TBMM

B: 58

31. 1 . 2012

O: 3

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığımızla ilgili soruyu Sayın Bakanımız arzu ederse… Doğrusu
bir keyfi uygulama hiçbir şekilde düşünülemez ama spesifik bir konu. Sayın Bakanımız yazılı cevap
vermek isterse Sayın Vekilimizi yazılı olarak bilgilendirebilir. Benim konum değil tabii ki.
BAŞKAN – Kanunla alakalı olmadığı için.
Şimdi Sayın Ayhan elli saniyeniz var, size cevap verilemez ama sorunuzu sorun.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, bu vatandaşlar çekleri neden ödeyememişler? Hükûmetin bir araştırması var mı,
onu merak ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Tek bir sebebi olmaz bu tür şeylerin, çok
sayıda sebebi olabilir fakat bir taraftan şunu da değerlendirmemiz lazım tabii: Bir küresel kriz ortamı
yaşandı, onun da getirdiği birtakım sıkıntılar olmuş olabilir ama…
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Amerika’dan dolayı mı?
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) -…kriz ortamı olmadığı durumlarda da
çeklerin karşılıksız çıkması hadisesi her zaman olabilecek şeylerdir. Tek bir sebebe bağlanması mümkün
değil tabii, çok çeşitli sebepleri olabilir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkanım, Bakan diyor ki: “Benim görev alanım değil.” O
zaman tüm bakanlar otursunlar, sorularımızı ona göre yöneltelim.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, bu engelleme ne zamana kadar devam edecek?
Yani Çek Yasası’nı istiyor musunuz istemiyor musunuz, Allah aşkına ya!
BAŞKAN – Sayın Tanal, bir saniye…
Şimdi, bakın, sizin soru sormanıza zaman içerisinde gayet güzel bir sistemle yürüdük ama kanunu
ilgilendiren konulardaki sorulara normal şartlarda burada oturan bakanlar cevap verir.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ama o da cevaplayabilir.
BAŞKAN - Siz, Millî Eğitim Bakanına bir soru sordunuz, Sayın Bakan da “Ben onu bilmiyorum.”
dedi. O açıdan yapacak bir şey yok.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Peki, teşekkür ederim.
BAŞKAN - 4’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
5’inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 5- 5941 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “bir yıla kadar
hapis” ibaresi “Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî
para” şeklinde değiştirilmiştir.
BAŞKAN – 5’inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili
Gürkut Acar. (CHP sıralarından alkışlar)
Buyurun Sayın Acar.
CHP GRUBU ADINA GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 137 sıra
sayılı Çek Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören tasarının 5’inci maddesi üzerine Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
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