TBMM

B:34

17.12.2009

O: 1

modernizasyonu ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'nın araç geçiş kapasitesi 1,2 milyon adetten 4
milyona; modernizasyonla birlikte gümrük kapılarında bekleme süresi ise otuz dakikadan on dakikaya
inmiştir. Diğer yandan Dereköy, Nusaybin ve Akçakale gümrük kapılarında modernizasyon
çalışmalarına devam edilmektedir.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye'de e-devlet projesi kapsamında kurumlar arası
elektronik veri değişimini ilk başlatan kurum olmuştur. Nitekim dün gümrük kapılarının otomasyona
geçişi sağlanarak işlemlerinin yüzde 100'ünün elektronik ortamda yürütülmesi sağlanmıştır. Yasa
dışı ticareti engellemeye yönelik geliştirilen GÜMSİS Projesi ile de kaçakçılıkla etkin mücadele
sağlanmıştır. Bu mücadele kapsamında bütün gümrük kapılarımıza televizyon sistemleri, plaka
okuma sistemleri yerleştirilmiş, tüm kapılar Ankara merkezde kurulan Kontrol Kumanda Merkezi ile
izlenir hâle gelmiştir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
CANAN KALSIN (Devamla) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; gümrük mevzuatının
Avrupa Birliği ile uyumlu hâle getirilmesi ve uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi
amacıyla yeniden düzenlenen Gümrük Kanunu'yla gümrükteki işlemleri hızlandırmayı, ekonomiye
katma değer yaratmayı, yasa dışı işlemleri önlemeyi öngörmektedir. Kanunun getirdiği en önemli
değişikliklerden bir tanesi de özet beyanın eşyanın gelişinden önce verilmesini öngörerek risk
değerlendirilmesi süreci öne çekilmiştir. Böylece, gümrük işlemlerinin daha çabuk yapılması, kâğıt
evrakının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Böylece, AB hedefine daha da yakınlaşmış
bulunmaktayız.
2010 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kalsın.
Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca...
Buyurunuz Sayın Koca. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET KOCA (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; 2010 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğü bütçesi üzerinde grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu itibarla yüce heyetinizi
saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Kimsesizlerin kimi olmak için
yola çıktık. Yoksula, garip gurebaya, yakacak kömürü bulunmayan, yiyecek ekmeği bulunmayan
vatandaşlara umut kapısı olduk. Yapılan bu yardımlar sosyal devlet anlayışımızın vazgeçilmez bir
gerçeğidir. Bu, sadece bizim sorunumuz olmayıp çok gelişmiş ülkelerde bile rastlanan küresel boyutta
temel bir problem hâlini almış, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul
kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve
sosyal barışın korunması açısından da büyük önem arz etmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye ancak
sosyal devlet anlayışının tam anlamıyla yerleşmesiyle mümkündür. Devletin şefkat eli her zaman
milletimizin yanında yer alacak. Devlet ana işte bunun için vardır.
Hükümetimiz bu sorunlardan yola çıkarak sosyal politikalar, İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi ve Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası belgelerde yer alan insanların yoksulluğa
mahkûm edilmeme gibi evrensel haklarıyla birlikte sosyal adalete öncelik veren insan merkezli bir
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