DENETİM
kısmen aşabilecekleri,
böylece
bünyelerinde kurulu dernek ve
vakıflara gereksinimlerinin ortadan
kalkacağı belirtilen raporda, bu
nedenle kanunla kurulanlar hariç,
diğer kamu vakıf ve derneklerinin
tasfiye edilmesi için gerekli düzen
lemelerin yapılması önerisine yer
veriliyor.
GENEL KURUL'DAKİ
GÖRÜŞMELER
Komisyonca hazırlanan rapor 15
Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'nda
görüşüldü. Rapor üzerine Hükümet
adına söz alan Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali
Şahin, ülkede 80 bine yakın dernek,
4 bin 518 tane vakıf bulunduğunu
bildirerek, "Vakıf sayısında ortaya
çıkan hızlı artışla birlikte zamanla
vakıf kurumunda da sapmalar ya
şanmıştır" diye konuştu. Bakan Şa
hin, raporun, 5072 Sayılı Yasanın,
şikayetlerin
önemli
bölümünü
ortadan kaldırdığını söyledi.
Araştırma Komisyonu Başkanı,
AK Parti İstanbul Milletvekili İrfan
Gündüz ise, kamu vakıf ve dernek
leri konusunda ayrıntılı çalışma
yaptıklarını belirterek, 5072 sayılı
Yasa ile kamu kurumları ile ilişkileri
ke-silen vakıfların, daha önce elde
et-tikleri birikimleri de götürdük
lerini, kamu kurumlarına yeterli
ödenek verilmediği için ihtiyaçları
gidermede bir boşluk oluştuğunu
anlattı.
Bu boşluğu doldurmak için bazı
kamu kurumu yöneticilerinin çeşitli
isimler altında vatandaştan para al
maya devam ettiğini belirten Gün
düz, vakıfların birikimlerinin ilgili
kamu kurumuna dönüşünün sağlan
ması gerektiğini söyledi.
Gündüz, Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre, personel daya
nışması için
kurulmuş
vakıfların büyük mali güce
eriştiklerini, bu vakıfların

ve kurdukları şirketlerin deneti
minin sağlıklı -yapılmadığını tespit
ettiklerim' kaydetti ve "En büyük
suistimaller, personel dayanışması
için kurulan vakıflarda olmuştur"
dedi.
Rapor üzerine söz alan AK Parti
Kütahya Milletvekili Alaettin Gü
ven, vakıfların tarihsel süreç içe
risindeki gelişimi ve işlevlerini an
lattığı konuşmasında, vakıfların in
sana hizmet etmek amacıyla kurul
duğunu ve geçmişte çok yararlı hiz
metler verdiğini belirtti.
Komisyon üyesi, CHP Denizli
Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar,
kamu bünyesindeki vakıf ve dernek
lerle kamu kurumlarının ilişkisini
ortadan kaldırmayı öngören yasanın
delinmemesi gerektiğini söyledi.
AK Parti Sakarya Milletvekili
Hasan Ali Çelik de kamu kurum
larında ortaya çıkan acil ihtiyaçları
gidermek için kurum yöneticisinin
kullanabileceği bir meblağın olması
gerektiğini söyledi.

Vahit Kiler, Petrol
Kaçakçılığı Meclis
Araştırma
Komisyonu
Başkanı seçildi
Petrol kaçakçılığı konusunda
kurulan Meclis Araştırma Komis
yonu görev dağılımını yaptı.
Komisyonun 16 Şubat'taki ilk
toplantısında AK Parti Bitlis Mil
letvekili Vahit Kiler başkan, CHP
Manisa Milletvekili Ufuk Özkan
başkanvekili, AK Parti Aydın Mil
letvekili Ahmet Rıza Acar sözcü,
AK Parti İsparta Milletvekili Meh
met Emin Murat Bilgiç ise kâtip üye
seçildi.
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Meclis, geleneksel
el sanatlarını
araştıracak...
TBMM, geleneksel Türk el
sanatlarının yaşatılmasını sağlamak,
üretici ve sanatkârlarının sorunlarını
araştırmak üzere bir araştırma ko
misyonu kurma kararı aldı.
AK Parti Kütahya Milletvekili
Hasan Fehmi Kinay ve 39 milletve
kili tarafından verilen önerge, 1 Şu
bat'ta Genel Kurul'da kabul edildi.
Komisyon, unutulmaya yüz tutan
geleneksel Türk el sanatlarının yeni
den canlandırılması için yol ve yön
temleri araştıracak.
Önerge sahibi Kinay, geleneksel
el sanatlarıyla uğraşanların geçmişe
göre daha fazla desteklendiğini
belirterek, illerde valilikler kanalı
ile sergiler düzenlendiğini, tanıtım
çalışmaları yapıldığını, ayrıca Kül
tür ve Turizm Bakanlığı'nın konuya
sahip çıktığını anlattı. Kinay,
araştırma komisyonunun, gelenek
sel el sanatlarının tanıtım aracı
olarak kullanılması, turistik eşya
olarak nasıl değerlendirileceği, satış
imkanlarının artırılması ve yurt
dışına ihracı gibi konuları araş
tıracağını ifade etti.
CHP Grubu adına konuşan
İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ise, Türkiye'de geleneksel el
sanatlarıyla uğraşan kişilerin ham
madde bulmakta ve ürünlerini pa
zarlamakta sıkıntı çektiğini anlattı.
El sanatları ürünlerinin içeride ve
dışarıda tanıtılması ve pazar bulun
masına yönelik çalışmalar yapılması
gerektiğini söyleyen Coşkuner,
"Öncelikle Türkiye'de el sanatları
envanteri çıkarılmalı. Bundan sonra
nerede, hangi el sanatlarının destek
leneceği belirlenmeli" dedi.
Görüşmelerin ardından gelenek
sel el sanatları konusunda meclis
araştırma komisyonu ku-rulması,
AK Parti ve CHP mil
letvekillerinin
oylarıyla
kabul edildi.
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