T.B.M.M.
B:70
19.3.1997
0:1
DEVLET BAKANI AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Ermenek İlçe merkezindeki muhtemel kaya düşmesi afeti nedeniyle, 1972-1974 yılları arasında, 43
konut, ihale yöntemiyle yapılıp hak sahiplerine verilmiştir.
1988, 1989 ve 1992 yılları muhtemel kaya düşmesi afetleri nedeniyle, 7269 sayılı Kanuna gö
re, 131 aile hak sahibi kabul edilmiş ve gerekli borçlanmalarını da yapmışlardır. Söz konusu yer,
1996 yılı etüt proje programında yer almaktadır. Etüt proje çalışmalarının tamamı bitirilmiştir; büt
çe yetersizliği nedeniyle, yatırım programına alınamamıştır. Bütçe imkânları elverdiğinde, yatırım
programına alınarak konutların yapımına başlanacaktır.
Arz eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN - Sayın Ünlü, bir ek açıklamanız olacak mı?
FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Bakana, verdikleri bilgi için çok teşekkür ediyorum; ama,
sanıyorum bir bilgi eksikliği var. Konu, yatırım programında. Hatta bir kez ihalesi de yapıldı, da
ha sonra, ödenek yetersizliğinden, müteahhit bıraktı. Bu açıdan, o bilgi eksikliğini tamamlatırsanız
memnun olurum.
'
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Bakan, bu ek açıklamayla ilgili bir bilgi verecek misiniz?
DEVLET BAKANI AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Hayır efendim.
BAŞKAN - Soru cevaplandırılmıştır.
69. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü 'nün, bulgur ihracatına ilişkin Başbakandan sorusu ve
v
Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (61342)
BAŞKAN - 69 uncu sırada, Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'niin, bulgur ihracatına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi.
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.
Soru önergesini okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Saygılarımla.
,
Fikret Ünlü
Karaman
Konu: Bulgur ihracatı hakkında.
Soru 1- Türkiye'de "sanayi ürünü" sayılması nedeniyle, sanayicinin yüzde 8 KDV ödediği
bulgur, dış ülkelere ihraç edilirken "tarım ürünü" sayılmaktadır. Ağır gümrük yatırımları nedeniy
le, Türk bulguru dış pazarlara çok pahalıya satılmaktadır. Kuşkusuz, bu işlem, gümrük birliğinin
uygulamalarından kaynaklanıyor. Ancak, böyle bir çelişkinin kaldırılması da bir zorunluluktur. Sa
nayicinin büyük zarara uğradığı bu yanlış uygulamanın düzeltilerek durumun iyileştirilmesi için bir
girişiminiz olacak mıdır? Konuyla ilgili olarak çalışmalara ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz?
Soru 2- Şayet, Türkiye'de tüketilirken "sanayi ürünü" ihraç edilirken ise "tarım ürünü" sayı
lan bulgurun, sanayi ürünü saydırılamaması halinde, Türkiye'de de tarım ürünü saydırmayı düşü
nüyor musunuz?
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ka
raman Milletvekili Sayın Fikret Ünlü'nün, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği soruların cevabını arz
etmek üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
6 Mart 1995 tarihli Türkiye Avrupa Birliği Gümrük Birliğinin tanınmasına ilişkin 1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi kararıyla, 1 Ocak 1996 tarihinde, Avrupa Birliğiyle Gümrük Birliği tesis edilmiş
tir. Buna göre "Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası" başlıklı bölümün 2 nci ve 3 üncü
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