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 Sayın Başkan, değerl i  mi l letveki l ler i ;  Gümrük Kanununda 

Değişik l ik Yapılmasına Dair  Tekl i f ' in 20 ama madde eklenince 21'nci  

maddesi üzerine part im adına söz almış bulunmaktayım.  

 Bu madde tekl i f in  yürür lük maddesi.  Bu bağlamda, Gümrük 

Kanunu'nu konuşurken gümrük çal ışanları ve gümrüğe emek veren 

emekçi kardeşlerimizin sorunlarından da bahsetmek gerekiyor.  

Örneğin gümrük müşavir ler i  hâlen dernek şekl inde örgüt lenmekte olup 

bir  meslek odası o larak örgüt lenmeler ine her nedense olanak 

sağlanmamaktadır.  Hatta On Bir inci  Kalkınma Plan ı 'nda gümrük 

müşavir ler in in meslek odalarının kurulması,  Onuncu Kalkınma 

Planı 'nın aksine planlamadan çıkart ı lmışt ı r .  Bu durum, gümrük 

müşavir l iği  mesleğin in d is ip l ine edi lmesi anlamında son derece 

yanlışt ır .  Bu bağlamda bir  an önce gümrük müşavir ler in in m eslek 

kanunlarının çıkar t ı lması zorunludur.  Kaldı k i  gümrük müşavir ler in in 

yaptık lar ı iş lemler le i lgi l i  o larak mütesels i l  sorumlu olmaları da 

kendi ler i  iç in büyük haksızl ık lara yol  açmaktadır.  Keza gümrüklerde 

ihracatta o lduğu gib i  b ir  an önce i thalat ta da  kâğıts ız ortama 

geçi lmesi gerekmektedir .  

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  T icaret Bakanlığı bünyesinde bulunan 

gümrük çal ışanlarının,  tüm kamu emekçi ler in in o lduğu gib i ,  çözüm 



bekleyen ama ısrar la çözülmeyen birçok sorunu bulunmaktadır.  

Bunların başında eş,  sağl ık ve engel l i l ik  durumuna göre ta lep edi len 

tayin ler in pek de dikkate al ınmaması ve bölgeler arası sürelerden 

kaynaklanan dengesizl ik ler büyük önem taşımaktadır.  

 Maalesef  her kamu görevinde olduğu gib i ,  AK PARTİ 

ikt idar larında görevde yükselme sınavında k ısım amir i ,  şef  gib i  

unvanlara veya görevde yükselmelerde mülakat uygulamasında 

l iyakat tamamen devre dışı bırakı lmış ve part izanca tutum kesin l ik le 

uygulanmaya devam edi lmişt i r .  Tüm kamu personel a l ımlarında 

görüldüğü gib i ,  yazı l ı  s ınavdan yüksek not a lan  pek çok personel in 

sözlü sınavda -part i l i  o lmadığı iç in -  düşük not ver i lerek elenmesi 

sağlanmaktadır.  

 Esasen tek adam rej iminde sorunlar dağ gib i  büyüyor ve 

büyüdükçe çözülme olağanı da ortadan kalkıyor sayın mi l letveki l ler i .  

 Tek adam ve saray re j imi,  güzel ü lkemizi  ekonomiden eğit ime, 

adalet ten üret ime her yerde akamete uğratmaktadır.  Adi l  ve bağımsız 

yargın ın o lmaması yabancı yat ır ımcıyı ü lkemizden kaçırmaktadır.  

Yabancı yat ır ımın olmaması ekonomimizi  darboğaza sokmaktadır.  

 Ayrıca,  gördük ki ,  ekonomik  olarak güçlü o lmamamız nedeniyle,  

açıkça iddia ediyorum, sosyal medya ve kendi seçimler inde algı 

yönet imi sayesinde ABD Başkanı o lan mektupçu şahıs fütursuzca 

ülkemizle dalga geçmektedir .  Cumhuriyet  Halk Part is i  o larak,  Türk 

mi l let i  o larak,  Türkiye Cumhur iyet i  vatandaşları o larak bu fütursuz 

şahsa, AK PARTİ ikt idarının özel l ik le mektup konusunda haddini 

bi ld i rmesini  ısrar la ta lep ediyoruz.  

 Yapılması gereken i lk şey,  tek adam rej imine son veri lerek 

ülkemizin ortak akı l la yönet i lmesinin yolunun açılması ve özel l ik le 

yargın ın,  AKP üyel iğinden gelen hâkim ve savcılar yer ine tarafsız ve 

bağımsız hâle get i r i lmesinden ibaret t i r .  

 Sayın mi l letveki l ler i ,  AKP ikt idarında patatesi ,  soğanı,  buğdayı 

b i le i thal  eder hâle geld ik.  



 Bakınız,  AKP ikt idarından önce çocuklarımıza Türkiye 'y i  

anlat ırken "Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden bir iydik."  derdik 

ve bununla gurur duyardık ama şimdi bütün ülkeler b izimle dalga 

geçiyor  ve AKP ikt idarı sonrasında "Dünyada kendi kendini  yiyen ülke 

oldu."  d iyor lar.  

 Değerl i  mi l letveki l le r i ,  son olarak şunu da eklemek ist iyorum: 

Sözde yargı reformu yapmak ist iyorsunuz ya,  bakın ız,  Ulu Önder, 

Ebedî Başkomutan, Büyük Devlet  Adamı Mustafa Kemal Atatürk 

yaklaşık yüz yı l  önce ne diyor,  okuyun lütfen:  "Devlet  hâl inde 

teşki lat lanmış bir  insan top lumu Anayasasında, adalet  kuvvet in in 

bağımsızl ığın ın önemini  açık lamaya gerek yoktur.  Mi l let ler in yargı  

hakkı bağımsızl ığın ın b ir inci  şar t ıdır .  Adalet  kuvvet i  bağımsız 

o lmayan bir  mi l let in devlet  o larak var l ığı kabul edi lemez."  İşte,  bunu 

şiar edin in.  

Hepinizi  en derin sevgi ler imle, saygılarımla selamlıyorum.  

 


