 61 inci MADDE ile değiştirilen 4458 sayılı kanunun 237 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasına eklenen "Doğalgaz ürünleri için bu oran yüzde altıyı aşmayacak şekilde 
uygulanır" hükmü, bu orana kadar eksiklik ve noksanlıklar için vergi kaybına neden olan işlemlere 
uygulanacak cezaların tatbik edilmeyeceği anlamına gelmektedir. Doğalgazda bu tür bir eksiklik 
veya fazlanın hem oran olarak yüksek olması hem de fiili bir kayıp olup olmadığına bakılmaksızın 
otomatik fire uygulamasına müsait bulunması nedeniyle doğalgazla ilgili bu düzenlemeye iştirak 
edilmemiştir. 

14. ÇERÇEVE 63 üncü MADDE ile değiştirilen 4458 sayılı kanunun 241 inci maddesi, 
1.1.2009 tarihinden itibaren 221 TL olarak uygulanması gereken usulsüzlük cezası miktarını 
60 TL'ye düşürmektedir. Dolayısıyla işlenen fiilin ağırlığına göre bu tutarın katları şeklinde 
uygulanan cezalar da düşmüş olacaktır. Yaptırım tutarındaki dörtte bire varan indirim, gümrük 
işlemleri ile ilgili olarak maddede yazılı fiillerin işlenmesine göz yummak anlamına gelecektir. 

Aynı madde ile, eskiden dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi 
kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitiminde rejimin 
gerektirdiği işlemlerin bitirilmemesi usulsüzlük cezasını gerektirirken, yeni düzenlemede, yasal 
sürenin bitimini izleyen bir ay içinde bitirilmemesi usulsüzlük cezasını gerektirmektedir. Bu durum, 
kişilere otomatik olarak bir ay ek süre verilmesi anlamına gelmektedir. Aynı şekilde anılan maddenin 
4 üncü fıkrasına ilave edilen (g) ve (h) bentlerinde de sayılan durumlar için ilave süreler verilmiş 
olmaktadır. 

Maddede yapılan bir diğer değişiklikle de, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun hükümleri saklı 
kalmak üzere ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde % 10'dan 
fazla farklılık çıkması usulsüzlük fiili sayılacaktır. Cezai işlem yapılmasını engelleyen % 10 oranı 
yüksek bir orandır. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle ve belirtilen maddelerle ilgili olarak çoğunluk görüşüne iştirak 
edilmemiştir. 

Saygıyla sunulur. 

Harun Öztürk 

İzmir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 

GÜMRÜK KANUNU ILE BAZı KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPıLMASıNA DAIR KANUN TASARıSı 
MADDE 1- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin (2), (6), 

(8), (9), (10), (13) ve (20) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 
bentler eklenmiştir. 

"2. a) "Gümrük idaresi veya idareleri" deyimi, gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen 
veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin 
tamamını; 

b) "Giriş gümrük idaresi" deyimi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine 
dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini; 

c) "İthalat gümrük idaresi" deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine 
dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına 
ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini; 

d) "İhracat gümrük idaresi" deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk 
analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi 
tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini; 

e) "Çıkış gümrük idaresi" deyimi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce 
sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk 
analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini;" 

"6. a) "Serbest dolaşımda bulunan eşya" deyimi, 18 inci madde hükümlerine göre tümüyle 
Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya 
topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan 
eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit 
edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine 
tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı 
veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı; 

b) "Serbest dolaşımda bulunmayan eşya" deyimi, serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan 
eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı;" 

"8. a) "Gümrük vergileri" deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin 
ya da ihracat vergilerinin tümünü; 

b) "Gümrük yükümlülüğü" deyimi, yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu; 

9. "İthalat vergileri" deyimi, 

a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, 

b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan 
özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri; 

10. "İhracat vergileri" deyimi, 

a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, 

b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan 
özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri;" 



- 4 4 -

"13. "Gümrük kontrolü" deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan 
eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın 
durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için 
gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile elektronik veya 
yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının 
incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları 
diğer eşyanın kontrolü ile resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamaları;" 

"20. a) "Rejim hak sahibi" deyimi, kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya 
hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve 
yükümlülüklerin devredildiği kişiyi; 

b) "Asıl sorumlu" deyimi, transit rejiminde rejim hak sahibini;" 

"24. "Risk" deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, 
çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak, 

a) Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını 
engelleyen, 

b) Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren, 

c) Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere 
yönelik tehdit oluşturan, 

bir olayın ortaya çıkma ihtimalini; 

25. "Risk Yönetimi" deyimi, riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi 
için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere 
dayanılarak veri ve bilgi toplanmasını, risk analizi ve değerlendirilmesini, alınacak önlemlerin 
belirlenmesini ve uygulanmasını, bu sürecin işleyiş ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi ve 
gözden geçirilmesini;" 

MADDE 2- 4458 sayılı Kanunun "Birinci Kısım İkinci Bölüm Birinci Ayırım" şeklindeki başlığı 
"Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü" olarak değiştirilmiş ve 5 inci maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 5/A maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 5/A- 1. Müsteşarlık, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de almak 
suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesinde ekonomik faaliyette bulunan yerleşik kişilere ikinci fıkrada yer 
alan şartları taşımaları halinde yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanır. Yetkilendirilmiş yükümlüler, 
kolaylaştırılmış emniyet ve güvenlikle ilgili gümrük kontrollerinden veya gümrük mevzuatının 
öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanır. 

2. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün tanınması için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) 4 üncü maddede belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesinde ciddi ihlallerde bulunmamak, 

b) Gümrük kontrollerinin doğru biçimde yapılabilmesine imkân veren ticari ve gerektiğinde 
taşımaya ilişkin kayıtları düzenli bir şekilde tutma yeterliliğine sahip bulunmak, 

c) Müsteşarlıkça gerek görülen hallerde, mali yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlamak, 

d) Uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunmak. 

3. İkinci fıkrada belirtilen şartlar ile aşağıdaki hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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a) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi, 

b) Basitleştirmelerden faydalanma izninin verilmesi, 

c) Bu statü ve izinlerin hangi gümrük idarelerince verileceğinin belirlenmesi, 

d) Risk yönetimi düzenlemeleri dikkate alınarak, emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük 
kontrollerinde tanınacak kolaylıkların türü ve kapsamının belirlenmesi, 

e) İlgili kurum ve kuruluşlardan gerektiğinde görüş alınması ve bilgi talebinde bulunulması, 

f) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün geçici olarak geri alınması veya iptali." 

MADDE 3- 4458 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 10-1. a) Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; eşyanın 
ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin izin süreleri, teminat uygulamaları, 
gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamalan ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan 
sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan 
yetkilidir. 

b) Kriz halinde kriz bölgelerinde kullanılmak üzere yurt dışından gelecek araç, gereç, makine, 
teçhizat ve benzeri malzemelerin, giriş kayıtları tutulmak ve gümrük ile ilgili mevzuat gereğince 
yerine getirilmesi gereken işlemler sonradan yapılmak üzere, yurda girişine izin vermeye; bu şekilde 
yurda giren her türlü araç, gereç, makine ve teçhizatın tekrar yurt dışına çıkarılmalarına veya 
ihtiyaçlara ve günün şartlarına uygun olarak serbest dolaşıma girişine karar vermeye Müsteşarlığın 
bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

c) Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün 
önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına 
ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri 
eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esaslan düzenlemeye yetkilidir. 

2. Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların, hangi hallerde ve hangi koşullar altında 
basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 4- 4458 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A 
maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 10/A- 1. Gümrük idareleri, mevzuatın belirlediği şartlar çerçevesinde, Türkiye 
Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai 
kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve 
diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gerekli görülen gümrük kontrollerini yerine 
getirir. Uluslararası bir anlaşmanın öngörmesi halinde, mevzuatın doğru bir şekilde uygulanmasına 
yönelik gümrük kontrolleri başka bir ülkede de yürütülebilir. 

2. Ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kontrolleri; risklerin tespiti ve risk derecesinin 
ölçülmesi ile ulusal ve gerekli görüldüğü takdirde uluslararası düzeyde riskleri değerlendirerek gerekli 
önlemleri oluşturmak amacıyla bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak 
yapılır. 

3. Müsteşarlık, risk yönetimi çerçevesini oluşturur ve risk kriterleri ile öncelikli kontrol alanlarını 
belirler. Bu amaçla, risk kriterlerinin tespitine yönelik olarak gümrük işlemleri, gümrük kabahatleri 
ve kaçakçılık fiillerine ilişkin verileri toplamaya, saklamaya ve işlemeye yetkilidir. Verilerin 
toplanması, saklanması ve işlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
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4. Gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek kontroller, 21/3/2007 
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
saklı kalmak kaydıyla gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve 
zamanda yapılır. 

5. Bu maddede öngörülen kontroller kapsamında, gümrük idareleri ile diğer yetkili kurumlar, 
Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai 
kullanımı ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumu ile ilgili alınan bilgileri riskin en az 
düzeye indirilebilmesi için kendi aralarında paylaşabilirler. 

6. 12 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük 
idarelerine ve güvenlik güçleri gibi diğer kurumlarına iletilmesine sadece uluslararası bir anlaşma 
çerçevesinde izin verilebilir." 

MADDE 5- 4458 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 2 1 - 1 . Menşe şahadetnamesi aranacak haller ile menşe şahadetnamelerinin şekli ve 
içereceği bilgilere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

2. Menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda, ek kanıtları isteme 
konusunda gümrük idareleri yetkilidir." 

MADDE 6- 4458 sayılı Kanunun Üçüncü Kısım İkinci Bölümüne 36 nci maddeden önce gelmek 
üzere aşağıdaki 35/A, 35/B ve 35/C maddeleri eklenmiştir. 

"MADDE 35/A- 1. Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük 
bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilir. 

2. Özet beyan, giriş gümrük idaresine verilir. Giriş gümrük idaresine gerekli bilgilerin derhal 
iletilebildiği veya elektronik ortamda erişiminin sağlandığı hallerde, özet beyanın giriş gümrük 
idaresinden başka bir gümrük idaresine verilmesine izin verilebilir. Yükümlünün bilgisayar 
sistemindeki özet beyan bilgilerine erişilebilmesi halinde, Müsteşarlık, özet beyan yerine bir 
bildirimde bulunulmasını kabul edebilir. 

3. Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir. 

4. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce özet beyanın ibraz edilme süresi, 
bu süreye getirilebilecek istisnalar ve bu süreye ilişkin değişiklikler, özet beyandan 
vazgeçilebilmesine dair şartlar; özel durumlar ile belirli eşya trafiği, taşıma şekli ve yükümlü türleri 
ile özel güvenlik düzenlemelerinin öngörüldüğü uluslararası anlaşmalar dikkate alınarak yönetmelik 
ile düzenlenir. 

MADDE 35/B- 1. Özet beyanın şekli ve içeriği; öncelikle güvenlik ve emniyet amacı ile 
uluslararası standartlar ve ticari uygulamalardan yararlanılarak risk analizi ve gümrük kontrollerinin 
etkin yapılabilmesi için gerekli bilgileri kapsayacak şekilde yönetmelik ile belirlenir. 

2. Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır. Gerekli ayrıntıları içermesi halinde 
ticari bilgiler ile liman veya taşıma bilgileri kullanılabilir. 

3. Müsteşarlık, istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenen özet beyanları, veri işleme tekniği 
kullanılarak hazırlanan özet beyanlar ile aynı düzeyde risk yönetimi uygulanmasına imkân verilmesi 
kaydıyla kabul edebilir. 
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4. Özet beyan eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma 
sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir. 

5. Dördüncü fıkrada belirtilen kişilerin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla özet beyan; 

a) Dördüncü fıkrada belirtilen kişiler adına hareket eden kişi, 

b) Eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanın sunulmasını sağlayan kişi, 

c) Dördüncü fıkra ile (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin temsilcisi, 

tarafından, yönetmelik ile belirlenen şartlar uyarınca verilebilir. 

6. Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen kişilerin talep etmeleri halinde, özet beyanın 
verilmesinden sonra bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine gümrük idarelerince izin verilir. 
Ancak; 

a) Özet beyanı veren kişiye eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden, 

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, 

c) Eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden, 

sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez. 

MADDE 35/C- 1. Giriş gümrük idaresi, 35/A maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasına göre 
belirlenecek süre sona ermeden önce gümrük beyannamesi verilen eşya için özet beyan verilmesinden 
vazgeçebilir. Bu durumda, gümrük beyannamesi, 35/B maddesinde öngörülen özet beyanda 
bulunması gerekli asgari bilgileri içerir ve 61 inci madde uyarınca tescil edilinceye kadar özet beyan 
statüsüne sahiptir. Giriş gümrük idaresine gerekli bilgileri derhal iletebildiği veya elektronik ortamda 
erişimini sağladığı hallerde, gümrük beyannamesinin giriş gümrük idaresinden başka bir gümrük 
idaresine verilmesine izin verilebilir. 

2. Gümrük idarelerince, bilgisayar veri işleme tekniği kullanılmadan düzenlenen gümrük 
beyannameleri için, veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanan gümrük beyannameleri ile aynı 
düzeyde risk yönetimi uygulanır." 

MADDE 7- 4458 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 39- Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından durmaksızın geçen 
taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya, getiren kişi 
ya da duruma göre eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından gümrüğe 
sunulur. Gümrüğe sunan kişi, eşyayı daha önce ibraz olunan özet beyan ya da gümrük beyannamesi 
ile ilişkilendirir." 

MADDE 8- 4458 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 57- 1. a) Fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile ilgili 
olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük 
işlemlerinin durdurulması hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından 
gerçekleştirilir. Durdurma veya alıkoyma kararı hak sahibi veya temsilcisi ile beyan sahibi veya 37 
nci maddede belirtilen kişilere bildirilir. 

b) Gümrük idaresine henüz bir talepte bulunulmadığı durumda ve söz konusu eşyanın fikri ve 
sınaî mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde, hak sahibinin geçerli bir 
başvuruda bulunabilmesini teminen, gümrük idareleri tarafından eşya üç işgünü süresince re'sen 
alıkonulabilir veya eşyanın gümrük işlemleri durdurulabilir. 
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2. Fikri ve sınaî hakların ihlal edildiği gerekçesi ile gümrük idaresine yapılan başvurunun kabulü, 
söz konusu eşyanın gümrük idaresince gereğince muayene edilmeden bırakıldığı veya eşyanın 
alıkonulması için herhangi bir önlem alınmadığı gerekçesi ile hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. 
Fikri ve sınaî hakları ihlal eden eşya ile mücadele kapsamında, gümrük idaresince başvuru üzerine 
veya re'sen hareket edilmesi nedeniyle ilgili kişilerin zarara uğramasından gümrük idaresi ve 
yetkilileri sorumlu tutulamazlar. 

3. Gümrük idaresince alınan durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren 
çabuk bozulabilir eşya için üç iş günü, diğer eşya için on iş günü içinde hak sahibince ihtiyati tedbir 
karan getirilmemesi halinde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi 
hükümlerine göre işlem yapılır. Haklı bir mazeretin bulunması halinde, hak sahibinin talebi üzerine, 
gümrük idaresince on iş gününe kadar ek süre verilebilir. 

4. Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya, yetkili mahkemece 
alınan karar doğrultusunda imha veya asli nitelikleri değiştirilerek tasfiye edilir. 

5. Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus kişisel eşya ile ticari mahiyette olmayan ve gümrük 
vergisi muafiyeti sınırları içinde kalan hediyelik eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz. Aynı 
şekilde, fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile korunmuş ve hak sahibinin 
izni ile üretilmiş eşyanın; hak sahibinin rızası dışında bir gümrük işlemine tabi tutulması veya hak 
sahibinin onayladığından farklı şartlarda üretilmesi veya başka şartlarda bir marka taşıması halinde, 
söz konusu eşya bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulur. 

6. Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın mahkemece fikri ve 
sınaî hakları ihlal ettiğinin tespitine gerek olmaksızın kolaylaştırılmış imha kapsamında gümrük 
kontrolü altında imhasına gümrük idaresi tarafından izin verilebilir. Kolaylaştırılmış imhaya ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

7. Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın hak sahibinin 
belirlediği tutarda teminatla iadesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 9- 4458 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"2. a) Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli 
bütün belgeler beyannameye eklenir. 

b) Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyan
nameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz 
konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir." 

"5. Aşağıda yazılı hallerde yetkili makamlardan gönderilecek resmi yazılar beyanname kabul 
edilerek eşyanın gümrük işlemleri, bu yazılara dayanılarak yürütülür. 

a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhına ait eşya hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğinden gönderilecek yazılar. 

b) Diplomatik muaflık ve ayrıcalıklardan yararlananlann ancak kendi adlanna veya elçilik adına 
gelecek eşya için karşılıklı olmak şartıyla misyon şeflerinden veya muaflık hakkı tanınmış heyet 
başkanlarınca gönderilen yazılar ile şekli, kapsayacağı bilgiler ve göreceği işlemler Dışişleri 
Bakanlığı ve Müsteşarlıkça müştereken tespit olunan, kurye çantalarına ait kurye mektupları." 
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M A D D E 10- 4458 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "gümrük idareleri tarafından" ibaresi ile üçüncü fıkrasında 
yer alan "gümrük idaresince" ve "olan" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

"1. 60 ıncı maddede belirtilen şartlara uygun beyannameler, ait oldukları eşyanın gümrüğe 
sunulmuş olması halinde tescil edilir. Tescil işlemi, beyana ilişkin bilgilerin yerel alan ağı veya geniş 
alan ağı üzerinden gümrük bilgisayar sistemine girilerek sistem tarafından tescil tarihi ve sayısı 
verilmesini ya da beyanname veya beyanname hükmündeki belgenin üzerine mühür vurularak, sıra 
numarası ile tarih konulması ve bu beyannameye ait bilgilerin tescil defterine yazılmasını ifade eder." 

M A D D E 11- 4458 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 63- Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi 
üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin 
verilir. Ancak; 

a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden, 

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, 

c) 73 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden, 

sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez." 

M A D D E 12- 4458 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 72- 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şekilde 
yapılan beyanlara ilişkin usuller 60 ila 71 inci madde hükümleri çerçevesinde yönetmelikle belirlenir." 

M A D D E 13- 4458 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 84- 1. Transit rejimi; 

a) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş, 

b) İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış, 

eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine 
taşınmasına uygulanır. 

2. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde; 

a) Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, 

b) Yabancı bir ülkeden Türkiye'ye, 

c) Türkiye'den yabancı bir ülkeye, 

d) Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine, 

taşınmasına izin verir. 

3. Transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması; 

a) Transit rejimi beyanı kapsamında, 

b) TIR karnesi kapsamında, 

c) Transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi kapsamında, 

d) Kuvvetlerin Statüsüne Dair Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme 
ile öngörülen form 302 kapsamında, 

e) Posta kolileri dâhil olmak üzere posta yoluyla, 
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f) Yönetmelik ile belirlenecek hallerde, demiryolu ile taşımada CİM Taşıma Belgesi, büyük 
konteynerler ile taşımada TR Transfer Notu, havayolu ve denizyolu ile taşımada eşya manifestosu 
kapsamında, 

yapılır. 

4. a) Transit rejimine tabi tutulan eşya ve gerekli belgeler, rejimi düzenleyen hükümlere uygun 
olarak varış gümrük idaresine sunulduğunda, transit rejimi sona erer. 

b) Hareket gümrük idaresindeki bilgi ve belgeler ile varış gümrük idaresindeki bilgi ve belgelerin 
karşılaştırılması sonucunda, transit rejiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının belirlenmesi 
halinde rejim ibra edilir. 

5. Transit rejiminin uygulanmasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın 
taşınmasına ilişkin olarak Müsteşarlıkça belirlenecek özel hükümler saklıdır. Müsteşarlık, transit 
eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine göre veya Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan 
kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu Bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın 
transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması konusunda yetkilidir." 

MADDE 14- 4458 sayılı Kanunun 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 85- 1. Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini 
sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Ancak; 

a) Havayoluyla, 

b) Boru hattıyla, 

c) Demiryoluyla, 

d) Denizyoluyla, 

yapılan taşımalar için, yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat aranmaz. 

2. Teminat: 

a) Tek bir transit işlemi için bireysel teminat, 

b) Müsteşarlık tarafından izin verilmesi halinde, birden fazla transit işlemi için kapsamlı teminat, 

şekillerinde olabilir. 

3. İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen izin sadece; 

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan, 

b) Transit rejimini düzenli olarak kullanan veya gümrük idaresince bu rejime ilişkin 
yükümlülüklerini yerine getirebileceği belirlenen, 

c) Gümrük veya vergi mevzuatını yönetmelikte belirlenen surette ihlal etmemiş olan, 

kişilere verilir. 

4. Güvenilirlik standartlarına sahip oldukları gümrük idaresince belirlenen kişilere indirilmiş 
tutarda kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izni verilebilir. İndirilmiş tutarda kapsamlı 
teminat veya teminattan vazgeçme izni için ayrıca; 

a) Belirli bir sürede transit rejiminin doğru kullanımı, 

b) Gümrük idareleri ile işbirliği, 
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c) Anılan kişilerin taahhütlerini yerine getirebilecek mali güce sahip olduklarını kanıtlaması, 

gerekir. Bu fıkra kapsamında verilen izin ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

5. Dördüncü fıkraya göre verilen teminattan vazgeçme izni, Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği 
belirlenen eşyanın transit işlemlerinde uygulanmaz. 

6. Müsteşarlık; 

a) Özel durumlarda istisnai önlem olarak dördüncü fıkra hükümleri doğrultusundaki indirilmiş 
tutarda kapsamlı teminat uygulamasını, 

b) Büyük ölçekli kaçakçılığa konu olabilecek eşya için kapsamlı teminat uygulamasını, 

geçici olarak kaldırmaya yetkilidir." 

MADDE 15- 4458 sayılı Kanunun 117 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 117-1. Geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir. Ancak, serbest dolaşıma giriş 
beyannamesinin tescili sırasında; 

a) İthalat miktar kısıtlamasına tabi olan, 

b) Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan, 

c) Tanm politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansı veya sertifikası ibrazını gerektiren, 

d) İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut, 

eşya için geri ödeme sistemi uygulanmaz. 

2. Birinci fıkrada yer alan hükümlere ek olarak, işlem görmüş ürünlerin ihracat beyannamesinin 
tescili sırasında söz konusu ürünler için tanm politikası çerçevesinde ithal veya ihraç lisansının veya 
sertifikasının ibrazı gerekiyorsa ya da bu ürünler için ihracat geri ödemesi veya vergisi konulmuş 
ise, geri ödeme sisteminde ithalat vergileri iade edilmez." 

MADDE 16- 4458 sayılı Kanunun 141 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut beşinci fıkra altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. 

"5. Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak hariçte işleme rejimini müteakip eşyaya serbest 
dolaşıma giriş rejiminin uygulanacağı durumlar ve buna ilişkin özel şartlar Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde hariçte işleme rejimi kapsamında yapılan işleme 
maliyeti esas alınır." 

MADDE 17- 4458 sayılı Kanunun 156 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 156- 1. Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre sınırsızdır. Ancak, 152 nci 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren tanm ürünleri için yönetmelikle süre sının 
konulabilir. 

2. a) Bu Kanun hükümleri çerçevesinde, serbest bölgelerde sınaî, ticari veya hizmet faaliyetleri 
yapılabilir. Bu tür faaliyetler, gümrük idarelerine önceden bildirilir. 

b) Müsteşarlık, ilgili eşyanın niteliğini veya gümrük gözetiminin gerekliliklerini dikkate alarak 
(a) bendinde belirtilen faaliyetlere, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlann görüşlerini de almak 
suretiyle yasaklama veya kısıtlamalar getirebilir. 

c) Gümrük idareleri, bu Kanunla konulmuş olan hükümlere uyulmasına yönelik gerekli 
güvenceyi vermeyen kişilerin serbest bölgede faaliyette bulunmasını yasaklar." 
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MADDE 18- 4458 sayılı Kanunun 160 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 160- 1. Mevzuat aksini öngörmediği hallerde, bir serbest bölgeden çıkan eşya, 
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç veya yeniden ihraç edilebilir veya Türkiye Gümrük Bölgesinin 
bir başka yerine getirilebilir. 

2. Bir serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin bir başka yerine getirilen eşya; serbest 
dolaşımda bulunması halinde 46 ila 50 nci madde hükümleri, serbest dolaşımda bulunmaması halinde 
ise 50 nci madde hükümleri dışında Üçüncü Kısım hükümlerine tabidir. 

3. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini bir serbest bölgeden terk etmesi halinde Beşinci Kısım 
hükümlerine ilave olarak, ihracat, hariçte işleme, yeniden ihracat, şartlı muafiyet düzenlemeleri veya 
transite ilişkin hükümlere uyulması zorunludur." 

MADDE 19- 4458 sayılı Kanunun "Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya" başlıklı Beşinci 
Kısmında yer alan 166 nci maddesinden önce gelmek üzere aşağıdaki 165/A, 165/B, 165/C ve 165/D 
maddeleri eklenmiştir. 

"MADDE 165/A- 1. Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük 
bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşman eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük 
Bölgesinden çıkacak eşya için gümrük beyannamesi ya da gümrük beyannamesi verilmesinin 
gerekmediği durumda özet beyan verilir. 

2. Gümrük beyannamesinin veya özet beyanın ihracat gümrük idaresine, eşya Türkiye Gümrük 
Bölgesinden çıkmadan önce ibraz edilme süresi, bu süreye getirilebilecek istisnalar ve bu süreye 
ilişkin değişiklikler, özet beyandan vazgeçilebilmesine dair şartlar, Türkiye Gümrük Bölgesinden 
çıkan eşyanın gümrük beyannamesi veya özet beyana tabi olmadığı durum ve şartlar; özel durumlar 
ile belirli eşya trafiği, taşıma şekli ve yükümlü türleri ile özel güvenlik düzenlemelerinin öngörüldüğü 
uluslararası anlaşmalar dikkate alınarak yönetmelik ile düzenlenir. 

MADDE 165/B- 1. Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük beyannamesi 
verilmesini gerektiren gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu 
beyanname eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce ihracat gümrük idaresine verilir. 

2. İhracat gümrük idaresinin çıkış gümrük idaresinden farklı olması halinde, ihracat gümrük 
idaresi, gerekli bilgileri derhal çıkış gümrük idaresine iletir veya elektronik ortamda erişimini sağlar. 

3. Gümrük beyannamesi, 165/D maddesinde öngörülen özet beyanda bulunması gereken asgari 
bilgileri içerir. 

4. Gümrük idarelerince, bilgisayar veri işleme tekniği kullanılmadan düzenlenen gümrük 
beyannameleri için, veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanan gümrük beyannameleri ile aynı 
düzeyde risk yönetimi uygulanır. 

MADDE 165/C- 1. Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük beyannamesi 
verilmesini gerektirmeyen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce çıkış gümrük idaresine özet beyan verilir. 

2. Çıkış gümrük idaresine gerekli bilgilerin derhal iletilebildiği veya elektronik ortamda 
erişiminin sağlandığı hallerde, özet beyanın çıkış gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine 
verilmesine izin verilebilir. 

3. Yükümlünün bilgisayar sistemindeki özet beyan bilgilerine erişilebilmesi halinde, Müsteşarlık, 
özet beyan yerine bir bildirimde bulunulmasını kabul edebilir. 
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MADDE 165/D- 1. Özet beyanın şekli ve içeriği, öncelikle güvenlik ve emniyet amacı ile 
uluslararası standartlar ve ticari uygulamalardan yararlanılarak risk analizi ve gümrük kontrollerinin 
etkin yapılabilmesi için gerekli bilgileri kapsayacak şekilde yönetmelik ile belirlenir. 

2. Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır. Gerekli ayrıntıları içermesi halinde 
ticari bilgiler ile liman veya taşıma bilgileri kullanılabilir. 

3. Müsteşarlık, istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenen özet beyanları, veri işleme tekniği 
kullanılarak hazırlanan özet beyanlar ile aynı düzeyde risk yönetimi uygulanmasına imkân verilmesi 
kaydıyla kabul edebilir. 

4. Özet beyan; 

a) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkaran veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına taşıma 
sorumluluğunu üstlenen kişi, 

b) Eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanın sunulmasını sağlayan kişi, 

c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kişilerin temsilcisi, 

tarafından verilir. 

5. Dördüncü fıkrada belirtilen kişilerin talep etmeleri halinde, özet beyanın verilmesinden sonra 
bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Ancak; 

a) Özet beyanı veren kişiye eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden, 

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, 

c) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak üzere ilgilisine teslim edilmesinden, 

sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez." 

MADDE 20- 4458 sayılı Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) ila (7) numaralı 
bentleri ve (12) numaralı bendinin (b) alt bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"3. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili 
olarak ithal edecekleri her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların 
araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında 
kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış 
kaynaklardan alman yardım malzemesi, 

4. Değeri 150 EURO' yu geçmeyen eşya, 

5. Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan; 

a) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç 
yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları, 

b) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü 
kullanılmış ev eşyası, 

c) Yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye'ye gelen 
kişilere ait çeyiz eşyası, 

d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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e) Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve 
eğitimle ilgili diğer ev eşyası, 

f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev 
eşyası, 

g) Yerleşim yeri Türkiye dışında olan gerçek kişilerin Türkiye'de satın aldıkları veya kiraladıkları 
konutlarında kullanılmak üzere geçici veya kesin olarak getirdikleri ev eşyası, 

h) Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari mahiyette olmayan kişisel eşya, 

6. Gerçek kişilerce serbest dolaşıma sokulacak diğer eşyadan; 

a) Değeri 430 EURO'yu geçmemek üzere yolcuların beraberindeki hediyelik eşya, 

b) Şeref nişanlan veya ödülleri, 

c) Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler, 

7. Bakanlar Kurulunca belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari gaye güdülmemek 
ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan; 

a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, 

b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, 

c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler, 

d) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri, 

e) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler, 

f) Ulusal araştırma geliştirme kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşya," 

"b) Kriz hallerinden zarar görenlere gönderilen eşya," 

"Birinci fıkranın (3) ila (12) numaralı bentlerinde yer alan eşyayı geliş süreleri dâhil 
tanımlamaya, bunların cins, nevi ve miktarlannı belirlemeye, muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları 
sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar çıkartmaya ve bu muafiyet ve istisnayı farklı eşya 
itibanyla birlikte veya ayn ayrı uygulamaya ve ticari mahiyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan 
alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen hadleri geçmemek şartıyla 
tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 21- 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 177-1. Bu Kanunun; 

a) 48 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan 
ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait eşya, 

b) 50 nci maddesine göre verilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, 

c) 57 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen eşya, 

d) 66 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay 
içerisinde alınmayan numunelik eşya, 

e) 70 inci maddesinin birinci fıkrasına göre beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri 
tamamlanmayan eşya, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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f) 70 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış 
bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde 
işlemleri bitirilmeyen eşya, 

g) 101 inci maddesine göre belirlenen süreleri dolan eşya, 

h) 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 236 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, 
antrepolarda veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayım sonucunda 
fazla çıkan eşya, 

ı) 164 üncü maddesine göre gümrüğe terk edilen eşya ile yönetmelikle belirlenen esaslar 
dâhilinde gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya, 

j) 174 üncü maddesine göre posta gönderileri ile gelen ve tasfiye edilebilecek duruma gelen 
eşya, 

k) İlgili hükümlerine göre kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk 
bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya, 

1) 237 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre el konulan eşya, 

m) Diğer mevzuatla bu Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşya, 

178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir. 

2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya 
178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir. 

3. Yukarıdaki fıkralara göre tasfıyelik hale gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri otuz gün 
içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir. Tasfiye idaresi, tasfiyeye konu eşyayı otuz gün içinde teslim 
almakla mükelleftir." 

MADDE 22- 4458 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı 
maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiş ve 
mevcut ikinci fıkradaki "tüzükle" ibaresi "yönetmelikle" olarak değiştirilmiştir. 

"f) Özel yolla," 

"Tasfiye idaresi; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak insan, hayvan, bitki ve 
çevre sağlığı bakımından gerekli önlemleri almakla yükümlüdür." 

MADDE 23- 4458 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 179- 1. 178 inci maddenin (a) bendine göre ihaleye çıkarılacak, (c) bendine göre 
perakende satılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe 
kadar, gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması veya gümrük bölgesi dışına 
yeniden ihracı istenebilir. 

İthali yasak veya kısıtlamaya tabi olması nedeniyle 178 inci maddenin (b) bendine göre yeniden 
ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiyesi yapılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende 
satış kararının alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak gümrük bölgesi dışına yeniden 
ihracı istenebilir. 

Ancak, yukarıdaki taleplerin kabulü, söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve 
elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CİF değerinin % 1 'i oranında bir 
tutarın ödenmesine bağlıdır. 
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2. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (ı) ve (m) bentleri ile ikinci fıkrasında belirtilen 
eşya için, birinci fıkra hükmü uygulanmaz." 

MADDE 24- 4458 sayılı Kanunun 180 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 180- 1. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k) bentlerinde belirtilen 

eşyanın satış bedelinden; 

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, 

b) İthalat vergileri, 

c) Satış için yapılmış masraflar, 

d) Para cezaları, 

e) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında 
Döner Sermaye Kanununun 7 nci maddesi uyarınca ayrılacak işletme geliri, 

ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. 

Satış bedeli alacakların tamamını karşılamazsa alacaklar oranına göre paylaştırma yapılır. 

Bu bedellerin dağıtımından sonra artan para olursa, eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. 
Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan para Hazineye irat kaydedilir. 

2. 177 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve satış suretiyle tasfiye edilen eşya ve taşıtların 
satış bedelleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
taşıtlar için taşıtın muhafazası ve satışı için gerekli olan bütün giderler düşüldükten sonra, aynı 
Kanunun 16 nci maddesindeki eşya ve taşıtlarda ise tamamı sahipleri adına emanet hesabına alınır. 
Bu tutarlar, eşya ile ilgili dava sonucunda iade karan verilmesi halinde sahibine ödenir. Müsadere 
kararı verilmesi halinde ise birinci fıkra hükümlerine göre yapılan dağıtımdan sonra artan bedel 
Hazineye gelir kaydedilir. 

3. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (h), (ı), (j), (1) ve (m) bentlerinde belirtilen 
eşyanın satış bedelinin birinci fıkra hükümlerine göre dağıtımından sonra artan para, doğrudan 
Hazineye irat kaydedilir." 

MADDE 25- 4458 sayılı Kanunun 181 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 181- 1. İthalatta gümrük yükümlülüğü; 

a) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi, 

b) İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali, 

için verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar. 

2. İthalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylı temsil durumunda, 
hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür. Dolaylı temsilde, temsilcinin 
yükümlülüğü, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği durumlarla 
sınırlıdır. 188 inci, 190 ıncı ve 194 üncü maddeler uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü için de bu 
hüküm uygulanır. 

3. Birinci fıkrada belirtilen rejimlerden biri için bulunulan beyanda kullanılan veriler, kanunen 
alınması gereken vergilerin tamamen veya kısmen tahsil edilememesine sebep olduğu takdirde, 
beyanın yapılabilmesi için bu verileri veren ve bu verilerin yanlış olduğunu bilen veya bilmesi 
gereken kişiler de gümrük vergilerinden sorumludur." 
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M A D D E 26- 4458 sayılı Kanunun 184 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"1. 183 üncü maddede belirtilen haller dışında; 

a) İthalat vergilerine tabi eşyanın geçici depolanmasından veya tabi tutulmuş olduğu gümrük 
rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi, 

b) Eşyanın söz konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya nihai kullanımı nedeniyle indirimli 
yahut sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına ilişkin koşullardan birine uyulmaması hallerinde ve bu 
fiillerin geçici depolamanın veya ilgili gümrük rejiminin yanlış uygulanması sonucunu yarattığının 
tespit edilmesi, 

durumunda ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğar." 

M A D D E 2 7 - 4458 sayılı Kanunun 191 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 191/A 
maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 191/A- 16 nci, 77 nci, 135 inci ve 167 ila 170 inci maddelere uygun olarak eşyanın 
mahiyeti veya nihai kullanımı nedeniyle tercihli tarife uygulanmasının ya da ithalat veya ihracat 
vergilerinden tamamen veya kısmen muafiyetinin mümkün olduğu durumlarda söz konusu tercihli 
tarife veya vergi muafiyeti; 

a) İlgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması, 

b) Tercihli tarife veya muafiyetin uygulanması için gerekli olan diğer şartların yerine 
getirildiğinin ilgili kişi tarafından ispat edilmesi, 

şartıyla 182 ila 185 inci, 189 uncu veya 190 ıncı maddelere göre gümrük yükümlülüğü doğduğu 
hallerde de uygulanır." 

M A D D E 28- 4458 sayılı Kanunun 194 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Ancak, geri ödeme sisteminden yararlanan eşya için bu fıkra uyarınca gümrük yükümlüğü 
doğmaz ve bu durumda ödenmiş ithalat vergileri geri verilmez." 

"3. Dâhilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin ithalat 
vergileri, ihracata ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme 
unsurlarına göre hesaplanır. Ancak, izin kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat 
yapılması durumunda, bu vergi önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki 
vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden 
ithalatın yapılması esnasında ödenir. 

4. Birinci fıkra uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü kapsamında ödenmesi gereken ithalat 
vergilerinin ihracat beyannamesi konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihe kadar 
ödenmesi zorunludur. Bu tarihten soma ödenen ithalat vergileri için ayrıca bu tarih itibanyla 6183 
sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi hükümlerine göre tespit 
edilen tecil faizi oranında faiz uygulanır. 

5. Dâhilde işleme rejimi kapsamında bir ihracat beyannamesine ilişkin fazla ödenen ithalat 
vergilerinden aynı izin kapsamında başka bir ihracat beyannamesine ilişkin eksik ödenen ithalat 
vergilerine mahsup işlemi yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Mahsup işlemi sonrasında birinci fıkra uyarınca doğan gümrük yükümlüğü kapsamında ödenmesi 
gereken ithalat vergilerinin tamamının ödenmiş olması halinde, dördüncü fıkra ve 234 üncü maddenin 
beşinci fıkrası hükümleri uygulanmaz." 

M A D D E 29- 4458 sayılı Kanunun 198 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 198- 1. 69 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapılan kontrol ve 
denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile işlemleri 
daha sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ edildiği 
tarihten itibaren onbeş gün içinde ödenmesi zorunludur. Ödeme süresinin bitmesinden önce ilgilinin 
yazılı istemde bulunması ve teminat alınması şartıyla ödeme süresi otuz gün daha uzatılabilir. Süre 
uzatımı beyanname kapsamı eşyanın her bir kalemi için ayrı ayrı da yapılabilir. Uzatılan süre için 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi 
alınır. 

2. Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı 242 nci madde çerçevesinde gümrük idareleri nezdinde 
itiraz edilmesi ödeme süresini keser. Ödeme süresi idarenin ya da yargı mercii kararının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren yeniden başlar. 

3. Yükümlü, vergi tutarının tamamını veya bir kısmını verilen sürenin bitimini beklemeksizin 
ödeyebilir. 

4.195 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlar hariç olmak 
üzere; eşyanın tercihli tarifesinin karşı ülke idareleri ile idari işbirliği çerçevesinde oluşturulduğu 
durumlarda, dolaşım belgesinin karşı ülke idaresince yanlışlıkla onaylandığı tespit edildiğinde, 
yükümlü, gümrük mevzuatının gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde tüm özeni 
gösterdiğini ispat edebildiği takdirde, tercihli tarife uygulanması nedeniyle tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler sonradan istenmez. Ancak, belgeyi onaylayan idarenin eşyanın tercihli tarife için tayin edilen 
şartları yerine getirmediğini bildiği veya bilmesi gerektiği durumlar hariç olmak üzere, doğru 
olmadığı tespit edilen belgenin ihracatçı tarafından sunulan yanlış verilere dayanılarak onaylanması 
veya tercihli düzenlemenin, yararlanan ülke tarafından doğru olarak uygulandığına dair şüphe 
bulunduğu yönünde Resmi Gazetede bir duyuru yayımlanmış olması halinde vergiler yükümlüden 
tahsil edilir." 

M A D D E 30- 4458 sayılı Kanunun 207 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 207- 1. Nakdî teminat dışında, bu Kanuna göre; 

a) Tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatın kabulü, 

b) Bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğması 
halinde, şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili, 

tarihinden itibaren başlamak üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 48 inci maddesine göre tespit edilen tecil faizi oranında faiz tahsil edilir. 

2. Bir şartlı muafiyet düzenlemesi kapsamında eşya için indirimli teminattan faydalanılması 
durumunda birinci fıkrada belirtilen faiz, teminatın nakit verilen kısmı dışında kalan kısım ile teminat 
verilmeyen kısmın tümü için uygulanır." 

M A D D E 31- 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başmüdür, 
müdür veya vekilleri" ibaresi "Gümrük idare amirleri" şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 
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"İlgililerden tahsil edilecek fazla çalışma ücretlerinin miktarı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlar Kurulunca belirlenir. Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarlar, personelin fazla çalışma 
süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate 
alınmak suretiyle belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilâtı 
kadrolarında fiilen çalışan memurlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) bendine göre çalışan sözleşmeli personele ödenmek üzere Ankara Gümrük Muhasebe Birimi 
hesabına aktarılır. Söz konusu ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak aylık miktarı 
36.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutan geçmemek üzere, 
Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir. Ödenen fazla çalışma ücretinin net tutan, 222 nci 
maddeye göre yapılması öngörülen ek ödemenin net tutanndan mahsup edilir. Yapılan dağıtımdan 
sonra yılsonu itibanyla hesapta kalan tutar, takip eden Ocak ayı sonuna kadar bütçeye gelir kaydedilir." 

MADDE 32- 4458 sayılı Kanunun 223 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 223- Müsteşarlık merkez teşkilatında çalışan personel, başmüdür ve başmüdür 
yardımcıları ile yaptığı işin mahiyeti gereği sivil olarak çalışması gerekenler hariç olmak üzere, 
Müsteşarlığın diğer tüm kadro ve unvanlarda görev yapan personeli resmi kıyafet giymek zorundadır. 
Resmi kıyafetlerin ve bunlara takılacak kokart, isim plaketleri ve diğer işaretlerin şekli ile yaptığı işin 
mahiyeti gereği sivil olarak çalışması gereken personel yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 33- 4458 sayılı Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümleler, ikinci fıkrasının birinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle ve aynı fıkranın sonuna 
aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Gerçek kişinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi, geçerli vekaletnameye istinaden ticari miktar 
ve mahiyet arz etmeyen eşyanın ve özel kullanıma mahsus taşıt araçlarının gümrük işlemleri ile ilgili 
olarak mümkündür. Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı 
ve değeri Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma 
tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo 
taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir." 

"Özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla gümrük idarelerinde iş takibi yapacak 
personeli için 227 nci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar aranır." 

"Doğrudan veya dolaylı temsilcilerin bu Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel 
vücut ve akıl hastalığı bulunmaması gerekir. 65 yaş ve takip eden her 3 yılda bir bu durumun 
belgelendirilmesi zorunludur." 

MADDE 34- 4458 sayılı Kanunun 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 232- 1. Bu Kısmın İkinci Bölüm hükümlerine göre gümrük vergileri ile birlikte 
alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı 
zamanda ödenir. 

2. Bu Kanun uyarınca idari yaptırım kararları gümrük idarelerinin amirleri veya yardımcıları 
tarafından verilir." 

MADDE 35- 4458 sayılı Kanunun 233 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 233- 1. Bu Kanuna göre tahsil edilen idari para cezalarının yüzde onbeşi nispetinde 
bir tutar, varsa muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasına hizmet 
veren muhbirlere Müsteşarlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir." 
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MADDE 36- 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 234- 1. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat 
rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden 
sonra kontrol sonucunda; 

a) 15 inci maddede belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas 
olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan gümrük vergisi 
ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5'i aştığı takdirde, 
gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır. 

b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, 23 ila 31 inci 
maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu 
noksanlığa ait gümrük vergisinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır. 

c) Satış birimine göre miktar itibarıyla %5'i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan 
noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait gümrük vergisinden başka vergi farkının bir katı para 
cezası alınır. 

2. Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafıyetli geçici ithalat 
rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden 
sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda aynı fıkrada 
öngörülen cezaların yarısı kadar para cezası alınır. 

3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince 
bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yarı nispetinde uygulanır. 

4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için yukarıda belirtilen cezalara ilişkin hükümler 
uygulanmaz. Bu gibi hallerde, 241 inci maddenin birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır. 

5. 194 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü kapsamında 
ödenmesi gereken ithalat vergilerinin anılan maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen tarihe kadar 
hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş olduğunun gümrük idarelerince yapılan kontrol sonucunda tespit 
edildiği durumda, ödenmesi gereken ithalat vergilerinin söz konusu dördüncü fıkrada belirtilen faizi 
ile birlikte tahsilinin yanı sıra, yükümlüsü hakkında bu vergilerin dörtte biri tutarında para cezasına 
hükmedilir. Bu fıkrada belirtilen hiç ödenmeyen veya eksik ödenen ithalat vergilerinin yükümlüsünce 
gümrük idaresinin tespitinden önce bildirilmesi durumunda bu cezaya hükmedilmez. 194 üncü 
maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapmakla yetinilir. 

6. Bir ila üçüncü fıkralara göre verilen cezalar 241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
miktardan az olamaz." 

MADDE 37- 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 238- 1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (1) ve (m) bentleri, dördüncü 
fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde 
işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin 
ihlali halinde eşyanın gümrük vergileri tutarının iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal 
edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası 
alınır. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma 
tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir. 

2. Birinci fıkraya göre verilen cezalar 241 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen miktardan 
az olamaz. 
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3. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında bu maddenin para cezasına ilişkin 
hükümleri ile 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (1) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve 
(h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanmaz. Bu durumda, 241 inci maddenin 
birinci fıkra hükmü uygulanır." 

MADDE 38- 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (h), 
(j) ve (1) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; dördüncü 
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

" 1. Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda 
tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket 
edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla altmış YTL usulsüzlük 
cezası uygulanır." 

"h) Dâhilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği 
işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 
tutulması," 

"j) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç eşyasının yapılan 
beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde %10'dan fazla farklılık çıkması," 

"1) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın verilen sürenin 
bitimini takiben bir ay içerisinde yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanıma tabi tutulması, 

m) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, 
ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle 
kanıtlanması." 

"c) 45 inci maddenin birinci fıkra hükümlerine aykırı olarak taşıtlardan eşya boşaltılması, özet 
beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ve resmi belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış 
beyan edilmesi veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı numara ve işaretlerin özet beyan kayıtlarına 
uygun olmaması," 

"g) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın verilen sürenin 
bitimini takiben iki ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulması, 

h) Dâhilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içerisinde 
rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanıma tabi tutulması, 

ı) 11 inci madde hükmüne göre kendilerinden yazılı olarak bilgi ve belge istenilmesine rağmen 
bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi." 

"5. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde birinci fıkrada belirtilen miktarın altı katı olarak 
uygulanır: 

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye 
göre verilen süreleri yetmişiki saate kadar aşması, 
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b) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtlara verilen sürenin 
bitimini takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulması." 

"d) 13 üncü maddede belirtilen belgelerin beş yıl süreyle saklanmaması." 

MADDE 39- 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 242- 1. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari 
kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı 
makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. 

2. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir. 

3. İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itiraz süresinde yapılmış 
sayılır ve idarece yetkili makama ulaştırılır. 

4. İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir." 

MADDE 40- 4458 sayılı Kanunun; 

1) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "başkasının adına" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ve hesabına" ibaresi, 

2) 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının sonuna "Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 
hallerde bağlayıcı menşe bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, söz konusu değişikliklerin Resmi 
Gazetede yayımı tarihidir." paragrafı, 

3) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gümrük idareleri" ibarelerinden sonra gelmek 
üzere "ve diğer yetkili kurumlar" ibaresi, 

4) 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra, 

"3. Bu Kanuna göre gümrük idaresine yapılacak yazılı başvurular posta ile taahhütlü olarak 
gönderilebilir. Bu takdirde başvurunun postaya verildiği tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine 
geçer." 

5) 19 uncu maddesinde yer alan "eylemin o ülkede" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu amaçla 
donatılmış işletmelerde" ibaresi, 

6) 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ihraç edilen" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "aynı" ibaresi, 

7) 26 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin başına "1994" ibaresi, 

8) 28 inci maddesinin (b) bendinde yer alan "ithal eşyası için" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ithalattan sonra" ibaresi, 

9) 46 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Müsteşarlık 2 nci fıkrada" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasında" ibaresi, 

10) 48 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafında yer alan "geçici depolanan eşya 
için" ibaresinden sonra gelmek üzere "183 üncü veya 184 üncü madde hükümlerine göre" ibaresi, 

11) 56 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler, 

"Eşyanın bu fıkra kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde tereddüt edilen durumlarda, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü esas alınarak işlem yapılır. Söz konusu isim ve simgelerin 
kaldırılması veya eşyanın gerçek menşeinin gösterilmesi amacıyla, usul ve esasları yönetmelikle 
belirlenecek elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir." 
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12) 66 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "elleçleme" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ile numunelerin ambalajlanmasına ve gönderilmesine ilişkin" ibaresi, 

13) 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra, 

"Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişine ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

14) 81 inci maddesine aşağıdaki fıkra, 

"3. Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim 
hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşıdığı tespit edilen eşya, aynı rejime tabi tutulmuş sayılır." 

15) 100 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar, 

"Birinci fıkrada belirtilen durumlarda eşya, gümrük antrepo rejimine tabi değildir. 

Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen eşyanın 99 uncu maddede belirtilen şekilde antrepo 
kayıtlarına geçirilmesini zorunlu tutabilir." 

16) 107 nci maddesinin başına "Tarım politikası kapsamı eşya dâhil," ibaresi, 

17) 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Eşdeğer eşya 
kullanımına" ibaresinden sonra gelmek üzere "kolaylaştırma," ibaresi, 

18) 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna "(c) bendinde belirtilen halleri belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir." cümlesi, 

19) 111 inci maddesinin ikinci fıkrasına ilk cümleden sonra gelmek üzere "İzin sahibi tarafından 
ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak ek süre verilebilir." cümlesi, 

20) 119 uncu maddesinin (d) bendinin başına "111 inci maddenin üçüncü fıkrası," ibaresi, 

21) 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "durumların listesi" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "ile bu rejim konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışında gümrükçe onaylanmış bir 
işlem ve kullanıma tabi tutulabileceği istisnai durumlar ve özel şartlar" ibaresi, 

22) 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna "(d) bendinde belirtilen ekonomik şartların 
yerine getirildiği ya da yerine getirilmiş addedildiği haller yönetmelikle belirlenir." cümlesi, 

23) 125 inci maddesinde yer alan "süreler" ibaresinden sonra gelmek üzere ", rejimin ibrası" 
ibaresi, 

24) 145 inci maddesine aşağıdaki fıkra, 

"3. Standart değişim sisteminin uygulanmasına yukarıda belirtilen şartların yerine getirildiğine 
ilişkin bilgi ve belgelerin ibrazı halinde izin verilir." 

25) 153 üncü maddesine aşağıdaki fıkra, 

"4. Gümrük idareleri, bu Kanunda yer alan hükümlere uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran 
kişilerin serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir." 

26) 155 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent, 

"d) Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen," 

27) 158 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki paragraf, 

"Ancak, 

a) Serbest bölgelerdeki tesislerin yapımında kullanılan, 
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b) Serbest bölgelerde bulunan tesislerde makina-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunlann 
parçası olarak kullanılan, 

c) Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunanlara gemi inşasında kullanılmak 
üzere teslimi yapılan, 

eşya, bu durumun tevsiki kaydıyla, bu hükmün dışındadır." 

28) 159 uncu maddesine aşağıdaki fıkra, 

"3. Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen veya bir serbest 
bölgeden doğrudan Gümrük Bölgesinin dışına çıkan eşya için 35/A, 35/B ve 35/C ile 165/A, 165/B, 
165/C ve 165/D maddelerine göre özet beyan verilir." 

29) 161 inci maddesine aşağıdaki fıkralar, 

"3. Normal olarak ihracata bağlı imkânlardan yararlanan tarım politikası kapsamında yer alan 
serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgeye konulması halinde, ilgili mevzuatta öngörülen 
bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur. 

4. Üçüncü fıkrada belirtilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinin bir başka yerine geri getirilmesi 
veya 156 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde, üçüncü fıkrada belirtilen bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulmaması halinde gümrük idaresi ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli 
tedbirleri alır." 

30) 168 inci maddesinde yer alan "Türkiye Gümrük Bölgesinden" ibarelerinden sonra gelmek 
üzere "veya Türkiye'nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir 
noktasından" ibaresi, 

31) 176 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafında yer alan "taşıtlara" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ve kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin kaçakçılıkla mücadele amacıyla 
kullandıklan deniz taşıtlarına" ibaresi, 

32) 197 nci maddesine aşağıdaki fıkra, 

"5. Bu madde hükümlerine göre tebliğ edilen gümrük vergileri; 242 nci maddede belirtilen 
sürelerde itirazda bulunulmaması veya süresi içinde idari yargı mercilerine başvurulmaması 
hallerinde bu sürelerin bittiği tarihte kesinleşir; dava açılması halinde mahkemece yükümlü aleyhine 
verilen kararın gümrük idaresine tebliğ edildiği tarihte tahsil edilebilir hale gelir.", 

33) 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gümrük vergilerinin" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve diğer amme alacaklarının" ibaresi ile "bu teminat" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"söz konusu vergiler tutarının % 20 fazlasıyla" ibaresi, 

34) 210 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra, 

"Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldınlmasına ilişkin hükümler bu Kanun kapsamında 
tatbik edilen para cezalan için de uygulanır." 

35) 226 nci maddesine aşağıdaki fıkralar, 

"3. Stajyerler, gümrük idarelerinde iş takibi yapamaz. 

4. Gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali 
sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir." 

36) 236 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"184 üncü veya 189 uncu madde hükümleri uyannca" ibaresi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 



- 6 5 -

37) 237 nci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek ve mevcut beşinci fıkra teselsül 
ettirilmek üzere aşağıdaki fıkra, 

"5. Eşya miktarının gümrük idaresince tespit edilmediği ve rejim beyanının belgelerinde kayıtlı 
miktarlara göre yapıldığı durumlarda, tespit edilen miktar farklılıkları özet beyan eksiklik veya 
fazlalığı olarak değerlendirilir. Yapılan özet beyan eksiklik veya fazlalık takibatı sonucunda miktar 
farklılığı nedeniyle cezayı gerektirir bir durum ortaya çıkması halinde, 234 üncü madde hükümleri 
uygulanmayarak sadece bu madde hükümlerine göre işlem yapılır." 

38) Geçici 6 nci maddesine aşağıdaki bent, 

"10. Gümrük Müşavir Derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı 
alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, 
Müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur." 

eklenmiştir. 

MADDE 41- 4458 sayılı Kanunun; 

1) 3 üncü maddesinin (4) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan "kanuni ikametgâhı" ibaresi 
"yerleşim yeri", (11) numaralı bendinde yer alan "yükümlülüklerini" ibaresi "yükümlülüğünü", 

2) 4 üncü maddesinde yer alan "yükümlüdürler" ibaresi "sorumludurlar", 

3) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "hallerde" ibaresi "hallerin 
bir arada bulunması durumunda", ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kararda öngörülen" ibaresi 
"Karara esas teşkil eden", 

4) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "fıkrasında" ibaresi "bendinde", 

5) 15 inci maddesinin; birinci fıkrasında yer alan "doğduğu" ibaresi "başladığı", üçüncü 
fıkrasının (c) bendinde yer alan "işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde 
alman ithalat vergilerini" ibaresi "tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere 
uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini", altıncı fıkrasının (a) bendinde 
yer alan "bir alt pozisyonunun" ibaresi "alt açılımlarının" ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan 
"pozisyonunun" ibaresi "açılımlarının", 

6) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "söz konusu" ibaresi "herhangi bir", 

7) 22 nci maddesinde yer alan "Bu Kanunun 15 inci maddesinde" ibaresi "15 inci maddede", 

8) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) alt bendinin birinci tiresinde yer alan "kanunları, 
tüzükleri" ibaresi "mevzuatı", üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "satıcı veya satıcı yararına" 
ibaresi "satıcıya veya satıcı yararına", 

9) 26 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "edilmek üzere satılmış" ibaresi 
"edilen", 

10) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (iv) alt bendinde yer alan "ithal ülkesi" 
ibaresi "Türkiye"; aynı fıkranın (e) bendi "e) 28 inci maddenin (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, 
ithal eşyası için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile 
eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme 
giderleri.", 

11) 30 uncu maddesinde yer alan "doğduğu" ibaresi "başladığı", 
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12) 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde ve 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 
(c) bendinde yer alan "gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya acentası" ibareleri "gidişlerinde 
yönetmelikle belirlenecek süreler içerisinde donatan veya işleten veya acentası", 

13) Üçüncü Kısım İkinci Bölüm başlığı "Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine 
Girmesi", 

14) 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 

"4. Yukarıdaki fıkralar ile 35/A ila 35/C ve 38 ila 50 nci madde hükümleri, Türkiye Gümrük 
Bölgesinin dışında durmaksızın, Gümrük Bölgesinin iki noktası arasında düzenli bir hava veya deniz 
seferiyle doğrudan yapılan taşımacılık nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesini geçici olarak terk eden 
eşyaya uygulanmaz." 

15) Üçüncü Kısım Dördüncü Bölüm başlığı "Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması", 

16) 54 üncü maddesinde yer alan "7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanun" ibaresi "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu", 

17) 65 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş 
yardımcıları, gümrük kontrolörleri" ibaresi ile geçici 6 nci maddesinin dokuzuncu bendinde yer alan 
"gümrük müfettişleri, müfettiş yardımcıları, kontrolörler" ibaresi "Müsteşarlık merkez denetim 
elemanları"; 230 uncu maddesinde yer alan "gümrük müfettişi, gümrük müfettiş yardımcısı, 
kontrolör," ibaresi "Müsteşarlık merkez denetim elemanlarına ve", 

18) 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yükümlülüğü" ibaresi "gümrük 
yükümlülüğü", 

19) 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "serbest dolaşıma giriş rejimine" ibaresi 
"gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine", 

20) 76 nci maddesinde yer alan "konşimento" ibaresi "taşıma belgesi", 

21) 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Özel amaca yönelik" ibaresi "Nihai", 

22) 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Rejim" ibaresi "Şartlı muafiyet 
düzenlemesi" ve aynı fıkrada yer alan "Düzenlemelerinin" ibaresi "rejimlerinin", 

23) 80 inci maddesinin birinci fıkrası, 

"1. Ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kullanımı gümrük idaresinin iznine tabidir. Dâhilde 
işleme ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir." 

24) 86 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Transit rejimi hak sahibi olan kişiler;" ibaresi 
"Asıl sorumlu,"; birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "varış yeri gümrük idaresine" ibareleri "vanş 
gümrük idaresine"; ikinci fıkrasında yer alan "1 inci fıkrada belirtilen kişilerin" ibaresi "Asıl 
sorumlunun birinci fıkrada belirtilen", 

25) 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "varış veya çıkış gümrük idaresine" ibaresi 
"vanş gümrük idaresine"; ikinci fıkrasında yer alan "Gümrük vergileri teminata bağlanmak suretiyle 
bu rejim kapsamında" ibaresi "Transit rejimi kapsamında"; "rejim hak sahibi" ibaresi "asıl sorumlu", 

26) 92 nci maddesinin ikinci fıkrası, 

"2. Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit halindeki eşyanın beklenmeyen haller veya mücbir 
sebeplerle telef veya kaybının kanıtlanması halinde, gümrük vergileri aranmaz." 
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27) 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ihraç eşyasının" ibaresi "serbest 
dolaşımda bulunan eşyanın", 

28) 95 inci maddesinin birinci fıkrası, 

"1. Gümrük antrepoları ile gümrük kapılarında eşya satışı yapmak üzere, özel antrepo statüsünde 
mağaza ve bunların depolarının açılması ve işletilmesine izin vermeye Müsteşarlık yetkilidir. İznin 
verilmesine, bu iznin geçici veya sürekli geri alınmasına, faaliyet, belge ve kayıt düzenine ilişkin 
usul ve esaslar ile eşya alabilecek kişiler ve bu kişilere satılabilecek eşyanın cins ve miktarı 
yönetmelikle belirlenir." 

29) 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "doğrudan" ibaresi "münhasıran", 

30) 100 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "gümrük antrepo tesislerine" ibaresi "antrepoya", 
(b) bendinde yer alan "gümrük antrepo tesislerinde" ibaresi "gümrük antreposunda", 

31) 107 nci maddesinde yer alan "ihraç eşyasının" ibaresi "serbest dolaşımda bulunan eşyanın", 

32) 115 inci maddesinde "a)", "b)", "c)", "d)" ve "e)" olarak yer alan fıkra işaretleri sırasıyla "1.", 
"2.", "3.", "4." ve "5." ve aynı maddenin mevcut (d) fıkrasında yer alan "özel amaca yönelik nihai" 
ibaresi "amaca yönelik özel", 

33) 116 nci maddesinin birinci fıkrası, 

"1. Gerekli iznin alınması şartıyla, işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı 
veya bir kısmı, hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere veya 
ayniyetinin tespit edilebilir olması şartıyla sergilenmek ya da tamir amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına geçici olarak ihraç edilebilir." 

34) 119 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "115 inci maddenin (a) bendinin 
ikinci alt bendi ile (c) bendi" ibaresi "115 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendi ile üçüncü 
fıkrası", 121 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "115 inci maddenin (b) fıkrası" ibaresi 
"115 inci maddenin ikinci fıkrası", aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan "115 inci maddenin (a) 
bendinin birinci alt bendi" ibaresi "115 inci maddenin birinci fıkrasının birinci bendi", 

35) 153 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "denetimine" ibaresi "gözetimine" ve ikinci 
fıkrasında yer alan "muayenesine tabi tutulur" ibaresi "idaresi tarafından kontrol edilir", 

36) 154 üncü maddesinde yer alan "bu niteliklere uygun yerlere konulur" ibaresi "gümrük 
idarelerince bu niteliklere uygun olduğu belirlenen yerlere konulur", 

37) 158 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "160 ıncı" ibaresi "157 nci", 

38) 159 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "belgeler" ibaresi "kayıtlar", 

39) 165 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan "yeniden ihracat veya imha," ibaresi 
"eşyanın imhası", 

40) 168 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafında yer alan "nihai" ibaresi "özel 
amaçlı", ikinci fıkrasında yer alan "(b) fıkrasına" ibaresi "(b) bendine", 

41) 171 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "(a) fıkrasında" ibaresi "(a) 
bendinde", 

42) 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 190 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde 
yer alan "doğar" ibareleri "başlar", 
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43) 184 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde ve 187 nci maddesinde yer alan "özel 
amaçlı" ibareleri "nihai", 

44) 193 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "doğduğu" ibareleri "başladığı", 
ikinci fıkrasında yer alan "doğduğunu" ibaresi "başladığını", "doğduğunun" ibaresi "başladığının"; 
aynı maddenin üçüncü fıkrası, 

"3. Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen 
gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki 
süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre 
tespit edilen tecil faizi oranında faiz uygulanır. Gümrük vergilerinin kesinleşmesinden önce ödenmek 
istenmesi durumunda faiz, ödeme tarihine kadar hesaplanarak vergiler ile birlikte tahsil edilir." 

45) 197 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "suçun zamanaşımının daha uzun 
bulunması halinde" ibaresi "zaman aşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış 
olmak kaydıyla", 

46) 204 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı, 

"202 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen teminat tutarı, teminata konu gümrük vergileri 
tutarının kesin olarak tespiti halinde bu miktar, diğer hallerde ise tahakkuk edilen veya edilebilecek 
gümrük vergilerinin en yüksek tutarı esas alınarak belirlenir." 

47) 217 nci maddesinde yer alan "on gün" ibaresi "onbeş gün", 

48) Onuncu Kısım Birinci Bölüm başlığı "İşletmelerin Yükümlülükleri", 

49) 231 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "hükme" ibaresi "karara", 

50) 237 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "42 ila 45 inci madde" ibareleri 
"35/A ila 35/C madde", dördüncü fıkrasında yer alan "eşyadaki % 3'ü aşmayan" ibaresi "eşyada 
% 3 'ü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek oranlardaki", 

51) 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan "42 nci maddeye" ibaresi "35/A 
maddesine", 

52) 4 üncü ve 166 nci maddelerinde yer alan "denetimlere" ibareleri "kontrollere"; 34 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası, 106 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 151 inci maddesinde yer alan 
"denetimi" ibareleri "kontrolü"; 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "denetime" ibaresi 
"kontrole"; 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 54 üncü 
maddesinde yer alan "denetimine" ibareleri "kontrolüne"; 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
"denetimindeki" ibaresi "gözetimindeki"; 151 inci maddesinde yer alan "denetiminden" ibaresi 
"kontrolünden"; 173 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "denetimine" ibaresi "kontrolüne", 
üçüncü fıkrasında yer alan "denetlemesine" ibaresi "kontrolüne", dördüncü fıkrasında yer alan 
"denetlemelerinin" ibaresi "kontrolünün"; 218 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "denetim" 
ibaresi "kontrol" ve 219 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "denetimleri" ibaresi 
"kontrolleri", 

53) Çeşitli maddelerinde yer alan "gümrük başmüdürlüğü" ibareleri "gümrük ve muhafaza 
başmüdürlüğü", "gümrük başmüdürlüğüne" ibareleri "gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne", 

olarak değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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M A D D E 42- 4458 sayılı Kanunun; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 

1) 6 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "245 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere" 
ibaresi, 

2) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafı, 

3) 42 ila 44 üncü maddeleri ile 45 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafı, 

4) 59 uncu maddenin ikinci fıkrası, 

5) 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "özel" ibaresi, 

6) 100 üncü maddesinde yer alan "Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmamakla birlikte," ibaresi, 

7) 121 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "yeniden" ibaresi, 

8) 152 nci maddesinin (a) bendinde yer alan "ve kambiyo mevzuatının" ibaresi, 

9) 186 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; 

"Gümrük idarelerinin izninden kaynaklanmayan hallerde, eşyanın telef olması veya kaybı, 
idarenin taraf olduğu mahkeme kararı ile kanıtlanır. 

Ancak; 

a) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen 
belge ile, 

b) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa o yerin 
en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile, 

Kanıtlanır." cümleleri, 

10) 188 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 

11) 190 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası, 

12) 191 inci maddesinde yer alan "sıkı bir şekilde" ibaresi, 

13) 236 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 

14) 240 ıncı maddesi, 

15) 244 üncü maddesi, 

16) 245 inci maddesi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

M A D D E 43- 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasına "Serbest bölgelerin etrafı güvenli bir şekilde çevrilir ve bu bölgelerin giriş ve çıkış 
noktaları Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir." cümlesi eklenmiş; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "suçunun" ibaresi "fiilinin" ve geçici 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "1/1/2009" ibaresi "1/1/2012" olarak değiştirilmiş; 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı 
Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

M A D D E 44- 4458 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tebliğ edilmiş vergi, faiz ve 
cezalara ilişkin işlemler, tebliğ tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre sonuçlandırılır." 
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MADDE 45- Bu Kanunun; 

a) 41 inci maddesinin (23) numaralı bendi 1/1/2010 tarihinde, 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden üç ay sonra, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 46- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek H. Yazıcı İV. Ekren 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
M. Aydın M. Başesgioğlu K. Tüzmen 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 
N. Çubukçu M. Şimşek M. Aydın 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
M. A. Şahin M. V. Gönül B. Atalay 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 
A. Babacan K. Unakıtan H. Çelik 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 
F. N. Özak R. Akdağ B. Yıldırım 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. M. Eker F. Çelik M. Z. Çağlayan 

En. ve Tab. Kay. Bakanı V. Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 
B. Yıldırım E. Günay V. Eroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
G Ü M R Ü K K A N U N U İLE BAZI K A N U N V E K A N U N H Ü K M Ü N D E 

K A R A R N A M E L E R D E DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR K A N U N TASARISI 

M A D D E 1- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin (2), (6), 
(8), (9), (10), (13) ve (20) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 
bentler eklenmiştir. 

"2. a) "Gümrük idaresi veya idareleri" deyimi, gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen 
veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin 
tamamını; 

b) "Giriş gümrük idaresi" deyimi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine 
dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini; 

c) "İthalat gümrük idaresi" deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine 
dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına 
ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini; 

d) "İhracat gümrük idaresi" deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk 
analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi 
tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini; 

e) "Çıkış gümrük idaresi" deyimi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce 
sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk 
analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini;" 

"6. a) "Serbest dolaşımda bulunan eşya" deyimi, 18 inci madde hükümlerine göre tümüyle 
Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya 
topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan 
eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyannca özel ekonomik değer taşımadığı tespit 
edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine 
tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı 
veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı; 

b) "Serbest dolaşımda bulunmayan eşya" deyimi, serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan 
eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı;" 

"8. a) "Gümrük vergileri" deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin 
ya da ihracat vergilerinin tümünü; 

b) "Gümrük yükümlülüğü" deyimi, yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu; 
9. "İthalat vergileri" deyimi, 
a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, 
b) Tarım politikası veya tanm ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan 

özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri; 
10. "İhracat vergileri" deyimi, 
a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, 
b) Tanm politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan 

özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri;" 
"13. "Gümrük kontrolü" deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan 

eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın 
durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile elektronik veya 
yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının 
incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları 
diğer eşyanın kontrolü ile resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamaları;" 

"20. a) "Rejim hak sahibi" deyimi, kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya 
hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve 
yükümlülüklerin devredildiği kişiyi; 

b) "Asıl sorumlu" deyimi, transit rejiminde rejim hak sahibini;" 
"24. "Risk" deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, 

çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak, 
a)Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını 

engelleyen, 
b)Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren, 
c)Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere 

yönelik tehdit oluşturan, 
bir olayın ortaya çıkma ihtimalini; 
25. "Risk Yönetimi" deyimi, riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi 

için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere 
dayanılarak veri ve bilgi toplanmasını, risk analizi ve değerlendirilmesini, alınacak önlemlerin 
belirlenmesini ve uygulanmasını, bu sürecin işleyiş ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi ve 
gözden geçirilmesini;" 

MADDE 2- 4458 sayılı Kanunun Birinci Kısmın İkinci Bölümünün Birinci Ayırımının başlığı 
"Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü" olarak değiştirilmiş ve 5 inci maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 5/A maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 5/A- 1. Müsteşarlık, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de almak 
suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesinde ekonomik faaliyette bulunan yerleşik kişilere ikinci fıkrada yer 
alan şartları taşımaları halinde yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanır. Yetkilendirilmiş yükümlüler, 
kolaylaştırılmış emniyet ve güvenlikle ilgili gümrük kontrollerinden veya gümrük mevzuatının 
öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanır. 

2. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün tanınması için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
a) 4 üncü maddede belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesinde ciddi ihlallerde bulunmamak, 
b) Gümrük kontrollerinin doğru biçimde yapılabilmesine imkân veren ticari kayıtları düzenli 

bir şekilde tutma yeterliliğine sahip bulunmak, 
c) Müsteşarlıkça gerek görülen hallerde, mali yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlamak, 
d) Uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunmak. 
3. İkinci fıkrada belirtilen şartlar ile aşağıdaki hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 

düzenlenir: 
a) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi, 
b) Basitleştirmelerden faydalanma izninin verilmesi, 
c) Bu statü ve izinlerin hangi gümrük idarelerince verileceğinin belirlenmesi, 
d) Risk yönetimi düzenlemeleri dikkate alınarak, emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük 

kontrollerinde tanınacak kolaylıkların türü ve kapsamının belirlenmesi, 
e) İlgili kurum ve kuruluşlardan gerektiğinde görüş alınması ve bilgi talebinde bulunulması, 
f) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün geçici olarak geri alınması veya iptali." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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MADDE 3- 4458 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 10- 1. a) Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin 

süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın 
düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye 
Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. 

b) Tabiî afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi 
önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar ile büyük nüfus hareketleri gibi kriz hallerinde kriz 
bölgelerinde kullanılmak üzere yurt dışından gelecek araç, gereç, makine, teçhizat ve benzeri 
malzemelerin, giriş kayıtları tutulmak ve gümrük ile ilgili mevzuat gereğince yerine getirilmesi 
gereken işlemler sonradan yapılmak üzere, yurda girişine izin vermeye; bu şekilde yurda giren her 
türlü araç, gereç, makine ve teçhizatın tekrar yurt dışına çıkarılmalarına veya ihtiyaçlara ve günün 
şartlarına uygun olarak serbest dolaşıma girişine karar vermeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir. 

c) Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün 
önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına 
ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri 
eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir. 

2. Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların, hangi hallerde ve hangi koşullar altında 
basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 4- 4458 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A 
maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 10/A- 1. Gümrük idareleri, mevzuatın belirlediği şartlar çerçevesinde, Türkiye 
Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai 
kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve 
diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gerekli görülen gümrük kontrollerini yerine 
getirir. Uluslararası bir anlaşmanın öngörmesi halinde, mevzuatın doğru bir şekilde uygulanmasına 
yönelik gümrük kontrolleri başka bir ülkede de yürütülebilir. 

2. Ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kontrolleri; risklerin tespiti ve risk derecesinin 
ölçülmesi ile ulusal ve gerekli görüldüğü takdirde uluslararası düzeyde riskleri değerlendirerek gerekli 
önlemleri oluşturmak amacıyla bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak 
yapılır. 

3. Müsteşarlık, risk yönetimi çerçevesini oluşturur ve risk kriterleri ile öncelikli kontrol alanlarını 
belirler. Bu amaçla, risk kriterlerinin tespitine yönelik olarak gümrük işlemleri, gümrük kabahatleri 
ve kaçakçılık fiillerine ilişkin verileri toplamaya, saklamaya ve işlemeye yetkilidir. Verilerin 
toplanması, saklanması ve işlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

4. Gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek kontroller, 21/3/2007 
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda 
yapılır. 

5. Bu maddede öngörülen kontroller kapsamında, gümrük idareleri ile diğer yetkili kurumlar, 
Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai 
kullanımı ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumu ile ilgili alınan bilgileri riskin en az 
düzeye indirilebilmesi için kendi aralarında paylaşabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 
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6. 12 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük 
idarelerine ve güvenlik güçleri gibi diğer kurumlarına iletilmesine sadece uluslararası bir anlaşma 
çerçevesinde izin verilebilir." 

M A D D E 5- 4458 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"3. Bu Kanuna göre gümrük idaresine yapılacak yazılı başvurular posta ile taahhütlü olarak 

gönderilebilir. Bu takdirde başvurunun postaya verildiği tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine 
geçer." 

M A D D E 6- 4458 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 2 1 - 1 . Menşe şahadetnamesi aranacak haller ile menşe şahadetnamelerinin şekli ve 

içereceği bilgilere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
2. Menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda, ek kanıtları isteme 

konusunda gümrük idareleri yetkilidir." 
M A D D E 7- 4458 sayılı Kanunun Üçüncü Kısım İkinci Bölümüne 36 nci maddeden önce gelmek 

üzere aşağıdaki 35/A, 35/B ve 35/C maddeleri eklenmiştir. 
"MADDE 35/A- 1. Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük 

bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilir. 

2. Özet beyan, giriş gümrük idaresine verilir. Giriş gümrük idaresine gerekli bilgilerin derhal 
iletilebildiği veya elektronik ortamda erişiminin sağlandığı hallerde, özet beyanın giriş gümrük 
idaresinden başka bir gümrük idaresine verilmesine izin verilebilir. Yükümlünün bilgisayar 
sistemindeki özet beyan bilgilerine erişilebilmesi halinde, Müsteşarlık, özet beyan yerine bir 
bildirimde bulunulmasını kabul edebilir. 

3. Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir. 
4. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce özet beyanın ibraz edilme süresi, 

bu süreye getirilebilecek istisnalar ve bu süreye ilişkin değişiklikler, özet beyandan 
vazgeçilebilmesine dair şartlar; özel durumlar ile belirli eşya trafiği, taşıma şekli ve yükümlü türleri 
ile özel güvenlik düzenlemelerinin öngörüldüğü uluslararası anlaşmalar dikkate alınarak yönetmelik 
ile düzenlenir. 

MADDE 35/B- 1. Özet beyanın şekli ve içeriği; öncelikle güvenlik ve emniyet amacı ile 
uluslararası standartlar ve ticari uygulamalardan yararlanılarak risk analizi ve gümrük kontrollerinin 
etkin yapılabilmesi için gerekli bilgileri kapsayacak şekilde yönetmelik ile belirlenir. 

2. Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır. Gerekli ayrıntıları içermesi halinde 
ticari bilgiler ile liman veya taşıma bilgileri kullanılabilir. 

3. Müsteşarlık, istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenen özet beyanları, veri işleme tekniği 
kullanılarak hazırlanan özet beyanlar ile aynı düzeyde risk yönetimi uygulanmasına imkân verilmesi 
kaydıyla kabul edebilir. 

4. Özet beyan eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma 
sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir. 

5. Dördüncü fıkrada belirtilen kişilerin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla özet beyan; 
a) Dördüncü fıkrada belirtilen kişiler adına hareket eden kişi, 
b) Eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanın sunulmasını sağlayan kişi, 
c) Dördüncü fıkra ile (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin temsilcisi, 
tarafından, yönetmelik ile belirlenen şartlar uyarınca verilebilir. 
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6. Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen kişilerin talep etmeleri halinde, özet beyanın 
verilmesinden sonra bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine gümrük idarelerince izin verilir. 
Ancak; 

a) Özet beyanı veren kişiye eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden, 
b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, 
c) Eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden, 
sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez. 
MADDE 35/C- 1. Giriş gümrük idaresi, 35/A maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasına göre 

belirlenecek süre sona ermeden önce gümrük beyannamesi verilen eşya için özet beyan verilmesinden 
vazgeçebilir. Bu durumda, gümrük beyannamesi, 35/B maddesinde öngörülen özet beyanda 
bulunması gerekli asgari bilgileri içerir ve 61 inci madde uyarınca tescil edilinceye kadar özet beyan 
statüsüne sahiptir. Giriş gümrük idaresine gerekli bilgileri derhal iletebildiği veya elektronik ortamda 
erişimini sağladığı hallerde, gümrük beyannamesinin giriş gümrük idaresinden başka bir gümrük 
idaresine verilmesine izin verilebilir. 

2. Gümrük idarelerince, bilgisayar veri işleme tekniği kullanılmadan düzenlenen gümrük 
beyannameleri için, veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanan gümrük beyannameleri ile aynı 
düzeyde risk yönetimi uygulanır." 

MADDE 8- 4458 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"4. Yukarıdaki fıkralar ile 35/A ila 35/C ve 38 ila 50 nci madde hükümleri, Türkiye Gümrük 
Bölgesinin dışında durmaksızın, Gümrük Bölgesinin iki noktası arasında düzenli bir hava veya deniz 
seferiyle doğrudan yapılan taşımacılık nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesini geçici olarak terk eden 
eşyaya uygulanmaz." 

MADDE 9- 4458 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 39- Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından durmaksızın geçen 

taşıt araçları ile taşman eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya, getiren kişi 
ya da duruma göre eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından gümrüğe 
sunulur. Gümrüğe sunan kişi, eşyayı daha önce ibraz olunan özet beyan ya da gümrük beyannamesi 
ile ilişkilendirir." 

MADDE 10- 4458 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 57- 1. a) Fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile ilgili 

olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük 
işlemlerinin durdurulması hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından 
gerçekleştirilir. Durdurma veya alıkoyma kararı hak sahibi veya temsilcisi ile beyan sahibi veya 
37 nci maddede belirtilen kişilere bildirilir. 

b) Gümrük idaresine henüz bir talepte bulunulmadığı durumda ve söz konusu eşyanın fikri ve 
sınaî mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde, hak sahibinin geçerli bir 
başvuruda bulunabilmesini teminen, gümrük idareleri tarafından eşya üç işgünü süresince re'sen 
alıkonulabilir veya eşyanın gümrük işlemleri durdurulabilir. 

2. Fikri ve sınaî hakların ihlal edildiği gerekçesi ile gümrük idaresine yapılan başvurunun kabulü, 
söz konusu eşyanın gümrük idaresince gereğince muayene edilmeden bırakıldığı veya eşyanın 
alıkonulması için herhangi bir önlem alınmadığı gerekçesi ile hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. 
Fikri ve sınaî haklan ihlal eden eşya ile mücadele kapsamında, gümrük idaresince başvuru üzerine 
veya re'sen hareket edilmesi nedeniyle ilgili kişilerin zarara uğramasından gümrük idaresi ve 
yetkilileri sorumlu tutulamazlar. 
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3. Gümrük idaresince alınan durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren 
çabuk bozulabilir eşya için üç iş günü, diğer eşya için on iş günü içinde hak sahibince ihtiyati tedbir 
kararı getirilmemesi halinde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi 
hükümlerine göre işlem yapılır. Haklı bir mazeretin bulunması halinde, hak sahibinin talebi üzerine, 
gümrük idaresince on iş gününe kadar ek süre verilebilir. 

4. Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya, yetkili mahkemece 
alınan karar doğrultusunda imha veya asli nitelikleri değiştirilerek tasfiye edilir. 

5. Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus kişisel eşya ile ticari mahiyette olmayan ve gümrük 
vergisi muafiyeti sınırları içinde kalan hediyelik eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz. Aynı 
şekilde, fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile korunmuş ve hak sahibinin 
izni ile üretilmiş eşyanın; hak sahibinin rızası dışında bir gümrük işlemine tabi tutulması veya hak 
sahibinin onayladığından farklı şartlarda üretilmesi veya başka şartlarda bir marka taşıması halinde, 
söz konusu eşya bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulur. 

6. Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın mahkemece fikri ve 
sınaî haklan ihlal ettiğinin tespitine gerek olmaksızın kolaylaştırılmış imha kapsamında gümrük 
kontrolü altında imhasına gümrük idaresi tarafından izin verilebilir. Kolaylaştırılmış imhaya ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

7. Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın hak sahibinin 
belirlediği tutarda teminatla iadesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 11- 4458 sayılı Kanunun 56 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir. 

"Eşyanın bu fıkra kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde tereddüt edilen durumlarda, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü esas alınarak işlem yapılır. Söz konusu isim ve simgelerin 
kaldırılması veya eşyanın gerçek menşeinin gösterilmesi amacıyla, usul ve esasları yönetmelikle 
belirlenecek elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir." 

MADDE 12- 4458 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"2. a) Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli 
bütün belgeler beyannameye eklenir. 

b) Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi 
beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda 
söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir." 

"5. Aşağıda yazılı hallerde yetkili makamlardan gönderilecek resmi yazılar beyanname kabul 
edilerek eşyanın gümrük işlemleri, bu yazılara dayanılarak yürütülür. 

a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhına ait eşya hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğinden gönderilecek yazılar. 

b) Diplomatik muaflık ve ayrıcalıklardan yararlananlann ancak kendi adlanna veya elçilik adına 
gelecek eşya için karşılıklı olmak şartıyla misyon şeflerinden veya muaflık hakkı tanınmış heyet 
başkanlarınca gönderilen yazılar ile şekli, kapsayacağı bilgiler ve göreceği işlemler Dışişleri 
Bakanlığı ve Müsteşarlıkça müştereken tespit olunan kurye çantalarına ait kurye mektupları." 

MADDE 13- 4458 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "gümrük idareleri tarafından" ibaresi ile üçüncü fıkrasında 
yer alan "gümrük idaresince" ve "olan" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 
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"1. 60 ıncı maddede belirtilen şartlara uygun beyannameler, ait oldukları eşyanın gümrüğe 
sunulmuş olması halinde tescil edilir. Tescil işlemi, beyana ilişkin bilgilerin yerel alan ağı veya geniş 
alan ağı üzerinden gümrük bilgisayar sistemine girilerek sistem tarafından tescil tarihi ve sayısı 
verilmesini ya da beyanname veya beyanname hükmündeki belgenin üzerine mühür vurularak, sıra 
numarası ile tarih konulması ve bu beyannameye ait bilgilerin tescil defterine yazılmasını ifade eder." 

MADDE 14- 4458 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 63- Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi 

üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin 
verilir. Ancak; 

a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden, 
b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, 
c) 73 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden, 
sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez." 
MADDE 15- 4458 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 72- 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şekilde 

yapılan beyanlara ilişkin usuller 60 ila 71 inci madde hükümleri çerçevesinde yönetmelikle belirlenir." 
MADDE 16- 4458 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişine ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 
MADDE 17-4458 sayılı Kanunun 81 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"3. Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim 

hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşıdığı tespit edilen eşya, aynı rejime tabi tutulmuş sayılır." 
MADDE 18- 4458 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 84- 1. Transit rejimi; 
a) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş, 
b) İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış, 
eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine 

taşınmasına uygulanır. 
2. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde; 
a) Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, 
b) Yabancı bir ülkeden Türkiye'ye, 
c) Türkiye'den yabancı bir ülkeye, 
d) Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine, 
taşınmasına izin verir. 
3. Transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması; 
a) Transit rejimi beyanı kapsamında, 
b) TIR karnesi kapsamında, 
c) Transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi kapsamında, 
d) Kuvvetlerin Statüsüne Dair Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme 

ile öngörülen form 302 kapsamında, 
e) Posta kolileri dâhil olmak üzere posta yoluyla, 
f) Yönetmelik ile belirlenecek hallerde, demiryolu ile taşımada CİM Taşıma Belgesi, büyük 

konteynerler ile taşımada TR Transfer Notu, havayolu ve denizyolu ile taşımada eşya manifestosu 
kapsamında, 

yapılır. 
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4. a) Transit rejimine tabi tutulan eşya ve gerekli belgeler, rejimi düzenleyen hükümlere uygun 
olarak vanş gümrük idaresine sunulduğunda, transit rejimi sona erer. 

b) Hareket gümrük idaresindeki bilgi ve belgeler ile varış gümrük idaresindeki bilgi ve belgelerin 
karşılaştınlması sonucunda, transit rejiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının belirlenmesi 
halinde rejim ibra edilir. 

5. Transit rejiminin uygulanmasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın 
taşınmasına ilişkin olarak Müsteşarlıkça belirlenecek özel hükümler saklıdır. Müsteşarlık, transit 
eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine göre veya Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan 
kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu Bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın 
transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması konusunda yetkilidir." 

MADDE 19- 4458 sayılı Kanunun 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 85- 1. Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini 

sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Ancak; 
a) Havayoluyla, 
b) Boru hattıyla, 
c) Demiryoluyla, 
d) Denizyoluyla, 
yapılan taşımalar için, yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat aranmaz. 
2. Teminat: 
a) Tek bir transit işlemi için bireysel teminat, 
b) Müsteşarlık tarafından izin verilmesi halinde, birden fazla transit işlemi için kapsamlı 

teminat, 

şekillerinde olabilir. 

3. İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen izin sadece; 
a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan, 
b) Transit rejimini düzenli olarak kullanan veya gümrük idaresince bu rejime ilişkin 

yükümlülüklerini yerine getirebileceği belirlenen, 
c) Gümrük veya vergi mevzuatını yönetmelikte belirlenen surette ihlal etmemiş olan, 
kişilere verilir. 
4. Güvenilirlik standartlarına sahip oldukları gümrük idaresince belirlenen kişilere indirilmiş 

tutarda kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izni verilebilir. İndirilmiş tutarda kapsamlı 
teminat veya teminattan vazgeçme izni için ayrıca; 

a) Belirli bir sürede transit rejiminin doğru kullanımı, 
b) Gümrük idareleri ile işbirliği, 
c) Anılan kişilerin taahhütlerini yerine getirebilecek mali güce sahip olduklarını kanıtlaması, 
gerekir. Bu fıkra kapsamında verilen izin ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
5. Dördüncü fıkraya göre verilen teminattan vazgeçme izni, Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği 

belirlenen eşyanın transit işlemlerinde uygulanmaz. 
6. Müsteşarlık; 
a) Özel durumlarda istisnai önlem olarak dördüncü fıkra hükümleri doğrultusundaki indirilmiş 

tutarda kapsamlı teminat uygulamasını, 
b) Büyük ölçekli kaçakçılığa konu olabilecek eşya için kapsamlı teminat uygulamasını, 
geçici olarak kaldırmaya yetkilidir." 
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M A D D E 20- 4458 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"2. Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit halindeki eşyanın beklenmeyen haller veya mücbir 
sebeplerle telef veya kaybının kanıtlanması halinde, gümrük vergileri aranmaz." 

M A D D E 21- 4458 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

" 1. Gümrük antrepoları ile gümrük kapılarında eşya satışı yapmak üzere özel antrepo statüsünde 
mağaza ve bunlann depolannın açılması ve işletilmesine izin vermeye Müsteşarlık yetkilidir. İznin 
verilmesine, bu iznin geçici veya sürekli geri alınmasına, faaliyet, belge ve kayıt düzenine ilişkin 
usul ve esaslar ile eşya alabilecek kişiler ve bu kişilere satılabilecek eşyanın cins ve miktarı 
yönetmelikle belirlenir." 

M A D D E 22- 4458 sayılı Kanunun 100 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Birinci fıkrada belirtilen durumlarda eşya, gümrük antrepo rejimine tabi değildir. 
Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen eşyanın 99 uncu maddede belirtilen şekilde antrepo 

kayıtlanna geçirilmesini zorunlu tutabilir." 
M A D D E 23- 4458 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 
"(c) bendinde belirtilen halleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 
M A D D E 24- 4458 sayılı Kanunun 111 inci maddesinin ikinci fıkrasına ilk cümleden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"İzin sahibi tarafından ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak ek süre verilebilir." 
M A D D E 25- 4458 sayılı Kanunun 116 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"1. Gerekli iznin alınması şartıyla, işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı 

veya bir kısmı, hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere veya 
ayniyetinin tespit edilebilir olması şartıyla sergilenmek ya da tamir amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına geçici olarak ihraç edilebilir." 

M A D D E 26- 4458 sayılı Kanunun 117 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 117-1. Geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir. Ancak, serbest dolaşıma giriş 

beyannamesinin tescili sırasında; 
a) İthalat miktar kısıtlamasına tabi olan, 
b) Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan, 
c) Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansı veya sertifikası ibrazını gerektiren, 
d) İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut, 
eşya için geri ödeme sistemi uygulanmaz. 
2. Birinci fıkrada yer alan hükümlere ek olarak, işlem görmüş ürünlerin ihracat beyannamesinin 

tescili sırasında söz konusu ürünler için tanm politikası çerçevesinde ithal veya ihraç lisansının veya 
sertifikasının ibrazı gerekiyorsa ya da bu ürünler için ihracat geri ödemesi veya vergisi konulmuş 
ise, geri ödeme sisteminde ithalat vergileri iade edilmez." 

M A D D E 27- 4458 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"(d) bendinde belirtilen ekonomik şartların yerine getirildiği ya da yerine getirilmiş addedildiği 
haller yönetmelikle belirlenir." 
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M A D D E 28- 4458 sayılı Kanunun 141 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut beşinci fıkra altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. 

"5. Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak hariçte işleme rejimini müteakip eşyaya serbest 
dolaşıma giriş rejiminin uygulanacağı durumlar ve buna ilişkin özel şartlar Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde hariçte işleme rejimi kapsamında yapılan işleme 
maliyeti esas alınır." 

M A D D E 29- 4458 sayılı Kanunun 145 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"3. Standart değişim sisteminin uygulanmasına yukarıda belirtilen şartların yerine getirildiğine 

ilişkin bilgi ve belgelerin ibrazı halinde izin verilir." 
M A D D E 30- 4458 sayılı Kanunun 153 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"4. Gümrük idareleri, bu Kanunda yer alan hükümlere uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran 

kişilerin serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir." 
M A D D E 31- 4458 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi 

eklenmiştir. 
"d) Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen," 
M A D D E 32- 4458 sayılı Kanunun 158 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki paragraf 

eklenmiştir. 
"Ancak, 
a) Serbest bölgelerdeki tesislerin yapımında kullanılan, 
b) Serbest bölgelerde bulunan tesislerde makina-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların 

parçası olarak kullanılan, 
c) Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunanlara gemi inşasında kullanılmak 

üzere teslimi yapılan, 
eşya, bu durumun tevsiki kaydıyla, bu hükmün dışındadır." 
M A D D E 33- 4458 sayılı Kanunun 159 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"3. Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen veya bir serbest 

bölgeden doğrudan Gümrük Bölgesinin dışına çıkan eşya için 35/A, 35/B ve 35/C ile 165/A, 165/B, 
165/C ve 165/D maddelerine göre özet beyan verilir." 

M A D D E 34- 4458 sayılı Kanunun 160 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 160- 1. Mevzuatın aksini öngörmediği hallerde, bir serbest bölgeden çıkan eşya, 
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç veya yeniden ihraç edilebilir veya Türkiye Gümrük Bölgesinin 
bir başka yerine getirilebilir. 

2. Bir serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin bir başka yerine getirilen eşya; serbest 
dolaşımda bulunması halinde 46 ila 50 nci madde hükümleri, serbest dolaşımda bulunmaması halinde 
ise 50 nci madde hükümleri dışında Üçüncü Kısım hükümlerine tabidir. 

3. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini bir serbest bölgeden terk etmesi halinde Beşinci Kısım 
hükümlerine ilave olarak, ihracat, hariçte işleme, yeniden ihracat, şartlı muafiyet düzenlemeleri veya 
transite ilişkin hükümlere uyulması zorunludur." 

M A D D E 35- 4458 sayılı Kanunun 161 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"3. Normal olarak ihracata bağlı imkânlardan yararlanan tarım politikası kapsamında yer alan 

serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgeye konulması halinde, ilgili mevzuatta öngörülen 
bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur. 
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4. Üçüncü fıkrada belirtilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinin bir başka yerine geri getirilmesi 
veya 156 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde, üçüncü fıkrada belirtilen bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulmaması halinde gümrük idaresi ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli 
tedbirleri alır." 

MADDE 36- 4458 sayılı Kanunun "Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya" başlıklı Beşinci 
Kısmında yer alan 166 nci maddesinden önce gelmek üzere aşağıdaki 165/A, 165/B, 165/C ve 165/D 
maddeleri eklenmiştir. 

"MADDE 165/A- 1. Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük 
bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük 
Bölgesinden çıkacak eşya için gümrük beyannamesi ya da gümrük beyannamesi verilmesinin 
gerekmediği durumda özet beyan verilir. 

2. Gümrük beyannamesinin veya özet beyanın ihracat gümrük idaresine, eşya Türkiye Gümrük 
Bölgesinden çıkmadan önce ibraz edilme süresi, bu süreye getirilebilecek istisnalar ve bu süreye 
ilişkin değişiklikler, özet beyandan vazgeçilebilmesine dair şartlar, Türkiye Gümrük Bölgesinden 
çıkan eşyanın gümrük beyannamesi veya özet beyana tabi olmadığı durum ve şartlar; özel durumlar 
ile belirli eşya trafiği, taşıma şekli ve yükümlü türleri ile özel güvenlik düzenlemelerinin öngörüldüğü 
uluslararası anlaşmalar dikkate alınarak yönetmelik ile düzenlenir. 

MADDE 165/B- 1. Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük beyannamesi 
verilmesini gerektiren gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu 
beyanname eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce ihracat gümrük idaresine verilir. 

2. İhracat gümrük idaresinin çıkış gümrük idaresinden farklı olması halinde, ihracat gümrük 
idaresi, gerekli bilgileri derhal çıkış gümrük idaresine iletir veya elektronik ortamda erişimini sağlar. 

3. Gümrük beyannamesi, 165/D maddesinde öngörülen özet beyanda bulunması gereken asgari 
bilgileri içerir. 

4. Gümrük idarelerince, bilgisayar veri işleme tekniği kullanılmadan düzenlenen gümrük 
beyannameleri için, veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanan gümrük beyannameleri ile aynı 
düzeyde risk yönetimi uygulanır. 

MADDE 165/C- 1. Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük beyannamesi 
verilmesini gerektirmeyen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce çıkış gümrük idaresine özet beyan verilir. 

2. Çıkış gümrük idaresine gerekli bilgilerin derhal iletilebildiği veya elektronik ortamda 
erişiminin sağlandığı hallerde, özet beyanın çıkış gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine 
verilmesine izin verilebilir. 

3. Yükümlünün bilgisayar sistemindeki özet beyan bilgilerine erişilebilmesi halinde, Müsteşarlık, 
özet beyan yerine bir bildirimde bulunulmasını kabul edebilir. 

MADDE 165/D- 1. Özet beyanın şekli ve içeriği, öncelikle güvenlik ve emniyet amacı ile 
uluslararası standartlar ve ticari uygulamalardan yararlanılarak risk analizi ve gümrük kontrollerinin 
etkin yapılabilmesi için gerekli bilgileri kapsayacak şekilde yönetmelik ile belirlenir. 

2. Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır. Gerekli ayrıntıları içermesi halinde 
ticari bilgiler ile liman veya taşıma bilgileri kullanılabilir. 

3. Müsteşarlık, istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenen özet beyanları, veri işleme tekniği 
kullanılarak hazırlanan özet beyanlar ile aynı düzeyde risk yönetimi uygulanmasına imkân verilmesi 
kaydıyla kabul edebilir. 
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4. Özet beyan; 
a) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkaran veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına taşıma 

sorumluluğunu üstlenen kişi, 
b) Eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanın sunulmasını sağlayan kişi, 
c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kişilerin temsilcisi, 
tarafından verilir. 
5. Dördüncü fıkrada belirtilen kişilerin talep etmeleri halinde, özet beyanın verilmesinden sonra 

bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Ancak; 
a) Özet beyanı veren kişiye eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden, 
b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, 
c) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak üzere ilgilisine teslim edilmesinden, 
sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez." 
MADDE 37- 4458 sayılı Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) ila (7) numaralı 

bentleri ve (12) numaralı bendinin (b) alt bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"3.Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili 
olarak ithal edecekleri her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların 
araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında 
kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış 
kaynaklardan alınan yardım malzemesi, 

4. Değeri 150 EURO' yu geçmeyen eşya, 

5. Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan; 
a) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç 

yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları, 
b) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü 

kullanılmış ev eşyası, 
c) Yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye'ye gelen 

kişilere ait çeyiz eşyası, 
d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya, 
e) Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve 

eğitimle ilgili diğer ev eşyası, 
f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev 

eşyası, 
g) Yerleşim yeri Türkiye dışında olan gerçek kişilerin Türkiye'de satın aldıkları veya kiraladıkları 

konutlarında kullanılmak üzere geçici veya kesin olarak getirdikleri ev eşyası, 
h) Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari mahiyette olmayan kişisel eşya, 
6. Gerçek kişilerce serbest dolaşıma sokulacak diğer eşyadan; 
a) Değeri 430 EURO'yu geçmemek üzere yolcuların beraberindeki hediyelik eşya, 
b) Şeref nişanlan veya ödülleri, 
c) Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler, 
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7. Bakanlar Kurulunca belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari gaye güdülmemek 
ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan; 

a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, 
b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, 
c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler, 
d) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri, 
e) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler, 
f) Ulusal araştırma geliştirme kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşya," 
"b) Tabiî afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi 

önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar ile büyük nüfus hareketleri gibi kriz hallerinden 
zarar görenlere gönderilen eşya," 

"Birinci fıkranın (3) ila (12) numaralı bentlerinde yer alan eşyayı geliş süreleri dâhil 
tanımlamaya, bunlann cins, nevi ve miktarlannı belirlemeye, muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları 
sıfıra kadar indirmeye veya iki katma kadar çıkartmaya ve bu muafiyet ve istisnayı farklı eşya 
itibanyla birlikte veya ayn ayrı uygulamaya ve ticari mahiyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan 
alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen hadleri geçmemek şartıyla 
tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 38- 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 177-1. Bu Kanunun; 
a) 48 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan 

ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait eşya, 
b) 50 nci maddesine göre verilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 

kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, 
c) 57 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen eşya, 
d) 66 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay 

içerisinde alınmayan numunelik eşya, 
e) 70 inci maddesinin birinci fıkrasına göre beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri 

tamamlanmayan eşya, 
f) 70 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış 

bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde 
işlemleri bitirilmeyen eşya, 

g) 101 inci maddesine göre belirlenen süreleri dolan eşya, 
h) 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 236 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, 

antrepolarda veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayım sonucunda 
fazla çıkan eşya, 

ı) 164 üncü maddesine göre gümrüğe terk edilen eşya ile yönetmelikle belirlenen esaslar 
dâhilinde gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya, 

j) 174 üncü maddesine göre posta gönderileri ile gelen ve tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya, 
k) İlgili hükümlerine göre kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk 

bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya, 
1) 237 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre el konulan eşya, 
m) Diğer mevzuatla bu Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşya, 
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178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir. 
2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyannca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya 

178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir. 
3. Yukarıdaki fıkralara göre tasfıyelik hale gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri otuz gün 

içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir. Tasfiye idaresi, tasfiyeye konu eşyayı otuz gün içinde teslim 
almakla mükelleftir." 

M A D D E 39- 4458 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı 
maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiş ve 
mevcut ikinci fıkradaki "tüzükle" ibaresi "yönetmelikle" olarak değiştirilmiştir. 

"f) Özel yolla," 
"Tasfiye idaresi; ilgili kamu kurum ve kuruluşlannın görüşünü alarak insan, hayvan, bitki ve 

çevre sağlığı bakımından gerekli önlemleri almakla yükümlüdür." 
M A D D E 40- 4458 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 179- 1. 178 inci maddenin (a) bendine göre ihaleye çıkarılacak, (c) bendine göre 

perakende satılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe 
kadar, gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması veya gümrük bölgesi dışına 
yeniden ihracı istenebilir. 

İthali yasak veya kısıtlamaya tabi olması nedeniyle 178 inci maddenin (b) bendine göre yeniden 
ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiyesi yapılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende 
satış karannın alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak gümrük bölgesi dışına yeniden 
ihracı istenebilir. 

Ancak, yukarıdaki taleplerin kabulü, söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve 
elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CİF değerinin %1'i oranında bir 
tutarın ödenmesine bağlıdır. 

2. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (ı) ve (m) bentleri ile ikinci fıkrasında belirtilen 
eşya için, birinci fıkra hükmü uygulanmaz." 

M A D D E 41- 4458 sayılı Kanunun 180 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 180-1. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k) bentlerinde belirtilen 

eşyanın satış bedelinden; 
a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, 
b) İthalat vergileri, 
c) Satış için yapılmış masraflar, 
d) Para cezaları, 
e) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında 

Döner Sermaye Kanununun 7 nci maddesi uyarınca aynlacak işletme geliri, 
ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. 
Satış bedeli alacakların tamamını karşılamazsa alacaklar oranına göre paylaştırma yapılır. 
Bu bedellerin dağıtımından sonra artan para olursa, eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. 

Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan para Hazineye irat kaydedilir. 
2. 177 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve satış suretiyle tasfiye edilen eşya ve taşıtların 

satış bedelleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
taşıtlar için taşıtın muhafazası ve satışı için gerekli olan bütün giderler düşüldükten sonra, aynı 
Kanunun 16 nci maddesindeki eşya ve taşıtlarda ise tamamı sahipleri adına emanet hesabına alınır. 
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Bu tutarlar, eşya ile ilgili dava sonucunda iade kararı verilmesi halinde sahibine ödenir. Müsadere 
kararı verilmesi halinde ise birinci fıkra hükümlerine göre yapılan dağıtımdan sonra artan bedel 
Hazineye gelir kaydedilir. 

3. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (h), (ı), (j), (1) ve (m) bentlerinde belirtilen 
eşyanın satış bedelinin birinci fıkra hükümlerine göre dağıtımından sonra artan para, doğrudan 
Hazineye irat kaydedilir." 

MADDE 42- 4458 sayılı Kanunun 181 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 181- 1. İthalatta gümrük yükümlülüğü; 
a) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi, 
b) İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali, 
için verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar. 
2. İthalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylı temsil durumunda, 

hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür. Dolaylı temsilde, temsilcinin 
yükümlülüğü, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutat olarak 
bilmesi gerektiği durumlarla sınırlıdır. 188 inci, 190 ıncı ve 194 üncü maddeler uyarınca doğan 
gümrük yükümlülüğü için de bu hüküm uygulanır. 

3. Birinci fıkrada belirtilen rejimlerden biri için bulunulan beyanda kullanılan veriler, kanunen 
alınması gereken vergilerin tamamen veya kısmen tahsil edilememesine sebep olduğu takdirde, 
beyanın yapılabilmesi için bu verileri veren ve bu verilerin yanlış olduğunu bilen veya bilmesi 
gereken kişiler de gümrük vergilerinden sorumludur." 

MADDE 43- 4458 sayılı Kanunun 184 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"1. 183 üncü maddede belirtilen haller dışında; 
a) İthalat vergilerine tabi eşyanın geçici depolanmasından veya tabi tutulmuş olduğu gümrük 

rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi, 
b) Eşyanın söz konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya nihai kullanımı nedeniyle indirimli 

yahut sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına ilişkin koşullardan birine uyulmaması hallerinde ve bu 
fiillerin geçici depolamanın veya ilgili gümrük rejiminin yanlış uygulanması sonucunu yarattığının 
tespit edilmesi, 

durumunda ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğar." 
MADDE 44- 4458 sayılı Kanunun 191 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 191/A 

maddesi eklenmiştir. 
"MADDE 191/A- 16 nci, 77 nci, 135 inci ve 167 ila 170 inci maddelere uygun olarak eşyanın 

mahiyeti veya nihai kullanımı nedeniyle tercihli tarife uygulanmasının ya da ithalat veya ihracat 
vergilerinden tamamen veya kısmen muafiyetinin mümkün olduğu durumlarda söz konusu tercihli 
tarife veya vergi muafiyeti; 

a) İlgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması, 
b) Tercihli tarife veya muafiyetin uygulanması için gerekli olan diğer şartların yerine 

getirildiğinin ilgili kişi tarafından ispat edilmesi, 
şartıyla 182 ila 185 inci, 189 uncu veya 190 ıncı maddelere göre gümrük yükümlülüğü doğduğu 

hallerde de uygulanır." 
MADDE 4 5 - 4458 sayılı Kanunun 193 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan 

"doğduğu" ibareleri "başladığı", ikinci fıkrasında yer alan "doğduğunu" ibaresi "başladığını", 
"doğduğunun" ibaresi "başladığının" şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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"3. Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen 
gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki 
süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Gümrük vergilerinin kesinleşmesinden önce 
ödenmek istenmesi durumunda faiz, ödeme tarihine kadar hesaplanarak vergiler ile birlikte tahsil 
edilir." 

M A D D E 46- 4458 sayılı Kanunun 194 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Ancak, geri ödeme sisteminden yararlanan eşya için bu fıkra uyarınca gümrük yükümlüğü 
doğmaz ve bu durumda ödenmiş ithalat vergileri geri verilmez." 

"3. Dâhilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin ithalat 
vergileri, ihracata ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme 
unsurlarına göre hesaplanır. Ancak, izin kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat 
yapılması durumunda, bu vergi önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki 
vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden 
ithalatın yapılması esnasında ödenir. 

4. Birinci fıkra uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü kapsamında ödenmesi gereken ithalat 
vergilerinin ihracat beyannamesi konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihe kadar 
ödenmesi zorunludur. Bu tarihten sonra ödenen ithalat vergileri için ayrıca bu tarih itibarıyla 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre tespit 
edilen gecikme zammı uygulanır. 

5. Dâhilde işleme rejimi kapsamında bir ihracat beyannamesine ilişkin fazla ödenen ithalat 
vergilerinden aynı izin kapsamında başka bir ihracat beyannamesine ilişkin eksik ödenen ithalat 
vergilerine mahsup işlemi yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Mahsup işlemi sonrasında birinci fıkra uyarınca doğan gümrük yükümlüğü kapsamında ödenmesi 
gereken ithalat vergilerinin tamamının ödenmiş olması halinde, dördüncü fıkra ve 234 üncü maddenin 
beşinci fıkrası hükümleri uygulanmaz." 

M A D D E 47- 4458 sayılı Kanunun 197 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"5. Bu madde hükümlerine göre tebliğ edilen gümrük vergileri; 242 nci maddede belirtilen 

sürelerde itirazda bulunulmaması veya süresi içinde idari yargı mercilerine başvurulmaması 
hallerinde bu sürelerin bittiği tarihte kesinleşir; dava açılması halinde mahkemece yükümlü aleyhine 
verilen kararın gümrük idaresine tebliğ edildiği tarihte tahsil edilebilir hale gelir." 

M A D D E 48- 4458 sayılı Kanunun 198 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 198- 1. 69 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapılan kontrol ve 

denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile işlemleri 
daha sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ edildiği 
tarihten itibaren onbeş gün içinde ödenmesi zorunludur. Ödeme süresinin bitmesinden önce ilgilinin 
yazılı istemde bulunması ve teminat alınması şartıyla ödeme süresi otuz gün daha uzatılabilir. Süre 
uzatımı beyanname kapsamı eşyanın her bir kalemi için ayrı ayrı da yapılabilir. Uzatılan süre için 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi 
alınır. 
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2. Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı 242 nci madde çerçevesinde gümrük idareleri nezdinde 
itiraz edilmesi ödeme süresini keser. Ödeme süresi idarenin ya da yargı mercii kararının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren yeniden başlar. 

3. Yükümlü, vergi tutarının tamamını veya bir kısmını verilen sürenin bitimini beklemeksizin 
ödeyebilir. 

4. 195 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlar hariç olmak 
üzere; eşyanın tercihli tarifesinin karşı ülke idareleri ile idari işbirliği çerçevesinde oluşturulduğu 
durumlarda, dolaşım belgesinin karşı ülke idaresince yanlışlıkla onaylandığı tespit edildiğinde, 
yükümlü, gümrük mevzuatının gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde tüm özeni 
gösterdiğini ispat edebildiği takdirde, tercihli tarife uygulanması nedeniyle tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler sonradan istenmez. Ancak, belgeyi onaylayan idarenin eşyanın tercihli tarife için tayin edilen 
şartları yerine getirmediğini bildiği veya bilmesi gerektiği durumlar hariç olmak üzere, doğru 
olmadığı tespit edilen belgenin ihracatçı tarafından sunulan yanlış verilere dayanılarak onaylanması 
veya tercihli düzenlemenin, yararlanan ülke tarafından doğru olarak uygulandığına dair şüphe 
bulunduğu yönünde Resmi Gazetede bir duyuru yayımlanmış olması halinde vergiler yükümlüden 
tahsil edilir." 

M A D D E 49- 4458 sayılı Kanunun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"202 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen teminat tutarı, teminata konu gümrük vergileri 
tutarının kesin olarak tespiti halinde bu miktar, diğer hallerde ise tahakkuk edilen veya edilebilecek 
gümrük vergilerinin en yüksek tutarı esas alınarak belirlenir." 

M A D D E 50- 4458 sayılı Kanunun 207 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 207- 1. Nakdî teminat dışında, bu Kanuna göre; 
a) Tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatın kabulü, 
b) Bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğması 

halinde, şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili, 
tarihinden başlamak üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 

51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı tahsil edilir. 
2. Bir şartlı muafiyet düzenlemesi kapsamında eşya için indirimli teminattan faydalanılması 

durumunda birinci fıkrada belirtilen gecikme zammı, teminatın nakit verilen kısmı dışında kalan 
kısım ile teminat verilmeyen kısmın tümü için uygulanır." 

M A D D E 51- 4458 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümler bu Kanun kapsamında 

tatbik edilen para cezaları için de uygulanır." 
M A D D E 52- 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başmüdür, 

müdür veya vekilleri" ibaresi "Gümrük idare amirleri" şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"İlgililerden tahsil edilecek fazla çalışma ücretlerinin miktarı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlar Kurulunca belirlenir. Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarlar, personelin fazla çalışma 
süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar 
dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilâtı 
kadrolarında fiilen çalışan memurlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) bendine göre çalışan sözleşmeli personele ödenmek üzere Ankara Gümrük Muhasebe Birimi 
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hesabına aktarılır. Söz konusu ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak aylık miktarı 
36.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek 
üzere, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir. Ödenen fazla çalışma ücretinin net 
tutarı, 222 nci maddeye göre yapılması öngörülen ek ödemenin net tutarından mahsup edilir. Yapılan 
dağıtımdan sonra yılsonu itibanyla hesapta kalan tutar, takip eden ocak ayı sonuna kadar bütçeye 
gelir kaydedilir. 

Üçüncü fıkrada belirtilen ödemeden aynı esas ve usullere göre kara sınır kapılarında görevli 
mülki idare amirleri ile gümrük idarelerinin hizmetini yürüten muhasebe birimi personelinden Maliye 
Bakanı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecekler de yararlandırılır. Bu madde 
kapsamında yapılan ödemeler 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanunun 22 nci maddesine göre ödenen fark tazminatı hesabında dikkate alınır." 

M A D D E 53- 4458 sayılı Kanunun 223 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 223- Müsteşarlık merkez teşkilatında çalışan personel, başmüdür ve başmüdür 

yardımcıları ile yaptığı işin mahiyeti gereği sivil olarak çalışması gerekenler hariç olmak üzere, 
Müsteşarlığın diğer tüm kadro ve unvanlarda görev yapan personeli resmi kıyafet giymek zorundadır. 
Resmi kıyafetlerin ve bunlara takılacak kokart, isim plaketleri ve diğer işaretlerin şekli ile yaptığı işin 
mahiyeti gereği sivil olarak çalışması gereken personel yönetmelikle belirlenir." 

M A D D E 54- 4458 sayılı Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümleler, ikinci fıkrasının birinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle ve aynı fıkranın sonuna 
aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Gerçek kişinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi, geçerli vekaletnameye istinaden ticari miktar 
ve mahiyet arz etmeyen eşyanın ve özel kullanıma mahsus taşıt araçlarının gümrük işlemleri ile ilgili 
olarak mümkündür. Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı 
ve değeri Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma 
tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo 
taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir." 

"Özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla gümrük idarelerinde iş takibi yapacak 
personeli için 227 nci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar 
aranır." 

"Doğrudan veya dolaylı temsilcilerin bu Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel 
hastalığının bulunmaması gerekir. Tereddüt edilmesi halinde, Müsteşarlık tarafından tam teşekküllü 
resmi sağlık kurumlanndan sağlık raporu talep edilebilir." 

M A D D E 55- 4458 sayılı Kanunun 226 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"3. Stajyerler, gümrük idarelerinde iş takibi yapamaz. 
4. Gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali 

sorumluluk, yanında çalıştıklan gümrük müşavirine aittir." 
M A D D E 56- 4458 sayılı Kanunun 229 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"2. Gümrük müşavirliğinin bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturularak yürütülmesi halinde, 

gümrük müşavirlerinin kuracağı tüzel kişiliklere gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilirler. 
Ancak, gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı birden fazla tüzel kişiliğe ortak olamaz. 
Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik olması halinde, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul 
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edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya 
bilmesi gerektiği hallerde, bunlar gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte 
müteselsilen sorumlu olurlar. Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı 
kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte tüzel kişilik de gümrük idaresince alınan vergiler ve 
verilen para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur." 

MADDE 57-4458 sayılı Kanunun 231 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 231 - Bu Kanun hükümlerinin uygulanması bağlamında, Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununda yer alan suç ve kabahatlere ilişkin hükümler saklıdır. 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç veya kasten işlenen kabahat olarak tanımlanan fiillerin 

ancak taksirle işlenmeleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre idari para cezası verilebilir. 
MADDE 58- 4458 sayılı Kanunun 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 232- 1. Bu Kısmın İkinci Bölüm hükümlerine göre gümrük vergileri ile birlikte 

alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı 
zamanda ödenir. 

2. Bu Kanun uyarınca idari yaptırım kararlan gümrük idarelerinin amirleri veya yardımcıları 
tarafından verilir." 

MADDE 59- 4458 sayılı Kanunun 233 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 233- 1. Bu Kanuna göre tahsil edilen idari para cezalannın yüzde onbeşi nispetinde 

bir tutar, varsa muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasını sağlayacak 
muhbirlere Müsteşarlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir." 

MADDE 60- 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 234- 1. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat 

rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden 
sonra kontrol sonucunda; 

a) 15 inci maddede belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas 
olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan gümrük vergisi 
ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5'i aştığı takdirde, 
gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır. 

b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, 23 ila 31 inci 
maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu 
noksanlığa ait gümrük vergisinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır. 

c) Satış birimine göre miktar itibanyla %5'i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan 
noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait gümrük vergisinden başka vergi farkının yarısı tutarında 
para cezası alınır. 

2. Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici ithalat 
rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden 
sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda aynı fıkrada 
öngörülen cezaların yarısı kadar para cezası alınır. 

3. Yukanda belirtilen aykınlıklann gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince 
bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde onbeş nisbetinde uygulanır. 

4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için yukarıda belirtilen cezalara ilişkin hükümler 
uygulanmaz. Bu gibi hallerde, 241 inci maddenin birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır. 
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5. 194 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü kapsamında 
ödenmesi gereken ithalat vergilerinin anılan maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen tarihe kadar 
hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş olduğunun gümrük idarelerince yapılan kontrol sonucunda tespit 
edildiği durumda, ödenmesi gereken ithalat vergilerinin söz konusu dördüncü fıkrada belirtilen faizi 
ile birlikte tahsilinin yanı sıra, yükümlüsü hakkında bu vergilerin dörtte biri tutarında para cezasına 
hükmedilir. Bu fıkrada belirtilen hiç ödenmeyen veya eksik ödenen ithalat vergilerinin yükümlüsünce 
gümrük idaresinin tespitinden önce bildirilmesi durumunda bu cezaya hükmedilmez. 194 üncü 
maddenin dördüncü fıkrası uyannca işlem yapmakla yetinilir. 

6. Bir ila üçüncü fıkralara göre verilen cezalar 241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
miktardan az olamaz." 

M A D D E 61- 4458 sayılı Kanunun 237 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 
"42 ila 45 inci madde" ibareleri "35/A ila 35/C madde" olarak; dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş; dördüncü fıkradan sonra gelmek ve mevcut beşinci fıkra teselsül ettirilmek suretiyle 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"4. Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Bakanlar Kurulu 
kararı ile belirlenecek oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. Doğalgaz ürünleri 
için bu oran yüzde altıyı aşmayacak şekilde uygulanır." 

"5. Eşya miktarının gümrük idaresince tespit edilmediği ve rejim beyanının belgelerinde kayıtlı 
miktarlara göre yapıldığı durumlarda, tespit edilen miktar farklılıkları özet beyan eksiklik veya 
fazlalığı olarak değerlendirilir. Yapılan özet beyan eksiklik veya fazlalık takibatı sonucunda miktar 
farklılığı nedeniyle cezayı gerektirir bir durum ortaya çıkması halinde, 234 üncü madde hükümleri 
uygulanmayarak sadece bu madde hükümlerine göre işlem yapılır." 

M A D D E 62- 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 238- 1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (1) ve (m) bentleri, dördüncü 

fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde 
işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin 
ihlali halinde eşyanın gümrük vergileri tutannın iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal 
edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutannın dörtte biri oranında para cezası 
alınır. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma 
tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir. 

2. Birinci fıkraya göre verilen cezalar 241 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen miktardan 
az olamaz. 

3. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında bu maddenin para cezasına ilişkin 
hükümleri ile 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (1) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve 
(h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanmaz. Bu durumda, 241 inci maddenin 
birinci fıkra hükmü uygulanır." 

M A D D E 63- 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (h), 
(j) ve (1) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; dördüncü 
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"1. Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda 
tanınan yetkilere dayanılarak çıkanlan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket 
edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla altmış TL usulsüzlük cezası 
uygulanır." 
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"h) Dâhilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği 
işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 
tutulması," 

"j) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç eşyasının yapılan 
beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde %10'dan fazla farklılık çıkması," 

"1) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın verilen sürenin 
bitimini takiben bir ay içerisinde yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanıma tabi tutulması, 

m) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, 
ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle 
kanıtlanması." 

"c) 45 inci maddenin birinci fıkra hükümlerine aykırı olarak taşıtlardan eşya boşaltılması, özet 
beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ve resmi belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış 
beyan edilmesi veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı numara ve işaretlerin özet beyan kayıtlarına 
uygun olmaması," 

"g) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın verilen sürenin 
bitimini takiben iki ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulması, 

h) Dâhilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içerisinde 
rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanıma tabi tutulması, 

ı) 11 inci madde hükmüne göre kendilerinden yazılı olarak bilgi ve belge istenilmesine rağmen 
bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi." 

"5. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde birinci fıkrada belirtilen miktarın altı katı olarak 
uygulanır: 

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye 
göre verilen süreleri yetmişiki saate kadar aşması, 

b) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtlara verilen sürenin 
bitimini takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulması." 

"d) 13 üncü maddede belirtilen belgelerin beş yıl süreyle saklanmaması." 
MADDE 64- 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 242- 1. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari 

kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı 
makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. 

2. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir. 
3. İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itiraz süresinde yapılmış 

sayılır ve idarece yetkili makama ulaştırılır. 
4. İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir." 
MADDE 65- 4458 sayılı Kanunun Geçici 6 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"10. Gümrük Müşavir Derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı 

alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, 
Müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur." 
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MADDE 66- 4458 sayılı Kanunun; 
1) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "başkasının adına" ibaresinden 

sonra gelmek üzere "ve hesabına" ibaresi, 
2) 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının sonuna "Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

hallerde bağlayıcı menşe bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, söz konusu değişikliklerin Resmi 
Gazetede yayımı tarihidir." paragrafı, 

3) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gümrük idareleri" ibarelerinden sonra gelmek 
üzere "ve diğer yetkili kurumlar" ibaresi, 

4) 19 uncu maddesinde yer alan "eylemin o ülkede" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu amaçla 
donatılmış işletmelerde" ibaresi, 

5) 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ihraç edilen" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "aynı" ibaresi, 

6) 26 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin başına "1994" ibaresi, 
7) 28 inci maddesinin (b) bendinde yer alan "ithal eşyası için" ibaresinden sonra gelmek üzere 

"ithalattan sonra" ibaresi, 
8) 46 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Müsteşarlık 2 nci fıkrada" ibaresinden sonra 

gelmek üzere "ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasında" ibaresi, 
9) 48 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafında yer alan "geçici depolanan eşya için" 

ibaresinden sonra gelmek üzere " 183 üncü veya 184 üncü madde hükümlerine göre" ibaresi, 
10) 66 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "elleçleme" ibaresinden sonra gelmek üzere 

"ile numunelerin ambalajlanmasına ve gönderilmesine ilişkin" ibaresi, 
11) 107 nci maddesinin başına "Tarım politikası kapsamı eşya dâhil," ibaresi, 
12) 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Eşdeğer eşya 

kullanımına" ibaresinden sonra gelmek üzere "kolaylaştırma," ibaresi, 
13) 119 uncu maddesinin (d) bendinin başına "111 inci maddenin üçüncü fıkrası," ibaresi, 
14) 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "durumların listesi" ibaresinden sonra gelmek 

üzere "ile bu rejim konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışında gümrükçe onaylanmış bir 
işlem ve kullanıma tabi tutulabileceği istisnai durumlar ve özel şartlar" ibaresi, 

15) 125 inci maddesinde yer alan "süreler" ibaresinden sonra gelmek üzere ", rejimin ibrası" 
ibaresi, 

16) 168 inci maddesinde yer alan "Türkiye Gümrük Bölgesinden" ibarelerinden sonra gelmek 
üzere "veya Türkiye'nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir 
noktasından" ibaresi, 

17) 176 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafında yer alan "taşıtlara" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ve kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin kaçakçılıkla mücadele amacıyla 
kullandıkları deniz taşıtlarına" ibaresi, 

18) 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gümrük vergilerinin" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve diğer amme alacaklarının" ibaresi ile "bu teminat" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"söz konusu vergiler tutarının % 20 fazlasıyla" ibaresi, 

19) 236 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"184 üncü veya 189 uncu madde hükümleri uyarınca" ibaresi, 

eklenmiştir. 
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MADDE 67- 4458 sayılı Kanunun; 
1) 3 üncü maddesinin (4) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan "kanuni ikametgâhı" ibaresi 

"yerleşim yeri", (11) numaralı bendinde yer alan "yükümlülüklerini" ibaresi "yükümlülüğünü", 
2) 4 üncü maddesinde yer alan "yükümlüdürler" ibaresi "sorumludurlar", 
3) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "hallerde" ibaresi "hallerin 

bir arada bulunması durumunda", ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kararda öngörülen" ibaresi 
"Karara esas teşkil eden", 

4) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "fıkrasında" ibaresi "bendinde", 
5) 15 inci maddesinin; birinci fıkrasında yer alan "doğduğu" ibaresi "başladığı", üçüncü 

fıkrasının (c) bendinde yer alan "işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde 
alınan ithalat vergilerini" ibaresi "tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere 
uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini", altıncı fıkrasının (a) bendinde 
yer alan "bir alt pozisyonunun" ibaresi "alt açılımlarının" ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan 
"pozisyonunun" ibaresi "açılımlarının", 

6) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "söz konusu" ibaresi herhangi bir", 
7) 22 nci maddesinde yer alan "Bu Kanunun 15 inci maddesinde" ibaresi "15 inci maddede", 
8) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) alt bendinin birinci tiresinde yer alan "kanunları, 

tüzükleri" ibaresi "mevzuatı", üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "satıcı veya satıcı yararına" 
ibaresi "satıcıya veya satıcı yararına", 

9) 26 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "edilmek üzere satılmış" ibaresi 
"edilen", 

10) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (iv) alt bendinde yer alan "ithal ülkesi" 
ibaresi "Türkiye"; aynı fıkranın (e) bendi "e) 28 inci maddenin (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, 
ithal eşyası için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile 
eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme 
giderleri", 

11) 30 uncu maddesinde yer alan "doğduğu" ibaresi "başladığı", 
12) 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde ve 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 

(c) bendinde yer alan "gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya acentası" ibareleri "gidişlerinde 
yönetmelikle belirlenecek süreler içerisinde donatan veya işleten veya acentası", 

13) Üçüncü Kısım İkinci Bölüm başlığı "Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine 
Girmesi", 

14) Üçüncü Kısım Dördüncü Bölüm başlığı "Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması", 
15) 54 üncü maddesinde yer alan "7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 

Dair Kanun" ibaresi "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu", 
16) 65 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş 

yardımcıları, gümrük kontrolörleri" ibaresi ile geçici 6 nci maddesinin dokuzuncu bendinde yer alan 
"gümrük müfettişleri, müfettiş yardımcıları, kontrolörler" ibaresi "gümrük müfettişleri, gümrük 
müfettiş yardımcıları, kontrolörler, stajyer kontrolörler"; 230 uncu maddesinde yer alan "gümrük 
müfettişi, gümrük müfettiş yardımcısı, kontrolör," ibaresi "gümrük müfettişi, gümrük müfettiş 
yardımcısı, kontrolör, stajyer kontrolör ve", 

17) 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yükümlülüğü" ibaresi "gümrük 
yükümlülüğü", 
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18) 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "serbest dolaşıma giriş rejimine" ibaresi 
"gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine", 

19) 76 nci maddesinde yer alan "konşimento" ibaresi "taşıma belgesi", 
20) 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Özel amaca yönelik" ibaresi "Nihai", 
21) 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Rejim" ibaresi "Şartlı muafiyet 

düzenlemesi" ve aynı fıkrada yer alan "Düzenlemelerinin" ibaresi "rejimlerinin", 
22) 86 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Transit rejimi hak sahibi olan kişiler;" ibaresi 

"Asıl sorumlu,"; birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "varış yeri gümrük idaresine" ibareleri "vanş 
gümrük idaresine"; ikinci fıkrasında yer alan "1 inci fıkrada belirtilen kişilerin" ibaresi "Asıl 
sorumlunun birinci fıkrada belirtilen", 

23) 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "varış veya çıkış gümrük idaresine" ibaresi 
"vanş gümrük idaresine"; ikinci fıkrasında yer alan "Gümrük vergileri teminata bağlanmak suretiyle 
bu rejim kapsamında" ibaresi "Transit rejimi kapsamında"; "rejim hak sahibi" ibaresi "asıl sorumlu", 

24) 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ihraç eşyasının" ibaresi "serbest 
dolaşımda bulunan eşyanın", 

25) 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "doğrudan" ibaresi "münhasıran", 
26) 100 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "gümrük antrepo tesislerine" ibaresi "antrepoya", 

(b) bendinde yer alan "gümrük antrepo tesislerinde" ibaresi "gümrük antreposunda", 
27) 107 nci maddesinde yer alan "ihraç eşyasının" ibaresi "serbest dolaşımda bulunan eşyanın", 
28) 115 inci maddesinde "a)", "b)", "c)", "d)" ve "e)" olarak yer alan fıkra işaretleri sırasıyla "1." 

, "2.", "3.", "4." ve "5." ve aynı maddenin mevcut (d) fıkrasında yer alan "özel amaca yönelik nihai" 
ibaresi "amaca yönelik özel", 

29) 119 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "115 inci maddenin (a) bendinin 
ikinci alt bendi ile (c) bendi" ibaresi "115 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendi ile üçüncü 
fıkrası", 121 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "115 inci maddenin (b) fıkrası" ibaresi 
"115 inci maddenin ikinci fıkrası", aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan " 115 inci maddenin (a) 
bendinin birinci alt bendi" ibaresi "115 inci maddenin birinci fıkrasının birinci bendi", 

30) 153 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "denetimine" ibaresi "gözetimine" ve ikinci 
fıkrasında yer alan "muayenesine tabi tutulur" ibaresi "idaresi tarafından kontrol edilir", 

31) 158 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "160 ıncı" ibaresi "157 nci", 
32) 159 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "belgeler" ibaresi "kayıtlar", 
33) 165 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan "yeniden ihracat veya imha," ibaresi 

"eşyanın imhası", 
34) 168 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafında yer alan "nihai" ibaresi "özel 

amaçlı", ikinci fıkrasında yer alan "(b) fıkrasına" ibaresi "(b) bendine", 
35) 171 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "(a) fıkrasında" ibaresi "(a) 

bendinde", 
36) 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 190 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde 

yer alan "doğar" ibareleri "başlar", 
37) 184 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde ve 187 nci maddesinde yer alan "özel 

amaçlı" ibareleri "nihai", 
38) 197 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "suçun zamanaşımının daha uzun 

bulunması halinde" ibaresi "zaman aşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış 
olmak kaydıyla", 
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39) 217 nci maddesinde yer alan "on gün" ibaresi "onbeş gün", 
40) Onuncu Kısım Birinci Bölüm başlığı "İşletmelerin Yükümlülükleri", 
41) 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan "42 nci maddeye" ibaresi "35/A 

maddesine", 
42) 4 üncü ve 166 nci maddelerinde yer alan "denetimlere" ibareleri "kontrollere"; 34 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrası, 106 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 151 inci maddesinde yer alan 
"denetimi" ibareleri "kontrolü"; 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "denetime" ibaresi 
"kontrole"; 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 54 üncü 
maddesinde yer alan "denetimine" ibareleri "kontrolüne"; 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
"denetimindeki" ibaresi "gözetimindeki"; 151 inci maddesinde yer alan "denetiminden" ibaresi 
"kontrolünden"; 173 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "denetimine" ibaresi "kontrolüne", 
üçüncü fıkrasında yer alan "denetlemesine" ibaresi "kontrolüne", dördüncü fıkrasında yer alan 
"denetlemelerinin" ibaresi "kontrolünün"; 218 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "denetim" 
ibaresi "kontrol" ve 219 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "denetimleri" ibaresi 
"kontrolleri", 

43) Çeşitli maddelerinde yer alan "gümrük başmüdürlüğü" ibareleri "gümrük ve muhafaza 
başmüdürlüğü", "gümrük başmüdürlüğüne" ibareleri "gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne", 

olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 68- A) 4458 sayılı Kanunun; 
1) 6 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "245 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere" 

ibaresi, 
2) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafı, 
3) 42 ila 44 üncü maddeleri ile 45 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafı, 
4) 59 uncu maddenin ikinci fıkrası, 
5) 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "özel" ibaresi, 
6) 100 üncü maddesinde yer alan "Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmamakla birlikte," ibaresi, 
7) 121 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "yeniden" ibaresi, 
8) 152 nci maddesinin (a) bendinde yer alan "ve kambiyo mevzuatının" ibaresi, 
9) 186 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; 
"Gümrük idarelerinin izninden kaynaklanmayan hallerde, eşyanın telef olması veya kaybı, 

idarenin taraf olduğu mahkeme karan ile kanıtlanır. 
Ancak; 
a) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen 

belge ile, 
b) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa o yerin 

en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile, 
Kanıtlanır." cümleleri, 
10) 188 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 
11) 190 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası, 
12) 191 inci maddesinde yer alan "sıkı bir şekilde" ibaresi, 
13) 236 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 
14) 240 ıncı maddesi, 
15) 244 üncü maddesi, 
16) 245 inci maddesi, 
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B) 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi, 

C) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

M A D D E 69- 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya 
Hakkında Döner Sermaye Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 7- Döner sermaye işletmelerince tasfiye suretiyle elden çıkarılacak eşya, yönetmelikte 
belirlenen hükümlere uygun olarak ilgili idarelerden belgeleri ile teslim alınır. Bu suretle teslim alınan 
eşyanın satışından doğan hasılat döner sermaye işletmesinin geliri olarak kaydedilir." 

M A D D E 70- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 3 üncü maddesinin; 
1) Yedinci fıkrası; "Kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olmayanlar, Kurum tarafından 

belirlenen usul ve esaslara göre ilgili il özel idaresi tarafından tasfiye edilir." şeklinde, 
2) Onüçüncü fıkrasındaki "4926" ibaresi "5607" şeklinde, 
3) Ondördüncü fıkrasındaki", Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce," 

ibaresi "ve" şeklinde, 
değiştirilmiştir. 
M A D D E 71- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun; 
1) 3 üncü maddesinin 18 inci fıkrasında yer alan "suçlar ile onuncu fıkrada tanımlanan kabahat 

fiilleri" ibaresi "fiiller" şeklinde, 
2) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "suçunun" ibaresi "fiilinin" şeklinde, 
3) Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/1/2009" ibaresi "1/1/2012" şeklinde, 
değiştirilmiştir. 
M A D D E 72- Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 
M A D D E 73- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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