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28 Ocak 2016 Perşembe 

BİRİNCİ OTURUM  

Açılma Saati: 10.14 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 

 

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok değerli BaĢbakan Yardımcılarımız, kamu kurum ve 

kuruluĢlarımızın kıymetli bürokratları, basımınızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Komisyonumuzun 14‟üncü BirleĢimini açıyorum. 

Gündemimizde 1‟ inci kısımda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı, YurtdıĢı Türkler 

ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk 

AraĢtırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu bütçe, kesin hesap ve SayıĢtay raporları 

bulunmaktadır. 

Öncelikle her iki BaĢbakan Yardımcımıza yeni Hükûmette, yeni görevlerinde baĢarılar diliyoruz.  

ġimdi bütçeleriyle ilgili sunumlarını yapmak üzere Değerli BaĢbakan Yardımcımız Sayın Yalçın Akdoğan‟a söz vereceğim 

ancak önce usul üzerinde Sayın Paylan‟ ın bir söz talebi vardır. 

Buyurun Sayın Paylan.  

I I .- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1.- Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, sayın milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakanlar, sayın medya mensupları ve 

bürokrat arkadaĢlar; hepinize günaydın. 

Öncelikle, Sayın BaĢkan, saat 10.00 diye duyurdunuz, 10.16 saat. Bu geç baĢlamalarda haberimiz olsun. Biz hep saatinde 

buradayız yani bu anlamda sizi eleĢtiriyorum. 

BAġKAN – Haklısınız efendim, tekerrür etmemesi için uğraĢacağız. 

Buyurun. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Pek çok kurumumuz var burada ve iki sorumlu Bakanımız var, iki Sayın Bakan. 

Bu sunumları sanıyorum birlikte yaptıracaksınız ve tek seferde üzerinde müzakere edeceğiz. Bu tip çok sayıda kurum olan 

noktalarda ve iki bakan geldiğinde her sunumu ayrı ayrı müzakere etmeyi öneriyorum, bu yönde bir önerim var. Umarım diğer 

milletvekili arkadaĢlarımız da bu konuda bize destek verecektir çünkü çok sayıda kurum var, önemli kurumlar ve bunlar hakkında iki 

ayrı müzakere yapmayı öneriyoruz. 

Bir de “Sorulara yazılı cevap verebilirsiniz.”  diye dün de hatırlattınız sayın bakanlara, ilk gün de hep hatırlatıyorsunuz “Yazılı 

cevap verebilirsiniz.”  diye ancak o yazılı cevapların ne zaman geleceğine dair Divanınızdan cevap bekliyoruz. Yani, bunun bir süresi 

yok, siz bir süre belirtmediniz, “Yazılı cevap verebilirsiniz.”  deyip geçiĢtiriliyor. Özellikle Naci Ağbal‟a, Sayın Maliye Bakanımıza 

bütçenin bütünü üzerine sorular sorduk, hiçbirine cevap alamadık. Biliyorsunuz, o gün yalnızca bütünü üzerinde konuĢma yaptı ve 

hiçbirine cevap vermedi ve “Yazılı cevap vereceğim.”  dedi. Bu, doğru bir usul değil. En azından bize “Sayın bakanlarımızdan üç gün, 

dört gün, beĢ gün içinde bu cevaplar gelecek.”  diye bir geri bildirim yaparsanız biz de ona göre hazırlıklarımızı yaparız. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, usul üzerine ben de konuĢmak istiyorum. 

BAġKAN – Tabii, siz de buyurun ondan sonra… 

Buyurunuz Sayın Yıldırım. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Ben selamlama faslını genel olarak yapayım. Burada bulunan herkesi sevgiyle, saygıyla selamlayarak güne baĢlamak istiyorum. 

Bakın, biz bugüne kadar hep Ģunu söyledik Sayın Bakan, torba yasalar döneminde, bir ayda 4 torba yasa görüĢülürken… 

BAġKAN – Efendim, Allah söyletti galiba “Bakan” dediniz, “BaĢkan” diyecektiniz herhâlde. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – ĠnĢallah olursunuz. 

Sayın BaĢkan, bakın, 4 torba yasa döneminde dedik ki: Yasama faaliyeti boĢa çıkarılmıĢ, Ġç Tüzük sakatlanmıĢ. Hiçbir 

komisyon çalıĢmıyor, konu ne olursa olsun buraya geliyor. Ġhtisas komisyonu Mecliste teke indirilmiĢ, Plan Bütçe çalıĢtı torba yasada. 

ġimdi Plan Bütçe de çalıĢtırılmıyor. DüĢünün, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TĠKA, YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı, 
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Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Atatürk Kültür 

Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, 9 kurum. Ya siz çok önemsiz görüyorsunuz ya da her birine sadece ortalama bir 

dakika altı saniye düĢecek değerlendirme hakkı tanıyorsunuz bize. Ġsterseniz hiç bunları tartıĢmayalım biz. Eğer gerçekten siz bu Plan 

Bütçe Komisyonunun değerli üyelerinin bu devasa kurumlarla ilgili değerlendirme hakkını bir dakikaya indirmiĢseniz benim diyeceğim 

bir Ģey yok. Sizin bu kurum, kurullara dair biçtiğiniz önemle alakalı bir durumdur. Ya değilse bizim söyleyecek sözlerimiz var. Bu 

sözlerimizi söyleme hakkını ne olursunuz bize tanıyın. Bakın, sizden çok büyük bir lütuf beklentisi içerisindeyim. 

BAġKAN – Estağfurullah. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Her biri için onar dakikaya çıkarırsanız her bir kurum için bize iki dakika söz hakkı yaratmıĢ 

olacaksınız. Bir dakikadan iki dakikaya çıkarmanızı istiyoruz, baĢka da bir Ģey yok. 

BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 

Sayın Çam, usul üzerinde herhâlde. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Evet, doğrudur. 

BAġKAN – Buyurunuz. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum.  

Gördüğünüz gibi biz 9 kiĢiyle temsil ediyoruz burayı, 9 milletvekili arkadaĢımızla beraber. 

BAġKAN – Siz 9 kiĢiye bedelsiniz, biliyoruz efendim. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ondan hiçbir Ģüpheniz olmasın. 

Ama, Ģunu söylemek lazım: Dün sabah 04.15‟ te bitti toplantı ve saat 12.00‟de tekrar baĢladı. AkĢam saat 20.00‟de bitti ama 

bitince arkadaĢlarımızın önemli bölümü, Plan Bütçe Komisyonunda görev yapan arkadaĢlarımız, geçtiğimiz hafta Plan Bütçeden geçen 

torba kanun Mecliste Genel Kurulda görüĢülüyor, dün gece saat 01.00‟e kadar da indik aĢağıya, orada görev yaptılar, orada 

konuĢmaları vardı ve bu sabah da tekrar 10.00‟da buraya gelmek durumunda kalıyorlar.  

ġimdi, bu usul ve biçim yanlıĢ. Defalarca söylüyoruz, diyoruz ki: ArkadaĢlar, hızlandırılmıĢ, sıkıĢtırılmıĢ ve milletvekiline 

Parlamentonun yasama çalıĢmalarına uygun olmayan bir çalıĢma tarzını burada getiriyorsunuz. Burada verimli olmuyor. Sonra 

geriliyoruz, birbirimizi kırıyoruz. KarĢı taraftan arkadaĢlarım ve bizler, söylediğimiz cümleleri yanlıĢ anlıyoruz, yanlıĢ 

değerlendiriliyoruz ve kırıcı oluyoruz. Bu, doğru değil. Burada kamu görevlileri var, basın var, Meclisin çalıĢma Ģeklini, biçimini 

görünce tahmin ediyorum ki bütün umutları ve bütün hayalleri yıkılıyor. Bizim dediğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 

Komisyonu böyle mi çalıĢıyor, böyle mi üretiyor diye endiĢelere ve kaygılara sahip oluyorlar. Bu, doğru bir çalıĢma biçimi değil.  

ArkadaĢlarımız söyledi, 10 baĢlık var burada, kurum var, kuruluĢ var. Her biri için birer dakika konuĢmak bile, arkadaĢlar, 

mümkün olmayacak. Dolayısıyla, Sayın BaĢkan, bu sıkıĢtırılmıĢ bütçe görüĢmelerini lütfen kaldıralım. Daha insani olan… 

Anayasa‟mız açık ve net, angarya çalıĢmaya hayır. Yani, biz milletvekiliyiz, doğru, vatandaĢımız için sabahlara kadar çalıĢalım hiçbir 

sorun yok ama sonuçta milletvekillerinin sağlık diye bir sorunları var. Yüksek tansiyon hastası olanlar var, kalbinde stent olanlar var, 

Ģusu, busu olan insanlar var yani. Dolayısıyla, burada insanca bu iĢleri müzakere edebilmemiz için daha insani koĢullarda çalıĢma 

Ģartlarının oluĢması gerekiyor.  

Bu takvim, doğru bir takvim değil. Mümkünse tek Bakanlığın bütçesini görüĢelim, diğer Bakanlığın bütçesini öğleden sonra 

görüĢelim.  

TeĢekkür ediyorum. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir Ģey unutmuĢum Sayın BaĢkan, bir cümleyle… 

BAġKAN – Tabii, tabii, hiç acelemiz yok. 

Buyurun Sayın Paylan. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, bir de girerken içeride pek çok koruma görevlisi vardı yani Ģuradan geçemedim 

inanın, onlarca koruma görevlisi vardı. Koruma görevlileri bu salona girebiliyorlar mı? Ben bilmiyorum yeni bir milletvekili olarak. 

Yani, hoĢ bir görüntü değil. 

BAġKAN – Efendim, koruma görevlilerinin bu salona girmeleri yasak. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – O zaman lütfen Sayın Bakanlara da hatırlatalım, hatta önden söyleyelim… 

BAġKAN – Sayın Bakanların da bu konuda bir Ģeyi yok. Bizim, aslında, Meclis polislerinin giriĢte diğer korumaların içeriye 

giriĢlerine müsaade etmemeleri gerekiyor.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – O zaman bu konuda talimatı tazelerseniz. 

BAġKAN – Bu konuda dün talimat verdim, bugün de tekrar, Sayın Çam‟ın müdahalesi olmadan önce, ben bu konuda 

arkadaĢları uyardım. Fakat, zaman zaman bunu yaĢıyoruz. Ama, bundan sonra Sayın BaĢbakan yardımcılarımızdan sizin aracılığınızla 

da -Bakanlar Kurulundaki bütün arkadaĢlarımızdan- rica edelim ilk Ģeyde yani mümkün olduğunca koruma arkadaĢları Meclis 

çalıĢmaları içerisinde ilgili salonlarda milletvekili arkadaĢlarımız görmek istemiyorlar. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Koridorlar da öyle Sayın BaĢkan. Yani, o arkadaĢlarımız da görevlerini yapıyorlar ama haddinden fazla. 

Koridorlar da aynı Ģekilde, çıkın koridorlara bakın, bu kadar olmaz yani.  
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BAġKAN – ġimdi biz kendi sorumluluk alanımızla ilgili olan kısma müdahale edelim, diğer tarafını Sayın Meclis BaĢkanımıza 

bırakalım Sayın Çam. 

Değerli arkadaĢlar, ben uyarılarınız için, bu konuda katkılarınız için teĢekkür ediyorum. Biz de bunları önümüzdeki bütçe 

görüĢme süreçlerinde mutlaka dikkate alacağız. Ancak, bütçelerin Meclise sevk ediliĢi, Mecliste görüĢme süreleri belli bir takvime 

bağlandığı için, geçmiĢ yıllarda da baktığımızda ağırlıklı olarak BaĢbakanlık ve bağlı kuruluĢların ve iliĢkili kurumların bütçelerinin 

böyle bir takvim içerisinde görüĢüldüğü, her zaman da görüĢmelerle ilgili olarak bütçe görüĢmelerinin baĢlangıcı safhasında bir 

komisyon kararıyla sürelerin belirlendiğini görüyoruz. Onun dıĢındaki diğer tasarı görüĢmelerimizde herhangi bir kısıda girmeden, 

hiçbir Ģekilde herhangi bir müdahalede de bulunmadan Komisyon üyelerimizin fikirlerini geniĢ bir zaman perspektifi içerisinde 

sunmalarına imkân sağlıyoruz. Ancak, bütçe takvimi, sizlerin de takdir edeceğiniz gibi, belli bir takvime ve belli bir sıkıĢıklığa bağlı, 

onun Ģeyini yaĢıyoruz. Tabii, gönül ister ki yani bırakın her birine on dakika fazlayı, her birini tek tek görüĢmek bile -hepsi son derece 

önemli kurumlar- gerekir.  

Yalnız, Sayın Yıldırım, size… Üç gündür, iĢte, görüĢmelerimizi sürdürüyoruz, dördüncü gündeyiz bugün genel görüĢmeyle 

beraber, tek tek milletvekillerimizin konuĢma sürelerini zaten biz burada kayıt altına alıyoruz, ben de kendim tutuyorum. Gerekli hoĢ 

görünün BaĢkanlık Divanı tarafından milletvekillerimizin konuĢma süreleriyle ilgili olarak sağlandığını ifade etmek istiyorum. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Kesinlikle, tereddüdümüz yok. 

BAġKAN – Gene aynı perspektifte, düĢünce içerisinde devam edeceğiz ama… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bir cümle Sayın BaĢkan, müsaade ederseniz... 

BAġKAN – Tabii, tabii.  

Buyurun. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, gerek sizin gerek Ġbrahim Bey'in bu konudaki hoĢ görüsünden zerre Ģüphem yok, 

sağ olun bu konuda. 

BAġKAN – Estağfurullah. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ama, hani, bakın, Meclis BaĢkanlığına da iletilmiĢ, bizim 12-13‟ünde bitirmeyi düĢündüğümüz -

Komisyon görüĢmelerinin- bu merkezî yönetim bütçesi 23‟ünde Genel Kurula sevk edilecek. ġunu yapabiliriz: Bakın, bazı 

bakanlıkların yerini değiĢtirebiliriz. Bir hafta uzatırsak… Bundan sadece biz değil, bütün arkadaĢlar rahatsız. 

BAġKAN – Üstat, Ģöyle, 23‟ü meselesi Ģudur: Biz 13‟ünde bitirdikten sonra, takdir edersiniz ki biz Bütçe BaĢkanlık Divanı ve 

Bütçe BaĢkanlığı olarak bu tasarının raporunu oluĢturuyoruz. O bir haftalık süreyi rapor yazım süreci olarak biz kullanıyoruz Bütçe 

BaĢkanlığı olarak. Çünkü, ancak beĢ altı gün asgaride, bu raporun hazırlanmasıyla ilgili süre. Sonra biz bunu Kanunlar Kararlara sevk 

ediyoruz. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ama, takdir edersiniz ki dört beĢ gün ek süremiz olsa emin olun çok daha sağlıklı çalıĢacağız, 

sabahlara kadar uzatmayacağız. 

BAġKAN – Önümüzdeki 2017 bütçesinde inĢallah aynı Ģekilde bu görüĢleri değerlendirelim.  

Çok teĢekkür ederim. 

Sayın BaĢbakan Yardımcım Sayın Akdoğan, buyurun efendim. 

Süreniz otuz dakika. 

I I I .- SUNUMLAR 

1.- Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi 

Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Sayın BaĢkan, Komisyonun değerli üyeleri, değerli 

arkadaĢlarım, idarelerimizin değerli temsilcileri; Ģahsım ve Hükûmetimiz adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Öncelikle, ben 9.30‟u biraz geçiyordu geldiğimde, BaĢkan da yoktu, hiç kimse de yoktu, salon boĢtu yani gecikme benden 

kaynaklanmadı onu belirtmek istiyorum. 

Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı, YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı, Afet ve Acil Durum 

Yönetimi BaĢkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu tasarılarını arz 

ediyorum. 

Müsaadenizle, öncelikle Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı ile baĢlamak istiyorum. 

2015 yılı itibariyle 24‟üncü yılını tamamlayan TĠKA, yaptığı proje ve faaliyetlerle dıĢ politikamızın en önemli kuruluĢlarından 

biri hâline gelmiĢtir. 2002-2015 yılları arasında ülkemizin her alanda gerçekleĢtirdiği büyük atılımın bir yansıması olarak yurt dıĢında 

binlerce projeye imza atan TĠKA, Türkiye'nin adını ve bayrağını sınırlarımızın ötesine taĢımakta, Türkiye'nin kalkınma yardımlarını 

koordine ederek ülkemizi 5 kıtada temsil etmektedir. 

Özellikle Türkiye'nin son dönemde bölgesel bir aktör hâline gelmesi, “soft power” la, yumuĢak güçle öne çıkması, insani 

krizlerde önemli roller üstlenmesinde bu tür kurumlarımızın önemli katkıları var. 

Hükûmetimiz döneminde TĠKA'nın kurumsal kapasitesinin geliĢtirilmesine yönelik olarak yasal düzenlemeler yapılmıĢ, insan 

kaynakları ve fiziksel altyapısı geliĢtirilmiĢtir. 
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2002 yılında TĠKA'nın yurt dıĢındaki ofis sayısı 12 iken bugün itibarıyla 50'nin üzerindedir. 2014 yılında Hükûmetimizin 

izlediği dıĢ politikaya binaen Ürdün, BangladeĢ, Kamerun, Namibya, Macaristan, Romanya, Tanzanya, Çad, Meksika, Filipinler, 

Cezayir, Güney Sudan, Cibuti ve Kolombiya'da TĠKA ofisleri açılmıĢ. TĠKA ofisinin olmadığı ülkelerde ise ilgili kamu kuruluĢlarımız 

ile eĢ güdüm hâlinde faaliyet gösterilmektedir. 

Türkiye'nin dünyaya eriĢim gücünün artmasına bağlı olarak TĠKA‟nın çalıĢma coğrafyası da geniĢliyor. Bu kapsamda, Sahra 

Altı Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik ülkeleriyle iliĢkiler somut iĢ birliğine dayalı olarak ilerliyor.  

Yine, bu kapsamda, Myanmar, BangladeĢ, Sri Lanka, Vanuatu, Kiribati, Saint Lucia, Peru, Guatemala, Bolivya, Filipinler, 

Brezilya, Küba gibi ülkeler de TĠKA'nın faaliyet alanında ülkeler içerisine girdi. Bu Ģekilde TĠKA, bugün itibariyle 5 kıtada 150'den 

fazla ülkede faaliyet gerçekleĢtirir konuma gelmiĢtir. 

Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; Türk cumhuriyetleri bağımsızlıklarının 24‟üncü yılını kutlarlarken kendilerine özgü baĢarı 

hikâyelerini de gözler önüne seriyorlar. Buna paralel olarak özellikle Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi ekonomik olarak 

refaha kavuĢan ülkelere yönelik ilk dönemde dar bir çerçevede uygulanan çalıĢmalar bugün itibarıyla yerini farklı sektörlerde muhtelif 

projelere bırakmıĢ ve geniĢ bir iĢ birliği zemini oluĢmuĢtur. 

Altı yüz yılı aĢkın süredir tarihî, dinî ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz Balkanlarda öncelikli olarak kardeĢlik bağlarımızı 

pekiĢtirmeye ve kültür varlıklarımızı korumaya yönelik projeler uygulanmaktadır. Bunun yanında, idari ve sivil altyapılar ile ekonomik 

altyapıların geliĢtirilmesi kapsamında muhtelif destekler veriliyor. Bosna-Hersek ve Makedonya gibi ülkelerde üretim sektörlerinde pek 

çok baĢarılı proje hayata geçiriliyor. 

TĠKA, krizler sırasında hızlı hareket etme kabiliyetini göstermekte olup 2014 yılında Myanmar, Filistin, Irak ve en son Bosna-

Hersek'te ortaya çıkan insani krizlere cevap vermek amacıyla bölgeye intikal eden ilk kuruluĢlardan olmuĢtur.  

TĠKA 2005 yılında baĢlatılan “Afrika açılımı”  çerçevesinde bugün Afrika'nın büyük bir bölümüne yayılan güçlü bir 

organizasyon yapısına kavuĢmuĢtur. Afrika‟da Tunus, Sudan, Somali, Etiyopya, Senegal, Nijer, Namibya, Kamerun, Kenya, Çad, 

Tanzanya, Cezayir ve Cibuti'de bulunan program koordinasyon ofisleri üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu Ģekilde TĠKA 

Afrika'da Türkiye'nin varlığından güçlü bir Ģekilde söz ettirmeye baĢlamıĢtır. 

2011 yılında Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilen BirleĢmiĢ Milletler, En Az GeliĢmiĢ Ülkeler Konferansı sırasında en az geliĢmiĢ 

ülkelere yönelik her yıl 200 milyon dolar kalkınma yardımı taahhüdünde bulunmuĢtur. 2011‟de 279 milyon dolar, 2012‟de 348 milyon 

dolar, 2013‟te 280 milyon dolar ve 2014‟ te 209 milyon dolar yardım yapılmak suretiyle taahhüdümüz yerine getirilmiĢtir.  

Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; 2014 yılında TĠKA BaĢkanlığınca gerçekleĢtirilen proje faaliyetlerinin sektörel dağılımı 

incelendiğinde ilk sırada, eğitim, sağlık, kültürel iĢ birliği, su ve sanitasyon gibi alt sektörleri barındıran sosyal altyapılar ve hizmetlerin 

yer aldığı görülmektedir. Bu Hükûmetimizin dıĢ politikasında da insan odaklılığı temel ilke olarak benimsemesinin bir tezahürüdür.  

2014 yılında TĠKA‟nın yapmıĢ olduğu yardımların bölgesel dağılımına bakıldığında yüzde 28,6‟yla Güney ve Orta Asya ilk 

sırada, yüzde 23,8‟ le Afrika ikinci sırada, yüzde 21,2‟yle Balkanlar ve Doğu Avrupa üçüncü sırada, yüzde 21,1 ile Orta Doğu dördüncü 

sırada yer almaktadır.  

2014 yılında TĠKA iĢ birliği projelerinden en çok yararlananlar ise Filistin, Afganistan, Bosna Hersek ve Somali olmuĢtur. Uzak 

coğrafyalarda da TĠKA‟nın ciddi çalıĢmaları var. Butan, Endonezya, Kiribati, Malezya, Palau, Solomon Adaları, Tuvalu ve Vanuatu‟ya 

yapılan yardımlarla da yine buralarla gönül bağı kurulmaya çalıĢılmaktadır. 

Değerli arkadaĢlar, eğitim alanında TĠKA‟nın yaptığı çok ciddi çalıĢmalar var. Okul inĢası, onarımı, tadilatı, tefriĢatı yoluyla 

eğitim altyapıları oluĢturulmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılında 69 okul inĢaatı ve onarımı, 134 okul donanımı tefriĢatı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Birkaç örnek vermek gerekirse: Arnavutluk'ta 650 öğrenci kapasiteli Vlora Mustafa Kemal Atatürk Okulu‟nun 

tadilatı yapılmıĢtır. Bosna Hersek'in Cazin Ģehrinde yaklaĢık 1000 öğrencinin öğrenim gördüğü II. Srednja Skola Okulu‟nun inĢaatı 

tamamlanmıĢtır. Kosova‟da Nazım Hikmet Ġlköğretim Okulu bünyesinde ek bir sınıf inĢa edilmiĢ, tefriĢatı, elektronik donanımı 

yapılmıĢtır. Azerbaycan'da Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin modernizasyonu yapılmıĢtır. Afganistan'da Kunduz ve Cevizcan bölgelerinde 

bulunan liselere tefriĢat desteği sağlanmıĢtır. Filistin'in El Halil Ģehrinde 14 sınıflı Filistin El Halil Türk Okulu inĢa edilmiĢtir. 

Bu okulların yanı sıra sağlık alanında da, sağlık altyapısının geliĢtirilmesi, personelinin daha eğitimli hâle getirilmesi, teknik 

donanım vesaire konularında da ciddi katkılarda bulunulmaktadır. Özelikle komĢu coğrafyalarda, Balkanlarda son dönemde yaĢanan 

birtakım sıkıntılara karĢı özellikle ilaç ve aĢı yardımı sağlık taramaları konusunda TĠKA‟nın ciddi çalıĢmaları var. ġu ana kadar inĢa 

edilen hastane ve sağlık merkez sayısı 50 civarında. 110 civarında da sağlık merkezi yapıldı, bunların tefriĢatı yapıldı, donanımı 

güçlendirildi. Eğitim alan sağlık personel sayısı yaklaĢık 3 bin civarında.  

2014 yılında baĢta Afrika ülkeleri olmak üzere çeĢitli ülkelere 28 adet ambulans temin edildi. Pakistan‟ ın Pencap Eyaleti‟nin 

Muzaffargarh vilayetinde 90 yatak kapasiteli modern bir hastane hizmete açılmıĢtır. Arnavutluk‟ ta Tiran'ın en büyük jinekoloji 

hastanesinin laboratuvar malzemeleri yenilendi. Kosova Merkezi Üniversite Kliniğinden 40 uzmana eğitim verildi. Kırgızistan Sağlık 

Bakanlığına 3 ambulans hibe edildi. Özbekistan‟ ın Fergana Ģehrinde 105 çocuk ve gence dudak ve damak yarıkları baĢta olmak üzere 

plastik cerrahi operasyonu gerçekleĢtirildi.  

Diğer üçüncü önemli alan su ve sanitasyon alanındaki çalıĢmalar özellikle Afrika‟da yoğunlaĢmıĢ bu çalıĢmalar. Oradaki coğrafi 

Ģartlar, uzun süreli kuraklık, altyapıyla ilgili sorunlar, sosyal siyasi istikrarsızlık nedeniyle insanlar temiz suya, sağlıklı içme suyuna 
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ulaĢamıyorlar, ulaĢmakta zorluk çekiyorlar. Bu yüzden kuyu açma, su Ģebekelerini iyileĢtirme gibi TĠKA birtakım projeler yürütüyor. 

2002-2014 arasında açılan su kuyusu sayısı 1.346‟ya ulaĢmıĢ durumda. Gazze‟nin değiĢik yerlerinde 7 adet su kuyusu açılmıĢ. 

Kamerun‟da, Moritanya‟da, Nijer‟de yine benzer Ģekilde su kuyuları açılmıĢ durumda.  

Yurt dıĢındaki kültürel mirasımızın korunması konusunda da TĠKA önemli fonksiyonlar görüyor. Özellikle Balkan ülkeleri 

baĢta olmak üzere. Afrika‟dan Latin Amerika‟ya kadar ecdat yadigarı eserler restore ediliyor, koruma altına alınıyor, tanıtımına yönelik 

çalıĢmalar yapılıyor ve bu eserler dünya kültür mirasına yeniden kazandırılmıĢ oluyor. Bu projelerden bazıları Ģunlar: Arnavutluk'ta 

Preze Kale Camii ve Kruja Murad Bey Camii restorasyonu, Türkmenistan'da Sultan Alparslan'ın mezar yerinin bulunması ve sahabe 

türbelerinin restorasyonu, Macaristan'da Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömülü olduğu türbenin bulunması ve 

restorasyonu, Filistin'de Sultan II. Abdülhamid Sebili‟nin restorasyonu, Cezayir'de Keçiova Camii restorasyonu gibi birçok proje. 

Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri, değerler arkadaĢlar; TĠKA 2016 bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımına 

bakıldığında personel giderleri için 23,9 milyon lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen devlet primleri için 2,9 milyon lira, mal ve 

hizmet alımı giderleri için 14,9 milyon lira, sermaye giderleri için 2,6 milyon lira, cari transferler için 114 milyon lira ve sermaye 

transferleri için 21,2 milyon lira ödenek öngörülmektedir. Buna göre 2016 yılında bütçenin bir önceki yıla göre yüzde 27,3‟ lük bir 

artıĢla 179 milyon 610 bin lira olması öngörülmektedir.  

TĠKA 2016 bütçesinin harcama birimlerine göre dağılımına baktığımızda Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinde yapılacak 

çalıĢmalar için 21,2 milyon lira, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkesinde yapılacak çalıĢmalar için 43,1 milyon lira, Orta Doğu Afrika 

bölgesinde yapılacak çalıĢmalar için 45,6 milyon lira, Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika ülkelerinde yapılacak çalıĢmalar 

için de 18,1 milyon lira, bölgesel projeler ile ulusal ve uluslararası kuruluĢlarla iĢbirliği projeleri için 13 milyon lira, insan kaynakları ve 

destek hizmetleri için 20 milyon, yurt dıĢındaki program koordinasyon ofisleri için de yaklaĢık 15 milyon kaynak ayrıldığı görülecektir. 

Türkiye kapasitesi ve kaynakları ölçüsünde yardım yapmakta ve pek çok coğrafya bu yardımları ulaĢtırmaktadır. Bunları asla bir 

yük olarak görmüyoruz. Ülkemizin uluslararası arenadaki saygınlığının ve görünürlüğünün artmasında bu hizmetler gerçekten önemli 

katkılar sağlıyor. Dostluk köprüleri oluĢturuluyor. Özellikle gönül coğrafyamızın olduğu bölgelerle iliĢkilerimizin daha da 

derinleĢmesine sebep oluyor. 

Değerli arkadaĢlar, geleneksel donörler toplumları genelde tek tipleĢtirecek Ģekilde birtakım yardım faaliyetlerinde bulunuyorlar. 

Yerel özellikler muhafaza edilerek ihtiyaçlar doğrultusunda çalıĢmalar yürütmek asıl olandır. Bizim bu yardım çalıĢmalarımızda da bu 

yerel özellikler dikkate alınarak birtakım faaliyetler yürütülüyor. Bu özellikle Afrika‟da daha anlam taĢıyan bir konu. Bu bağlamda 

sömürünün, iklim koĢullarının ve iç savaĢların bir sonucu olarak Afrika‟da sorunlar maalesef kronikleĢmiĢ durumda. Uluslararası 

toplumun yirmi yıl önce kendi hâline terk ettiği Somali'de, 2011'de yaĢanan kuraklık ve açlık felaketi sonrası ilk devreye giren ülke 

Türkiye olmuĢ, ülkemizin yardımları Somali'de bir çığır açmıĢ ve bütün dünyanın dikkatini çekmiĢtir. Tabii, Afrika‟ya çok farklı 

sebeplerle yardım elini uzatan ülkeler, birtakım kuruluĢlar, STK‟ lar olduğunu biliyoruz. Bunların farklı amaçları olabiliyor, yeraltı 

kaynakları veya siyasi nüfuz mücadeleleri veya iĢte, misyonerlik faaliyetleri vesaire. Türkiye'nin bütün bu bölgelere Ģefkat ve yardım 

elini uzatmasının tek bir Ģeyi var, o da insani perspektiftir, insani duyarlılıktır.  

Değerli arkadaĢlar, Türkiye yükselen donör nitelemesine uygun olarak bu yıl resmî yardım miktarını artırarak 3,6 milyar dolara 

çıkarmıĢtır. 1992 yılından bu yana resmî kalkınma yardımlarını 40 kat artıran ve artırmaya devam eden Türkiye'nin çizdiği bu baĢarılı 

grafik uluslararası arenada da dikkat çekmektedir. 

Resmî kalkınma yardımının gayrisafi millî hasılaya bölünmesiyle hesaplanan bin yıl hedefi gerçekleĢme düzeyi 2014 yılında 

binde 45 olarak gerçekleĢmiĢtir. Türkiye, bu oran ile OECD Kalkınma Yardımları Komitesinde üye ülkelerin ortalaması olan binde 29'u 

geçmiĢ durumdadır. 

Kalkınma iĢ birliğinin en önemli enstrümanlarından olan TĠKA insanlığın ortak refahı için, devlet geleneğimiz, vakıf 

kültürümüz ve medeniyet değerlerimizden aldığı ilhamla, uluslararası iĢbirliğini geliĢtirmeye yönelik faaliyetlerine devam edecektir. 

Diğer bir kurumumuz, YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı, 21‟ inci yüzyılın ihtiyaçlarını iyi analiz eden Türkiye 

kamu diplomasisine ve diaspora çalıĢmalarına daha fazla önem vermeye baĢlamıĢ durumda. Bu çerçevede YTB kurulan bir kurum. 

BaĢkanlık, beĢ yıldır yurt dıĢındaki vatandaĢlar, soydaĢ ve akraba toplulukları, uluslararası öğrenciler ile bu alanda çalıĢmalar yapan 

sivil toplum kuruluĢlarına yönelik çalıĢmalar yürütüyor, bunları destekliyor, burslar veriyor, projelerine katkıda bulunuyor, yurt 

dıĢındaki vatandaĢlarımızın sorunlarıyla ilgileniyor. Yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımız yabancı düĢmanlığından Ġslamofobiya 

gençlik daireleri tarafından ellerinden alınan çocuklarımızdan aile birleĢimindeki sıkıntılara ve eğitime kadar çeĢitli sorunlarla karĢı 

karĢıya kalıyorlar. Burada vatandaĢlarımızın her zaman yanında olduğumuzun, her türlü sorunlarıyla ilgilendiğimizin bir ifadesi olarak 

mali destek programları baĢlatıldı. Bu programdan bazıları ayrımcılıkla mücadele, aktif yurttaĢlık ve eĢit katılım, herkes için adalet, çift 

dilliliği teĢvik, eğitim ve akademik destektir.  

Yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımız daha önce oylarını gümrük kapılarında kullanabilirken BaĢkanlığının 2011 yılında 

baĢlattığı çalıĢmalarla 2014 yılında yapılan CumhurbaĢkanlığı, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde en yakın konsoloslukta veya 

belirlenen tarihlerde gümrük kapılarında oylar kullanılmıĢtır ve yurt dıĢındaki vatandaĢlarımızın oy kullanma oranı giderek yüzde 

7‟ lerden 8‟ lerden yüzde 18‟e, daha sonra 37‟e, en son seçimde yüzde 45‟e çıkmıĢtır.  
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YTB YurtdıĢı Genç Liderler Programı yapıyor. Yurt dıĢında doğup büyüyen akademik eğitimlerine devam eden gençlerimize 

katkıda bulunuyor. Bu Ģekilde üç yılda 140 gencimiz bundan faydalandı. Gençlik Köprüleri Programı‟yla yurt dıĢında yaĢayan 

vatandaĢlarımızın, kardeĢlerimizin bir Ģekilde burayla gönül bağını devam ettirecek çalıĢmaları var. 2015 yılında Evliya Çelebi Gençlik 

Köprüleri kapsamında 9, Çanakkale 100‟üncü yıl Özel Destek Programı kapsamında 20 adet proje gerçekleĢtirildi. 2015 yılında 1.500 

öğrenci bu programlara katıldı. Yurt dıĢı vatandaĢlar araĢtırma destek bursları verildi. Ġslamofobi çalıĢtayı yapıldı. Avrupa‟da yükselen 

ayrımcılık Ġslamofobi raporu hazırlandı. Yurt dıĢı hukukçular buluĢması sağlandı. Bin yıllık komĢumuz Ermeniler, bir asırlık mesele 

demokratikleĢme sürecinde yeni yaklaĢımlar, “1915-2015” isimli kitap hazırlandı ve farklı dillerde yayımlandı.  

Yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın Türkiye‟deki iĢlemlerinde karĢılaĢtığı hukuki ve idari sorunlarla ilgili bir çözüm paketi 

hazırlandı. Burada 10 madde vardı, bunun 6‟sını attığımız adımlarla gerçekleĢtirdik. Kanun ve kanun değiĢikliği gerektiren ve idari 

düzenleme gereken 2 baĢlıkta da çalıĢmalar sürüyor. Neler oldu? Siz de yakından takip ediyorsunuz.  

Yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢların pasaport harçlarının 100 avroya düĢürülmesi, en fazla 100 avro olabilmesi, dövizli askerlik 

bedelinin 6 bin avrodan bin avroya düĢürülmesi, yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢların Türkiye'ye beraberlerinde getirdikleri araçların 

ülkemizde kalıĢ sürelerinin iki yıla çıkarılması, yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢların Türkiye seyahatlerinde yüzde 20 oranında aile 

indiriminden faydalanması, yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢların Türkiye'de mobil cihazIarına harç ücreti ödemeksizin dört ay 

kullanabilmelerinin sağlanması, yine bu vatandaĢlarımızın doğum yardımlarından faydalanması. Bunlar hayata geçirdiğimiz 

düzenlemeler. 

Mali destek programlarıyla soydaĢ ve akraba topluluklara iliĢkin projeler destekleniyor. Mevlana Kültürel EtkileĢim 

Programı‟nda 48, Gençlik GeliĢim Programı‟nda 13, Evliye Çelebi Programı‟nda 5 proje desteklendi.  

Bürokrasi akademisi çalıĢması, Balkan ülkeleri düĢünce kuruluĢları buluĢması, Orta Doğu düĢünce kuruluĢları buluĢması, Afrika 

düĢünce kuruluĢları buluĢması, tüm bu bölgelerdeki düĢünce kuruluĢları Türkiye‟ye davet edildi, bunlarla çalıĢtaylar yapıldı ve iliĢkiler 

daha da geliĢtirildi.  

Bunun yanında Vakıflar Genel Müdürlüğüyle birlikte birtakım envanter çalıĢmaları yapılıyor. Kırım Tatar Tarihî Eserleri 

Envanter Projesi, Kırım Sürgünü Sözlü Tarih ÇalıĢması, Ahıska sürgününün belgeselleĢtirilmesi çalıĢması gibi bir dizi çalıĢma yine 

akraba topluluklarla ilgili devam ediyor. 

Türkiye-Lübnan Dostluk Köprüsü: Lübnan‟da Türk Varlığı ve Osmanlı Mirası Raporu hazırlandı. Filistin‟ le ilgili Osmanlı 

arĢivleri belgelerinin katalog hâline getirilip uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin yanı sıra farklı dillere çevrilerek paylaĢılması da 

planlanıyor. 

Değerli BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; Türkiye'nin özellikle bir eğitim merkezi olması konusunda Türkiye Bursları 

uygulaması… Bu marka hâline gelen bir uygulama. 153 ülkeden 15 binden fazla uluslararası öğrenci 55 farklı Ģehirde 105 üniversitede 

öğrenim görüyor. 2014 yılında 176 ülkeden yaklaĢık 82 bin baĢvuru alan Türkiye Bursları, 2015 yılında 182 ülkeden yaklaĢık 155 bin 

baĢvuru almıĢtır. Maalesef, tabii, kontenjan 5 bin olduğu için 5 bin öğrenci burslandırılmıĢtır. Bu Ģekilde binlerce farklı ülkelerden 

öğrenciler Türkiye‟ye gelmekte, bunlar da kendi ülkelerinin genelde en baĢarılı öğrencileri olmakta ve Türkiye‟de eğitim gördükten 

sonra ülkelerine döndüklerinde âdeta bir Türkiye dostu olarak kamu diplomasimize de faydalı olmaktadır. Yine Türkçe eğitim 

çalıĢmaları var. TRT KıĢ Okulu, Osmanlı Dünyası Bahar Okulu, Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi gibi bir dizi 

çalıĢmayı da YTB devam ettiriyor. 

2011 yılından itibaren 70‟ in üzerinde ülkede 771 proje desteklenerek baĢvuru sahiplerine 72 milyon lira destek sağlandı. Toplam 

destek tutarı 21,3 milyon olmuĢtur. YTB sivil toplum destekleri de uygulanmaktadır.  

2016 yılı bütçesinde 11 milyon 518 bin Türk lirası personel gideri, 1 milyon 772 bin Türk lirası Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

devlet primi giderleri, 18 milyon 227 bin Türk lirası mal ve hizmet alımları, 213 milyon 519 bin Türk lirası cari transferler, 2 milyon 

655 bin Türk lirası sermaye giderleri olmak üzere toplam 247 milyon 691 bin Türk lirası ödenek talep edilmiĢtir. 

Sayın BaĢkan, değerli Komisyonu üyeleri; BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı faaliyetleri hakkında da kısaca 

bilgi vermek istiyorum. Misyonunu afetlere dirençli toplum oluĢturma Ģeklinde belirleyen AFAD bu misyonu ulaĢmak için sürekli  

geliĢen ve öğrenen kurum olarak risk odaklı bütünleĢik afet yönetimi sistemi kurmak, afet yönetimi standartlarını yaygınlaĢtırmak, 

afetlere hazırlık için eğitim seferberliği baĢlatmak, uluslararası alanda öncü kuruluĢ olmak yolunda önemli mesafeler kat etti. 5 kıtada 

51 ülkede faaliyet gösteriyor, insani yardım yapıyor. 

AFAD, yaygın olarak müdahale eksenli bir kurum olarak bilinmektedir. Ancak AFAD, felaketler baĢa geldiğinde müdahalede 

bulunma üzerine kurulu afet yönetim politikalarını geçmiĢte bırakmıĢ, afetler henüz gerçekleĢmeden önlemeye çalıĢan Afet Risk 

Yönetimi Sistemi‟ni ülkemizde uygulamaya geçirmiĢtir. Zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileĢtirme evrelerinden oluĢan ve 

BütünleĢik Afet Yönetim Sistemi olarak adlandırılan modelle AFAD; afet öncesi hazırlık, planlama ve risk azal tma çalıĢmaları, eğitim 

ve bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve kesintisiz haberleĢme projeleriyle afet zararlarını en aza indirmeye çalıĢmaktadır. 

Ülkemizi afet alanında sıfırıncı dakika hazırlıyoruz.  

Türkiye Afet Müdahale Planı hazırladık. Bunun alt baĢlıkları hizmet grupları, koordinasyon birimleri kimin hangi rolü 

üstleneceği bununla ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı, strateji belgeleri hazırlanmıĢtır. Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi‟yle 

coğrafi bilgi sistemleri üzerine inĢa edilmiĢ… 
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BaĢkanım, yalnız benim konsantrasyonum bozuluyor, bilmiyorum sizinkiler nasıl. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın Bakan, biz sizden önce çok oturumda bu uyarıyı yapıyoruz. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Neyse ben yapınca belki değiĢir. 

Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi‟yle coğrafi bilgi sistemleri üzerine inĢa edilmiĢ, erken uyarı ve tahmin yapabilen, 

modelleme simülasyonlarla risk yönetimi gerçekleĢtirebilen, afet anında tüm kaynakları etkin bir Ģekilde yönetebilen karar destek 

mekanizmalarına sahip bir sistem oluĢturuyoruz. Barınma merkezlerini yönetebileceğimiz Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi, 

Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi, Mekânsal Bilgi Sistemi, Olay Komuta Sistemi, Afet Sonrası Görüntü Alma ve ĠĢletme Sistemi gibi 

bir dizi sistem hayata geçirilmektedir. Deprem Erken Uyarı Ön Hasar Tahmini Projesi de baĢlamıĢtır. 

Kesintisiz Ve Güvenli HaberleĢme Sistemi… Bu özellikle afetlerden sonraki iletiĢimi sağlayabilmek açısından önemli. 

Afetlerden barınma ihtiyacının karĢılanması için de çalıĢmalarımız devam ediyor. Afet ve acil durumlarda öncelikli olarak ihtiyaç 

duyulan çadır stokumuz artırıldı. Türk aile tipine göre 110 bin çadır stokuna ulaĢtık. Türkiye afetselliğine göre 15 bölgeye ayırdık. 

Toplam 27 lojistik merkez kurma çalıĢmasına baĢladık. Bu kapsamda 22 adet ilde depo kurulumu çalıĢmalarını tamamladık ve depoları 

iĢletmeye açtık.  

2015 yılının on bir ayında gerçekleĢen diğer müdahale faaliyetlerinden de bahsetmek istiyorum. 2015 yılın on bir ayında 1.327 

afet ve acil durum olayına 6.721 personelle müdahale edilmiĢ, 9.068 vatandaĢımız sağ olarak kurtarılmıĢ, ölen 636 vatandaĢın 

cenazeleri yetkililere teslim edilmiĢtir. Ülkemizin müdahale kapasitesini geliĢtirmek için 101 adet orta tonajlı arama ve kurtarma 

aracının malzemeleriyle birlikte alımı sağlanarak 81 il AFAD müdürlüğüne dağıtımı yapılmıĢtır, toplam maliyeti 48.5 milyondur. 

Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Türkiye Afet Yönetimi Çerçeve Belgesi hazırlanmıĢtır. BütünleĢik Afet Tehlike Haritalarının 

Hazırlanması yani bir harita üzerinde Türkiye'de yaĢanabilecek bütün doğal afetler ve diğer riskleri kapsayacak Ģekilde, deprem 

haritasının güncellenmesiyle ilgili bir çalıĢma da yapılmaktadır. Tabii, bilimsel teknolojik geliĢmeler paralelinde bunun da 

yenilenmesiyle ilgili çalıĢmalar yapılmaktadır. Türkiye Afete Duyarlı YerleĢime Uygunluk Projesi, afete maruz bölgenin 

koordinatlandırılması, afet arĢivi, Türkiye afet bilgi bankası gibi çalıĢmalar yürütülmektedir. 

Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi hazırlanmıĢtır. 

2012‟de yürürlüğe giren Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı da risk azaltma faaliyetlerimizde önemli bir yer tutmaktadır.  

AFAD, ülkemizdeki en büyük ve geliĢmiĢ 776 istasyondan oluĢan deprem gözlem ağını baĢarıyla, 7/24 kesintisiz olarak 

çalıĢtırmaktadır. Türkiye Deprem Veri Merkezi de hayata geçirilmiĢtir.  

Afete hazır aile, afete hazır okul, afete hazır iĢ yeri kapsamında binlerce, yüzbinlerce kiĢiye, kuruma, okula iĢ yerine eğitim 

verilmiĢtir. 

260 binin üzerinde, biliyorsunuz, Türkiye‟de kamplarımızda, geçici barınma merkezlerimizde kalan Suriyeli var, yaklaĢık 270 

bin. Onun dıĢında, yani bu 25 geçici barınma merkezinin dıĢında da yaklaĢık 2 milyon 300 bin civarında Türkiye‟nin farklı Ģehirlerinde 

Suriyeli kardeĢlerimiz var. Yani toplamda, bugün itibarıyla, biyometrik kayıt sistemine giren 2 milyon 541 bin Suriyeli Türkiye‟de 

bulunmaktadır. Bunların her türlü meselesiyle, özellikle geçici barınma merkezlerinde kalanların tüm sorunlarıyla eğitim, sağlık vesaire 

ilgilenilmekte, diğerlerinde önemli meseleleri sağlık, eğitim, bu konularda elimizde gelen çaba gösterilmektedir. 

Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi BirleĢmiĢ Milletler düzeyinde birincilik ödülüne layık görülmüĢtür. Gerçekten, bu geçici 

barınma merkezleri bütün yabancı heyetler tarafından da ziyaret edilmektedir. BM standartlarının çok üstünde bir hayat kalitesi 

olduğuna dönük bir kabul söz konusudur. Bugüne kadar da 8 milyar dolar civarında bu Suriyeli kardeĢlerimiz için bir harcama 

yapılmıĢtır. 

Geçici barınma merkezlerinde kurduğumuz 15 sahra hastanesinde sağlık hizmeti veriliyor. Bugüne kadar kamp içi, kamp 

dıĢında 10 milyon 30 bin poliklinik hizmeti sunuldu. 419 bin yatan yastaya hizmet verildi, 294 bin cerrahi müdahale yapıldı. Toplamda 

yaklaĢık 150 bin bebek Türkiye‟de dünyaya geldi. 

Kamplarımızdaki Suriyeli çocuk ve gençlerin eğitimi konusunda da çalıĢmalar var. Hem kampta kurulan eğitim imkânlarıyla -

burada birtakım veriler var ama ben kabaca söyleyeyim- yaklaĢık 700 bin civarında eğitim yaĢında, öğrenim yaĢında çocuğumuz var 

Suriye‟den gelen. Bunların yaklaĢık Ģu anda 290-300 bini eğitim sistemi içerisinde girmiĢ durumda. Bu yıl hedefimiz 460 bin ama 

bütün bu öğrenim yaĢındaki çocukların eğitim sistemi içerisine alınmasıyla ilgili de gerçekten çok hummalı bir çalıĢma yürütüyoruz.  

Türkiye‟ye Suriye‟den ve Irak‟ tan gelen Türkmenler var, AFAD koordinasyonunda misafir ediyoruz buradaki kardeĢlerimizi de. 

Özellikle 9.416‟sı Bayır Bucak‟ tan gelen, toplamda 56.757 Türkmen Türkiye‟de bulunuyor. Suriye‟den gelen Türkmenlerin tamamı 

21.006 kiĢidir. Buna eki olarak 9.391 Iraklı Türkmen de AFAD barınma merkezlerinde kalıyor. Irak Türkmenlerine AFAD 

koordinasyonunda 225 insani yardım tırıyla gıda, çadır, hijyen gereçleri, ilaç ve tıbbi yardım malzemeleri gönderilmiĢtir.  

AFAD ile yardım yapılan ülke konumundan dünyanın her ülkesine yardım yapan ülke konumuna geldik ve dünyanın dört bir 

yanında bugün AFAD insani kurtarma operasyonlarına, müdahalelerine katılmaktadır. Irak‟ ta yaĢanan insani kriz nedeniyle, sıfır 

noktasında, AFAD, Ġnsani Yardım Dağıtım Merkezi üzerinden bugüne kadar 80 binden fazla gıda kolisi, yüzlerce ton kuru gıda, 

yaklaĢık 9 bin çadır, 354 konteyner, 25 bin battaniye, muhtelif barınma malzemeleri, hijyen malzemeleri, bebek maması, ilaç ve tıbbi 

malzemelerden oluĢan 760 tırlık insani yardım göndermiĢ -Türkmenler, Ezidiler, Kürtler, Araplar- ihtiyaç sahiplerine gönderilmiĢtir. 
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Burada 3 kamp kurduk, yani Irak içinde 3 barınma merkezi kurduk, 35 bin kiĢi kapasiteli. Burada hem Türkmenler hem Ezidiler, 

Araplar, ihtiyacı olanlar kalabiliyorlar ve 75 milyon Türk lirası burada harcama yapıldı.  

Onun ötesinde, 2011 yılından beri 43,5 bin ton un yardımı Gazze‟ye yapıldı, her yıl bu artarak devam ediyor. Gazze faaliyetleri 

için 25,8 milyon lira harcama yapılmıĢtır. 

Türkiye kendisine sığınan milyonlarca insana insanlık ve kardeĢlik onuruna yaraĢır Ģekilde yardım ediyor ve insani yardımlarda 

Türkiye dünyada genelde ilk üç sıraya giriyor. Gayrisafi yurt içi hasılaya oranla birinci olabiliyor, Amerika ve Ġngiltere‟den sonra total 

yardımda üçüncü sırada yer alabiliyor. 2014‟ te 6,5 milyar dolar civarında toplam kalkınma yardımı Türkiye‟nin yani STK‟ lar vesaire 

diğerleriyle birlikte. 

Mayıs ayında Türkiye‟de Dünya Ġnsani Yardım Zirvesi yapılacak yani BirleĢmiĢ Milletlerin lider hükûmet ve devlet baĢkanları 

düzeyinde yapacakları ilk Dünya Ġnsani Yardım Zirvesi inĢallah 23-24 Mayıs tarihlerinde Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilecek.  

Evet, 17 Mayıs 2014 tarihli Genelge ile Soma kazazedelerine yardım kampanyası baĢlatılmıĢtı; 53,1 milyon lira destek 

birikmiĢti, bu da 301 iĢçi ailemizin ailelerine eĢit Ģekilde dağıtıldı. Van depremiyle ilgili çalıĢmaları biliyorsunuz, burada 5 milyar 

civarında bir harcama yapıldı. Hem TOKĠ eliyle 17.489 konut, köylerimizde de evini yapana yardım kapsamında 7.592 konut olarak, 

toplamında 25.081 konut inĢa edilmiĢ oldu ve bütün bu kardeĢlerimizin burada yaraları sarılmaya çalıĢıldı. 

Bunun ötesinde bakarsak, 2016 yılıyla ilgili personel maaĢları, kurumsal nitelikteki cari harcamalar için taĢra teĢkilatı dahil 

677,9 milyon lira, temel olarak yurt içi ve yurt dıĢı acil yardım ödenekleri 114 milyon lira, afetlerden zarar gören hak sahiplerine borç 

verme ödeneği 180,2 milyon lira, konut ve yardım projeleri için ise 374.264.000 lira olmak üzere… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Bakan, ilave süre vereyim.  

Buyurunuz.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – 1 milyar 52 milyon 242 bin liralık bir bütçesi bulunmaktadır.  

Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Vakıflar Genel Müdürlüğü… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Orayı biraz uzatın Sayın Bakan.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Öyle mi?  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Orası öyle iki, üç dakikaya sığmaz. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Tamam, nasıl istiyorsanız, o zaman hepsini okurum bu metnin.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Okumayın da önemli yerleri söyleyin.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Evet, Vakıflar Genel Müdürlüğü tanımı, tarihimizle, 

bugünümüzle ve geleceğimizle ilgili olarak değerli bir gerçeği en zarif Ģekilde ifade etmektedir. Bu ifade; Allah rızasından baĢka hiçbir 

beklenti olmaksızın, iyilikte yarıĢan ecdadımızın yüzyıllara sirayet eden duyarlılıklarının, yüksek bilincin vakıf yoluyla bugüne 

yansıyor olmasıdır.  

Vakıf yoluyla vücuda gelmiĢ eserlerin her biri ecdadımızın yadigârıdır. Genel Müdürlüğümüz vakıf eserlerimizi yine vakıf 

Ģuuruyla korumakta, bugünün Ģartları içinde yatırımlar yaparak gelirlerimizi arttırmakta, vakfiyelerde yer alan sosyal hizmetleri özenle 

gerçekleĢtirmek gayretiyle yasal sorumlulukları dâhilinde çalıĢmalar yapmaktadır. 

Yöneticisi hayatta olmayan 52 bin mazbut vakıf var Genel Müdürlük tarafından temsil edilen. Ayrıca, soydan gelenlerce 

yönetilen 265 mülhak vakfın, kendi cemaatlerince yönetilen 167 cemaat vakfının ve Türk Medeni Kanunu‟na göre kurulan 5.008 yeni 

vakfın çeĢitli iĢ ve iĢlemleriyle denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor.  

KarĢılıksız iyilik etmek Ģuuru ile gittiği her yere vakıf yoluyla sayısız hizmet götüren ecdadımız; camiler, mescitler, hanlar, 

hamamlar, kervansaraylar, imaretler, darüĢĢifalar, külliyeler yapmıĢtır. Türkiye sınırları dıĢında da bunlar vardır. Bunları ayağa 

kaldırmak, restore etmek, bu vakıf Ģuurunu yeniden diriltmek, ecdat yadigârı eserlere de topluluklara da sahip çıkmak, vakıf kültür 

varlıkları, bütün bunlara sahip çıkmak Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır. Eski eserlerin bakımı, onarımı, restorasyonu gerçekten 

itinayla yürütülüyor ve buradaki yeni kuĢaklarla, eski kuĢaklar arasında Türkiye‟deki topluluklarla özellikle Balkanlar, Orta Doğu, 

Osmanlı hinterlandında olan diğer topluluklar arasında dostluk köprüsü oluĢturma açısından da bu önemli bir misyon görmüĢ oluyor.  

2003-2015 yılları arasında il ve bölge ayırımı yapılmaksızın 4.500 vakıf eseri onarılmıĢtır. Bunlar arasında, Edirne Hasan Sezai 

Dergâhı, Ġstanbul BeĢiktaĢ Küçük Mecidiye Camii, Edirne Büyük Sinagogu, Edirne Merkez Kazasker Salih Mescidi, MuĢ Merkez Ulu 

Camii, Malatya Arapgir ġakirpaĢa Camii, Adıyaman Merkez Abuzer Gaffari Türbesi, Kocaeli Gebze Çoban Mustafa PaĢa Camii ve 

Külliyesi, Mardin Nusaybin Zeynel Abidin Camii gibi Türkiye‟nin dört bir yanında bu esereler onarılmıĢtır, ayağa kaldırılmıĢtır.  

Yine, Van depreminde tamamen yıkılan Merkezdeki AĢağı NorĢin ve Hafıziye camilerinin yeniden inĢa çalıĢmaları 

tamamlanmıĢtır.  

Vakıfların vakfiyelerine uygun Ģekilde devam edebilmeleri, vakfiyede ne yazıldıysa Ģu anki bu vakıfların bu amaçlar 

çerçevesinde, bu hedeflere doğru yol yürüyebilmesi… Bu da en büyük hassasiyet gösterdiğimiz konulardan bir tanesindir. 

Her ay 15 kalemden oluĢan kuru gıda paketlerini bugün 80 il merkezinde 20.315 ihtiyaç sahibi aileye gönderiyoruz. Eyüp 

imaretinde 2 bin kiĢiye sıcak yemek veriliyor. 275 ton kavurma dağıtımı 2015 yılı içerisinde yapıldı. Muhtaç engelliler ve yetim 

çocuklara aylık veriliyor. Onun ötesinde, muhtaç kadrosu 5 bin kiĢi. Muhtaç kiĢilere 520 lira aylık ödeniyor. 2016‟da muhtaç aylığı 556 
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lira olacak. Ġlk, ortaöğrenim öğrencilerine burs veriliyor; 15 bin öğrenciye 60 lira, yükseköğrenim öğrencilerine -5 bin öğrencimize burs 

veriliyordu, bunu 6 bine çıkaracağız- 200 lira. Yani “akar”  denilen bu eserlerden meydana gelen gelirlerle bütün bu hizmetler verilmeye 

çalıĢılıyor. 

Tabii, son dönemde sosyal devlet ilkesi gereği Hükûmetimiz çok önemli adımlar attı yani sağlık alanında, diğer… Sosyal devlet 

olarak çok fazla yardım veriyor, iĢte bütün bu sağlık giderleri karĢılanıyor. Yani, geçmiĢte vakıfların yaptığı birçok Ģeyi bugün aslında 

devlet yaptığı için Vakıflar Genel Müdürlüğü de biraz zorlanıyor açıkçası. Yani, bu vakıf ruhuna uygun olarak bu faaliyetleri  

yapabilmek için, bunun için, Türkiye‟de farklı yerlerde iĢte insani yardım odası meselesine odaklanıyor, dezavantajlı gurupları biraz 

daha desteklemeye çalıĢıyor veya Osmanlı hinterlandında bulunan ecdat yadigârı eserleri veya toplulukları bir Ģekilde nasıl ihya 

edebiliriz diye birtakım çalıĢmalara da yönelmiĢ durumda, kısaca bu Ģekilde bahsedebiliriz. Bunun ötesinde, tabii, bu bahsettiğim 

çerçevede, kuru gıda yardımını iĢte Kıbrıs‟a, Makedonya‟ya, Kosova‟ya, Bosna‟ya, birçok yere de vakıflar gönderiyor. 

2016 bütçesi personel giderleri 96,2 milyon, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim gideri 15,9 milyon, mal ve hizmet alımı 

96,6 milyon, cari transferler 36,4 milyon, sermaye giderleri 238,9 milyon lira olmak üzere, toplam 484 milyon 238 bin lira olarak 

öngörülmüĢtür.  

Sayın BaĢkan, değerli komisyon üyeleri; uhdemizde bulunan kurumların 2016 mali yılı bütçe sunuĢunun sonuna gelmiĢ 

bulunuyorum. Sözlerime son verirken idarelerimizin bütçe ve kesin hesap görüĢmelerine katkılarınız ve gösterdiğiniz, göstereceğiniz 

ilgi için Sayın BaĢbakanımız, Hükûmetimiz ve Ģahsım adına hepinize çok teĢekkür ediyorum.  

Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.  

BAġKAN – BaĢbakan Yardımcımız Sayın Yalçın Akdoğan‟a sunum için teĢekkür ediyorum.  

ġimdi, sunumunu yapmak üzere, Değerli BaĢbakan Yardımcımız Sayın Tuğrul TürkeĢ‟e söz veriyorum.  

Sayın TürkeĢ süreniz otuz dakikadır, buyurun lütfen.  

2.- Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş’ in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı 

Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve yüksek kuruma 

bağlı kurumların 2016 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüĢülmesi vesilesiyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürkçü düĢünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini 

ve Türk dilini bilimsel yoldan araĢtırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın 

134'üncü maddesi gereği kurulmuĢtur. Yüksek kurum; Atatürk AraĢtırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk 

Kültür Merkezinden oluĢmaktadır. 

Yüksek kurumun 2015 yılı içinde yaptığı ve 2016 yılı bütçesiyle gerçekleĢtirmeyi planladığı faaliyetlerden kısaca söz etmek 

istiyorum. 

Sayın BaĢkan ve değerli üyeler; sosyal ve beĢeri bilimler alanında bilimsel araĢtırmalarla elde edilen özgün bilgileri paydaĢlarına 

ve ilgililerine elektronik ortamda sunmak amacıyla BütünleĢik Bilgi Sistemi oluĢturulmuĢtur. 

Bu sistemle kurumlarımızın kütüphane, arĢiv ve dokümantasyon merkezlerinin Genel Ağ üzerinde birleĢtirilmesi 

amaçlanmaktadır. Ülkemiz için önem ve öncelik arz eden bell i konularda veri tabanı tasarımları ve yazılımları gerçekleĢtirilerek bu 

çalıĢmalar mevcut ulusal ve uluslararası sistemlere entegre edilecektir. 

2015 yılında BütünleĢik Bilgi Sistemi kapsamında geliĢtirilen uygulamalardan bazılarını sizlerle paylaĢmak isterim. 

Mobil Sözlük Uygulaması: Türk Dil Kurumu tarafından daha geniĢ kitlelere hizmet verilebilmesi amacıyla 2015 yılında 

Android ve IOS sistemleri için geliĢtirilen sözlük uygulamalarının 2016 yılında kullanıma sunulması hedeflenmektedir. 

Burs Sistemi: Kurumlara gelen burs baĢvuru taleplerinin hızlı ve güvenli bir Ģekilde alınarak takip ve koordine edilebilmesi 

amacıyla geliĢtirilmiĢ bir sistemdir. Bu sistemle sosyal ve beĢeri bilimler alanında çalıĢma yapan bursiyerlerin ortak bir platform 

üzerinde toplanarak bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerine katkıda bulunmaları sağlanmıĢtır. 

Yayın Dağıtım ve SatıĢ Sistemi: Kurumlarımıza ait yayınların, satıĢ ve ücretsiz dağıtımının stoklanmasından son kullanıcıya 

ulaĢtırılmasına kadar geçirdiği tüm süreçlerde daha hızlı, verimli ve güvenli bir Ģekilde takip ve koordine edilebilmesi amacıyla 

geliĢtirilmiĢ bir sistemdir. 

Bilimsel Proje ve Destek Sistemi: Kurumlarımızın desteklemiĢ oldukları projelere ait bütün bilgilerin yer aldığı ve baĢvuru 

taleplerinin hızlı, verimli ve güvenli bir Ģekilde alınmasını, takip ve koordine edilmesini amaçlayan bir sistemdir. 

AraĢtırmacı Bilgi Sistemi: Sosyal ve beĢeri bilimler alanında çalıĢma yapan akademisyenlerin ortak bir platform üzerinde 

toplanarak bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlayan bir sistemdir. 

Bilimsel Etkinlik Sistemi: Kurumlarımızın yurt içinde ve yurt dıĢında yürüttüğü veya desteklediği konferans, söyleĢi, çalıĢtay, 

kongre, kurultay ve benzeri etkinliklerin çevrimiçi olarak yönetim ve takip iĢlemlerinin yapılması amacıyla geliĢtirilen bir sistemdir. 

Ġnsan Kaynakları Bilgi Sistemi: Ġnsan kaynakları yönetimi ile atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük iĢlemlerinin anlık 

olarak takip edilmesi amacıyla geliĢtirilen bir sistemdir. 
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Yayım Takip Sistemi: Kurumlarımızın bastıkları makale, kitap ve benzeri eserlerin baĢvuru sürecinden basımına kadar geçirdiği  

aĢamaların takip edilerek koordineli bir Ģekilde yönetilmesi amacıyla geliĢtirilmiĢ bir sistemdir. 

Yönetim Kurulu Sistemi: Yönetim kurulu toplantılarının daha hızlı ve verimli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi ve takip edilmesi 

amacıyla geliĢtirilmiĢ bir sistemdir. 

Yönetim Bilgi Sistemi: Yöneticilerin doğru kararlar vermesini kolaylaĢtırabilmek amacıyla bütünleĢik bilgi sistemine ait alt 

sistemlerden elde edilen veriler doğrultusunda raporlama ve istatistiksel bilgiler sunan bir sistemdir. 

Sayın BaĢkan ve değerli üyeler; yüksek kurum ve yüksek kuruma bağlı kurumlar 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟yle 

yeniden yapılandırılarak görev alanlarının da daha etkin konuma gelmesiyle personel sayısı artmıĢ ve fiziksel yapı yetersiz hâle 

gelmiĢtir. 

Bu bağlamda, söz konusu eksikliklerin giderilmesi ve tek bir yerleĢke içinde hizmet verilebilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığına tahsisli 29.173 ada 1 parsel numaralı taĢınmazın EskiĢehir Yolu tarafından 68.350 metrekarelik kısmı 2014 

yılı içerisinde yüksek kurum adına iki yıl süreyle Maliye Bakanlığı tarafından ön tahsisi yapılmıĢtır. 

YerleĢke inĢaatı ile ilgili hazırlanan 48.725 metrekarelik kapalı alana sahip proje, 2015 yılı yatırım programına dâhil edilmiĢ 

olup tesis/bina inĢaatına baĢlanmasıyla söz konusu taĢınmazın kesin tahsisi yapılacaktır. BaĢbakanlıktan inĢaat izni alınmıĢ ve avan 

projesi ihalesi yapılmıĢ olup proje yüklenici firma tarafından Kuruma teslim edilmiĢtir. YerleĢke inĢaatına bir an önce baĢlanabilmesi 

için gerekli çalıĢmalar devam etmektedir. 

Her yıl olduğu gibi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Toplantısı -Devlet Töreni- ile ilgili organizasyon 2016 yılında ve gelecek yıllarda 

da yapılmaya devam edilecektir. 

Yüksek kurum, 2011 yılından itibaren bünyesinde yer alan kurumların kendi amaç ve ilkelerine uygun konularda bilgi 

üretilmesini teĢvik etmek amacıyla yurt içinde ve yurt dıĢında eğitim ve araĢtırma yapacak kiĢilere verilen bursların takibini ve 

yürütülmesini sağlamaktadır. 

Bu kapsamda, bağlı kurumlarca 2015 yılında 130 lisans, 93 yüksek lisans, 89 doktora ve 7 doktora sonrası olmak üzere toplam 

319 burs verilmiĢtir. 2016 yılında 130 lisans, 91 yüksek lisans, 41 doktora ve 10 doktora sonrası araĢtırma bursu olmak üzere toplam 

272 bursiyere daha destek verilmesi planlanmaktadır. 

Kurumlarımızca 2015 yılında üniversitelere, kütüphanelere ve kamu kurumlarına yurt içinde ve yurt dıĢında toplam 105.276 

adet eser, 23.488 adet süreli yayın ücretsiz dağıtılmıĢtır. 2016 yılında da ücretsiz eser dağıtılmasına devam edilecektir. 

Yüksek kurum, bünyesindeki kurumların Türk dili, tarihî, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde gerçekleĢtirdiği 

kongre, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinliklerin yürütülmesine katkı vermekte ve etkinliklerin 

koordinasyonunu sağlamaktadır. 

2016 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu için, ekonomik sınıflandırmaya göre, personel giderleri 5 milyon 575 

bin lira, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri 881 bin lira, mal ve hizmet alım giderleri 4 milyon 589 bin lira, cari transferler 

335 bin lira, sermaye giderleri 424 bin lira olmak üzere, toplam ödenek 11 milyon 704 bin lira olarak öngörülmüĢtür. 

Sayın BaĢkan ve değerli üyeler; konuĢmamın bundan sonraki bölümünde yüksek kurum bünyesinde yer alan kurumların 2015 

yılı içinde yaptıkları faaliyetler ve 2016 yılı bütçesi ile gerçekleĢtirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi vermek istiyorum. 

Atatürk AraĢtırma Merkezi, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟yle yeniden yapılandırılmıĢ olup yüksek kurumun 

kuruluĢuna dâhil bir kurumdur. “Atatürk ve eseri hakkında bilimsel araĢtırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını yaymak”  misyonu 

ile faaliyet göstermektedir. 

Merkezimiz kurulduğu günden bugüne kadar bilim ve kültür hayatına önemli katkılarda bulunmuĢtur. KuruluĢ amacı 

doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, sempozyumlar, paneller, çalıĢtaylar ve konferanslar düzenlemiĢ, süreli ve 

süresiz yayınlar yapmıĢ, özgün bilginin üretilmesi amacıyla araĢtırma bursları vermiĢtir, bundan sonra da vermeye devam edecektir. 

Atatürk AraĢtırma Merkezi 2015 yılında, 2015 yılı Kasım ayı sonuna kadar merkezimizin tek baĢına ve ortaklaĢa düzenlediği 

veya desteklediği toplam 10 bilimsel etkinlik gerçekleĢtirmiĢtir. Bu etkinliklerden bazıları: Çanakkale Valiliği, Çanakkale On Sekiz 

Mart Üniversitesi ve Avustralya Monash Üniversitesi iĢ birliği ile 21-25 Mayıs 2015 tarihinde Çanakkale'de 100‟üncü Yılında 

Çanakkale SavaĢları Uluslararası Kongresi düzenlenmiĢtir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluĢunda ve bugünlere geliĢinde liderlik yapmıĢ Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun "En büyük 

eserimdir." dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yönleriyle araĢtırılmasına, tam ve doğru Ģekilde anlaĢılmasına katkıda bulunmak, 

cumhuriyetin kuruluĢ ve geliĢme sürecindeki olayların bugüne olan etkilerini ve geleceği Ģekillendirmedeki olası rollerini bi limsel 

yaklaĢımla irdelemek, bunun sonucunda elde edilen bilgi, belge, yorum ve sentezleri Türk ve dünya kamuoyuna sunmak amacıyla dört 

yılda bir olmak üzere Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlenmektedir. Merkezimiz ve Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Tarih 

Enstitüsü iĢ birliği çerçevesinde 13-15 Ekim 2015 tarihinde Azerbaycan'ın Gence Ģehrinde 14 ülkeden 86 katılımcının bildirilerini 

sunduğu VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi‟ni gerçekleĢtirilmiĢtir. Kongrede Devlet ArĢivlerinin katkılarıyla “Osmanlı Belgelerinde 

Kafkasya ve Ötesi”  konulu serginin açılıĢı yapılmıĢtır. 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü iĢ birliği ile 5-7 Kasım 2015 tarihinde Iğdır'da “Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır”  konulu 

sempozyum düzenlenmiĢtir. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü iĢ birliği ile Ġzmir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik 

ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu 26-28 Kasım 2015 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2016 yılında Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü iĢ birliği ile hazırlanan "Türk Devletleri" ve "Türk 

MeĢhurları" adlı eserlerin redaksiyon çalıĢmaları toplantısı ve 4 uluslararası sempozyum planlanmaktadır. Ayrıca, Balkan ülkelerine 

araĢtırma ve inceleme gezisi düzenlenecektir. 

2015 yılında kuruluĢ amacına uygun olarak 36 yeni yayın, 5 tıpkıbasım ve süreli yayın olan "ATAM" dergisinin 87‟nci ve 

88‟ inci sayıları yayımlanmıĢtır, 2016 yılında 25 yeni eser yayımlanacaktır. 

Merkezimiz tarafından 2015 yılında üniversitelere, kütüphanelere ve kamu kurumlarına yurt içinde ve yurt dıĢında toplam 

32.283 adet eser, 3.314 adet süreli yayın ücretsiz dağıtılmıĢtır. 2016 yılında da ücretsiz eser dağıtılmasına devam edilecektir. 

Atatürk AraĢtırma Merkezi, kitap ve süreli yayınlara sahip ihtisas kütüphanesi, e-mağaza, kitap satıĢ bürosu ile araĢtırmacı ve 

okuyuculara hizmet vermekte, kitap fuarları ve üniversitelerde yayın satıĢ ve tanıtım faaliyetlerine devam etmektedir. 

Kurumumuzca 2015 yılında 1 yüksek lisans, 2 doktora olmak üzere toplam 3 bursiyere burs verilmiĢtir. 2016 yılında 1 yüksek 

lisans ve 1 doktora olmak üzere toplam 2 bursiyere daha burs verilmesi planlanmıĢtır. 

2016 yılında Atatürk AraĢtırma Merkezi için, ekonomik sınıflandırmaya göre, personel giderleri 2 milyon 215 bin lira, sosyal 

güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 352 bin lira, mal ve hizmet alım giderleri 2 milyon 88 bin lira, cari transferler 270 bin lira, 

toplam 4 milyon 925 bin lira öngörülmüĢtür. 

2 Temmuz 1932 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile kurulan Türk Dil Kurumu, Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları 

üzerine bilimsel araĢtırmalar yapmak; Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak özleĢmesini, geliĢmesini ve her alanda 

doğru, güzel ve etkili kullanılmasını sağlamak misyonu ile faaliyet göstermektedir. 

Türk Dil Kurumunun faaliyetlerinin baĢında bilim çalıĢmalarının desteklenmesi; derleme, tarama ve terim çalıĢmalarının 

geniĢletilerek planlı bir Ģekilde sürdürülmesi; farklı bilim dallarından birçok uzmanın katıldığı bir Türkçe sözlük çalıĢma grubu 

oluĢturularak günlük ve tarihî metinlerin taranması ve tanımlamaya yönelik çalıĢmaların sürekliliğinin sağlanması öne çıkmaktadır. 

Türk Dil Kurumu, 2015 yılında Türk Dili ile ilgili Yabancı Dillerdeki Temel Eserlerin Tercüme Edilmesi Projesi, yurt dıĢında 

Türklük bilimi alanında yayımlanmıĢ çok bilinen yabancı dillerin yanı sıra, daha az bilinen yabancı dillerde kaleme alınmıĢ eserlerle dil 

bilgisi, dil iliĢkileri, edebiyat, halk bilimi alanlarındaki önemli eserlerin Türkçeye çevrilmesini sağlayarak, bu alanlarda yapılacak 

çalıĢmalara katkı sağlamayı ve eserlerin daha geniĢ okuyucu kitlesine ulaĢmasını hedeflemektedir. 

Proje kapsamında bugüne kadar 8 eser yayımlanmıĢ, 17 makalenin çevirisi tamamlanmıĢ olup 18 eserin ve 43 makalenin de 

çeviri çalıĢmalarına devam edilmektedir. 

Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi -Etimoloji- Sözlüğü Projesi, Türkiye Türkçesinin güncel söz varlığında yer alan 

sözcüklerinin köken bilgisi araĢtırmalarını yapmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında sözcüklerin kökenleri eldeki en eski 

kaynaklardaki biçimlerine, bunların tarih boyunca geçirdikleri değiĢmelere, varsa iliĢkide bulunulan dillerdeki biçimlerine kadar 

uzanılarak değerlendirilecek, aynı geliĢmeleri gösteren benzer yapıdaki öğelerle koĢutluk kurularak temel sözcüğün kökeni 

aydınlatılması hedeflenmektedir. 

2015 yılında kurumumuzun tek baĢına ve ortaklaĢa düzenlediği veya desteklediği toplam 30 bilimsel etkinlik 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu etkinliklerden bazıları: Türk Dil Kurumu Sözlük Kolu tarafından düzenlenen Büyük Türkçe Sözlük ÇalıĢma 

Toplantısı -Köken Bilgisi- 9-10-11 Mart 2015 tarihinde Ankara'da yapılmıĢtır. GeçmiĢten Günümüze Türklerde Mezar TaĢı Sözleri 

konulu konferans, 22 Mayıs 2015 tarihinde Türk Dil Kurumu Konferans Salonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Türk Dil Kurumu Dil Bilimi ve 

Dil Bilgisi Kolu tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde Türk dil bilgisi toplantılarının üçüncüsü olan Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Terimlerinin 

Sorunları Sempozyumu düzenlenmiĢtir. Kurumumuzun desteklediği Slav Dillilere Türkçe Öğretimi temalı Uluslararası Türkçenin 

Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu 11-12 Haziran 2015 tarihinde Yunus Emre VarĢova Türk Kültür Merkezinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Türk Dil Kurumunun düzenleyicilerinden olduğu Uluslararası AbdürreĢid Ġbrahim Sempozyumu‟nun üçüncüsü 

Tataristan'ın baĢkenti Kazan'da yapılmıĢtır. Ġlki Konya'da, Ġkincisi Tokyo'da yapılan sempozyumun bu yılki alt baĢlığı GeçmiĢten 

Günümüze Rusya Müslümanları ve Matbuat Hareketleri‟dir. 26-29 Haziran 2015 tarihinde yapılan sempozyum; Türk Dil Kurumu, 

Yunus Emre Enstitüsü, Kazan Federal Üniversitesi Milletlerarası ĠliĢkiler, Tarih ve ġarkiyat Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi 

tarafından ortaklaĢa düzenlenmiĢtir. 

Dede Korkut Kitabı‟nın 1815 yılında ilim alemine tanıtılmasının 200‟üncü yılı münasebetiyle Türk Dil Kurumu ve Ege 

Üniversitesi Türk Dünyası AraĢtırmaları Enstitüsü iĢ birliğiyle düzenlenen III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede 

Korkut ve Türk Dünyası 19-23 Ekim 2015 tarihinde Ġzmir ÇeĢme'de gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2016 yılında 20 ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik planlanmaktadır. 2015 yılında kuruluĢ amacına uygun olarak 28 yeni 

yayın, 24 tıpkıbasım ve 14 süreli yayın yayımlanmıĢtır. 2016 yılı içerisinde Türk dilinin çeĢitli dönem, alan ve konularına yönelik 40 

eser yayımlanacaktır.  

Kurumumuz tarafından üniversitelere, kütüphanelere ve kamu kurumlarına yurtiçinde ve yurtdıĢında toplam 14.326 eser ve 

18.356 süreli yayın ücretsiz dağıtılmıĢtır. 2016 yılında da ücretsiz eser dağıtımına devam edilecektir. 
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Kurumumuzca 2015 yılında 130 lisans, 54 yüksek lisans, 10 doktora olmak üzere toplam 194 kiĢiye burs verilmiĢtir. 2016 

yılında 130 lisans, 65 yüksek lisans, 5 doktora olmak üzere toplam 200 bursiyere daha destek verilmesi planlanmaktadır. 

2016 yılında Türk Dil Kurumu için; ekonomik sınıflandırmaya göre, personel giderleri 2 milyon 754 bin lira, sosyal güvenlik 

kurumuna devlet primi giderleri 457 bin lira, mal ve hizmet alım giderleri 9 milyon 713 bin lira, cari transferler 722 bin lira, sermaye 

giderleri 1 milyon 593 bin lira olmak üzere, toplam ödenek 15 milyon 239 bin lira öngörülmüĢtür. 

Türk Tarih Kurumu, 15 Nisan 1931 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile kurulan Türk Tarih Kurumu, “Türk ve 

Türkiye tarihini çağdaĢ sosyal bilim anlayıĢıyla araĢtırmak ve yaymak, bu alandaki araĢtırmaları desteklemek ve toplumdaki tarih 

bilincini geliĢtirmek" misyonuyla faaliyet göstermektedir. Kurumumuz misyonu doğrultusunda ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikler 

düzenlemekte ve gerçekleĢtirilen etkinliklere katılım sağlamaktadır.  

Türk Tarih Kurumu 2015 yılında, YurtdıĢındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti Projesi, çok geniĢ bir zaman ve mekâna yayılan 

Osmanlı tarihi boyunca yapılmıĢ bugün sınırlarımız dıĢındaki çeĢitli ülkelerde kalmıĢ, her biri insanlığın ortak kültür mirasının bir 

parçası olan taĢınmaz kültür varlıkları envanterinin hazırlanması, rölövelerinin ve öncelikli olanlarından baĢlanmak suretiyle 

restorasyon projelerinin yapılması, yapılan çalıĢmaların bir veri tabanında toplanarak Türk kültürünün yaĢatılması ve tanıtılmasına 

katkıda bulunulması amacıyla yürütülen bir projedir. 

Kütüphane ve ArĢiv Materyallerini SayısallaĢtırma Projesi‟yle 2013 yılında sayısallaĢtırılan 1.257 nadir eserin dijital kopyasının 

kütüphane programı üzerinden görüntülenebilmesi ve indirilebilmesi sağlanmıĢ olup 2015 yılında 1.089 nadir eserin dijital kopyası 

eriĢime açılmıĢtır. Bu hizmet sonucunda araĢtırmacıların söz konusu eserlerin dijital kopyalarına uzaktan eriĢimi sağlanarak kullanımı 

yaygınlaĢtırılmıĢ ve nadir eserlerin kullanımdan dolayı uğradığı tahribat önlenerek eserlerin orijinallerinin gelecek nesillere aktarılması 

sağlanmıĢ olacaktır. 

2015 yılında, 1931-1999 yılları arasında kütüphane demirbaĢ defterine kayıtlı ve koleksiyonda yer alan ancak kütüphane 

programında bulunmayan eserlerin kayıtları kütüphane programına aktarılmıĢtır. Kütüphane koleksiyonunda yer alan tüm süreli 

yayınların kayıtlarının incelenerek bibliyografik kayıt düzeltme, eĢleĢtirme, materyal güncelleme çalıĢmaları sürdürülmektedir. 

Büyük Devletlerin Balkanlara ve Balkan SavaĢlarına Dair Bir Rapor: Carnegie Raporu -1914- Projesi, Sultan Abdülmecid'in 

Bilinmeyen/Saklı KalmıĢ Saray Ressamı Konstantin Johann Franz Cretius ve Ġstanbul ÇalıĢmaları Projesi ile Yabancı ArĢiv Belgelerine 

Göre Balkan SavaĢları Albümü Projesi ve Bulgar Kaynaklarında 19‟uncu Yüzyılda Diyarbakır Projesi 2015 yılında sona ermiĢtir. 

2016 yılında Kütüphanemizin sahip olduğu kitap ve süreli yayınların uygun ortamda depolanarak fiziki yıpranmalarının önüne 

geçilmesini amaçlayan Kütüphane Depolarının  ĠyileĢtirilmesi Projesi gerçekleĢtirilecektir. 

Kütüphanede Mevcut Olan El Yazmalarının Restorasyonu Ve Konservasyonu Projesi kapsamında, 2016 yılında geçmiĢten 

bugüne kalan el yazması eserlerin restorasyonuyla uluslararası standartlara uygunluğu sağlanarak kültür ve sanat mirasının gelecek 

nesillere aktarılması hedeflenmektedir. 

Avusturya Habsburg Sınır Mücadelesinde Hırvatistan'ın Rolü, Fasielis Antik Kentinde Bulunan Yayınlı Yayınsız Helence 

Yazıtlarının RTI Metoduyla Değerlendirilmesi ve Batman Ġli Hasankeyf ilçesi Kültür Envanteri projeleri 2016 yılında devam edecektir. 

2015 yılında kurumumuzun tek baĢına ve ortaklaĢa düzenlediği veya desteklediği toplam 23 bilimsel etkinlik gerçekleĢtirmiĢtir. 

Kurumumuzca 2016 yılında 11 ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır. 

2015 yılında kuruluĢ amacına uygun olarak 69 yeni yayın ve 17 tıpkıbasım yayımlanmıĢtır. 2016 yılı içerisinde 90 eser 

yayımlanacaktır. 

Kurumun 1937 yılından itibaren yayımladığı ve uluslararası literatürde yer edinmiĢ süreli yayını "Belleten" dergisinin 284, 285 

ve 286 sayıları basılmıĢtır. Diğer bir yayını olan "Belgeler" dergisi 1964 yılından itibaren yayımlanan ve Türk tarihi ile ilgili belgelerin 

açıklamalı olarak yer aldığı bir dergidir. Derginin 38‟ inci sayısı 2016 yılında basılacaktır. Ġlk defa çıkarılacak olan biyografik makaleler 

ile Türk Tarih Kurumu arĢivinde bulunan belgelerin çevirileri ve tıpkıbasımlarından oluĢacak "Kırk Ambar" dergisi ile yılda 1 sayı 

olarak basılan "Höyük" dergisinin 7'nci sayısı 2016 yılında basılacaktır. 

Kurumumuzca yurt içindeki üniversitelere, kütüphanelere ve diğer kurumlara 43.850 eser, 196 süreli yayın, yurt dıĢına ise 1.024 

adet eser ücretsiz dağıtılmıĢtır, 2016 yılında da ücretsiz eser dağıtımına devam edilecektir. 

2015 yılında Türk Tarih Kurumu kütüphanesinden 6.109 araĢtırmacı yararlanmıĢ ve 29.497 adet materyal kullanmıĢtır. ArĢivden 

yararlanan 16 araĢtırmacı 3.811 belgeyi incelemiĢtir. 

2015 yılında, Enver PaĢa Koleksiyonu‟na ait belgelerin 10 kutusunun analitik tasnifi yapılmıĢtır. 

Türk Tarih Kurumu 2015 yılında, 35 yüksek lisans, 73 doktora ve 7 doktora sonrası olmak üzere toplam 115 kiĢiye burs imkânı 

sağlamıĢtır. 2016 yılında, 20 yüksek lisans, 30 doktora ve 10 doktora sonrası olmak üzere 60 kiĢiye daha burs verilmesi 

planlanmaktadır. 

2015 yılında, 24 kazı ve yüzey araĢtırmasına maddi destek verilmiĢtir. 2016 yılında, 65 kazı ve yüzey araĢtırmasına destek 

verilmesi planlanmaktadır. 

Ekonomik sınıflandırmaya göre: Personel giderleri: 3 milyon 284 bin lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri 499 

bin lira, mal ve hizmet alım giderleri 5 milyon 108 bin lira, cari transferler 149 bin lira, sermaye giderleri 1 milyon 193 bin lira, toplam 

10 milyon 233 bin lira öngörülmüĢtür. 
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Atatürk Kültür Merkezi, Yüksek Kuruma bağlı dil ve tarih dıĢında kalan Türk kültürüyle ilgili alanlarda araĢtırma, yayın, 

tanıtım, teĢvik, destekleme ve ödüllendirme faaliyetlerini sürdüren bir kültür kurumudur. 

Atatürk Kültür Merkezi 2015 yılında kültürümüzü genç kuĢaklara aktarmada çağımızın en büyük keĢiflerinden olan sinemanın 

tekniğinden yararlanma ve böylece kültür varlıklarımızın kuĢaklara, Türk vatandaĢlarına ve yabancılara tanıtılıp sevdirilmesi ve 

benimsetilmesi amacıyla "Türk Kültürü" ana baĢlığı altında "GeçmiĢten Günümüze Türk GüreĢi" ve "Geleneksel Halk Oyunları" 

belgeselleri yapılmıĢ olup, "Anadolu Ulucamileri Albümü ve Tanıtım Filmi" yılsonuna kadar tamamlanacaktır. 2016 yılında da Türk 

kültürüyle ilgili baĢka belgesellerin yapımına devam edilecektir. 

2015 yılında Kurumumuzun tek baĢına ve ortaklaĢa düzenlediği veya desteklediği toplam 25 bilimsel etkinlik 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu etkinliklerden bazıları: 

1) “Tarihi Ġpek Yolu Güzergâhında Selçuklu Kervansaraylarını Yerinde Ġnceleme Kültür Gezisi" 22-26 Nisan 2015 tarihinde 

düzenlenmiĢ olup geziye 35 üniversitemizden 55 bilim insanı katılmıĢtır. 

2) Bayburt Üniversitesi iĢ birliği ile 21-22 Mayıs 2015 tarihinde "DüĢünce Dünyamızda ve Kültürümüzde Dede Korkut 

Sempozyumu"  

3) Yıldırım Bayezid Üniversitesi iĢ birliği ile 01-04 Ekim 2015 tarihinde "II. Uluslararası Kanun Festivali ve Sempozyumu" 

düzenlenmiĢtir. 

4) Hacı BektaĢ Üniversitesi iĢ birliği ile 05-07 Kasım 2015‟ te "I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür BaĢkentleri Sempozyumu" 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

5) 27-28 Kasım 2015 tarihinde Sinop'ta "Selçuklu Kaleleri ve Savunma Yapıları Sempozyumu" düzenlenmiĢtir. 

6) 15-17 Ekim 2015 tarihinde Erzurum'da Atatürk Üniversitesi iĢ birliği ile "DeğiĢim ve DönüĢüm Sürecinde AĢıklar Geleneği 

Bilgi ġöleni" düzenlenmiĢtir. 

2016 yılında 9 ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik planlanmaktadır. 

2015 yılında, kuruluĢ amacına uygun olarak 9 yeni yayın, 7 tıpkıbasım ve 3 süreli eser yayımlanmıĢtır, 2016 yılında da 23 eser 

ve 3 süreli yayın yayımlanacaktır. 

Kurumumuzca üniversitelere, kütüphanelere ve diğer kurumlara 13.793 eser, 1.622 süreli yayın ve 996 CD ücretsiz dağıtılmıĢtır. 

2016‟da da bu çalıĢmalarımız sürdürülecektir. 

Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi, bilim ve sanat insanlarına ait özel koleksiyonları ve 70.000'in üzerinde kitap ve süreli 

yayını ile 2015 yılı içerisinde 394 okuyucuya hizmet vermiĢtir. 

Kurumumuzca, 2015 yılında, 3 yüksek lisans, 4 doktora olmak üzere toplam 7 kiĢiye burs verilmiĢ, 2016‟da da 5 yüksek lisans 

ve 5 doktora olmak üzere 10 kiĢiye daha burs verilmesi planlanmaktadır. 

Ekonomik sınıflandırmaya göre: Personel giderleri 2 milyon 196 bin lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri 358 

bin lira, mal ve hizmet alım giderleri 2 milyon 158 bin lira, cari transferler 245 bin lira, toplam ödenek 4 milyon 957 bin lira 

öngörülmüĢtür. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; 2016 mali yılı bütçesinin Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Kurumlar ile 

milletimiz için hayırlı olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAġKAN – Evet, Sayın BaĢbakan Yardımcımıza teĢekkür ediyoruz sunumları için.  

Değerli arkadaĢlar, Ģimdi görüĢmelere baĢlıyoruz.  

Sayın BaĢbakan Yardımcılarım, bürokrat arkadaĢlarımızın sırasıyla kendilerini tanıtmalarını rica ediyoruz.  

Buyurun.  

(Komisyona katılan bürokratlar kendilerini tanıttılar) 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.  

Sayın KuĢoğlu, buyurun.  

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ  

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 

(1/297) ve Sayıştay tezkereleri 

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü 

b) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

c) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 

ç) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

e) Atatürk Araştırma Merkezi 

f) Atatürk Kültür Merkezi 

g) Türk Dil Kurumu 

h) Türk Tarih Kurumu 
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BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Değerli arkadaĢlarım, Sayın BaĢbakan Yardımcılarım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum öncelikle. BaĢbakan Yardımcılarımız sunumlarını yaptılar kendi alanlarıyla ilgili olarak. Gördüğünüz gibi Ģu anda 

Türkiye‟nin bugünkü sunumlar içerisindeki en önemli konusu Suriyelilerle ilgili olan iskân meselesi. Ama Sayın BaĢbakan 

Yardımcısının da AFAD‟ı anlattığı, bütçesiyle ilgili rakamlar verdiği bölüm içerisinde… Dört buçuk yıl oldu Suriyeliler Türkiye‟ye 

geleli, beĢ yıla yaklaĢıyor, hâlâ bir iskân politikasının olmadığını görüyoruz, hâlâ bu konuyla ilgili ne yapacağımızı net olarak 

bilmediğimizi görüyoruz, net bir politikamız yok.  

Sayın BaĢbakan Yardımcım, ben mi toparlayamadım, Ģu 64‟üncü Hükûmet 2016 Yılı Eylem Planı‟nda herhangi bir Ģey yok, 

eylem planınız yok diye biliyorum. Ben bulamadım daha doğrusu, bir iskân politikasına yönelik. Temelli çözüme yönelik bir eylem 

planı var mı?  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Vereceğiz.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Vereceğiz, evet, ben yakalayamadım ama. Özellikle sosyal politikalar içerisinde aradım, onlar 

arasında göremedim. Bu konuda bir iskân politikamızın olması lazım. Artık beĢ yıla yaklaĢtı, onlar kalıcı hâle geldiler, büyük bir sorun, 

sıkıntı var, hepimiz için var, bunlar sonuç olarak insan. Kültür birliğimiz olan, din birlimiz olan, birçok bakımdan geçmiĢten gelen 

birlikteliğimiz olan insanlar ama bunlara yönelik bir politikamız henüz yok. Osmanlı‟nın bir iskân politikası vardı biliyorsunuz, baĢarılı 

bir Ģekilde de onu yürütürdü ama bu dönemde, maalesef, bunu göremiyoruz. Ben de yüz elli yıl önce Anadolu‟ya gelmiĢ bir ailenin 

çocuğuyum. Sonuç olarak, Anadolu ağırlıklı olarak göçmen ailelerden de oluĢuyor çok büyük ölçülerde ama hâlâ bunun politikasının 

kavranamamıĢ olmasını anlayamıyorum.  

Bakın, geçen yıl yine bir baĢbakan yardımcımız bu konuyla ilgili olarak sunum yaptı. Ġlginç rakamlar var. Mesela, geçen yıl 220 

binin üzerinde Suriyelinin 10 ilimizde kurulan 22 kampta yaĢadığı söyleniyordu, Ģimdi, 260 binin üzerinde Suriyeli 10 ilimizde kurulan 

25 geçici kampta yaĢıyor, 3 kamp kurulmuĢ. Geçen yıl barınma merkezleri dıĢında da, ilave olarak, 1 milyon 400 bin Suriyelinin 

olduğu tahmin ediliyordu, bu sene 2 milyon 200 bin Suriyelinin olduğunu tahmin ediyorsunuz yani 800 binlik bir artıĢ var ilave olarak 

kamplar dıĢındakilerde.  

Yine, Sayın BaĢbakan Yardımcım, bu Suriyeliler için harcadığımız para bir muamma oldu. Birçok rakam açıklandı. Geçen yıl 

açıklanan bir rakam mesela 4,6 milyar dolar, BirleĢmiĢ Milletler standartlarına göre 4,6 milyar dolar harcamıĢız ama bu sene 

açıkladığınız rakam 8 milyar dolar, “8 milyar dolar kaynak kullanılmıĢtır.”  diyorsunuz. Geçen yıl 4,6, bu sene 8. Önemli bir artıĢ var, 

yüzde 40‟ lık bir artıĢ var. Nereden kaynaklanıyor? Birdenbire 4,6‟dan 8 milyar dolara çıkıyor. Uluslararası toplumun bu maliyete 

katkısı yaklaĢık 450 milyon lira.  

ġimdi, Avrupa… Yani, Ġtalya‟nın aldığı 100 bin herhâlde. Çok düĢük rakamlarda Suriyeli mülteciler Avrupa ülkelerine gitti, 

Almanya‟ya, Ġtalya‟ya, iĢte Yunanistan üzerinden gidenler var, vesaire, Avrupa ayağa kalktı, büyük bir sıkıntı var. Biz, çok büyük, yani 

kendi ülkemiz açısından çok büyük bir göçle karĢı karĢıyayız, sıkıntıyla karĢı karĢıyayız ama bununla ilgili hiçbir tedbirimiz yok, 

politikamız yok beĢ yıldan beri. Bunu anlayabilmek mümkün değil. Bu konuyla ilgili olarak hakikaten dört baĢı mamur bir politikamız 

olmalıydı, anlatabilmeliydik.  

Birkaç gün önce AFAD BaĢkanımız Sayın Oktay Mecliste Mülteciler Alt Komisyonuna galiba bir bilgi vermiĢ, Ocak 2016 

itibarıyla 2,5 milyon biometrik kayıtlı Suriyelinin Türkiye‟de yaĢadığını açıklamıĢ, bu rakamlar yok, ve “Sokaktaki çocuk ve kadınlara 

yardım istismara yol açıyor, onlara da yardımcı olmayın.”  demiĢ. Ankara‟da her trafik ıĢığında karĢımıza birileri çıkıyor, yardım 

istiyorlar. Bunlarla ilgili Sayın Oktay diyor ki: “Bunlar 2-3 bini de geçemez, çok fazla da değiller.”  ama bunlarla ilgili de bir Ģey 

yapılsın hakikaten. Vicdanımızın sızladığını söylemek istemiyorum, orada hepimiz yardım yaparız ama vicdanlarımız katılaĢıyor; her 

defasında yardım yapamamaktan vicdanlarımız katılaĢıyor. Yardım yapılması gereken insanlara da bu Ģekilde yardım yapamıyoruz. 

Onun için devletin bununla ilgili… Madem 2-3 bin kiĢi bunlar, yardıma da muhtaç değiller gerçek anlamda, onun gereğini devlet yerine 

getirmelidir yani diğer kuruluĢlarla birlikte hareket edilerek bunun gereği neyse yapılmalıdır.  

Sayın Ahmet Davutoğlu‟nun da bir ifadesini koyuyorsunuz konuĢmanıza, sunumunuza. “Biz her yerde adaletin, vicdanın sesi 

olmaya devam edeceğiz.”  demiĢ Sayın BaĢbakan ama adaletin sesi dün Can Dündar ve Erdem Gül için sadece bir haber hakkında -ki o 

haber daha önce de yayınlanmıĢtı- 5 kez ağırlaĢtırılmıĢ müebbet istedi, Sayın BaĢbakan Yardımcım.  

Diğer konuya geleyim, herhâlde diğer arkadaĢlarım da, bugün o kadar çok ele aldığımız kurum var ki hepsiyle ilgili olarak 

konuĢmak da on dakika içerisinde mümkün değil.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Söyledim size.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet, sizler de diğer konulara girersiniz hep beraber iĢleriz diye düĢünüyorum.  

Ben özellikle bu TĠKA‟yla ilgili bir Ģeyler söylemek istiyorum. TĠKA önemli bir görev yapıyor tabii ki; ulaĢtığımız 

coğrafyalarda dostluklarımızı pekiĢtiriyor, etkinliğimiz artıyor, maddi, manevi kazanımlarımız var. TĠKA‟nın yükselen bir donör 

olduğunu açıkladınız. Güzel bunlar, hakikaten TĠKA‟nın iyi faaliyetleri var, ben de bir kaçını yerinde görme fırsatı buldum ama sonuç 

olarak TĠKA, dediğiniz gibi, Türkiye‟ye maddi, manevi bir Ģeyler kazandırmak zorunda. Maneviyi anlıyorum tabii, manevi bir Ģeyler 

kazanıyoruz sonuç olarak. Maddi ne kazandık? Onunla ilgili bilgi alamıyoruz yıllardan beri. Yani, Ģöyle: Bu alanlarda, Afrika‟da, Orta 

Doğu‟da ya da geçmiĢte Türk kültürünün hâkim olduğu yerlerde özellikle ihracatımızla ilgili olarak ya da oradaki bazı müteahhitlik 
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hizmetleriyle ilgili olarak ne geri dönüĢler oldu? O alanlardaki ihracatımız, kazanımlarımız, maddi kazanımlarımız nedir? Onlarla ilgili 

de bilgi almamız lazım. Sonuç olarak, bakın, mesela bize bir ülke yardım etmek istiyorsa, bir sağlık malzemesini ucuz vermek istiyorsa, 

kredisini de temin ediyor ama diyor ki: “Kredisini ben veriyorum ama benim Ģu firmamdan alacaksınız.”  Bu iĢ dünyasıyla da bağlantılı 

bir iĢ olarak gerçekleĢiyor. TĠKA çok güzel yardımlar yapıyor, faaliyetlerde bulunuyor ama bunlar sonuç olarak Türkiye‟ye ne olarak 

dönüyor? “Evet, maddi kazanımımız var.”  diyorsunuz ama ne kadar maddi kazanımı var? Türkiye‟nin ihracatında ve özelikle 

müteahhitlik hizmetlerinde ya da buna benzer döviz kazandırıcı hizmetlerle ilgili olarak ne getirmiĢ, onları görebilmemiz lazım. O 

rakamları da verebilirseniz memnun olurum.  

Bir de TĠKA‟nın, zannediyorum özellikle 2011‟den sonra biraz performansı düĢtü çünkü yeni bir yapılanma söz konusu oldu, 

biraz bağımsızlığına halel geldi. Daha rahat projeler üretebiliyordu geçmiĢte, daha rahat hareket edebiliyordu, Ģimdi biraz daha kamu 

kuruluĢu gibi çalıĢmaya baĢladı. Bir süre sonra o performansta bir düĢüĢ eğilimi olacak.  

Demin arkadaĢlarım da belirttiler, diğer konu da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Vakıflar Genel Müdürlüğünün faaliyetleri. 

Herkes söyleyecektir, tüm konuĢmacılar, “Vakıflar Genel Müdürlüğü” deyince Ģu anda aklımıza en fazla gelen konu da TÜRGEV. 

TÜRGEV‟ in faaliyetleriyle ilgili olarak maalesef hiç bilgi alamıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, ilave süre veriyorum. Lütfen toparlayın.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu konularla ilgili olarak pek yardımcı olmuyor. Normal olarak 

hem kanuna göre hem de yönetmeliklere göre bütün vakıfların, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde olan bütün vakıfların mali 

tablolarının kamuoyuna açık olması gerektiği hâlde ilgili bilgileri maalesef bulamıyoruz. Hatta, yazdığımız hâlde, birçok mil letvekili bu 

konuyla ilgili soru önergesi de verdiği hâlde bunlara ulaĢmak mümkün değil. Hesap verilebilirlik ve Ģeffaflık, maalesef, kaybolmuĢ 

vaziyette. Hâlbuki, TÜRGEV çok çok büyük bir vizyon peĢinde; Türkiye‟deki eğitim, din, anlayıĢ, özellikle kültürel anlayıĢ, dini 

anlayıĢ, inanç anlayıĢıyla ilgili çok büyük hedefleri var. Bu önemli bir konu. Yani, devletin yapmadığı bazı iĢleri kendisi devletle 

birlikte, Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığıyla birlikte veya baĢka kuruluĢlarla birlikte belediyelerin de 

desteklerini alarak yapmaya çalıĢıyor. Ben sizin kitabınızı okudum, sizin düĢüncelerinize de aykırı hareket eden bir iĢ var, hedef var, 

vizyon var; bir Ģekillendirme çalıĢması var Türk toplumunu, bir mühendislik çalıĢması var orada. Bugün yeri değil, vaktimiz yok ama o 

konuyu ayrıca ele almak lazım. Tam bir mühendislik çalıĢması; inançlarımızla, kültürümüzle, geleneklerimizle ilgili tam bir 

mühendislik çalıĢması yapılıyor ve ne yapıldığını bilmiyoruz. Herkes de bağıĢ yapıyor, bütün belediyeler. Burada geçen yıl bir yığın 

kanun değiĢikliği yaptık TÜRGEV için, TÜRGEV daha fazla bağıĢ alabilsin diye özellikle yapılan birkaç tane kanun değiĢikliği var.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlayalım. Son cümlelerinizi alayım.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – AFAD‟ la ilgili olarak da SayıĢtayın nadir bir performans değerlendirme raporu var. Burada 

beĢ bulgusu var, performans programında bazı performans göstergelerinin bir önceki yıl gerçekleĢme verilerine yer verilmemesi  gibi. 

Kurumla ilgili konular bunlar. Mesela, “Bulgu 2: „ Ġç ve dıĢ denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere yer verilmemesi.‟ ”  

genel bilgiler bölümünde ya da “Faaliyet raporlarında „öneri‟  ve „ tedbirler‟  bölümünün yer almaması.”  gibi, mali bilgiler baĢlığı altında 

“ Ġç ve dıĢ mali denetim sonuçları hakkında özet bilgilere yer verilmemesi. Gerçek faaliyetlerin gerçekleĢme durumlarının yer 

almaması.”  gibi. Bunlar kurumsal bazı konular. Bu konularla ilgili olarak da AFAD‟ın kadrosunun daha güçlendirilmesi, kurumsal 

yapısının… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bitti zaten Sayın BaĢkanım.  

Yani, AFAD, bundan sonra özellikle bu iskân politikaları içerisinde yer alacaksa, bölgemizdeki olaylar karĢısında daha büyük 

sorumluluklar alacaksa -ki öyle görünüyor- AFAD‟ın kadro olarak, kurum olarak geliĢtirilmesi gerekiyor.  

Peki, teĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.  

Sayın Yıldırım, süreniz on… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın Bakan mı diyeyim size Sayın BaĢkan mı diyeyim?  

BAġKAN – Efendim, gönlünüzden ne koparsa.  

Buyurunuz.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.  

Değerli Bakanlarım, değerli bürokrat arkadaĢlar ve basın emekçisi arkadaĢlarım; Ģimdi, tabii usul üzerine söz aldığımızda da 

ifade ettik, bu kadar kurum üzerine sadece on dakika içerisinde herhâlde her bir kurum için birkaç cümle söyleyerek geçmek 

durumunda kalacağız.  

Sayın Bakan, öncelikle Ģunu söyleyelim: Türkiye‟de vakıflarda kuruluĢ felsefesi ve amacından kopmuĢ bir yapı hâkim Ģu anda 

çünkü sadece onların kuruluĢ sürecinde idari hizmetleri yürütmekle yükümlü olmayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, takdir edersiniz ki 

özellikle bunların denetimi ve faaliyetlerini takip sorumluluğunu da üstlenmiĢ bulunmaktadır. En azından Vakıflar Yasası‟ nda bu çok 
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net tanımlanmıĢtır. Ancak, devletin olanaklarından istifade etme anlamında, vakıflara yaklaĢımın çok ciddi farklılıklar arz ettiğini 

hepimiz iyi biliyoruz ve her siyasal iktidarla birlikte ön plana çıkan vakıfların baĢta eğitim, yurt ve yükseköğretim faaliyetleri olmak 

üzere devletin olanaklarından istifade biçimleri arasında ciddi bir orantısızlık vardır. Ġktidarınızın yaklaĢık ilk on yılında Gülen 

Cemaati‟ne yakın vakıflara terk edilmiĢ bir eğitim, yurt ve yükseköğretim hizmetleri son birkaç yıldır özellikle yaĢanan siyasi ihtilaftan 

ötürü Gülen Cemaati‟ne yakın, özellikle vakıflara dönük olarak çok ciddi bir kıskaç operasyonu yürütülmektedir. Ne iktidarınızın ilk 

dönemindeki orantısız destekler ne de bugünkü onlara dönük ne kadar yasaya tekabül ettiğini bilmediğim yönelimi çok doğru 

bulmadığımı ifade etmek isterim Son iki yıldır ön plana çıkarılan TÜRGEV, Ensar Vakfı, Ġlim Yayma Cemiyeti, Birlik Vakfı ve adını 

sayamayacağım birkaç vakıfla birlikte devlet tarafından abartılı bir biçimde desteklenmekte ve kamu arazileri ile binalarının tahsisinin 

haddi hesabı bulunmamaktadır. Ayrıca, vakfın mütevelli heyetinde bulunan CumhurbaĢkanımızın oğlu ve gelini gittiği her ilde i l 

protokolü tarafından karĢılanmakta ve devlet olanakları en üst perdeden kullanılmaktadır. Bu anlamda, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

ve bir bütün olarak 64‟üncü Hükûmet politikasının bütün vakıflara eĢit yaklaĢım ilkesi çerçevesinde bir politika geliĢtirmesi  çok çok 

önemlidir.  

Yine, Sayın Bakanım, bir akademisyen olarak çok iyi bilirsiniz ki artık “vakıf üniversiteleri”  kavramını kullanmaktan imtina 

etmek durumundayız. Özel üniversite yasasını çıkaralım. Çünkü, hani kâr amacı gütmemesi gereken, tümüyle vakıf hizmetleri 

çerçevesinde üniversite faaliyetleri yürütmesi gereken vakıfların tamamı kâr amacıyla yükseköğretim faaliyeti yürütmektedir. Bir 

akademisyen olarak kabinedeki en iyi bilecek kabine üyesi Bakanlarımızdan birisiniz. Bunu bir akademisyen olarak çok çok iyi biliyor, 

yaĢıyorum. Buna çözüm üretebilmenin en somut yolu özel üniversite yasası çıkarılsın, gerçek anlamda vakıf hizmetiyle yükseköğretim 

iĢlerini yürütecek olan vakıflar bu iĢle hemhâl olmalıdır.  

Yine Sayın Bakanım, vakıfla ilgili -uzatmıĢ bile oldum- bu kadarla sınırlandırayım, AFAD‟ la ilgili birkaç hususa dikkat 

çekeceğim.  

Soma‟yı Van depremini, buradaki eksiklikleri geçerek söylüyorum Sayın Bakan: Bakın, mülteciler kampı üzerinden, sadece 

sınır kapılarımızı açmıĢ olmakla mültecilerin bütün trajedisini sona erdiremiyoruz. Zaten yaĢamıĢ olduğu sıkıntıların yüzde 100‟ünü 

karĢılamıĢ olma gibi bir beklenti de gerçekçi olmaz. Ancak, bakın size sadece bir raporu ve bu raporu incelemenizi isteyerek bir hususa 

dikkat çekeyim: MAZLUMDER Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟ndeki mülteci kamplarıyla ilgili çok kapsamlı bir çalıĢma 

yürütüp rapor hazırladı. Ne olur, sizin böyle bir vaktiniz yoksa danıĢmanlarınızın ve bürokratlarınızın bu raporu okumasını ve sizi 

enforme etmesini özellikle rica ediyorum. Bakın, ben okurken gerçekten çok huzursuz, rahatsız ve utandığım noktalar oldu. ġöyle ki: 

Mülteci kamplarından kaçarak -affınıza sığınıyorum, bütün herkesin affına sığınarak söylüyorum- fuhuĢ pazarına sunulan kadınlar var. 

Yine, ülkemizin bütün bölgelerine yayılmak üzere çok eĢliliğe neden olabilecek Ģekilde parayla evlilikler geliĢiyor Sayın Bakanım. 

Bakın, hani ben oradaki aĢ, iaĢe, eğitim, vesaire hizmetlerine gelmiyorum bile, öncelikle giderilmesi gereken… ġüphesiz sadece sizin 

Bakanlığınız değil, ĠçiĢleri Bakanlığıyla, belki birkaç bakanlıkla birlikte koordineli olarak yürütülmesi gereken ve insanlık trajedisine 

tekabül eden bir hususa dikkat çekiyorum, genç kızların çocuk yaĢta özellikle fuhuĢ pazarına sunulması gibi bir trajediden 

bahsediyorum. Yine, çok eĢliliğe neden olabilecek Ģekilde, artık adına baĢlık parası bile diyemiyoruz, para karĢılığında evliliklerin 

yaĢandığını bizzat MAZLUMDER raporundan okurken çok huzursuz oldum.  

Bir diğeri, Ģimdi, AFAD‟ la ilgili olarak siz de ifade ettiniz, misyonu afetlere dirençli toplumlar yaratmak ve buna dair eğitim 

çalıĢmaları yürütmek. Amenna, zaten bu. Ama sizin de ifade ettiğiniz üzere, sadece vuku bulmuĢ bir doğal afet sonrası acil durumun 

yönetimi değildir görevi, önleyici tedbirler geliĢtirmektir de aynı zamanda. ve bu görevi göz önünde bulundurarak söylüyorum, 

maalesef Hopa‟da da, Soma‟da da, Van depreminde de depremi önleyebilme, bir heyelanı, sel felaketini önleyebilme, doğal felaketi 

önleyebilme çabamız yoktur ama ondan etkilenme düzeyi az olacak kentler ve yerleĢim birimleri yaratabilme sorumluluğumuz var 

bizim.  

Bir diğer husus, evet, bir doğal afet olmamakla birlikte bir siyasi ve beĢeri afet diyebileceğimiz ama açığa çıkmıĢ olan bir göç 

dalgası son iki buçuk üç aydır bölgede özellikle sokağa çıkma yasağı sonrası kentlerini terk edenlerin Ģu anki sayısının farklı kurumlar 

tarafından 200 bin kiĢi olduğu ifade ediliyor. Hükûmet özellikle Cizre, Silopi, Nusaybin, Silvan, Diyarbakır, Sur, Dargeçit‟ ten göç 

etmiĢ olan bu 200 bin dolayındaki göçmene dair temenninin ötesinde henüz bir adım atabilmiĢ değildir.  

Yine, takdir eder ki herkes bu yıl mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklarla bir kıĢ süreci yaĢadık biz. Bu 200 bin kiĢi 

nerede iskân etti, nerede konakladı? Bunlara yurtlarda, çadırlarda, kalıcı meskenlerde Hükûmet… Mesela dün de Millî Güvenlik 

Kurulunun, bilmiyorum, katılmıĢ mıydınız ama, sonuç bildirisini okudum, bu konuda önceki beyanları destekleyen, niyet ötesine 

geçmeyen “gerekeni yapılacaktır”  maddesini okuduk. Ama bu gereken nedir, ne zaman yapılacaktır? Emin olun bu gibi mülteci olma 

durumunda, iç veya dıĢ, yaz ile kıĢ arasında doğurduğu sonuçlar çok çok farklıdır. Yazın insanlar biraz daha kendilerini, kendi 

kentlerinden, yurtlarından, evlerinden, konutlarından ayrılırsa yaĢamlarını idame ettirebilecek olanakları sağlayabiliyorlar veya daha 

kolay tolere edebiliyorlar ama bu kıĢ ne yaptı bunlar veya Hükûmet nasıl tedbirler geliĢtirdi?  

Yine, bununla bağlantılı olarak özellikle sormak isterim ki bakın, TĠKA‟yla ilgili olarak faaliyetleri arasında Sahra Altı‟na inmiĢ 

olma önemli. 150‟nin üzerinde ülkede faaliyet göstermiĢ olması iyi ama TĠKA hemen burnunun dibinde trajedinin yaĢandığı, 

desteklenmesi gereken ve Türkiye‟nin biraz da tarihsel bağlarıyla iliĢkili olduğu, el uzatması gereken yerlere uzanamamıĢtır. Örneğin, 

Irak‟ ın Ezidi bölgesinde, Kürt bölgesinde IġĠD saldırıları sonrasında yaĢanan trajediye dönük ne yapmıĢtı? Planlama aĢaması bile var 
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mıdır acaba? Aynı Ģeyi Suriye için söyleyebiliriz. Ben oradan göç edip gelenlere kapıların açılmıĢ olmasını söylemiyorum. ĠĢte, 

IġĠD‟ in, tamam, Ģüphesiz iĢgal sona ermeden, oradaki istikrar ve güvenlik tedbirleri sağlanmadan tahrip edilmiĢ tarihî yapıların, inanç 

merkezlerinin onarımıyla ilgili bir Ģey yapılmaz ama onun dıĢında kendi ülkesinde baĢka bir yere göç etmiĢ ve maalesef trajediyi kendi 

ülkesi sınırları içerisinde yaĢayanlara dönük ne yapıldı?  

Bir de… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Maalesef sürem sona erdi, herhâlde birkaç dakika ek süre vereceksiniz. 

BAġKAN – Ek süre vereceğim, buyurunuz. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Tarih Kurumuyla ilgili bazı hususları da Sayın BaĢbakan Yardımcımızın dikkatine sunmak istiyorum. Bakın, bir sosyal bilimci 

olarak, yirmi yılın üzerinde üniversitede akademisyenlik yapmıĢ biri olarak hep resmî tarih tezleriyle ve resmî ideolojiyle sorunlar 

yaĢamıĢ biriyim ben.  

Bakın, Türk Tarih Kurumunun oluĢum süreci ve Türk tarih teziyle ilgili olarak söyleyeyim: Bir tez üzerine kurulma ihtiyacı 

hasıl olmuĢtur. Nedir tez? Temelde önemli bir sorun olarak ırk konusunu ele almakta, Türklerin sarı ırka mı, beyaz ırka mı, yani sarı 

veya Mongol ırka mı ait olduğu veya beyaz-brakisefal bir ırka mı sahip olduğu 1920‟ lerin sonundan itibaren tartıĢılıyor ve 1928‟de bir 

Bursa ziyaretinde ilk kez Afet Ġnan‟ la Atatürk karĢılaĢıyor, bu durumu anlatıyor, Atatürk de “Böyle bir kurum kurun, bunu netleĢtirin.”  

diyor. Çünkü sanki sarı ırka veya siyah ırka mensup olmak günahmıĢ, suçmuĢ, kötülükmüĢ gibi bir tartıĢma üzerinden baĢlıyor. Tarih 

Kurumunun kuruluĢ öyküsü üzerine söylüyorum. Bu tartıĢmalardan hareketle 1932 ve 1937‟de, iyi bilirsiniz, tarih kongreleri 

düzenleniyor ve 1‟ inci, 2‟nci Türk Tarih Kongrelerinin tek amacı vardır: Türk ırkının üstün bir ırk olduğu, uygarlık oluĢturan ve birçok 

uygarlığın kaynağı olduğu ve dıĢta Batı‟ya karĢı bunu ispatlamak için sarı ırka değil, beyaz ırka mensup olduğu sonucuna varan bir 

sonuç bildirisiyle sonuçlanan iki kongre düzenleniyor. Hatta bunun için, hani, ben emin olun iĢi o noktaya vardırmak istemiyorum ama 

Afet Ġnan BaĢkanlığında Türk ırkının antropometrik verilerinin tespiti için, 64 bin kadın ve erkeğin boy ölçüleri, kemik ölçüleri, kafa 

ölçüleri araĢtırılıyor. Hani bunun neye tekabül ettiğini söylemek dahi istemiyorum. Ama resmî tarih, hâkim sınıfların bilinmesini 

istediği tarihtir. Asıl amaç, resmî ideoloji oluĢturmaktır. Bu amaçla hafızayıenâm yani toplumsal bellek bir anlamda özellikle resmî 

tarih tezi içerisine dercedilerek eritilmek isteniyor. Bu yüzden, bakın, antik Yunan‟dan beri geçerli olan bir söz vardır: “ Ġktidarlar 

gizlemesini iyi bilendir.”  Özellikle ülkeye hâkim olan resmî ideoloji tezi açısından söylüyorum bunu. Hâkim sınıflar binlerce yıllık 

tecrübelerinden iyi biliyorlar ki toplumun geçmiĢine hâkim olmadan bugünlere, geleceğine hâkim olunmaz.  

ġimdi, bütün bunların neticesinde iki yüz yıl önce, iki yüz yılı aĢkın bir süre önce Fransız Ġhtilali‟nden sonra açığa çıkmıĢ olan 

ulus devlet tezi, sadece ülkemiz açısından ve Orta Doğu açısından söylemiyorum, dünya açısından, gelip toslamıĢtır ve artık cari 

kılınabilen bir tez değildir ulus devlet tezi. Devletin, ulus devletin geliĢtirilmesi, pekiĢtirilmesi için 1930‟ larda bunlar yapılmıĢ olabilir. 

O gün dünyada geçerliliği olan bir yöntemdi bu ama ne dünya ne Türkiye artık 1930‟ larda değil ve hâkim olan ruh hâli, düĢünce hâli, 

yönetim hâli de Mahmut Esat Bozkurtların hâkim olduğu hâl değildir. Bundan hareketle tarih tezinin ülkede yaĢayan, Türk Dil 

Kurumunun ülkede yaĢayan bütün herkesin tarihini araĢtırmakla yükümlü olduğunu unutmayalım.  

Mesela Kürt diliyle ilgili bir çalıĢma yapmayı düĢünüyor musunuz Sayın Bakanım veya böyle bir hakkı var mıdır, yok mudur? 

Veya AKP iktidarı döneminde 3 ayrı üniversitede açılmıĢ olan Kürdoloji enstitüleri neden açıldı? Bakın, mezunlarının istihdamı yok, 

iĢte, seçmeli ders olarak Kürtçe öğretiliyor ama… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan, toparlıyorum bir iki cümleyle. 

Neden bu bölümleri açtık? Neden ilk ve ortaöğretimde seçmeli ders olarak koyduk ve buradan mezun olanlar, formasyon 

alanlar, öğretmenlik hakkı elde edenler neden atanmıyor? Ellerine verilmiĢ bir sertifikayla Kürtçe bilmeyenlerin derse girip çıktığı, 

formalite olarak siyasi amaçla kullanılan bir adım olmanın ötesine geçmeyen bir realiteyle karĢı karĢıyayız maalesef.  

Ya kapatın, siz sağ biz selamet ve seçmeli ders olmaktan da kaldırın ya da iĢlevsel olarak bunu kullanabilmenin çok elzem 

olduğunu ifade etmek istiyorum. Kürdoloji bölümleri var, öğretmen oluyorlar, Kürt dili öğretmeni oluyorlar, formasyon alıyorlar, atama 

yok. Kürt dili seçmeli olarak okutuluyor ama derse girenler ilgili bölümlerden mezun olanlar değil. Muhasebe mezunu bile eline verilen 

bir sertifikayla gidip bu seçmeli derslere giriyor. Söylenebilecek çok Ģey var ama kısa süre içerisinde bunlarla sınırlı kalayım. 

Sorularımı diğer bölümde sormak isterim.  

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

Sayın Günal, buyurun lütfen.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın bakanlar, Komisyonumuzun değerli üyeleri, kıymetli bürokrat arkadaĢlarım, saygıdeğer basın mensupları; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum.  
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Tabii, keĢke diyorum, Sayın Yıldırım‟ ı dinleyince, keĢke onlar doğru olsa demekten kendimi alamadım, söylüyor ama bugün 

konuĢtuğumuz kurumlar, dün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, önceki gün de Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız vardı. Aslında tamamen 

siyaset dıĢında kalıp bütün kültürümüzü, medeniyetimizi hem araĢtırma anlamında hem yeniden küreselleĢen çağda, vahĢi 

küreselleĢmeye karĢı sosyal bir karĢı duruĢu sembolize edebilecek, köklerimizden gelen millî manevi değerlerimize bağlı bir Ģekilde 

yeni dünya düzeninde aslında güçlü bir ülke olmamıza yarayacak çalıĢmalar, araĢtırmaları keĢke yapabilse ve o birlikteliğimizi 

sağlayacak fonksiyonlarını, her ne kadar kuruluĢ amaçlarında birçoğunun yazılı olsa da yapabilseydi diye düĢünüyorum. Onun için çok 

fazla rakamlara takılı kalmayacağım ama yıllardır söylediğim bir Ģey var, hâlâ, yeniden topladım: Atatürk Yüksek Kurumuyla ilgili 

kurumların, Yüksek Kurumun kendi bütçesinin tamamı 42 milyoncuk, “cuk”  yani. Yüksek Kurum 11,7, AraĢtırma Merkezi -hadi 5 

diyelim- 4,9, Dil Kurumu 15, Türk Tarih Kurumu 10. Yani onun için keĢke diyorum. 42 milyon lirayla neyi araĢtırıp neyi vereceksiniz? 

“Burs verdiğimiz öğrenci sayısı 100 küsur, 200.”  diyor. Böyle bir Ģey olabilir mi? Üç tane kurum altında.  

Yıllardır söylüyorum: Kalkınma Bakanlığı… ArkadaĢlar, bakanlar, Bakanlar Kurulu, böyle bir Ģey olabilir mi? KeĢke diyorum 

onun için, o kavram olsa, o yıllardaki araĢtırmalar ayrı, bu yıllardaki ayrı ama keĢke Atatürk‟ün Meksika‟ya Tahsin Bey‟ i gönderdiği 

ufku, her ne kadar Sayın Erdoğan iĢine geldiği zaman, zaman zaman her Ģeyi kullandığı gibi onları da manĢet ediyor olsa da, keĢke 

Atatürk‟ün Gagavuzya‟ya gönderdiği Ali Niyazi Kantarelli gibi öğreticileri destekleyebilsek de Kemal‟ in öğreticileri olarak Türk 

kültürünü, Türk tarihini araĢtırsalar, gidip oralarda soydaĢlarımıza dil öğretseler. Nerede? Onlar tarihte kaldı. Biz onu istiyoruz ama 42 

milyon lirayla ne yapacaksınız? Lütfen… Bu bütçe toplam bütçenin on binde 1‟ inden daha az. 57 milyon olsa hiç olmazsa oraya 

gelecek, 570 küsur milyonluk bir Ģeyde. Yani dolayısıyla, bunlara keĢke deyip geçiyoruz.  

Yine aynı Ģekilde TĠKA‟nın kuruluĢ amaçlarına baktım, bir kısmını arkadaĢlarım seslendirdi. Tamam, geliĢen dünyada demin 

söylediğimiz anlamda tüm dünyaya elimizi uzatalım ama her Ģeyi yapalım dersek bu sefer hiçbir Ģeye vakit ayıramayız; her Ģeye para 

harcayalım dersek zaruri olanlara yeteri kadar para harcayamayız. Bir kere, çok uzatmadan söyleyeyim: KuruluĢ amaçlarımıza da 

uygun Ģekilde, önce -dinimizde de aynı Ģey vardır- kendi ailenizden, sonra komĢularınızdan, mahalleden millete doğru eliniz 

geniĢledikçe gidersiniz. Evet, büyük devlet olma iddiasındayız, evet, 2023 lider ülke olalım, biz söyledik, siz de evraklara 

geçiriyorsunuz, söylüyorsunuz ama bunun gereğini yapmamız lazım. Önce kendi içimizde bunun hesaplaĢmasını yapmamız lazım. Bir 

de enteresan, Sayın Bakan konuĢurken bakıyorum, TĠKA‟yı güncellemeyi unuttu 2014 yılında diye. Israrla dinledim, Sayın Bakan 

baĢladı, “2014 yılında, 2014 yılında…” Çizdim, 20 tane yerde. Bir tek Ģeylerde 2015‟e geçmiĢ, TĠKA BaĢkanımız bakıyor… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Uluslararası rakamlar açıklanmadı. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok, yok, onu demiyorum. Yapılan faaliyetlerle ilgili. 2015‟ te sanki bir Ģey yapılmamıĢ, Ģunu 

yaptık, Ģunu yaptık, Ģunu yaptık, diyorsunuz, sadece ödeneklerle ilgili 2015 var.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Uluslararası yardımlar daha açıklanmadı, ondan dolayı.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, hayır, bizim kendi yaptığımız… Canım, insani yardım ayrı, kendi bütçemizi 

konuĢuyoruz Sayın Bakanım. Yapılan faaliyetleri tutuyorlar. Buraya yansıtılmamıĢ. Yapılan toplantılar var, ziyaretler var, diğer 

çalıĢmalar var, onu söylüyorum. Tek tek vakit kaybetmek istemiyorum, size sonra gösteririm oraları. Biraz daha hani bunlara dikkat 

etmek lazım. Ben istiyorum ki iki bakanlığımızı da doğrudan ilgilendirdiği için ortak konuĢuyorum. Bu TĠKA Yurt DıĢı Türkler 

BaĢkanlığı olsun, Yüksek Kurum olsun, hepsi… Örneğin, burada birtakım çalıĢmalardan bahsediyor ama keĢke o doktora, master 

burslarını artırabilsek. Buradan bütçeye rakam koyalım.  

Sayın BaĢkan, size de söylüyorum: Yani faydası olacaksa Sayın Bakana diyelim, biraz ekleme yapalım bu bütçelere, defalardır 

söylüyorum ama olmuyor. Bunları yapmamız lazım. Niye? Bir taraftan burada Türkçe sözlükle ilgili Sayın BaĢbakan Yardımcısı 

söylüyor, öbür taraftan Türk Konseyinin aldığı kararlar var, ortak tarih kitabı yazımı var, dille ilgili çalıĢmalar var. Asıl  görevinin hem 

TĠKA‟nın hem sizlerin bunları destekleyerek asıl kuruluĢ amacına uygun olarak o kültürel faaliyetleri hep birlikte yürütebilmek ve bir 

an önce hızlanmasını sağlamak olması lazım. Tamam, içeride yapalım ama dıĢarıda da bununla ilgili çalıĢma yapanlar var veya 

Türkiye‟ye gelip bu konuda çalıĢma yapanlar var, bunların geliĢtirilmesi lazım. Türk KeneĢi toplantılarında alınan kararların 

uygulanmasına iliĢkin de ilgili kurumlarımızın da buraya dâhil edilmesi gerekir diye düĢünüyorum çünkü ellerinde köklü arĢivler, 

çalıĢmalar var. Onları ortak bir değer Ģeklinde ortaya koyup değerlendirmek gerekiyor. 

Hızlıca bunları söyledikten sonra, AFAD‟ la ilgili de birkaç Ģey söyleyeyim. Burada Suriyeli sığınmacılara söylendi ama bir an 

önce bu konunun netleĢtirilmesi lazım. 548 bin kiĢi kayıtlı olarak görünüyor. “2,2 milyon tespit edildi.”  diyorsunuz. Yani AFAD‟ın 

kayıtlarına göre olan, demek ki kart verilen, daha doğrusu artık biraz sıklaĢtırıldı herhâlde bu sene, yardım yapabilmek için falan tespit 

yapılıyor ama hâlen daha demek ki… Bu tespiti neye göre yapıyoruz, ben hâlâ merak ediyorum. Kimisi “2 milyon”  diyor, kimisi “2,2 

milyon”  diyor. Elimizde… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – 2 milyon 541 bin. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, yani, iĢte, neye göre?  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Bakanlığın tek tek… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ha, iĢte onu söylüyorum, kimlik kartlı olanlar, kamplarda kalanlar, Ģehirlere göre dağılımı var 

mıdır, nedir? Biz bu konularda sürekli afaki bir Ģey yapıyoruz ve 8 milyarlık bir harcamadan bahsediyoruz ama bütçeden yapılan 
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harcama nedir, mahalli idarelerin yaptığı harcamalar nedir, yardım kuruluĢlarınınki ayrı olarak… Biz ayrıntılı bilgi, Ģu Ģunu yaptı 

demiyoruz ama bir bilgi kirliliği var. Bu konuların aydınlatılması gerekiyor.  

Vakıflarla ilgili de birkaç Ģey söylemek istiyorum. Açıkçası SayıĢtaya teĢekkür ediyoruz demeyeceğim, öbür konularda da zaten 

yapıyorlar ama burada bir ayrım gördüm. Merak ediyorum, diğer konularda ayrıntı isterken bulamıyorduk, sağ olsunlar burada bir 

kısmını yapmamakla beraber Vakıflarla ilgili SayıĢtay raporundan nedense bu Genel Kurul daha fazla bize bilgi  sızmasını mı istedi 

yoksa hakikaten çok daha fazla var da bu kadarını mı özetleyebildiler, anlayamıyorum. Diğer kurumların hiçbirinde bu kadar ayrıntılı 

bilgi vermemiĢlerdi. Tek tek hangi vakıfların gayrimenkulleriyle ilgili… 

SayıĢtay raporundan bahsediyorum Sayın Bakan, onlar biliyorlar, size de aktarırlar ama burada aktarılan bilgiler çok daha fazla 

ayrıntı içeriyor, bunu dikkatinize sunuyorum sadece. Vakıflar Genel Müdürlüğünün raporu SayıĢtay Genel Kurulunda daha kalın bir 

elekten geçmiĢ gibi görünüyor, onu, daha sonra siz konuĢunca bir Ģey söylemezseniz biz yine sorularda da bir Ģeyler sorarız. Vaktimizin 

azlığı açısından dikkatinize getirdim. 

Burada kiralardaki farklılıklardan bahsediyor. Bununla ilgili bir envanter çıkarılması lazım. Bir iki tanesini yapmıĢlar geçen yıl 

içerisinde. Örnek, Sandal Bedesteni‟yle ilgili birilerine ihaleyle verilmiĢ, 7 katına Ģu an itibarıyla çıkmıĢ. Tabii, o ne kadar gerçekçi, 

onu tartıĢmıyorum, ben birtakım Ģeylerde bulunmak için söylemiyorum. O zaman ticari olanlar yeniden amaca uygun olarak birtakım 

STK‟ lara, vakıflara, baĢka vakıflara kiralananlar, bir Ģey çıkarılması lazım, ticari olanların bir rayiç bedele getirilmediğini söylüyor, asıl 

eleĢtiri bu. Yani o bedellerin güncellenmediğini söylüyor, enflasyonla yapılıp geldiğini. Ayrıntıya girmiyor. Burada bir Ģey yapılması 

lazım, denetimlerin yapılması lazım çünkü bir sürü vakıf çarĢıları, iĢ hanları var. Bunlar artık ticari olmuĢ. Eskiden farklı amaçla 

kurulmuĢ, veriyoruz. Bunların hepsinin bir elden geçmesi gerekiyor çünkü kendi gelirleriyle faaliyet gösteren bir kuruluĢumuz. 

Açıkçası, bunları söyledikten sonra Sayın Bakan, sizi burada bulmuĢken benim kafamın karıĢtığı baĢka bir nokta var. 

Dolmabahçe Mutabakatı‟nın ortasında siz oturuyordunuz. Siz orada koordinatör görevindeydiniz. Sizin o koordinatör görevini 

yaptığınız Ģeyle ilgili de Sayın Erdoğan sürekli çıkıyor, “Bu nereden çıktı?”  diyor. Benim gerçekten kafam karıĢıyor biraz devlet 

tecrübesi olan birisi olarak. Hani daha önce de “Zinhar biz görüĢmedik, görüĢtü diyen Ģerefsizdir.”  deyip sonra “Ben talimat verdim.” 

demiĢti ama burada gerçekten anlamıyorum, yeniden bir dönüĢ mü var? Önce olmasın… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Günal, toparlarsanız lütfen. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teknik kısımları söyledim. Toparlayabilirsem… 

ġimdi, bir taraftan önceki gün sordum Sayın Meclis BaĢkanımıza: Leyla Zana‟ya para ödüyor musunuz diye. “Yok.”  dedi. “Ama 

danıĢmanları çalıĢıyor mu?” dedim, “Evet.”  dedi. Engin Alan‟ ın kaç ay ne çektiğini yan bina komĢusu olarak ben, apartman gibi  yani, 

bankoda komĢu olduğum için biliyorum, danıĢmanları baĢlayamamıĢtı. ġimdi, bu ortamda yemin etmeyi  kabul etmeyen birisinin geri 

gelmesiyle acaba yeniden o Dolmabahçe sürecine geri mi dönülüyor diye de merak ediyorum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gerçekten CumhurbaĢkanının haberi yok muydu? Yani çünkü bir Ģekilde sizin de açıklamalarınızda öyle bir yumuĢama yeniden var 

gibi gördük.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Allah Allah! 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sizi burada bulmuĢken soralım, yani Dolmabahçe‟ye geri dönüĢ mü var, ne oluyor, ne bitiyor? 

Bir taraftan HDP‟ye kızıyorsunuz, bir taraftan PKK‟ya kızıyorsunuz ama nasıl oluyor, anlamakta zorlanıyoruz.  

Ben istiyorum ki -bunları tabii arada sormam gerekiyordu sayın bakanlar- keĢke Atatürk‟ün baĢlattığı proje akim kalmasaydı da 

Ģimdi bunlara devam edebiliyor olsaydık çünkü bu çağda yeniden insanlığa karĢı da sorumluluğumuz var, Türk milletine karĢı da 

sorumluluğumuz var, Ġslam âlemine karĢı da sorumluluğumuz var. Bizim 2023‟ te lider ülke olup 2053‟ te süper güç hâline gelebilmemiz 

için günlük kısır çekiĢmeleri bırakıp demin söylediğimiz bu kurumların gerçek fonksiyonlarını ifa edebilir hâle getirmemiz lazım ve bu 

ahlaki, kültürel yozlaĢmayı önleyecek önlemleri de bu kurumlar sayesinde, ortak noktalarımızı bularak, onlar üzerine yoğunlaĢarak 

gerçekleĢtirmemiz lazım. Aksi takdirde kutuplaĢmaya, gerilime yol açan Ģeylerin bir faydası olmayacaktır. Ġkircikli konuĢmaların hiç 

faydası olamayacaktır.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir gün dost, ertesi gün düĢman, bir gün kardeĢ, ertesi gün tekrar Esed, Esat, bir gün “Ne iĢimiz 

var Libya‟da?”, ertesi gün “Oradayız.” , bir gün “Can dostuyuz.” , bir gün “paralel” , sonra “Hadi beraber açılım yapalım.” , sonra “Bunlar 

bizi kandırdı.”  Olmuyor. Bir çizgi olması lazım. Ġfrat tefrit konusuna dikkat etmek gerekiyor. Büyük devlet olmanın gereği böyle olur. 

Ancak gündelik siyasete göre eğer karar verir, her gün öyle değiĢtirirsek bu hedeflere ulaĢma Ģansımız olmaz. Bu kapsamda da iki 

bakanımızın da kurumları da ilgili.  

Sayın TÜBĠTAK BaĢkanına da, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza da ileteceğim, daha önce de söyledim. Bir Aziz Sancar 

örneğinde olduğu gibi birtakım bilim adamlarımızla ilgili bir ağ kuralım demiĢtik, hâlâ bir çalıĢma yapıyoruz, ediyoruz diyorlar. Türk 

bilim insanlarıyla ilgili de bir çalıĢmanın bu kurumlar aracılığıyla yapılması, TÜBĠTAK‟ ın da içinde olacağı bir çalıĢmanın 

gerçekleĢtirilmesi bu söylediğim sinerjinin ortaya çıkarılması ve değiĢik alanlarda bilim insanlarımızın bir araya gelmesi açısından 

faydalı olur diye düĢünüyorum. 

Bütçelerin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 
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BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Beyazıt, buyurun lütfen. 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Sayın BaĢkanım, çok muhterem BaĢbakan yardımcılarım, değerli bürokrat arkadaĢlarım, 

Komisyonumuzun değerli üyeleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Ben özelde Vakıflar bütçesiyle ilgili bazı açıklamaları yapmak istiyorum. Bu konuda konuĢmamı toparlayacağım.  

Bilindiği gibi vakıflar kadim bir medeniyetin sonucunda, bizim medeniyetimizin timsali olarak açığa çıkmıĢtır. Ġnsanlık öteden 

beri toplumsal yardımlaĢmaya her zaman ihtiyaç duymuĢ, bu, değiĢik toplumlarda değiĢik Ģekilde tezahür ederken bizim 

medeniyetimizde vakıflar olarak kendisini göstermiĢtir. Dünyada ilk kurulan vakıf müessesesi Beytullah Kâbe‟dir ve o zamandan bu 

tarafa da vakıflar Ġslam medeniyetinde önemli bir yer almıĢtır. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde vakıflar tüzel kiĢilik kazanmıĢ ve 

bir medeniyet timsali olarak kendisini göstermiĢtir. Osmanlılar zamanında gerçekten vakıfların tezahür ettiği, geldiği alan son derece 

büyük bir medeniyet olarak kendisini göstermektedir.  

Değerli arkadaĢlar, 3 Mart 1924 tarihinde Evkaf ve ġeriye Bakanlığı kaldırıldığı zaman üç tane kurum kuruluyor. Daha henüz 

cumhuriyet müesses olma aĢamalarında. Bunlar Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Genelkurmay BaĢkanlığı ve Vakıflar Evkaf Umum 

Müdürlüğüdür yani Vakıflar Genel Müdürlüğü, cumhuriyetin ilk kurduğu genel müdürlük, ilk kurulan genel müdürlüktür. Bence 

Atatürk‟ün o dönem içerisinde bu kuruma verdiği önemi gösteren çok önemli bir örnektir. Ülkemizde kurulan ilk genel müdürlük 

olması da bu nedenle doğaldır çünkü vakıflar, Osmanlı zamanında neredeyse dörtte 3‟ü, ekonomik alanda da, toprak reformunda da, 

hizmetler noktasında da, mahallî idareler noktasında da, yerel imkânlar noktasında da vakıflar eliyle yapılmıĢtır. 

Değerli dostlar, ben size daha Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmeden, hayvanlarla ilgili haklar ilan edilmeden 

bizim medeniyetimizde olan bazı vakıf örnekleriyle ilgili örnekleri söylemek isterim. Göçmen kuĢları koruyan vakıflar kurulmuĢtur. 

Hasta leylekleri tedavi eden vakıflar kurulmuĢtur. Mesela, insan kiĢiliğini koruyan yün eğirme vakıfları kurulmuĢtur. YaĢlı teyzeler, 

yaĢlı anneler dul kaldıkları zaman aç açık kalmasınlar diye bir vakıf kuruluyor, yün veriliyor, onun eğirdiği ipler piyasa değerinden 

daha fazla satın alınmak suretiyle onun yaĢamasının idamesi sağlanıyor. Teyze sorduğu zaman, “Benden neden fazla alıyorsunuz?” 

dediği zaman “Biz senden, senin yaptığın Ģeyden daha çok kazanıyoruz.”  diyor, o aradaki farkı bir vakıf tazmin ediyor.  

Yine, sadaka vakıfları vardır, sadaka taĢları. Geçen gün özellikle HDP temsilcileri konuĢmalarında külliye konusunu 

değerlendirirken çokça bahsetmiĢlerdir, bu sadaka taĢları o külliyelerin bir kenarında durur, ondan sonra, dolayısıyla, insanlar oraya 

günlük paralarının fazlalarını bırakırlar, sadakalarını gecenin karanlığına teslim ederler, ihtiyacı olan insanlar da gece gelir, oradan 

ihtiyacı kadar alır. Ne alan vereni bilir ne de veren alanı bilir. Bu konudaki sadaka taĢları… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Tam bugünkü vakıflarımız gibi iĢte! 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Sayın Yıldırım, sizin konuĢmanız gayet olumlu bir konuĢma. Ben sizi sakin bir Ģekilde dikkatle 

dinledim. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben size destek veriyorum, asla Ģey yapmak için söylemiyorum. 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Olsun. Siz sadece benim sözümü kesmeyin lütfen. 

Değerli arkadaĢlar, yine kuĢ evleri vardır, tünelden, karĢı binadan, halkla iliĢkilerden geldiğiniz zaman, kulisler tarafındaki tam 

karĢıdaki Ģey kuĢ evi resmi olarak dizayn edilmiĢtir. KuĢlar kıĢın yavru yapsınlar, soğukta kalmasınlar diye kuĢ evleri yapılmıĢtır. 

Bugün insanlar onu görse imrenirler diye düĢünüyorum. 

Temiz hava aldırma vakıfları kurulmuĢtur. Öksüz çocukları koruyan vakıflar kurulmuĢtur. Yine, evlenemeyen kızların 

evlenmelerini sağlayan, çeyiz paralarını ödeyen vakıflar kurulmuĢtur. Hizmetçi kadınların kırdığı kapları tazmin eden, ev sahibinden 

azar iĢitmesinler diye bunu tazmin eden vakıflar kurulmuĢtur. Borçluların borçlarını ödeyen vakıflar kurulmuĢtur. 

Değerli arkadaĢlar, 1935 yılında Vakıflar Kanunu çıkıyor ve bu kanunla beraber vakıflar tüzel kiĢilik kazanıyor. ġimdi, burada, 

özellikle bu kanunla bazı düzenlemeler yerine getiriliyor. Nitekim 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 27 ġubat 2008 tarihinde bu yüce Meclis 

tarafından çıkarılmıĢ, bence vakıf medeniyeti yeniden kendisini gösterecek, Ģahlanacak bir alana gelmiĢtir. Bu kanunla beraber DıĢ 

ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı kuruluyor. Yurt dıĢındaki vakıf eserlerini tespit etmek, onarmak, ihya etmek bu müdürlüğün, bu baĢkanlığın 

görevleri arasında sayılıyor. Cemaat vakıflarıyla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Sağlık Dairesi kuruluyor. Yeni vakıfların üyelik sorunları 

hallediliyor. Yine vakıfların -Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait mazbut vakıflardan bahsediyorum-üniversite kurmasının yolu açılıyor. 

Böylece iki tane güzel üniversite kuruluyor. Bunlardan birisi -Bezmiâlem Valide Sultan- Bezmiâlem Üniversitesidir. Ġlk defa bir kadın -

Bezmiâlem, alemin meclisi demektir- bir hanım sultanın adına kurulan bir vakıftır, üniversitenin adı da bu hanım sultan adına kurulmuĢ 

bir vakıftır çünkü vakıf Gureba –Garipler- Hastanesinin adıyla değerlendirilecek, kurulan bir vakıf olarak hekimler, doktorlar değil de, 

hikmet sahibi, hikem sahibi hekimler yetiĢtirsin diye bu üniversite kuruluyor. Yine, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi kuruluyor. Aynen 

Mimar Sinan Vakfına, Fatih Vakfına, Abdülhamit Sani Vakfına kurduruluyor ve bu üniversiteyle de yine dünyanın büyük mimarları 

yetiĢebilsin, büyük sanat Ģaheserleri yapılabilsin diye buraların bir eğitim yurdu olarak kurulması sağlanıyor. 

Değerli arkadaĢlar, vakıflarda demin konuĢmacılarda da Ģey yapıldı, bir destek olması açısından söylüyorum, “hayrat”  kavramı 

vardır, bir de “akar”  kavramı vardır. Hayrat vakıfların amacıdır, akarlar da gelirleridir. Akarlarını iyi iĢletmek, hayratlarını da 

amaçlarına göre iyi kullanmak, doğrusu o Ģekilde yerine getirmek için yapılır ve bu konuda da ben Vakıflar Genel Müdürlüğünü, 

gerçekten çalıĢanlarını, bütün oradaki memur arkadaĢlarımı tebrikle yâd ediyorum, onlara teĢekkür ediyorum. Bu vakıfların hayrî 
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amaçlarını gerçekleĢtirme konusunda canla baĢla çalıĢmaktalar ve Türkiye‟nin dört bir yanında bu tarihî eserleri ihya etmekteler ve bu 

gelirlerini de çalıĢtırmaktadırlar. Ben bu konuda bir alanı da değerlendirmek istiyorum, hazır BaĢbakan Yardımcımız buradayken bu 

konuyla ilgili kısa bir bilgi arz etmek istiyorum.  

Değerli dostlar, Vakıflar Bankası 1955 yılında rahmetli Menderes tarafından Vakıflar Umum Müdürlüğünün mazbut vakıflar 

adına kurulmuĢ bir bankadır. Ama, bakın, tam 2006 yılına kadar Vakıflar Bankası Vakıflar Genel Müdürlüğüne yani kurulduğu amaca 

uygun olarak bir kuruĢluk temettü geliri vermemiĢtir; tam tersine, gayrinakdi sermaye artıĢı yaparak vakıfların elindeki gayrimenkuller 

bankaya intikal ettirilmiĢ ve bu Ģekliyle vakıflar zarara uğratılmıĢtır. 

2002 yılında, çokça bahsedildiği gibi, size bir olayı ifade etmek isterim. Değerli arkadaĢlar, 2002 yılında bir kanun çıkıyor, 

Vakıflar Bankasının satılması, özelleĢtirilmesi yasası ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu karar alıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla o 

zamanki -bende belgeleri de var, isteyene bu belgeleri verebilirim- ekonomiden sorumlu BaĢbakan yardımcısının imzasıyla Köhler‟e bir 

mektup yazılıyor, 1 milyar dolar Türkiye'nin borç alabilmesi için Vakıflar Bankasının satılması Ģartı kabul ediliyor ve bu Ģartla, bu 

taahhütle o borç isteniyor. Peki, ne oluyor? Sürece baktığımız zaman, maalesef, 2002 yılında Vakıflar Bankasına hiçbir teklif gelmiyor 

ve bir bankadan teklif geliyor, o da diyor ki: ġu Ģubeleri kapatacaksınız. ġu kadar adamı çıkartacaksınız. Kamu zararını 

değerlendireceksiniz. 850 milyon dolar da -burada Maliye Bakanlığı yapmıĢ duayen de büyüğümüz var, bilmesi açısından, zaten 

biliyordur, söylüyorum- gayrinakdi sermaye artıĢını Ģart koĢuyor. Bankayı alacaklar, üstüne de 850 milyon lira…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Lütfen, toparlar mısınız Sayın Beyazıt? 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – …Vakıflar Genel Müdürlüğüne burada para verilecek.  

Peki, ne oluyor? Bakın, bizim Hükûmetimiz 2002 yılının sonunda göreve geldikten sonra bankayı sattırmıyor, 2005 yılında 

sadece yüzde 25‟ i halka arz ediliyor, 1 milyar 270 milyon dolara yüzde 25‟ i halka arz yapılıyor. Ben burada bu konuda Vakıflar 

Bankasıyla ilgili değerlendirmeye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hassaten devam edilmesini arzuluyorum. 

Bir de Fatih Sultan Mehmet‟ in vakfiyesinde “Her kapı vurula, aç var mı sorula, aç varsa Ģifa yapula.”  vakfiyesi gereği daha önce 

sıcak yemek dağıtımı 100 bin aileye yapılıyordu, bu sıcak yemek dağıtımının yine yapılmasında büyük fayda gördüğümü ifade etmek 

istiyorum. 

Bu vesileyle tüm bürokrat arkadaĢlarımızı, tüm çalıĢanları tekrar tebrik ediyorum, herkese hayırlı günler diliyorum. 

Çok teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, bir yanlıĢ anlaĢılmayı düzeltmek üzere iki cümle… 

BAġKAN – Açarsam ama Sayın Garo Bey'in sırası kaybolacak, göremeyeceğim ondan sonra.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Görürsünüz.  

BAġKAN – Peki. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın Beyazıt, ben konuĢmamın içeriğinde de söyledim: Vakıflar elli yıl önceki vakıflar değil, yüz 

yıl önceki vakıflar değil. Neredeyse üniversite açmayan ve kâr amacı gütmeyen vakıf kalmadı. Bu iktidara yakınlık, uzaklıkla ilgili bir 

durum değil yani vakıflar eski ruhunu, felsefesini yitirdi anlamında söylüyorum ben. 

BAġKAN – AnlaĢılmıĢtır. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ama, Vakıflar Genel Müdürlüğünün buna dair düzenlemeleri ve denetimiyle ilgili yeni bir Ģekilde 

kendini gözden geçirmesi gerektiği hususunda ben söyledim yani “bugünkü gibi”  derken. Yani, size dönük bir Ģey değildi bu.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Temizel… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bir Ģey daha ben ilave edebilir miyim? Müsaade eder misiniz, bir cümle söyleyebilir miyim? 

BAġKAN – Buyurun siz cevap verin, sonra Sayın Temizel devam edecek. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın Beyazıt, tarihçeyi anlattınız ama en son Vakıflar Bankasındaki Vakıflar Genel 

Müdürlüğü hisselerinin Hazineye devriyle ilgili bilgi vermediniz.  

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Zaman yetmedi. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ya, zaman, olur mu?  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – KeĢke onu da bir söyleseydiniz. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yani, bunları söylüyorsunuz, güzel ama bunu da söylemeniz lazım. Yani, bu dönemde 

yapılanları söylememek… Artık, bürokrat değilsiniz ki bunları da eleĢtireceksiniz sizden bekliyoruz öncelikle. 

TeĢekkür ederim. 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Objektif bir konuĢma yaptım. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Asıl sahibi sizsiniz yani. 

BAġKAN – Sayın Temizel, buyurun lütfen. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 
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Sayın Bakanlar, değerli milletvekilleri… 

BAġKAN – Sayın Beyazıt, siz de eksik konuĢmayın lütfen bir daha efendim, tamamlayın yani! 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Süre vermediniz ki! 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bunda doğruyu söylediniz vallahi. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Yani, tamamlanır nasılsa eksik kaldığında. Eksik kalmaz, kalamaz. 

BAġKAN – Buyurun. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Öncelikle, dün verdiğimiz 4 Ģehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin baĢı sağ 

olsun.  

Değerli arkadaĢlar, her gün Ģehit haberlerine, terör eylemlerine, çatıĢmalara, ölümlere, göçlere uyanan ülkemizde bizim hâlâ 

oturup da bu bütçeyi tartıĢıyor olabilmemizi ben bir türlü hazmedemiyorum, bunu ikinci defa söylüyorum. Bu bana gerçekten zül  

geliyor. Burada vereceğiniz 4 milyar liralık ödenek o 4 Ģehidin neyiyle kıyaslanabilir ki? Ne yapılabilir ki bunlarla ilgili olarak? Bu 

konuları kesinlikle ve kesinlikle arada sırada söylenecek bir olgu olarak görmekten çıkarmamız gerekiyor büyük bir hızla. Ama, sonuç 

olarak bir görevdir, bir yasa yapma zorunluluğudur, o nedenle de zorunlu olarak bu çalıĢmalara devam edeceğiz içimize sinse de 

sinmese de. 

Değerli arkadaĢlar, önce bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim bugün Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

diye 4 tane kurumu altında toplayan bir üst kurum kurmamızla ilgili olgu, darbe anayasasıyla ortaya çıkmıĢ ve bu kurumların 

kuruluĢuyla uzaktan yakından ilgili olmayan amaçları, vesaireleri birleĢtirilmiĢ bir kurum hâline getirilmiĢ. Bunlar kurulduğu zaman 

dernek olarak kurulmuĢ zaten. Bunlardan bir tanesi, Türk Dili Tetkik Cemiyeti 1936 yılında kuruluyor, diğeri de Türk Tarih Tetkik 

Cemiyeti. Bunlar cemiyet, daha sonra kurum adını alıyor ama sonuç olarak gelirleri olan, bu konuda bağımsız olarak araĢtırma yapmak 

üzere kurulmuĢ olan kuruluĢlar. Elbette ki dernekler, cemiyetler kurulduğu zaman üstlerindeki baskı giderilmez ama sonuç olarak, 

bağımsız olarak kurulan ve bilimsel araĢtırma yapmak üzere, inceleme yapmak üzere kurulan bu kuruluĢlar bizim 1982 Anayasası‟na, 

CumhurbaĢkanının gözetimi ve desteğinde CumhurbaĢkanlığına bağlı olmak üzere devlet kurumu hâline getiriliyor. Bu olmaz. Bilim 

dediğiniz yerde, bilimsellik dediğiniz yerde bağlılık olmaz, bağımsızlık olacak. Eğer bağımsızlık yoksa orada bil imden bahsetmeyin. 

Yöneticiler, yönetenler istedikleri kadar özverili olsunlar, olmuyor değerli arkadaĢlar. Yarın TÜBĠTAK‟ ın konuĢulması sırasında da 

yeniden gündeme getirip konuĢacağız büyük bir olasılıkla. Bilim ve bilimselliğin olduğu yerde bağlılık olmaz. O nedenle de bu 

kurumları, inĢallah, bu yeni Anayasa süreci içerisinde ve uyum komisyonlarında yeniden bağımsız bir kurum hâline getirerek 

Türkiye'nin kurucusunun vesayetine uygun bir Ģekilde yeniden yönetilmesine olanak tanırız. Böyle bir olay olmaz. Bu olayı uzun süre 

sırtında taĢıyamaz Türkiye Cumhuriyeti. Kurucusunun vesayetine uymak zorundadır, kaynaklarını yeniden onlara vermek zorundadır 

ve bilimsel araĢtırmalarının önünü açmak zorundadır. Neyini tartıĢacaksınız aksi takdirde, zaten bütçesinin büyüklüğüne 

bakıyorsunuz… Bunun için ayrılan… Hele bir BaĢbakan yardımcısının sadece bunlarla uğraĢıyor gibi bu iĢlerle uğraĢmasına bile 

değmeyecek iĢler yapıyor. “4 öğrenciye burs vermiĢiz, 1 doktora öğrencisine burs vermiĢiz.”  Bu mudur? Yani, koskoca anayasal bir 

kurumda -anayasal kurum demiĢiz üstelik de- tartıĢtığımız konu, değerlendirdiğimiz konu bundan ibaret. Bu konuyu göz önünde 

bulundurun, bu konuyu unutmayın. Bu kurumlar özel hukuk tüzel kiĢiliği olarak kurulmuĢ, bilimsel araĢtırma yapmak üzere kurulmuĢ. 

Bazen yaptıkları araĢtırmalarda elbette ki sapmalar olmuĢ, tüm bilimsel araĢtırmalarda olduğu gibi. Daha sonradan yaptıklarıyla durumu 

düzeltmeye çalıĢmıĢlar, düzeltmiĢler ama bundan sonra gitmesi gereken de bu. Bu hususu kesinlikle ve kesinlikle göz ardı etmemek 

gerekiyor.  

Değerli arkadaĢlar, bir diğer konu da vakıflarla ilgili konu. Ben yerel yönetimde çalıĢan -bütün insanlarda olduğu gibi- dört 

buçuk yıl Ġstanbul Defterdarlığı yapmıĢ bir insan olarak vakıflarla sürekli iç içe yaĢadım. Bir kere, “vakıf”  kavramı… ġu andaki 

Vakıflar Genel Müdürlüğü sadece vakıflara ait mülklerin yönetimiyle ilgili olarak görevlendirilmiĢ bir kurum değildir, “Nasıl  kiraya 

veririm, nasıl onarırım.”  falan olayı değildir. “Türkiye'de kurulan vakıfların kuruluĢ amaçlarına uygun bir Ģekilde çalıĢıp 

çalıĢmadıklarını, çalıĢmadıkları takdirde vakıf özelliklerinin ellerinden alınmasını ve bütün kurumların hepsini mademki bu amaçla bu 

kaynağa vakfettiniz -toplumun bir kaynağıdır bu- o zaman bu amaçlara uyacaksınız kardeĢim.”  diye zorlamak zorunda olduğu bir 

alandır. Yoksa, sadece yok Ģurayı onardım, burayı onardım… Zaten onarımlar, Ģunlar, bunlar da dünyanın eleĢtirisini alıyor, bir iĢe 

yaramıyor. Oturup da tarihî camilerin koridorlarına pisuvarlar yapma gibi birtakım Ģeyler sergi leniyor. Sonra onlar yeniden sökülüyor, 

yok yeniden düzeltiliyor, bunlar ayrı bir olaydır. Bununla ilgili olarak, bu kültür varlıklarının korunmasına dönük olarak kuracakları 

yine bağımsız olacak olan kuruluĢlarla bunları sağlayabilir, sağlamak zorundadır. Vakıf mallarının vakfedildikten sonra da amacına 

uygun olarak sürdürülmesini sağlayacaktır, baĢka çaresi yok zaten, bunu yapacaktır.  

Benim daha önceki kamu görevlerinde karĢı olduğum 3 tane olay vardır değerli arkadaĢlar: Ziraat Bankasının, Halk Bankasının 

ve Vakıflar Bankasının kuruluĢ amaçlarına uygun olarak kullanılması asla özelleĢtirme veya ticari kavramların içerisinde 

değerlendirilmemesidir. Dolayısıyla, bu kurumların bu tür kurumlara ihtiyaçları varsa onlar da sağlanacak, onlar da sağlıklı bir Ģekilde 

korunacak.  

ġimdi, bu Ģekilde konuĢmayı sevmediğimi biliyorsunuz, yine peĢ peĢe sıralamaya baĢlayınca zaten süre de bitiyor. Yalnız, Ģu 

konuyu dile getirmeden geçmek istemiyorum: Özellikle bizim yurt dıĢı iliĢkilerimiz ve yurt dıĢıyla ilgili iliĢkilerimizi kurmak üzere 

oluĢturulmuĢ olan kurumlar, Türkiye Cumhuriyeti‟nde geç kalmıĢ, gerçekten gecikilmiĢ ama daha sonradan da iĢlevleri nedeniyle 
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eleĢtirilmeye baĢlamıĢ kurumlar. Ġhtiyacımız var fakat değerli arkadaĢlar, bu kurumlar tamamen bütçe dıĢarısında ve bütçe ilkelerine 

uymadan istedikleri gibi para harcayacak kurumlar olarak kurulamazlar, kurulmaları mümkün değildir. Siz burada bütçe yapıyorsunuz, 

bütçeye ödenek veriyorsunuz. Örneğin, AFAD. AFAD‟a geçen yıl verdiğiniz ödenek 993 milyon lira, yıl sonu ödeneği yani yıl sonu 

harcaması daha doğrusu, 3 milyar 111 milyon lira. Peki, sizin Komisyonunuza ek ödenek tasarısı geldi mi? Gelmedi. Peki, bu kadar 

harcama, bu kadar ödenek… Ha, bu tür olaylarda AFAD‟da veya diğer sosyal kuruluĢlarda belanın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. 

Allah korusun, gelir ama onun üzerine bu harcamaları yaptığınız andan itibaren daha sıcaklığı gitmeden, dumanı tüterken gerekirse 

getirip “Bakın, bu konuda Ģu kadar daha ihtiyacım çıktı. Meclis bana bu hakkı versin.”  demek zorundasınız. Hele bu ülkelerle ilgili 

olarak da bütçeye ödenek koyarken ayrıca özel hesaplar yaratmamanız gerekir. Özel hesaplarınız, baĢka konularda ağzını açmamıĢ olan 

SayıĢtay tarafından bile net bir Ģekilde eleĢtirilmektedir. Kullanamazsınız bu özel hesapları. Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin istediğiniz 

kurumlarının istediğiniz harcamalarının tamamını aynen örtülü ödenek gibi “Oradan da yaparım, buradan da yaparım, hepsi örtülü 

ödenektir, hesabını da vermem.”  diyemezsiniz. Diyorsanız burada bir terslik vardır, burada görüĢülmesinin de bir anlamı yoktur, bunu 

ortadan kaldırır. “Ne derseniz deyin, ne söylerseniz söyleyin, bizim yöntemimiz budur.”  değildir. Bu, burada uyguladığınız ilkelere 

kesinlikle ve kesinlikle karĢıdır değerli arkadaĢlar. 

TĠKA, Türkiye'nin özellikle de Türki cumhuriyetlerle iliĢkilerinin baĢladığı dönemden beri gerçekten övünebileceğimiz iliĢkiler 

yapmıĢ, iliĢkiler kurmuĢ kuruluĢtur. Ancak, TĠKA'nın özellikle özel fon hesabı uygulamaya baĢlamasından sonra birdenbire daha 

önceden tartıĢılmayan konular tartıĢılmaya baĢladı, kamuoyunun gündemine gelmeye baĢladı. Bu kadar sağlıklı olarak kurduğumuz, 

övündüğümüz kurum birdenbire niye tartıĢılır hâle gelsin ki? Biz yurt dıĢına herhangi bir hizmet götürüyorsak ya da oradaki insanların 

belirli gereksinimlerini karĢılıyorsak ya da oradaki insanların Türkçe öğrenmesini, buralarda iliĢki…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Buyurun efendim. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – …kurmasını sağlamak üzere çabalar gösteriyorsak bununla iftihar ederiz, övünmemiz lazım. 

Niye eleĢtirilir hâle geldik? Bunların eleĢtirilir hâlden çıkartılması bizler için inanılmaz önemli olaylardır. Onlara bakmayın. Birdenbire 

bazı Ģeyleri değerlendirdiğimiz AFAD‟ın kuruluĢunu da geç kalmıĢ bir olay olarak görmüĢümdür, hep söylerim. Biz daha önceden 

gençliğimizde dağcılar birliğiydik, Anadolu Dağcılar Birliği, dolayısıyla “Bu tür olaylarda niye toplumsal bir organizasyon içerisinde 

bu iĢler yapılmıyor?”  diye o olanaklarımızın sınırı ölçüsünde bir oraya koĢardık, bir buraya koĢardık, bir Ģeyler yapıyoruz diye. O 

zamanlardan beri hayal ettiğimiz bir olaydır ancak biz daha ayağına dağ botunu giymemiĢ ya da sırt çantasını sırtına almamıĢ insanları 

asla kurtarmaya götürmezdik, götüremezsiniz zaten. Peki, değerli arkadaĢlar, AFAD‟daki böyle birdenbire 7 bin personel bir sene 

içerisinde nereden geldi, nasıl eğitildi ve nasıl alındı bu kurumun içerisine? 7 bin. Daha önceki yıllardaki sayısını biliyorsunuz, daha 

önceki yıllarda personel sayısı inanılmaz derecede sınırlı. Dolayısıyla, bu tür kuĢkular yaratmayacak kurumlardır bunların hepsi. BaĢka 

ülkelerde kurtarmaya gönderdiğimiz insanları gördüğümüz zaman iftihar etmedik mi, ediyoruz da, Ģimdi de etmeye devam etmeliyiz. 

Ancak, eğer bu tür kuruluĢlar bir sene içerisinde 7 bin tane kadro alıp da “Bunlar bizim kadrolarımız.”  dediyse bunlar gerçekten 

nerelerde kullanıldı, nasıl eğitildi, ne yapıldı, bunların da yanıtının kesinlikle ve kesinlikle verilmesi gerekiyor. 

ġimdi, değerli arkadaĢlar, burada sadece Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir gün boyunca gerçekten tartıĢılması lazım. Vakıflar 

vakıf mallarını gerçekten koruyorlar mı? Korumak zorundalar.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Peki, daha önceden kiralamıĢ olduklarının veya belirli amaçlara tahsis ettiklerinin tahsis edilen 

amaç çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığını denetliyorlar mı? Ben biliyorum, daha önceki dönemlerde düzenli olarak denetimler 

olurdu, bunlar denetlenirdi.  

BAġKAN – Toparlar mısınız lütfen. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Bizim vakıflarımızın yüzde 90‟ ına yakın bir kısmı Ġstanbul‟dadır, kadrolarınızın da büyük bir 

ihtimalle yüzde 90‟ ına yakın bir kısmı Ġstanbul‟dadır. Peki, Ġstanbul örgütünüzü yaptığı iĢler nedeniyle kaç yıldır denetlemiyorsunuz?  

Denetim, saydamlığın, bütçe ilkelerinin gereğidir. Bu ilkelerden ne kadar kaçınırsanız gelecekte karĢı karĢıya kalacağınız 

sorunlar o kadar büyük olur. Denetimden çekinmeyin, hata da yapılabilir. Ben Sütlüce‟de otoyolun altında kalan askeriyeden 

devredilmiĢ olan, daha doğrusu otoyol nedeniyle boĢaltılmıĢ olan yerlerin onarımıyla ilgili projeleri onaylatmak için tam iki buçuk yıl 

uğraĢtım “ġu hata.” , “Hay hay, onu düzeltelim.” , “ġu hata.” , “Hay hay, onu da düzeltelim, Ģunu da düzeltelim.”  diye. Bütün hepsini 

yaptık, sonra da oturduk, Adalet Bakanlığına teslim ettik. Yaparsınız, edersiniz, denetlendiğiniz sürece iyi yaparsınız, 

denetlenmediğiniz sürece buralarda keyfîlik olur. Buralarda, bu kurumlarda keyfîliğin olmayacağı, ilkelere ve kurallara uygun olarak 

düzenlemeler yapılabileceği, herkesin görevlerine sadık kalacağı bir bütçe uygulaması diliyorum. 

TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Temizel. 

Sayın Paylan, buyurun. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, sayın milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakanlar, sayın bürokratlar, sayın -basın 

mensupları çok yok galiba- basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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ġimdi, konuĢtuğumuz konulara genelde baktığımızda devletin ilk kuruluĢ yıllarında ve sonrasındaki yapılanmalarla ilgili 

kurumlar, kuruluĢlar ve hepsi de “Türk” le baĢlıyor. Türk ĠĢbirliği Koordinasyon, YurtdıĢı Türkler, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil 

Kurumu vesaire.  

ġimdi, cumhuriyetin kuruluĢ paradigmasında anayasal olarak -Ģimdiki Anayasa‟da olan Ģekliyle- herkes Türk‟ tür. Yani “Türkiye 

Cumhuriyeti‟ne vatandaĢlık bağıyla bağlı olan herkes Türk‟ tür.”  denir. ġimdi, ben Ermeni‟ yim ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı bir 

Ermeni olarak tanımlıyorum kendimi, hep öyle söylüyorum, her yerde bunu gururla da söylüyorum çünkü dedelerim Osmanlı vatandaĢı 

Ermenilerdi, ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı bir Ermeni‟yim. Hani, genelde Ģöyle sorulur çünkü: “Siz nereden geldiniz, nereden 

gittiniz?”  Tarihî anlayıĢı çok yoktur insanlarda. Lise kitaplarında iki cümleyle geçeriz arkadan hançerleyenler olarak. Ha, bu ülkenin 

tarihine, kültürüne, buranın kadim bir halkı olduğumuza dair bilinç son derece sınırlıdır, bunu çok iyi biliyoruz. Ama, yüz yıl önce 

yaĢadığımız büyük felaketle -sizin de çalıĢmanızda olduğu gibi- Anadolu‟daki ve Trakya‟daki Ermeni varlığı bu topraklardan söküldü, 

atıldı. O günden sonra da yalnızca, geçen gün Zonguldak Milletvekilimizin TaĢnak ve Hınçak‟a indirgediği, hani o lise bilgisiyle 

söylediği, iĢte, “ Ġhanet ettiler, biz de onları göndermek zorunda kaldık.”  cümlesiyle indirgenen bir algı. ġimdi, bu algıyı bugünlerde 

nerede görüyoruz? Silopi‟de mesela. Silopi‟ye giden JÖH ve PÖH güçleri orada bir Ģekilde zafere ulaĢtıkları anda duvara bazı yazılar 

yazıyorlar. Mesela “Ermeni piçleri”  diye bir yazı yazmıĢlar duvara PÖH ve JÖH imzasıyla. Bunun tezahürlerini nerede görüyoruz, 

sayın milletvekilimiz de aynı tezahürden bahsetmiĢti o yüzden iĢaret ediyorum. Mesela, silahlı güçlerimiz Silopi‟ye, Silvan‟a giriyor ve 

duvara Ģöyle yazıyor: “Türk‟sen övün, değilsen itaat et.”  Bu Ģekilde yazılar yazıyor. 

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Benim söylediklerimin onunla hiçbir alakası yok.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Çok alakası var. “Oradakiler de Ermeni.”  demeye getirdin. 

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - O farklı bir konu. 

BAġKAN – Sayın Çaturoğlu, lütfen müdahale etmeyin. Size söz vereceğim Ģimdi, yeterli müdahaleyi oradan yaparsınız.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – ġimdi, pek çok hizmet veriyorsunuz, sağ olun, gerçekten bu TĠKA‟nın hizmetleri olsun, AFAD‟ın 

hizmetleri olsun çok önemli. Ancak, hani yüzyıl önce kaybettiğimiz bir Ģey var, bir duygu var, Osmanlılık duygusu var. Benim 

dedelerimin hepsi kendini Osmanlı vatandaĢı olarak dibine kadar hissederlerdi çünkü bir ayrımcılık yoktu. Hani, Türk, Kürt, Yahudi, 

Süryani, hangi kimlikten olursa olsun kendini Osmanlı vatandaĢı hissederdi çünkü herhangi bir etnik kimliğe hapsedilmemiĢti, dar bir 

gömlek giydirilip “Herkes Ģudur.”  denmemiĢti.  

Cumhuriyet kurulduktan sonra Mahmut Esat Bozkurt Ģu cümleyi ediyor… 

BAġKAN – Çok cümlesi var, hangisi? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hemen söyleyeyim: “Türk, bu ülkenin yegâne efendisi ve sahibidir. Saf Türk soyundan 

olmayanların bu memlekette tek hakları vardır, hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düĢman, hatta dağlar bu hakikati  böyle 

bilsinler.”  diyor. Maalesef, bu bilinç bugünümüze kadar değiĢmiyor. Yani, Ģu görüntüde olduğu gibi aynı bilinç “Türk‟sen övün, 

değilsen itaat et.”  cümlesine yansıyor ve maalesef, yalnızca lise bilgisi olan gençlerimiz, tarih bilinci olmayan gençlerimiz, her Ģeyi 

cumhuriyetle birlikte baĢlatan gençlerimiz de bu yazıları duvarlara yazabiliyorlar, çok hazin bir durum. Nefret duyguları, nefret 

tohumları toplumumuzun her tarafına bu Ģekilde ekilebiliyor. 

Mesela, bazı hizmetlerden bahsettiniz Sayın Yalçın Akdoğan. ĠĢte, Lübnan‟daki Türk varlığına hizmetlerde bulunmuĢsunuz, sağ 

olun. Yalnız, merak ediyorum, kesinlikle eminim öyle değil ama… Lübnan‟da 200 bin Anadolulu Ermeni var yani buralı insanlar, 

Kayserili, Malatyalı, Yozgatlı ve Ģu anda gidin o mahalleye çoğunluğu birbirleriyle Türkçe konuĢurlar, Ermenice ve Türkçe karıĢık 

konuĢurlar çünkü hepsi buradan Türkçe bilerek gittiler veya Los Angeles‟ ta Ermeniler var. Ermenistan dediğimiz yerin -hani 

“Ermenistan da bunu söyleyemiyorsun. Söyler misin?”  diye sormuĢtu sayın vekilimiz- nüfusunun yarısı Anadolu köklüdür, buradan 

göçertilmiĢtir, Süryaniler öyle, Rumlar öyle. Nüfusunun yüzde 40‟ı buradan gönderildi, geri kalan yüzde 40 buraya geldi Balkanlardan 

ve Kafkaslardan. Hepsine de ne dendi? “Türk‟sün.”  ġimdi, ben bunu kabul edebilirim bakın, “Türk‟sün”  kalıbını ama bu kalıp 

uygulamalarınızda çoğulcu bir anlayıĢla uygulanabilseydi kabul edilebilirdi çünkü bazı ülkelerde, demokratik ülkelerde mesela 

“Alman‟sın”  dendiğinde eğer ki o ırkçı bir tabire tekabül etmiyorsa insanlar “Ben Alman‟ ım.”  diyebilirler ama buradaki pratik, yüz 

yıllık pratik hep ırkçı bir mantıkla uygulanmıĢtır. Mesela, Suriye‟ye baktığımızda, Suriye politikamızın çökmesinin sebebi, bence, 

etnisiteye dayalı ve bir mezhebe dayalı bir politika olarak güdüldüğü içindir.  

Bayır Bucak Türkmenleri tabii ki gadre uğruyorlar, tabii ki Esad rejimi altında gadre uğranmıĢtır ama orası da burası gibi çok 

dilli, çok kültürlü, çok etnisiteli; Ermeniler var, Süryaniler var, Kürtler var, Araplar var, her etnisite var. Ancak, bizim hep manĢete 

çıkardığımız Bayır Bucak Türkmenleri. Elbette ki bakın, gadre uğramıĢlardır, hiçbir Ģüphe yoktur ancak içeride de dıĢarıda da çoğulcu 

bakıĢ paradigmasını hâkim kılamadığımız için hep bu yanlıĢları yapmayı tekrar ediyoruz. Mesela, Tarih Kurumuyla ilgili eğer ki “ġu 

Mahmut Esat Bozkurt‟un cümleleri yanlıĢtır.”  diyebilseydik bugüne kadar, eleĢtirel bakabilseydik, bugün bu hataları aynen yapmazdık.  

Sayın TürkeĢ, Enver PaĢa‟yla ilgili bir çalıĢma yapmıĢsınız. ġimdi, baktım o çalıĢmaya, Enver PaĢa‟nın ne kadar doğru Ģeyler 

yaptığına dair hep böyle bir kutsama hâli, eleĢtirel bir bakıĢ yok. Oysa ki tarih devletin olduğu zaman, devlet yaptığı her Ģeyi 

rasyonalize eder ve eleĢtirel bakmaz. Ya, devletin tarih kurumu da bence olmaz. Tarih özgür bir alandır ve üniversitelerde, 

akademilerde tartıĢılması gereken bir Ģeydir. Ama, tarihi tek-elinize aldığınızda Enver PaĢa‟yı yalnızca kutsarsınız. Elbette her insanın 

hataları ve sevapları vardır ama yalnızca sevaplarıyla bahsediyorsunuz çalıĢmanızda. Oysa, Enver, Talat, Cemal üçlüsü, o cunta, 
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Osmanlı‟nın son dönemindeki kaybetmeye baĢladığımız o çoğulcu anlayıĢın, maalesef, bitmesine sebep olan cuntadır, ilk cuntadır. 

Ermenileri bu topraklardan süren, büyük felaketine sebebiyet veren ve Anadolu gençlerini, hani, hep kutsarız ya Kafkasya Cephesi‟ne 

yazlık kıyafetlerle 100 bin kiĢi sürüp bir gecede donmalarına vesile olan ve çoğulcu anlayıĢımızdan kopmamızı ve Turancı bir anlayıĢla 

herkese o dar gömleği giydiren zihniyettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti de, Mahmut Esat Bozkurt‟un cümlelerine yansıdığı gibi , o 

zihniyetin aynen tekrarını devam ettirmiĢtir ve eleĢtirel bir bakıĢla bakılmıyor maalesef bunlara.  

ġimdi, bu konuyu bu kadarla bırakmam gerekiyor. Devamında, mesela, AFAD‟ la ilgili de bir eleĢtirim var. ġöyle ki: 700 bin 

çocuğa hizmet vereceğiz, vermeliyiz. Ancak, bizim bir birikimimiz vardı, Osmanlı‟da gene olan. Her yapının, her dilin kendi 

örgütlenmeleri vardı ve ana dili temelli çok dilli eğitim yaparlardı. Osmanlıdaki Ermeni okullarına bakın, Ermenice, Osmanlıca, 

Ġngilizce, Fransızca, Arapça, çok dilli eğitim yaparlar ve çocuklar çok dilli yetiĢirler, tıpkı benim gibi. Ben de bir Ermeni okulunda 

yetiĢtim, Ermeniceyi, Türkçeyi, Ġngilizceyi, Fransızcayı, hepsini çok iyi derecede bilirim çünkü ana dili temelli eğitim yapan çocuklar 

çok dilli olurlar, ulusal dili de evrenseli de daha kolay öğrenirler, bu daha pedagojiktir. Ama, biz bu paradigmadan koptuk, sanki bu 

memlekette hiç bu olmamıĢ gibi “Bu bir tehlikedir, aman da tehlikedir.”  diye bakıyoruz. Oysa, Lozan‟da beraber kaybolmuĢ bu yapılar, 

Sayın Adnan Bey de burada. Bunların vakıfları, okulları var. Ancak, Lozan‟da.. Bakın, ona referans vermek istemiyorum, keĢke bu 

uluslararası anlaĢmaya referans vermesem de bunun iç hukukunu yaratabilmiĢ olsaydık. Ancak, maalesef, “Lozan” demek zorunda 

bırakıyorsunuz. Lozan‟da “Bu yapılar güvence altına alınmalı.”  diye yazıldığı hâlde yüz yıldır hiçbir iç hukuku tanımlanmamıĢtır. Yani, 

bunların örgütlülükleri vardı, biliyorsunuz, patrikhane çerçevesinde hem ruhani hem cismani örgütlülükleri vardı, kendi hayratları… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız sözlerinizi.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, birkaç dakika müsaade edin.  

BAġKAN – Verdim.  

Buyurun.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – …kendi okulları, vakıfları, hastaneleri vardı, tıpkı Müslüman vakıfları gibi. Bakın, 50 bin galiba, 

mazbut vakıf saydınız. Devlet bu sivil örgütlenmeleri yok saydı, malını mülkünü de gasbetti yani yok saydı. Hâlbuki onlar sivil 

örgütlenmelerdi, mahallî örgütlenmelerdi.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Belirtmeden önceki süreci diyorsunuz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet. Yani, hem Müslüman hem gayrimüslim vakıfların… 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Ġade edildi ama biliyorsunuz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ya, kısmen, daha çok yolumuz var, iyi bir baĢlangıç ama daha çok yolumuz var. Umalım ki bu 

yöndeki iyi niyetli adımlar devam eder. Ama, bakın, çok ciddi sıkıntılar var, devamında söyleyeceğim. Çünkü, dezavantajlı olan 

yapılar, topluluklar, cemaatler pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyarlar Sayın Bakan, özellikle böyledir çünkü yok olma hükmündedirler. 

Onların vakıflarının hem cismani hem ruhani yapılanmalarının desteklenmesi gerekir pozitif ayrımcılık çerçevesinde. Ama bakın en 

temel Ģey, bizim içimizde de bir demokrasi anlayıĢı vardı, yüzyıllardır öyle, biz hep seçimlerle vakıflarımızı ayakta tutarız yani 

toplumun, cemaatin kesimleri seçim yaparlar ve kendi seçtikleriyle yönetirler vakıflarını. Ancak, bakın, 3 bakan eskittik, Sayın Bülent 

Arınç, Ģimdi Yalçın Akdoğan‟a sunmuĢtum. Bülent Arınç‟ la tam bir noktaya varmıĢtık, olmadı; Numan Bey‟ le tam diyecektik tekrar 

seçim gündeme geldi. Umarım ki ivedilikle -Sayın Adnan Bey size arz ettiğini söyledi bu sorunu- bu seçim meselemizi çözeriz. Dört 

yıldır, dört buçuk yıldır seçim yapamıyoruz ve vakıflarımızın pek çoğu yöneticisizlikten ayakta duramayacak durumda ve patrik 

seçimi… 

Bakın, patriğimiz on yıldır hasta ve patrik seçimi yapılması için izin verilmiyor. Bununla ilgili de Ģu argüman ortaya koyuluyor: 

“Efendim, toplum içinde değiĢik düĢünceler var.”  Hayır, bu konuda değiĢik düĢünce yok, bir seçim ihtiyacımız var bu konuda da, 

bunun da önünü açmanız, hatta karıĢmamanız için sizden rica ediyorum. Topluluklar kendi kararlarını versinler ve siz yalnızca…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tabii.  

Ve bu konudaki her türlü örgütlenmenin de devlette toplanmaması gerekiyor yani her türlü, bakın, yalnızca Ermeni toplumu, 

Rum toplumu, Musevi toplumu için demiyorum, Müslüman topluluklar da kendi örgütlülüklerini yapabi lsinler, kendi cemaatleri 

çerçevesinde yapılarını kurabilsinler, sivil toplum alanını ruhani alanda da, cismani alanda da açabilsinler ve kendi kültürlerini, dillerini 

yaĢatacak kurumları olsun. Devletin bu tür yönde kurumları olmasın. Elbette ki Türk dilinin, Türk tarihinin de kurumlara ihtiyacı var 

ancak bu, devletin bir kurumu olmaz. Üniversitelerde bu yönde birimler olur, onlar araĢtırmalarını yaparlar, tıpkı diğer dil ve kültürlerle 

ilgili olduğu gibi. Bu alanı özgür bırakalım. Yalnızca devlet bir koordinatör olsun, bütün diller ve kültürlerle ilgili geliĢmeleri için 

destekleyici yönde davransın. Madem hani “Çok renkliyiz, mozaiğiz.”  filan diyoruz, buranın renkleri maalesef soldu.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Paylan, son cümlenizi alayım lütfen.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bu renkleri tekrar canlandırmak istiyorsak, “Çok dilli, çok kültürlüyüz.”  diyorsak, hepsine saygı 

duyacağız, hepsinin kendi dilini, kültürünü geliĢtirmesi için ön açıcı olmamız gerekiyor.  
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BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir dakika… Son bir iki Ģey vardı. Özür dilerim.  

Tekrar edeceğim bakın Sayın TürkeĢ: Tarihe eleĢtirel bakmazsak aynı hataları yaparız. Bakın, yüzyıl önce bir paylaĢım savaĢı 

verildi Birinci Dünya SavaĢı‟nda, çok iyi bilirsiniz ve Sykes-Picot uygulandı. Biz o günlerdeki hatalarımızı bilemiyoruz, Türkiye 

toplumu bilmiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türk Tarih Kurumu veya genel tarih anlayıĢı, o yıllara eleĢtirel bakamıyor, hatta 

“Osmanlı dönemindeki her Ģey kötüydü, Ģimdi cumhuriyetle beraber her Ģey muhteĢem oldu.”  anlayıĢını dayattı bütün üç kuĢaktır. Oysa 

o yıllardaki, o günlerdeki yaptığımız hatalara baksak -1915‟ te yaptık- bugün aynı hataları yapmayacağız.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Son bir dakika…  

BAġKAN – Son bir cümle.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Eğer Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi içinde çoğulcu bir bakıĢı, çok kültürlü, çok kimlikli bir 

anlayıĢı, o paradigmayı esas alırsa inanın bu paylaĢım savaĢında biz büyük felaketler yaĢamayız ancak tekrar aynı hataları yapıyoruz, 

hem içeride hem Suriye politikasında ve her politikamız maalesef Ģu anda duvara çarpıyor.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – O anlamda, yüzyıl önceye objektif bir anlayıĢla bakalım, o hatalarımızdan dersler çıkaralım ve 

geleceğe umutla bakabileceğimiz çok kültürlü, çok dilli, çoğul bir paradigmayı ortaya koyabilelim.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Paylan.  

Sayın Çaturoğlu, buyurun lütfen.  

Fazla sataĢmaya yer vermeden lütfen.  

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Yok, yok.  

Sayın BaĢkan, Değerli BaĢbakan Yardımcıları ve değeri hazırun; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

Benim o konuyla ilgili kastettiğim hadisenin tam anlamı Ģuydu: Osmanlı Ġmparatorluğu, Birinci Dünya SavaĢı‟nda yedi düvele 

karĢı savaĢırken o güne kadar “milleti sadıka”  olarak tanımlanan Ermeni tebaasının dıĢ tahriklerle Osmanlıya içten saldırmasını ben 

kastetmiĢtim; birinci konu bu. Daha sonra bu durumun ASALA ve PKK tarihsel geliĢimiyle devam ettiğini, bugün de içerisinde Ermeni 

unsurların da bulunduğu Marksist, Leninist, hatta Stalinist Pol Potçu bir zihniyetin, mütedeyyin, dinine, devletine bağlı vatandaĢlarımız 

olan Kürt kardeĢlerimiz üzerinden onlara zulmederek, onları katlederek, hatta bu bölgeden kaçmalarını, taĢınmalarını, göç etmelerini 

sağlayarak o bölgenin bir parçasının vatan topraklarından ayrılması için çalıĢmalarına dikkat çekmiĢtim.  

Bu benim söylediğim Ģeyler, bu örgütlere destek verenler hakkındadır. Bugün çeĢitli gazetelerde Sur‟dan kaçıĢ manzaraları var, 

Diyarbakır‟ ın Sur ilçesinden ve bir tanesi çok ibretlik, adam eline ne bulduysa almıĢ, bir kısmını da çuvala doldurmuĢ, Kur'an-ı 

Kerim‟ inide, Mushaf‟ ını da boynuna takmıĢ, oradan canını, malını ve ırzını namusunu kurtarmak için kaçıyor. Niçin? Orada bugün, 

demin zikrettiğim hadiseler meydana geldiği için. Orada kendiliğinden bir Ģey olmuyor. Orada olan hadiseler, silahlı bir terör örgütünün 

veya örgütlerinin, içerisinde -üzerine basa basa konuĢuyorum- Ermeni unsurların da bulunduğu silahlı terör örgütlerinin Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin bir parçasını bölme çabaları yüzünden çıkan olaylardan dolayı oluyor. 

Son olarak da, 70 sente muhtaç bir ülkeden yıllık 6,4 milyar dolar bütün mazlumlara, garip gurebalara yardım edebilen bir ülke 

hâline getiren baĢta CumhurbaĢkanımız, BaĢbakanımız ve bakanlarımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teĢekkür ediyorum.  

Saygılar sunuyorum.  

BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum Sayın Çaturoğlu.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – SataĢma var.  

BAġKAN – SataĢmadı, ben çok bekledim ama.  

Buyurun Sayın Tamaylıgil.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanlar, değerli bürokratlar, basın mensupları ve -biraz önce 

Ģikâyet geldi, milletvekillerine niye hiç kimse selam vermiyor diye- ben tüm milletvekili arkadaĢlarımızı da selamlıyorum. Aslında 

“genel hazırun”  dediğimizde sanırım herkesle birlikte olmanın getirdiği çalıĢma ve günü paylaĢma iyi  dileklerimizi ortaya koymuĢ 

oluruz.  

Bugün, evet, yine hakikaten her Ģey o kadar karmaĢık, bir arada ve iç içe dile getirmeye çabalama ve sınırlı on dakikanın 

içerisinde neyi nasıl anlatırım derdiyle bir Ģeyleri paylaĢma ortaya koyduğumuz çalıĢmada ama çok fazla baĢlık, çok fazla konu ve 

içeriğinde gerçekten önemli ve bu konuda tespitlerin de paylaĢılması, uzun uzadıya görüĢülmesi gereken Bakanlıklarla ilgili bir 

değerlendirme yapacağız. Ama yine de ne yazık ki bu noktada yeterli miyiz? Değiliz.  

ġimdi, biraz önce değerli milletvekili arkadaĢımız Vakıfbank ve Vakıfbank‟ la ilgili geliĢmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. 

2014 yılı içerisinde yani çıkartılmıĢ Bankalar Kanunu dâhilinde bir yasayla… Vakıflar Genel Müdürlüğünün hisseleri -ki bunun hem 

mazbut vakıflar- ayrı ayrı olan hisselerin hazineye devriyle ilgili bir yasa çıktı. Bu da yürütmenin Adalet ve Kalkınma Partisinin 

sorumluluğunda olduğu günlerde çıkmıĢ olan bir yasadır.  
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Siz daha önce çıkmıĢ olan bir yasanın, yine Sayın Bülent Arınç‟ ın, Anayasa Mahkemesine baĢvurulmasıyla beraber, iptali ve 

sonrasında Vakıflar Bankası, daha doğrusu Vakıflar Bankasının çalıĢmalarıyla ilgili övücü baĢlıkları dile getirdiniz. Ben de birkaç tane 

baĢlık söylemek isterim. Hatırlarsanız, bir Deniz Feneri e.V diye Almanya‟daki Deniz Feneri‟ yle ilgili olan bir araĢtırma ve soruĢturma 

süreci olmuĢtu. Nedense -bir tesadüftür herhâlde- bütün hesapları Vakıfbank‟ taydı.  

Diğer taraftan, bir özel banka ve gazetenin ve medya kuruluĢunun alınması sırasında hiçbir özel bankanın vermediği kadar 

bonkör ve iyi niyetlerle verilen kredinin sahibi yine Vakıflar Bankası olmuĢtu. Yani birçok çalıĢmaların içinde etkin olarak vardı ve 

sonrasında “Vakıf malı devredilemez, kamulaĢtırılamaz” baĢlığında ana temel ilke de böyle bir yasamayla beraber vakıf malında ortaya 

konmuĢ olan bir tercih yine bu Hükûmet sırasında ortaya çıkmıĢ bir yasal düzenlemeyle kendini gösterdi.  

Aslında, tabii, baktığınızda, ondan sonra bir de katılım bankası kurulması kararı da beraberinde geldi. Bazı katılım bankalarına 

el konulmasından sonraki süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğünün katılım bankasıyla ilgili yine bir kanuni düzenleme de oldu. Burada, 

tabii, hem önemli bir, tüm vakıfların hissesi olan bir değerde tasarruf hakkı direkt olarak bir kamulaĢtırma, hatta el koyma olarak 

kendini gösterirken olayın temelinde de ortada açıkça gözüküyor ki hani sizin “Engellendi satıĢı.”  dediğiniz mantalitede yeniden bir 

satıĢ yolunun açılması için de uygulanan bir yöntem olduğu da çok açık ve çok net. Yani bu değerlendirmeyi yaparken bunu da 

paylaĢalım ve hatta Kanuni Sultan Süleyman Vakfının “beddua” bölümünü de Ģurada altını çizerek sizinle paylaĢmak isterim bu vakıf 

mallarıyla ilgili yapılan değerlendirme ve iĢlemlerle ilgili. Der ki o bölümde: Vakfın mallarının iptal edilen veya baĢka bir hâle 

dönüĢtürenlerin günaha girip haramı üstlendiklerini direkt olarak belirtiyor o beddua bölümünde ve Allah onların hesabını görsün, 

zebaniler denetçisi ve cehennem nasibini yine alacağı yerin bu “beddua” bölümünde bunun üzerinde iĢlemler yapanların olacağını açık 

açık belirtmiĢ. O yüzden vakıf ve vakıf mallarıyla ilgili değerlendirmeyi çok iyi yapmak gerekiyor diye düĢünüyorum.  

Diğer taraftan, tabii, vakıflarla ilgili süreyi biraz fazla kullandım ama Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgili SayıĢtay raporunda 

ortaya çıkan kelepir kiralayıcı ve hava paralarının büyük oranda kazanılmasına imkân tanıyan bir tercih için de yönetim 

gerçekleĢtirdiğini de SayıĢtay raporları söylüyor ve bu raporlar içerisinde… 

BAġKAN – “Kelepir kiralayıcı”  mi diyor orada?  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Yani kelepir kiralayıcı… Ben bunları öyle algılıyorum orada çıkan rakamlardan 

baktığınızda.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - “Yolsuzluk var.”  diyor da...  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Yani, ben, oradaki anlatımı verdiğiniz on dakika içinde anlatamayacağım için. Bir 

bölümüyle ilgili kira bedelinin bile genel kira bedelinin çok üstünde olduğu ve iĢte bu devir bedellerinin dikkati çektiği bir uygulama 

var orada. Buna da ne denir? Kelepir kiralayıcı ve hava paralarının uçuĢtuğu bir imkânın sağlayıcısı olarak gözüküyor Sayın BaĢkan.  

Diğer taraftan, Ģimdi, vakıflar, hadi TÜRGEV, TÜRGEV‟ le ilgili o kadar çok Ģey söylendi ki ve söylenmeye devam ediliyor, 

onu söylemeyeyim. Biz geçen sene burada bir yasa yaptık, YeĢilay Derneği varken bir anda bir YeĢilay Vakfı kurduk. Yine bu YeĢilay 

Vakfının içerisinde Sayın CumhurbaĢkanımızın yakınları görev alıyordu ve öyle bir Ģey dedik ki bu “YeĢilay Vakfı denetlenemez, alın 

size her sene de 15 trilyon para”  -baĢlangıcı 15 trilyon- ondan sonra da yeniden değerleme oranında artırılacak bir destek. Yani nereden 

çıktı? O zaman da çok sorguladık, Ģimdi ne yapıyor acaba bu vakıf, YeĢilay Derneğinin yapamadığı ve YeĢilay Derneğinin ortaya 

koyduğu performansı gösteremediği neler yapıyor diye gerçekten çok merak ediyorum.  

Sayın Bakan Atatürkçü düĢünce, Atatürk‟ le ilgili yapılan tarihî ve kendi uhdesinde olan çalıĢmaları dile getirdi ama Sayın 

Bakan, Sağlık Bakanlığı bir sınav yaptı, o sınavda sorulan sorular içerisinde görev yükseltme ve Ģube müdürü adaylarının belirlenmesi 

için sorular içerisinde Atatürk‟ün atının ve köpeğinin ismi soruldu. Yani siz Atatürk bilinci ve Atatürk‟ le ilgili bu görevleri ortaya 

koyan bir bilinci anlattınız ama sorulan sorular Sağlık Bakanlığının yaptığı sınavda bu yani Atatürk‟ le ilgili olarak.  

Diğer taraftan, ben hem TĠKA hem de YurtdıĢı Türklerle ilgili olan konuda beraberce değerlendirme yapmak istiyorum çünkü 

ikisinin birbirine çok bağımlı konuları içerdiğini düĢünüyorum. ġimdi, YurtdıĢı Türklerin, tabii, hem bizim özellikle yıllar itibarıyla 

baktığınızda, yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızla ilgili hizmetler ortaya koyduğu gibi, bizim Türk toplumlarının oradaki bağlantılı 

iliĢkilerinde de etkin olarak aldığı sorumluluk ve görevler var ve YurtdıĢı Türklerle ilgili olarak bir yaptığı da Türkiye‟de okuyan 

yabancı öğrencilerin buradaki eğitim faaliyetlerine sağladıkları burslar, imkânlar ve buna bağlı olarak uyguladıkları kurallar.  

ġimdi, burada, baktığınız zaman, YurtdıĢı Türkler BaĢkanlığına bağlı olarak eğitim gören 100‟ü aĢkın ülkenin gençleri var ve 

onların baktığınız zaman önemli sorunları var. Bu sorunları paylaĢmanın da çok gerekli… Bir, bursları konusunda sorunları var ve bir 

de mülakat sistemiyle ilgili değerlendirmeleri var. Biz, bu öğrencilerin burada eğitim görürken mülakat sistemine bağlı olarak seçilmesi 

konusunda epey sorgulayacağı baĢlıklar olduğunu dile getirebiliriz. Bunun yanında, baĢvuru kriterleri açısından, kontenjan sorunu 

açısından, yabancı pasaportları açısından, ikamet tezkereleri açısından yani dersleriyle ilgili bir problem olduğunda ikamet 

tezkereleriyle ilgili problem yaĢıyorlar. Bunun ötesinde yani harçlarıyla ilgili problem yaĢıyorlar, sağlıkla ilgili, sağlık giderleriyle ilgili 

problemler yaĢıyorlar ve bu çocukların çoğu buraya geldiği zaman tabii ki hem bizim kültürümüzü ediniyorlar hem de gerçekten dıĢ 

iliĢkiler açısından, özellikle TĠKA açısından çok önemli olacak bir baĢlık da bu çocuklar hem Türkiye‟deki eğitim sistemi içerisinde 

aldıkları bilgiyle beraber, buradaki aldıkları geleneksel yapı ve kültürle beraber kendi ülkelerine dönüyorlar. O ülkelerde bizim kültür 

elçimiz olabilecek noktadalar ve hem de eğitim aldıkları konuya göre ekonomiyle ilgili, ekonominin getirdiği pek çok konuda görev 

alabilecek arkadaĢlarımız bunlar ve kurulacak iliĢki ve onlarla beraber kurulacak olan çalıĢma ağının TĠKA bünyesindeki 
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değerlendirmeyle beraber ben çok önemli olduğunu düĢünüyorum. Hatta TĠKA bünyesinde kaç tane bu yurt dıĢından buraya eğitim 

amaçlı gelmiĢ ve buradaki eğitiminden sonra ülkesine döndüğü zaman beraber çalıĢma imkânı yaratılmıĢ öğrenci vardır? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Ek süre verdim.  

Buyurun lütfen.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Çok merak ediyorum çünkü biz buralarda sosyal projeler, üretim projeleri ortaya 

koyarken bu öğrencilerin de bu çalıĢmalar içinde var olmasının avantajını ne kadar değerlendirebiliyoruz? Bu, gerçekten merak ettiğim 

baĢlıklardan bir tanesidir.  

Bir de 2014 yılıydı sanırım, yani yanlıĢ hatırlamıyorsam, Sayın Bakan Numan KurtulmuĢ‟ tu o zaman, Kosova‟da bir vakıf, 

AKEA diye bir vakıfla ilgili yani sivil toplum kuruluĢuyla ilgili bir karar alındı. Bu Kosova‟da alınan karar, bu sivil toplum 

kuruluĢunun maalesef IġĠD ve El Nusra gibi radikal terör örgütlerine destek verdiklerinin tespitiydi, Kosova‟da bu tespit edi ldi ve bizim 

de TĠKA‟nın bu sivil toplum kuruluĢlarına bir nakit destek verdiği o zaman tespit edilmiĢti.  

ġimdi, bu tür destekler sırasında karĢı ülkedeki, karĢı sivil toplum veya vakıf olarak baktığınızda yapıların genel faaliyetleri, 

bunların hangi faaliyetlerde nereye ne destek verdikleri veyahut o ülkelerdeki ortaya çıkan değerlendirmelerin neler olduklarını hangi 

ölçüde hangi baĢarıyla ortaya koyuyoruz? Bu açıdan da bir değerlendirme yapılmasını açıkçası çok önemli buluyorum.  

Diğer taraftan, AFAD‟ la ilgili olarak baktığınızda da söyleyeceğim Ģudur: Dün, ben, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına da 

bu konu hakkında soru sormuĢtum.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Bitiriyorum.  

Malumunuz, 3 milyar euroluk AB‟yle ilgili anlaĢma babında bir süreç iĢliyor. Bu süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

kendilerinin ne kadarlık bir bütçeyi kullanacağı ama onunla ilgili tam detayların belirlenmediğini dile getirdiler. ġimdi merak ettiğim 

konu, bu konuyla ilgili -ki biz AFAD‟ la ilgili geçtiğimiz dönem yine bir torba yasada önemli yetkiler ve çalıĢma imkânları da 

vermiĢtik- buna bağlı olarak bu 3 milyar euroluk konuĢulan süreçteki rakamın değerlendirme baĢlıklarını da sizden açıkçası duymak 

isterim.  

Çok teĢekkür ediyorum anlayıĢınız ve verdiğiniz süre için.  

BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum.  

Sayın Aydın, buyurun lütfen.  

ĠBRAHĠM AYDIN (Antalya) – Sayın BaĢkanım, Çok Kıymetli BaĢbakan Yardımcılarım, değerli Komisyon üyeleri, değerli 

arkadaĢlar; 2016 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı‟nın görüĢülmesi vesilesiyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  

Çok yoğun bir program var bugün ama ben YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı hakkında söz almıĢ durumdayım 

çünkü bu kurum -ben Ġzmir‟de orman bölge müdürlüğü yaparken orada ofisi vardı, Ġzmir Koordinasyon Ofisi- çok güzel çalıĢmalar 

yaptı. Yani bu kadar yoğun programın içerisinde bu kurumumuzun yaptığı faaliyetleri öne çıkarmak için söz aldım. Tabii, BaĢkanımız 

da süreyi kısa tuttuğu için hızlı bir Ģekilde anlatıp geçeceğim inĢallah.  

YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığımız, 2014 yılında yurt dıĢında yaĢayan genç vatandaĢlarımızın Türkiye‟yle 

bağlarını güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanımaları ve Türkiye‟nin tarihî ve kültürel mekânlarını yerinde görmelerini 

sağlayacak Türkiye ve Türkçe temalı kültürel gezi projelerini desteklemek amacıyla “Gençlik Köprüleri”  isimli bir program 

baĢlatmıĢtır. 2015 yılında da sürdürülen bu programlara çok sayıda genç katılmıĢtır. Bu programlarla, yurt dıĢında yaĢan 16-22 yaĢ arası 

1.500 gencimiz Türkiye'nin tarihî ve kültürüyle buluĢmuĢtur.  

Yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımız tarafından kurulan STK‟ ların projeleri desteklenmektedir. Ayrıca STK‟ ların 

kapasitelerinin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalıĢmalarla 7 ülkede 450 STK‟ya eği tim 

verilmiĢtir ve vatandaĢlarımıza yönelik 102 projeye yaklaĢık 10 milyon TL destek sağlanmıĢtır.  

Sayın BaĢkan, değerli üyeler; YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığımız, Avrupa'nın kuzeyinden baĢlayan ve Orta 

Asya'nın en ücra köĢelerine kadar uzanan, geniĢ coğrafyada yer alan, 200 milyonu aĢan, tarih, kültür veya dil birliğiyle bağlı olduğumuz 

soydaĢ ve akraba topluluklarımıza yönelik çeĢitli çalıĢmalar yürütmektedir. SoydaĢ ve akraba topluluklar ile tarihî ve kültürel kimliğin 

ve aidiyetin korunması, kültürel coğrafyayla iĢ birliği ve etkileĢimin artırılması ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz ile soydaĢ ve akraba topluluklar arasındaki sosyal, kültürel ve tarihî bağların 

korunması ve geliĢtirilmesi amacıyla soydaĢ ve akraba topluluklara yönelik faaliyet gösteren STK'ların sosyal, bilimsel ve kültürel 

alandaki çeĢitli etkinlik ve projelerine destek sağlanmıĢtır. 

Balkanlar, Orta Asya ve Afrika'da soydaĢ ve akraba topluluklar ile Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesini temin için 

STK‟ larla iĢ birliğinin geliĢtirilmesi kapsamında yürütülen çalıĢmalarda çok sayıda proje desteklenmiĢtir. 

Yükseköğretimde uluslararasılaĢmanın temel unsuru olan öğrenci hareketliliğinde günümüzde küresel bir rekabet ortamı 

oluĢmuĢtur. Bugün dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliği, kalkınma, geliĢme, diplomasi ve karĢılıklı iletiĢim parametreleriyle 
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doğrudan ilgilidir. Uluslararası öğrenci çalıĢmaları, ülkelerin birikim ve değerlerinin dıĢ dünyada da tanınması ve anlaĢılması 

noktasında uluslararası toplumun bilgilendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. 

Öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen ve Türkiye'de burslu eğitim görmesi uygun görülen uluslararası öğrencilerin eğitim 

süreçlerinin baĢarılı bir Ģekilde yürütülmesiyle ilgili esasları belirlemek, bununla birlikte uluslararası öğrencilerin öğrenimleri esnasında 

ve sonrasında iliĢkilerin sürekliliğini sağlamak da BaĢkanlığın görev alanı içerisinde yer almaktadır. 

Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için bir eğitim üssü olması hedefiyle, 1991 yılından itibaren öğrencilerle ilgili yürütülen 

çalıĢmalar 2012 yılında yeniden tasarlanmıĢtır. Bu kapsamda, burslar "Türkiye bursları" adı altında yeniden yapılandırılmıĢtır. "Türkiye 

bursları" markası çerçevesinde yürütülen tanıtım, online baĢvuru imkânı ve diğer çalıĢmalar sonucunda 2015 yılında 182 ülkeden 

baĢvuru alınmıĢtır. Bu kapsamda çok sayıda baĢvuru olmasına rağmen 5 bin öğrenci burslandırılmıĢtır. 

BaĢkanlığımızın desteğiyle, Türkiye'de yükseköğretim gören öncelikle Türkiye burslusu uluslararası öğrencilerin sosyal, 

kültürel ve akademik geliĢimlerine katkı sağlamak; sivil toplum, lobicilik, medya gibi alanlarda bilgi ve farkındalıklarını artırmak, 

öğrencilerin Türk kültürü ve medeniyeti ile Türkiye'nin küresel vizyonu hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen 

Uluslararası Öğrenciler Akademisi programları 2015 yılında 16 farklı ilde 23 proje kapsamında uygulanmıĢtır. 

BaĢkanlık, geleceğini Türkiye ve Türkçede arayan bu öğrenciler arasından baĢarılı ve ihtiyaç sahibi olanlara lisans, yüksek 

lisans ve doktora düzeylerinde baĢarı ve destek bursları vermektedir. 

Bu yıl için alınan baĢvurular kapsamında 400 öğrenci baĢarı ve destek bursu almaya hak kazanmıĢtır. Bu öğrencilerimizden 

Ġzmir‟de bulunanlarla ilgili 2010 yılında 21 Mart Dünya Ormancılık Günü‟nde beraber fidan diktik. Gerçekten bu öğrenciler Türkçeyi 

güzel bir Ģekilde öğrenmeye gayret gösteriyorlar, Türk kültürünü, örf ve âdetlerini tanıyorlar.  

Yalnızca, BaĢkanımızdan özellikle ricamız, insanları yalnızca Ġzmir‟de değil, o öğrencileri belki bir yılda değiĢik 

üniversitelerde, mesela Konya‟da da bir sene okuması veyahut da Erzurum‟da da bir sene okuması ve tüm Türkiye‟yi tanıdıkları zaman 

daha faydalı olacağı düĢüncesi var.  

Ben, bu duygu ve düĢüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bu bütçenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

BAġKAN – Sayın Aydın, çok teĢekkür ediyorum.  

Değerli arkadaĢlar, birleĢime 14.15‟e kadar ara veriyorum.  

 

Kapanma Saati: 13.26 
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İKİNCİ OTURUM  

Açılma Saati: 14.17 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 

 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, 14‟üncü BirleĢimin Ġkinci Oturumunu açıyorum.  

GörüĢmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.  

Söz sırası… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bu kadar koltukların boĢ olduğu yerde konuĢmam ben! 

BAġKAN – Sizin sesinizi koltuklar dinlemiyor efendim, sıkıntı yok. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, toplantı yeter sayısı var mı? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – 2 vekiliniz var. Hiç kimse saatine uymuyor. 

BAġKAN – Efendim, Musa Bey CHP‟ye bedel, 2 vekilimiz de AK PARTĠ sıralarına bedel. 

Sayın Çam, hazır mısınız? 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yani geldiyse yapacak bir Ģey yok. 

BAġKAN – Sayın Çam, buyurun lütfen. 

Her iki BaĢbakan Yardımcımız da can kulağıyla dinliyorlar sizi. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Dinliyorlar değil mi? 

TeĢekkür ediyorum.  

Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, Sayın Bakanlar, kamu kurum ve kuruluĢlarının çok değerli temsilcileri, 

basınımızın çok değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Ġki bakanlığın bütçesini ve bağlı kurumları konuĢuyoruz. Tabii ki Sayın Bakanımız Yalçın Akdoğan‟a bağlı dört kurum var, 

Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı, YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim 

BaĢkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü var.  

Bunlarla ilgili birkaç Ģey söyleyeceğim ama biz, Sayın Bakanı bu kurumların dıĢında farklı bir kimlikle tanıyoruz. Tanıdığımız 

kimlik, geçmiĢin BaĢbakanı, bugünün CumhurbaĢkanının çok yakın çalıĢma arkadaĢı, mesai arkadaĢı, birçok alınan kararlardaki rolü, 

etkisi, sırdaĢı dâhil olmak üzere öyle biliyoruz ve öyle tanıyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz 28 ġubat 2015 yılında Dolmabahçe‟de alınan 

kararların da mimarlarından ve bugün de yine Bakan olarak karĢımızda. O toplantıya katılan Sayın Efkan Ala, Bakan; o toplantıya 

katılan Sayın Mahir Ünal, bugün Bakan ve HDP adına da katılan 3 değerli milletvekili arkadaĢımız Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan 

ve Ġdris Baluken var.  

ġimdi, orada alınan kararlar var. YaklaĢık olarak 10 maddeye dayanan karar var. Fakat bu alınan kararlar da bir süre sonra, aynı 

gün, yarım saat sonra Sırrı Süreyya Önder tarafından açıklandı ve o tarihlerde denildi ki: “Diyalog sürecinin resmî bir aĢamaya 

geldiğini vurgulayan Önder barıĢın temelini oluĢturmak amacıyla belirlenen 10 maddeyi açıklamıĢ, Abdullah Öcalan‟ ın silah bırakmak 

için PKK‟yi bahar aylarında olağanüstü kongreye davet ettiğini bildirmiĢ. Bu davet, silahlı mücadelenin yerini demokratik mücadelenin 

almasına dair tarihî bir niyet beyanıdır.”   

Ama yaklaĢık üç hafta sonra da CumhurbaĢkanı Erdoğan Ukrayna gezisinden dönerken uçaktaki gazetecilere “Hükûmet benimle 

mutabakata varmadan hareket etti.”  demiĢ, “Bu metnin demokrasi adına nesini kabul edeceğim?” sözleriyle mutabakata varılan 10 

maddeye itiraz etmiĢ. “Tam Nevruz öncesi gelen bu mesaj, Dolmabahçe iĢinin aslını bilen iki tarafta da Ģok etkisi yarattı. Erdoğan 

önceki gün de bayram namazından çıkıĢta da „Ben Dolmabahçe mutabakatı ifadesini asla kabul etmiyorum. Çünkü ortada bir Hükûmet 

var, öbür tarafta da grubu olan bir siyasi parti var. Burada neyin mutabakatını kiminle niçin sağlıyorsunuz? Böyle bir Ģey olmaz. 

Mutabakatın yeri Parlamentodur.‟  demiĢtir dedi.”  

ġimdi, Ģu günlerde yaĢadığımız sürece baktığımız zaman dün Diyarbakır‟da 4 polisimiz Ģehit oldu, yaralı olan polislerimizden 

biri de bugün yine sabaha karĢı hayatını kaybetti. Kendilerine Tanrı‟dan rahmet diliyoruz.  

Ama Sayın Bakan, birkaç gün önce “Tek tek ilçeler temizleniyor.”  dediniz. Kastettiğiniz Ģey bu muydu? “Teröre ve silaha izin 

vermeyiz.”  diyorsunuz. Tamam, destekliyoruz. Peki, nasıl bir yöntem izleyeceksiniz, daha kaç yurttaĢımız hayatını kaybedecek, 

yasaklar nereye kadar devam edecek, tüm il merkezlerini mi taĢıyacaksınız, sizin bulduğunuz çözüm bu mudur, nedir? Bunlarla ilgili de 

bilgi almak ve öğrenmek isteriz. Çünkü bu bizim için hayati önem taĢıyor. KardeĢlerimiz, akrabalarımız güneydoğuda kimisi polis, 

kimisi öğretmen, kimisi sağlık memuru, kimisi orada kamu görevlisi ve dün Ģehit olanlardan biri yine Ġzmirli, Çiğli‟de oturan bir 

arkadaĢımız, hayatını kaybetti. 
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ġimdi, dolayısıyla, bununla ilgili nereye gidiyoruz, ne oluyor? Hükûmet olarak siz bu iĢin içerisinde kafa yoran biri olarak nasıl 

bir çözüm öneriyorsunuz, ne söyleyeceksiniz? Bunları gerçekten merak ediyoruz.  

Sayın CumhurbaĢkanı da diyor ki: “Bu iĢin çözüm yeri Parlamentodur.”  Ben dört yıldır, 2011 yılından beri burada 

milletvekiliyim. Her kürsüye çıktığımızda söylediğimiz Ģey Ģudur: ArkadaĢlar kapalı kapılar arkasındaki görüĢmelere son verin. Ne 

konuĢulacaksa, nasıl bir müzakere yapılacaksa bunların tamamı gelsin Parlamentoda gerekirse bir kapalı oturum yapılsın. O kapalı 

oturumda Ġmralı ne diyor, Kandil ne diyor, siz ne diyorsunuz, bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin milletvekilleri olarak, 550 

milletvekili olarak biz ne diyoruz, bunların tamamını gelip burada Parlamentonun içerisinde konuĢalım. Bunlar kapalı kapılar arkasında 

olmasın, olunca da sonunda bu oluyor.  

Ama haziran seçimlerinde 400 milletvekili olmayınca, baĢkanlık modelinin akamete uğradığı görülünce sanki Suruç‟ tan 

baĢlayan Ankara Gar Meydanı‟nda devam eden, Suruç‟ tan sonra 2 polis arkadaĢın uykuda öldürülmesiyle, daha sonra karakollara 

yapılan bombalı patlamalarla beraber sanki bir merkezden bu özel olarak devam ettirildi ve olaylar bu noktaya kadar geldi ve bugün 

gerçekten Türkiye büyük bir kâbusun içerisindedir. Bununla ilgili düĢüncelerinizi almak ve Kürt sorununun çözümüyle ilgili 

düĢüncelerinizi öğrenmek isteriz.  

Size bağlı kurumların içerisinde tabii ki TĠKA, tarihimiz açısından önemlidir, bir itirazımız yok. Bunların yurt dıĢındaki 

örgütlenmelerinin yaklaĢık 150 ülkede faaliyet gösterdiğini biliyoruz, takip ediyoruz. Ama Ģunu da söylememiz gerekir: Mesela 

TĠKA‟yla ilgili geçen yıl bütçede burada yine biz dile getirdik, siz de vardınız burada ama TĠKA o dönem Numan Bey‟e bağlıydı, 

burada söyledik, dedik ki: TĠKA‟nın böyle faaliyetleri var. Ama TĠKA‟yla ilgili ciddi Ģüpheler ve endiĢeler de var. Özellikle faaliyette 

bulunduğu ülkelerde birtakım gizli iĢlere bulaĢtığıyla ilgili. Mesela Azerbaycan‟da bir darbe giriĢimiyle ilgili zamanında böyle bir 

iliĢkilendirme olduğunu, Bosna-Hersek‟ te ona benzer iliĢkilerin olduğu ve bazı ülkelerde de El Nusra, El Kaide ve IġĠD‟ le ilgili 

birtakım organik iliĢkiler içerisine girdiğini ve onlarla bir iĢ birliği yaptığını ve IġĠD‟e eleman devĢirdiğiyle ilgili ciddi endiĢeler ve 

kuĢkular var.  

Evet, TĠKA bizim için önemli. Gerek Türk cumhuriyetlerinde gerekse Afrika‟da, dünyanın birçok yerinde faaliyet göstersin, bir 

itirazımız yok. Ama bulunduğu ülkelerde faaliyet yaparken gizli, illegal iĢlere bulaĢıyorsa, illegal iĢlerin içerisinde örgütleme yapıyorsa 

bu, son derece tehlikelidir, yanlıĢtır ve Türkiye'nin itibarını sarsan bir eylem olur arkadaĢlar. Buna özellikle dikkat etmemiz gerektiğini 

düĢünüyorum. 

ġimdi, “150 ülkede faaliyet gösteriyor, bu kadar Ģey yapılıyor…” deniliyor. Doğru, tamam ama yurt dıĢında uzun bir süredir 

okulları olan bir ülkeyiz. Yani hem Türk cumhuriyetlerinde hem Afrika‟da birçok yerde açılmıĢ olan okullar var ve o ülkelerde de çok 

ciddi eğitimler yaptığını duyuyoruz, biliyoruz. Ha, bunun bana göre cemaatle iliĢkisi olduğunu, onların kurduklarını, son derece baĢarılı 

olduklarını okuyoruz gazetelerde. KiĢisel olarak öyle bir karĢıtlığım da var, ayrı bir konu. Ama esas mesele, sizin yıllarca 

desteklediğiniz, beslediğiniz, kaynak aktardığınız o okulları Ģimdi tek tek kapatıyorsunuz. Bu doğru bir iĢ değil. Yani düne kadar 

beraber olduğunuz, birlikte yürüdüğünüz o yolda her türlü maddi manevi desteği verirken ve o ülkelere yayılması için elinizden geleni 

yaparken bir anda ne oldu da Ģimdi o ülkelerdeki okulları kapatıyorsunuz ve onların üzerine özel olarak bir çalıĢma yapıyorsunuz? 

ġimdi, vakıflarla… Evet, ecdat eseridir, sahip çıkmamız gerekiyor, dünyanın neresinde varsa o kültürümüzü korumamız, 

kollamamız, oraları restore etmemiz güzel bir Ģeydir. Ama benden önceki konuĢmacı arkadaĢlarım da söyledi, özellikle vakıflarla ilgili 

çok ciddi sıkıntılar var. Kuruluyor, örneğin TÜRGEV. ġimdi, öyle bir noktaya geldi ki yani Suudi Arabistan Kralından tutun bilmem 

nereye varıncaya kadar milyon dolarlar bağıĢ yapılıyor ve Türkiye‟deki vakıf anlayıĢı, maalesef, çok kötü bir Ģekilde istismar edilen bir 

noktaya geldi. 

Bunlar bize yakıĢan Ģeyler değil. Bunların olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili çok ciddi önlemlerin ve kararların alınması 

gerekiyor. 

Yine, Ġzmir, Ġstanbul, Ankara, büyük illerde vakıflara ait yerler var. Bu vakıflara ait olan yerlerin önemli bir bölümü açık alanlar 

otopark olarak kullanılıyor ve büyük kentlerde vakıflara ait olan bu arazileri otopark olarak kullanırken karanlık iliĢkileri  ortaya çıkıyor. 

Sık sık gazetelerde ve televizyonlarda bu otoparklardaki mafya iliĢkileri ve adam öldürmeye varıncaya kadar birçok olay gerçekleĢiyor.  

Özellikle vakıfların mallarının kiralanmasıyla ilgili konuları da mutlaka dile getirmemiz gerekir bu Ġzmir, Ġstanbul, Ankara‟ daki 

gibi yerlerle ilgili.  

AFAD… AFAD 2009‟da 5902 sayılı Kanun‟ la ĠçiĢleri Bakanlığının kimi birimleriyle Bayındırlık Ġskân Bakanlığının kimi 

birimleri, BaĢbakanlığa bağlı kimi birimlerle birleĢtirildi ve AFAD kuruldu. Tabii ki, son derece faydalı, son derece yararlı. Ama zaman 

zaman bunun da siyasileĢtiğini ve sanki Hükûmetinizin bir arka bahçesi değil de AKP‟nin bir arka bahçesi olduğuyla ilgili ciddi 

endiĢeler var. 

Mesela, Suriyeli 2,5 milyona yakın insan var. Onlar bu kamplarda kalıyor. YaklaĢık olarak 10 ilde 25 geçici barınma var. Ve siz 

de konuĢmanızda özellikle dikkat ettim “misafir”  kelimesini kullandınız Suriye‟den gelen vatandaĢlar için. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Çam, lütfen toparlayın. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) - ġimdi, bizim bildiğimiz, Sayın Bakan, misafir evin bir odasında ağırlanır. Ama, Ģimdi, bakıyoruz, 

Suriye‟den gelen vatandaĢlarımız kurulan çadırlarda çok zor ve çok güç koĢullar altında barakalarda ve çadırlarda ve konteynerlerde 
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kalıyor. Bugün gazetelerde var, Dikmen‟de, burada, dün ve evvelsi günkü eksi 20 derecedeki soğukluk nedeniyle otuz altı günlük 

Suriyeli bir bebek dondu arkadaĢlar. ġimdi, bunlar mademki misafirse bizim bu misafirlerimizi en iyi Ģekilde ağırlamamız gerekiyor ve 

en iyi Ģekilde korumamız ve kollamamız gerekiyor.  

AFAD özellikle doğudaki kamplarda Ġnsani Yardım Vakfıyla diyalog içerisinde. Tabii ki, diğer vakıflarla, diğer sivil toplum 

örgütleriyle AFAD bir iĢ birliği yapsın ama sanki özel olarak Ġnsani Yardım Vakfı ve ona benzer kimi vakıflarla iĢ birliği içerisinde 

olduğunu, AKP kadın kollarının buralarda özel olarak bir siyasi faaliyet yaptığını ve oradaki Suriyeliler üzerinde bir çalıĢma yaptığıyla 

ilgili de birtakım duyumları ve birtakım ipuçlarını da yakalıyoruz. Dolayısıyla, bunlardan özellikle bizim kurtulmamız gerekiyor.  

Sayın TürkeĢ, sizin Bakanlıkla i lgili, özellikle Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumuyla ilgili -bunu siz de konuĢmanızın 

içerisinde söylediniz- cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk‟ün kurduğu ve vasiyet ettiği… Bir senedi var 

bunun ve cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder demiĢ ki: “Benim ĠĢ Bankasındaki hisselerimden…” Gelen paranın Türk Dil 

Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna harcanmasıyla ilgili vasiyeti var.  

Evet, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu 12 Eylül darbesinden büyük bir darbe yedi ama en büyük darbeyi de AKP‟nin 

iktidara geldiği süreçten sonra yedi ve bu her iki kurum BaĢbakanlığa bağlı bir kurum hâline getirildi ve cumhuriyetimizin kurucusu 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk‟ün vasiyeti tamamen ortadan kaldırılmıĢ oldu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Toparlıyorum. 

ġimdi, dolayısıyla, özellikle Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun mutlaka ama mutlaka eski kimliğine kavuĢup, kendi 

yöneticilerini kendisinin seçtiği ve bilim ürettiği, proje ürettiği ve cumhuriyetimizin temel ilkelerine sahip çıkacak bir noktaya tekrar 

kavuĢturulması gerekiyor. Aksi hâlde, orayı bir arka bahçe yapmayı, orayı bir karargâh hâline getirmeyi hiç doğru bulmuyorum.  

Sayın TürkeĢ, bu, MĠT tırlarıyla ilgili açıklamanız var ve dediniz ki: “Vallahi de billahi de, ben bizzat biliyorum, vallahi billahi, 

o tırlar Türkmenlere gitmiyordu.”  Açıklamanızı somutlaĢtırmalısınız, var olan bilgileri kamuoyuyla paylaĢmalısınız. ġayet bunu 

yapmazsanız o zaman sizinle ilgili de ciddi Ģaibeler, ciddi endiĢeler ortaya çıkar. 

Bakın, sizin bu söylediklerinizi 2 gazeteci manĢet yaptı diye, dün değil evvelsi gün cumhuriyet savcısı… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Benim dediğimi yapmadılar; onlar baĢka, aynı 

konuda benzer bir yayın yaptılar.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yayın yaptılar. Yani Türkiye‟de basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü var.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Benim dediğimi manĢet yapmadılar. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yani onu gazeteci olarak öne çıkardılar. ġimdi, yani sizin bu söylediklerinizle onların yaptıkları arasında 

bize göre çok önemli bir fark yok. Siz yemin ettiniz, “Vallahi de billahi de değil.”  dediniz bunu. ġimdi, dolayısıyla onu gazeteye manĢet 

yapan 2 gazetecinin tutuklanması ve altmıĢ iki yılla yargılanmasıyla ilgili… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Müebbet… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Müebbet… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Müebbet mi? Müebbetle yargılanıyor Ģimdi, ağırlaĢtırılmıĢ. E, Ģimdi, bu, kabul edilebilir bir iĢ değil 

arkadaĢlar yani. ġimdi, bunu söyleyen birisi bakan olarak burada karĢımızda, bunu yayınlayanlar da müebbetle Ģimdi Silivri‟de 

yatacaklar. ġimdi, bu çok adaletli bir iĢ değil ve doğru da değil. O nedenle, bunların düzeltilmesi gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Evet, Sayın Çam, teĢekkür ediyoruz. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın TürkeĢ, Ģimdi, tabii, bir siyasi kulvar değiĢikliği de yaptı. Bu sizin tercihiniz. 

BAġKAN – Sayın Çam, tamamlıyorsunuz değil mi?  

Son bir dakika, lütfen. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bitiriyorum. 

Bu sizin siyasi tercihiniz Sayın Bakan ama Nisan 2013‟ te söylediğiniz bir sözü ve mayısta söylediğiniz iki sözü size 

hatırlatacağım. Bunu sizi incitmek veyahut da kırmak için söylemiyorum, siyasette bunları hatırlamamız gerekiyor.  

O gün diyorsunuz ki… BaĢbakan Erdoğan‟ ın sıkıĢtığında Alparslan TürkeĢ‟ in sözüne sığındığını ileri süren Sayın Tuğrul 

TürkeĢ, “Günü geldiğinde milliyetçiliği ayağımın altına alırım.”  diyen Erdoğan‟a “Senin ayağını kırarlar, kırarlar.”  demiĢtiniz, siz 

söylediniz bunu, Nisan 2013. 

Yine, Mayıs 2014‟ te “KarĢımda bir siyasi parti var. Bunun genel baĢkanı olan Ģahıs benim partime suikast yapıldığında 

höykürüyordu, „Neyi özel? Genel, genel.‟  diye bağırıyordu. ġimdi aynı adam çıkıp diyor ki: „Benim kriptolu telefonumu dinlediler.‟  E, 

baba, devletin sana güvenlik iĢleri için verdiği telefonu oğlunla para transferi için kullanma sen de. Benim tek talebim onun 

yargılanmasıdır.”  diye cümleleriniz var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Çam, çok teĢekkür ediyorum. 
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – ġimdi, dolayısıyla, bakan olmadan önce söyledikleriniz ve Ģimdi o koltukta oturuyorsunuz, bunlarla ilgili 

düĢüncelerinizi sizden öğrenmek istiyorum. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın ErdoğmuĢ… 

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan. 

Sayın BaĢbakan Yardımcılarım, kıymetli hazırun; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben de Sayın Çam‟ın o taziye dileklerini, birlikte nasıl acılar içerisinde toplumun kıvrandığını dile getirerek ve ülkemizde bugün 

itibarıyla 5 eve, 5 ocağa bir daha ateĢ düĢtü, inĢallah bu son olur dileğiyle baĢlamak istiyorum. Maalesef, ateĢ düĢtüğü yeri yakar 

diyoruz ama aslında bütün bir ülkeyi, aynen bir yanardağın lav püskürtmesi gibi, düĢtüğü her tarafı maalesef bugün bu ateĢ yakıyor. 

Mevlâna‟ya sormuĢlar, demiĢler ki: “ġems‟ ten ilk öğrendiğin Ģey neydi, söyler misin bize?”  Kendisi de cevaben demiĢ ki: “Ben 

ġems‟ ten hissetmeyi öğrendim. Yani aç insanın, açıkta olan insanın sadece durumuyla ilgili bilgi sahibi olmadım, onların hissettiğini 

hissettim.”  Bugün bu ölümlerle ilgili de herhâlde nasırlaĢmıĢ -kendi adıma söyleyeyim- bir yüreğe sahibiz ki maalesef bu yürekler 

bugün bu acıları gereği gibi hissetmiyor. 

Bu, vakıf konusuyla ilgili, tabii, süremiz kısa ama baĢlı baĢına gerçekten felsefesi olan bir kavram ve kendisine göre hukuki 

müesseseleri olan, üzerinde de ciddi bir Ģekilde bir müzakere yapılması gereken bir husus. Ben sadece, izninizle… Kelime anlamı 

malumunuz, bir Ģeyi durdurmak, hapsetmek, yani herhangi bir malı temlik veya temellük hakkını, kullanımını Allah adına, Allah için, o 

Ģekilde hayır alanında istihdam etmek gibi tarifleri var.  

Buradan hareketle, bu, Allah‟ ın mülkü, Allah adına yapılan harcamalar, sadakalar, infaklar; Ġslam tarihinde ilk kırıldıkları bir 

dönem var. Bu çok önemli, yani bizim bugünkü bu hizmet ve hayrat kurumlarımızla ilgili de bir husustur. Malumunuz, Muaviye ile 

Ebu Zer arasındaki ilk münakaĢa bu kavramla ilgilidir. “Allah‟ ın mülkü” , “Allah‟ ın malı”  kavramıyla ilgili ve bunun içerisinde 

beytülmal da var. Bu kavramla ilgili bir tartıĢmaları var. Muaviye‟nin söylediği ve sahiplendiği bu harcama yetkisine Ebu Zer Ģöyle 

itiraz eder, der ki: “Burada Allah‟ ın malından kasıt, Allah adına, Allah için harcamadan kasıt, toplum adına ve toplum için olmasıdır. 

Kaldı ki sen burada kendini bir halife olarak görüyorsun ve bu beytülmali, bu vakfedilenlerle ilgili, Allah adına harcama yetkisini iddia 

ediyorsun.”  Dikkat ederseniz, burada hassas bir nokta var. “Allah” ın yerine o “ toplum” kelimesini koyduğunuz zaman iĢin toplumsal 

boyutu daha net bir Ģekilde anlaĢılır. Dolayısıyla, biz bu tür harcamaların toplum temelli, toplum esaslı, toplumu tedavi eden, manevi 

hastalıklardan muhafaza eden, gerçekten de olmazsa olmaz birtakım adımlar olarak görüyoruz.  

Bakınız, hangimiz konuĢursak birlik ve beraberlikten ne kadar mahrum kaldığımızı dile getiririz ve yine, ister ülkeyle ilgili 

olsun ister toplumla ilgili olsun, birlik beraberliğin önemini her fırsatta, yetkililerimiz olsun diğer konuĢmacılarımız olsun dile getirirler. 

ġimdi, bu birlik ruhu, beraber olma ruhunun bir özelliğinin olması gerekiyor. Dünyada birlikler var. Yani diyelim ki NATO bir askerî 

birliktir, bir ittifaktır. Güçlü ülkeler bir araya gelirler, o birliği kurarlar. BirleĢmiĢ Milletler var, o da bir ülkeler birliğidir veya tarihte bu 

Ģekilde güce dayalı birlikler var ama bunlar hem uzun ömürlü olamamıĢlardır hem de sonuç itibarıyla da tarihe yok olma sayfasında yer 

bularak geçmiĢlerdir. Mesela, manevi birliklerin uygarlık tarihinde, uygarlık yürüyüĢünde nasıl büyük bir öneme sahip olduğunu bugün 

birtakım kazılardan da -birtakım yazılı eserlerden ziyade- yaĢanmıĢ, Ģu anda ortaya çıkarılan eserlerden de okumak mümkün. Urfa‟dan 

bir örnek vereyim: Bildiğiniz gibi, bu, son, Sayın BaĢbakanımızın gezisinde Göbeklitepe‟yle ilgili  bir tanıtım, bir sunum yapıldı. 

Göbeklitepe‟nin on bin yılın üzerinde bir tarihinin olduğu söyleniyor. Onun, oradaki o toplumsal bir arada bulunmanın merkezinde yine 

mabet var, yine maneviyat var. Yani toplumları gerçek anlamda bir arada tutan bu manevi birliklerdir. Eğer bu manevi birlikler özü 

itibarıyla muhafaza edilmezse ve farklı bir Ģekilde bunlar istihdam edilirse bırakınız bunların toplumu bir arada tutmasını, tam aksine, 

toplum içerisinde kaosa, birtakım kargaĢalara ve çatıĢmalara sebebiyet verirler.  

Sayın BaĢbakan yardımcılarım, sizler arkadaĢlarımızın da ifade buyurduğu gibi, bu, Ģu anda hassas yaĢanan sürecin canlı 

Ģahidisiniz. Size Allah‟ tan uzun ömürler diliyoruz ve baĢarılar diliyoruz. Bu süreç içerisinde öyle hassas bir konumunuz var ki hem 

barıĢ süreci içerisinde öncü bir rol üstlendiniz hem de barıĢ sürecinin bitiminden sonraki bugün yaĢamıĢ olduğumuz bu acılı, bu acıklı, 

bu çatıĢmalı sürecin de tam içinde ve öncü rolünüz var. Bu iki süreci mukayese ettiğimiz zaman, yanlıĢlar üzerinden veya güven, 

güvensizlik üzerinden yola çıkarak bunları söylemiyoruz; kayıplar açısından, yani toplumsal, bizi biz yapan değerler açısından, manevi 

değerler açısından, inanç açısından, tarih açısından, ülkenin varlığı, bekası, toplumların, halkların barıĢı açısından, acaba çok daha mı 

zordu o barıĢ sürecini yürütmek, o bir anda bırakıldı ve Ģu anda sonu nereye gideceği meçhul olan… Bugün, gerçekten, iĢte, 5 insanın 

vefatını konuĢuyoruz, bize normal oluyor. Bu, yarın onlar basamağı, öbür gün -Allah muhafaza- etrafımızda, komĢularımızda 

duyduğumuz yüzler basamağına da mı çıkarsa biz bunu normal karĢılayacağız? Yani -Allah muhafaza- 5 insan vefat ettikten sonra bu, 

50 insan veya 100 insan… Kaldı ki bombalama olaylarında, Ankara olaylarında bunu da yaĢadık. Bütün bunlara rağmen -ben 

Diyarbakırlıyım ve Diyarbakır‟ ın vekiliyim- bütün bu acılara, geldiğimiz Ģu andaki bu çatıĢmalı ve bizim için bir çıkmaz olarak 

gördüğümüz süreçte, bulunduğumuz…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın ErdoğmuĢ, lütfen toparlayın.  

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.  
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…bu an itibarıyla eminim ki bir araĢtırma yapılsa Türkiye genelinde ve bizzat bu iĢin içerisinde canını kaybeden, evladını 

kaybeden, eĢini kaybeden, yetim ve dul kalan ailelere bizzat baĢvurup sorarsak, yine tercihleri bir barıĢ sürecinin yeniden baĢlaması ve 

o Ģekilde ülkenin inĢa sürecinin yürütülmesi gerçeğiyle karĢılaĢacağız.  

Özet olarak ve son olarak Ģunu arz ediyorum: Hiçbir çatıĢma, hiçbir kavga, hiçbir süreç ebedi  olamaz. Bunlar arızi Ģeylerdir. 

Yani kavgalar bir hastalık gibidir. Netice itibarıyla o hastalık tedavi edilecek ama tahripkâr olursa, o hastalık ölümcül olursa, 

beraberinde felç edilmiĢ bir yapıyı da getirirse o hepimizin vicdanını yaralar. Hâlen, bizim kanaatimize göre, kontrollü bir Ģekilde Ģu 

anda ülkemizde bu çatıĢmalı süreç devam ediyor.  

ġu anda Hükûmetten arzumuz, talebimiz, acil bir Ģekilde yeniden barıĢ sürecine dönülmesi ve kardeĢlik üzerinde, beraberlik 

üzerinde, birlik üzerinde yeniden birtakım inĢa faaliyetlerinin o Ģekilde yürütülmesidir ki kanımca bütün ülke halkımız da sabırsızlıkla 

bunu bekliyor. Bu konuda sizlere yeniden Allah‟ tan cesaret diliyorum ve bu konuda çığır açmanızı, adım atmanızı temenni ediyorum.  

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar ve bu salonda bulunan bütün değerli 

Ģahsiyetleri saygıyla selamlıyorum.  

Bugün çok önemli kurumların bütçesini görüĢüyoruz ama hazır BaĢbakan yardımcılarını burada bulmuĢken… Çok teknik 

detaylarına giremeyeceğim. Buradaki vekiller teknik çalıĢmayı sevdiğimi, o teknik detaylarla konuĢtuğumu bilirler ama bu teknik 

detaylara giremeyeceğimiz bir hâldeyiz.  

Değerli BaĢbakan yardımcıları, bütçe bu Parlamentonun temeli. Yani bütçe Ģu demek: Bütçe, sizin seçmenlerinizin, bizim 

seçmenlerimiz, bütün yurttaĢlarımızın mal varlıklarının, toplanan vergilerinin, memâlikinin size emanet edilmesi demek. Siz iktidar 

oldunuz -bunu biraz sonra daha detaylı anlatmaya çalıĢacağım- ve yüzde 49,5 oyunuzla yüzde 100‟ü yönetiyorsunuz. Sizinle bizim 

aramızda bir toplum sözleĢmesi var. Toplum sözleĢmesinin yazılı hâli Anayasa. Anayasa size iktidar görevi verdi, bize de muhalefet 

görevi verdi. Her iki taraf da görevlerini Anayasa içerisinde yapacak ve Anayasa Ģunu söylüyor bu bütçeyle alakalı: “ Ġktidar bu parayı 

harcayacak. Hukuk kuralları içerisinde harcayacak, etik kurallar içerisinde harcayacak, ahlak kuralları içerisinde harcayacak, kendi 

önceliklerine göre harcayacak ama ve sonra gelecek Parlamentoya, muhalefet ve iktidar partilerine hesap verecek, yaptığı iĢlemleri 

anlatacak. Halk da bunu öğrenecek, ona göre bir karar verecek. Ve burada, bu milletvekilleri denetim görevini yapamayacağı için -

teknik bilgi, zaman, uzmanlık gibi sebeplerden- SayıĢtay diye bir kurum kuruyorum. Bu SayıĢtay bütün bu harcamalara bakacak, 

tarafsız, bağımsız, bütün etkilerden uzak, sonra getirecek Türkiye Büyük Millet Meclisine bunu raporlayacak.”  Biz de ona bakacağız. 

Bu bütçesini getiren insanlar doğru iĢler yapmıĢlar mı, eksikler nerelerde diye.  

Sayın BaĢbakan yardımcıları, Ģu elimde görmüĢ olduğunuz milyarlarca lira harcamayla alakalı SayıĢtay raporları. ġu Vakıflar 

Genel Müdürlüğünde, birkaç husus dıĢında içinde hiçbir Ģey yok, hiçbir Ģey yok. Yani bu devlette milyarlarca lira para harcanmıĢ ve 

hiçbir hukuka aykırılık… ĠĢte “Muhasebesinin Ģurası Ģuraya kaydedilmemiĢ, burası buraya kaydedilmemiĢ.”  gibi, bari içinde bir Ģey 

olsun diye SayıĢtay üst yöneticileri tarafından içine konulan hususlar dıĢında hiçbir Ģey yok. Ġçindeki birkaç küçük tespit Vakıflar Genel 

Müdürlüğüyle alakalı, kiralamalarla alakalı, ne kadar düĢük kiralandığını anlatıyor. Mesela satıĢlarla alakalı da içinde çok bir Ģey yok 

ve demin vakıf bedduasını okudu Sayın Tamaylıgil, vakfı kuran insanların okuduğu bedduayı. Çünkü böyle bir Ģey yapılabileceğini 

tahmin etmiĢler. Ama siz Hükûmet olarak hesap veremiyorsunuz. Hesap verebilecek olsanız, gurur duyacak iĢler yapacak olsanız bunu 

cilt cilt getirirdiniz ve sizin böyle bir hakkınız yok, siz çünkü bizden vergi alıyorsunuz, benim seçmenimden vergi alıyorsunuz. Çok zor 

koĢullarda vergi ödüyorlar. Çocuğuna harçlık veremiyor, gidiyor emlak vergisini yatırıyor. Bu hâle gelsin diye değil, bu Anayasa‟yı 

ihlal etmektir ve en temel konuda Anayasa‟ yı ihlal etmektir. Bunu hep sürekli Ģöyle anlatıyorum Sayın BaĢbakan Yardımcıları: ġu an 

bu Meclis fiilen kapalıdır, fiilen kapalıdır. Bazen üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum, acaba benim burada duruĢum bu Meclisin fiilen 

kapalı hâlini meĢrulaĢtırmakta mıdır diye. Bunun da sonu yok. Yani en basit iktisat öğrencisine sorun, bunu sonu ağır bir ekonomik 

krizdir. Millî varlıklarımızın elimizden çıkmasıdır, ağır bir borçlanmadır. Bu oldu zaten. Türkiye‟nin millî serveti yabancıların eline 

geçti, bunların hepsi gerçekleĢti. Bakın, bu Anayasa, bu Anayasa insanlık tarihinin bir müktesebatından çıkmıĢtır, bizim için de baĢka 

ülkeler için de, temel kavramlar her yerde aynıdır. Güçler ayrılığı diye bir Ģey var çünkü güç ne zaman tekin elinde toplanmıĢ, oligarĢi, 

aristokrasi, ne derseniz, padiĢahlık, krallık, bunun acı sonuçları olmuĢ. Yüz binlerce insan ölmüĢ dünyada ve bir müktesebat geliĢmiĢ, 

insan haklarından baĢlayın, rekabet kurumuna kadar. Siz bunu yok sayıyorsunuz. Güçler ayrılığı yani yasama, yürütme, yargı hatta 

medyayı da koyduğunuzda bunların birbirinden tarafsız ve bağımsız olması. Bakın, gördük, neler yaptığınızın fiilî örnekleri var. 

Yargıya neler yapıldığını gördük, medyaya neler yapıldığını gördük, nasıl el konuldu, nasıl insanlar dövüldü, gazeteler nasıl  basıldı, 

bunların hepsini gördük. ġimdi bu altyapı ortadan kalktığında, demokrasinin en temel taĢları ortadan kalktığında üst yapıyı tartıĢmak 

lükstür.  

Seçimden yüzde 49,5 oy aldığınızı söylüyorsunuz Sayın BaĢbakan Yardımcıları. Peki, bu Türkiye‟deki seçimler adil, eĢit, özgür 

ve rekabetçi miydi? Mesela Yüksek Seçim Kurulunun meĢruiyeti var mıdır, adil karar vermekte midir. Türkiye Anayasa‟sına göre 

tarafsız olan CumhurbaĢkanı seçimlerde tarafsız kalmıĢ mıdır Sayın BaĢbakan Yardımcıları? Mesela vali ve kaymakamlar yani tarafsız 

durması gereken devlet seçimlerde taraf tutmuĢ mudur? Valilerin kimisi il baĢkanı, kaymakamların kimisi ilçe baĢkanı gibi sahaya 

inmiĢ midir? Ortak vergilerimiz olan sosyal yardımlar bir seçim havucu veya seçim sopası olarak kullanılmıĢ mıdır? Bundan daha 
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önemlisi veya daha tehlikelisi 7 Haziran sonrasında iç barıĢı da sarsacak Ģekilde Hükûmetin ani politika değiĢikliği sonucunda 

memlekette oluĢan kan ve terör havasının insanların oy verme davranıĢlarını nasıl korkutarak değiĢtirdiğini biz sahada gördük. Seçim 

propagandası yapamadık son üç hafta, Ankara bombalamasından sonda, birçok parti yapamadı. Bu koĢullar altında alınan yüzde 49,5 

oy adil, demokratik bir oy değildir. Bakın, üç ay önce seçim yapıldı yüzde 40 oy aldınız. Normal bir ülkede, normal bir ülkede bunun 

bile alınmaması gerekiyordu. Ama ondan sonra değiĢtirilen koĢullar, Türkiye sosyolojisine yapılan müdahaleler, partilere yapılan 

haksızlıklar sonucunda aldığınız bu oyla bu ülkeyi yönetiyorsunuz ve bugün geldiğimiz noktada muhalefetin her anlamda sesi 

kısılmıĢtır.  

Bakın, Türkiye‟deki iç barıĢ bozuldu. Bugün sabah 5 Ģehit var. Ben gece birde baĢlıyorum, sabah beĢe kadar uyku tutmuyor 

beni. Her gün bir paket sigara içiyorum olanlar dolayısıyla. Kendime Ģunu soruyorum: Sen bir milletvekilisin. Bunu durdurabilecek bir 

Ģey yapabilecekken yapamıyorsan bu senin de sorumluluğundur. Eminim ki iktidar gücünü idari olarak elinizde tutan sizler de bunu 

hissediyorsunuzdur. 5 Ģehit, çocuğu var. Yavrucak küçücük, bugün babasının resmini de gördük, hepimizin gözü doldu. Aynı zamanda 

o kıĢın soğuğunda evini barkını bırakan ve çoğu çok yoksul Kürtler var. KardeĢ kanı akıyor çünkü siz açılım sürecinde baĢarısız 

oldunuz, siz açılım sürecinde doğruları söylemediniz, siz bizleri kandırdınız. Geldiğiniz noktada bu baĢarısızlığınızı kabul edeceksiniz. 

Bizim, benim gibi 78 milyon insanın çektiği acılardan sorumlusunuz.  

Ben bir yurtseverim. Yurdu sevmek sadece bir toprak parçasını sevmek demek değildir, oradaki insanı sevmektir. Bugün bu 

ülkenin halkları çok zor bir Ģekilde geri dönüĢtürülecek Ģekilde duygusal olarak birbirinden ayrılıyor. Terörle mücadele, evet, Ģiddetle 

ve terörle mücadele edilmelidir ama yöntemi, ilk yöntemi bu olmak zorunda değildir. Halkların birlikte yaĢama iradesini yok edersek… 

Bakın, Ģimdi, terörle mücadelenin bir parçası olarak bir psikolojik harp de var ortada. Ağzını açan “Kan dursun.”  Ya, yazık bu 

çocuklara, o polis Erzincan‟dan gitmiĢ, o soğukta elinde bir makineli tüfek. Hangi kanastan gelecek mermiyle vurulacağı belli  değil. 

“Öbür tarafındaki insanlar da bizim insanımız.”  diyen herkesi PKK‟ lı diye Ģey yapıp en aĢağılık, en iğrenç küfürler ediliyor. Ne bunun 

adı? Terörle mücadelenin psikolojik boyutu. Buna bir baĢlarsanız bunu istediğiniz zaman durduramayabilirsiniz ve bu öyle bir hâle 

geldi ki terör konuĢulmuyor, Kürt nefreti ortaya çıktı veya Türk nefreti ortaya çıktı. Duygusal olarak etin kemikten ayrıldığı gibi 

ayrılmaya baĢladık. Gerçek bir yurtseverin, gerçek bir milliyetçinin, gerçek bir halk severin bu topraklarda can verecek insanların bu 

duruma kahrolması gerekiyor. Birlikte yaĢama irademiz azalıyor. Sadece doğu illerinde de azalmıyor, bu batı illerinde de azalıyor.  

Türkiye gettolaĢtı, insanlar kılık kıyafetinden, selamından birbirinden ayrılmaya baĢladı. Evet, iktidarın bir sürü yöntemi vardır, 

bir sürü yöntemi vardır. Hatta böyle otoriter bir yöntem bulmaya kalkarsanız dünyadaki en az oyu aldınız. Bakın, Sisi‟nin aldığı oya 

bakın, BeĢar Esad‟ ın aldığı oya bakın, otoriter yöntemler yüzde 90‟ ın üzerinde oy alıyor. Ama bunun sonu yok. Sizin sonunuzun kötü 

olması bizim de sonumuzun kötü olması… Bizim bir ortak kaderimiz var, siz bu memleketi batırırsanız, ekonomik krize sokarsanız, dıĢ 

politikayı krize sokarsanız bu benim de ülkem. Bunu bu sefer düzeltmek için… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, lütfen toparlayın. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Siz iyi yönetin, biz daha iyi yönetimler üzerinde konuĢalım. Siz çok kötü yönetiyorsunuz. Siz 

bizlerin bütün sesini kıstınız. Benim görüĢlerimi halka anlatacağım hiçbir kanal yok. Üstelik sürekli kamu destekli bir iftira medyası 

var. Sayın BaĢbakan Yardımcıları, bir televizyon kanalına çıktım, bu televizyon kanalından söylediğim Ģu: “Eğer bütün özgürlüklerimiz 

elimizden alınırsa, insanlık onurumuz elimizden alınırsa, bu baskı artarak devam ederse direniĢ hakkımız vardır ve sokak sokak 

direniriz.”  Ertesi gün gazetelerde “CHPKK‟ lı Aykut Erdoğdu…” “Tag” ler yapılmıĢ hakkımda sosyal medyada, belirli merkezlerde. 

Bunun iktidar destekli olduğunu düĢünüyorum. “CHPKK‟ lı Aykut Erdoğdu hendek hendek direneceğiz.”  dedi. Bu alçak bir iftiradır. 

Bunun üzerine de bir sürü bakan, bir sürü genel baĢkan yardımcısı açıklamalar yaptı ve benim 70 yaĢındaki anneme bir insanın ağzına 

almayacağı hakaretler edildi. Ne hakaretler edildi. Ben o insanlarla aynı ülkede yaĢadığım için utanıyorum. Bakın, bu, güya terörle 

mücadelenin… Bana mermi resimleri gönderiyorlar ama ben Ģunu biliyorum, oradaki askerin, polisin hayatı üzerinde klavye üzerinde 

kahramanlık yapılamaz. O insanlar mermi tehdidi altında bulunuyor. Batıdaki güvenli merkezlerde alınan 1.500 lira maaĢlarla bu 

yazılan Ģeyler vatana ihanettir. O çocuklar benim kardeĢim, o polis, o asker, o orada öldürülen sivil insanlar; bunlar benim yurttaĢım, 

benim buna karĢı bir sorumluluğum var. Buradaki milletvekillerine bunu anlatıyoruz, belki vicdanlarında akis buluyor ama çok tesir 

edemiyor olabilirler. Siz BaĢbakan Yardımcısısınız, görüĢeceğiniz kurullarda eğer psikolojiniz Ģuysa: “Bunu sonuna kadar götürelim, 

burada durursak bir baĢarısızlık algılanır.”  diyorsanız, bu doğru değil. Gerekirse bütün partiler, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP, HDP; 

hepimiz sorumluluk almalıyız, gerekirse biz milletvekilleri bölgeye gitmeliyiz. Bunu bir tarafın taraftarlığı anlamında söylemiyorum.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Çünkü bu söylediğiniz her Ģeyi bu yurtseverlik… 

BAġKAN – Lütfen son sözlerinizi alabilir miyim efendim? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tabii. 

Bu yurt bölünmesin, bu vatan bölünmesin diye feryatlarımızın hepsinin sosyal medyada nasıl iğrenç bir Ģekilde iftiraya 

dönüĢtürüldüğünü gördük. Buna hep beraber engel olmalıyız. Bu bir mağduriyettir. O zaman kimse doğruları söyleyemez. Bugün 

doğruları baskılarsanız on beĢ yıl sonra çıkacak. On beĢ yıl sonra çok göç olabilir ve sınırımızın hemen altındaki Suriye‟nin laneti 

dünyayı sarıyor, Suriye‟nin laneti dünyayı sarıyor. Biz ilk kıyısında olan ülkeyiz. Buradan bize sıçrayacak. Biz bunu durdurmalıyız, 
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Suriye‟yi de durdurabilmeliyiz. Onun için de ön yargılarınızdan kurtulun. Herkes, her kurum ön yargısından kurtulmalı. Ancak böyle 

yeni bir dünya düzeni kurabiliriz, ancak böyle bir bölge devleti, dünya devleti oluruz. Dünya liderliği baĢka ülkelere talimat vermek 

değildir, dünya lideri ahlaki değerleriyle, etik değerleriyle, kalitesiyle, nezaketiyle baĢka ülkelere örnek olabilmek demektir. Bu kadar 

dünyadan bu halkı dıĢlamaya hakkınız yoktu. Bugün dünyanın en itilmiĢ devletiyiz. Haklı olduğunuz Ģeyler olabilir ama çok kötü 

anlattınız. Kaç ülkede büyükelçimiz yok ve siz bunu biz her Ģeyi yaparız diye Ģey yapıyorsunuz. Bakın, sizi cidden, samimiyetle ikaz 

ediyorum; bu yol değil, böyle gitmeyecek, böyle giderse hep birlikte acı çekeceğiz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi muhalefetin 

sesini duyurduğu son yerdir. Ümitler azalmaya baĢladı, birlikte yaĢama iradesi azalmaya baĢladı. Bu yöntemle iktidarda bir süre 

kalabilirsiniz ama büyük bir gaz birikmesi var, bunu hep beraber boĢaltıp daha demokratik bir ülke kurabiliriz. Böyle bir ortamda 

anayasa tartıĢılamaz, MĠT Yasası varken, iç güvenlik yasası varken, SayıĢtay Yasası varken, medyada bu uygulamalar varken bu ülkede 

anayasa tartıĢması veya referandumu meĢru olamaz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Haberal… 

ERKAN HABERAL (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

BeĢ dakika mı verdiniz bana Sayın BaĢkan? 

BAġKAN – Evet efendim. 

Buyurunuz. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – TeĢekkür ediyorum efendim. 

Benim sürem biraz az oldu ama, çok not almıĢtım. 

Sayın BaĢbakan yardımcılarım, sayın Komisyon üyelerim; hepinize çok teĢekkür ediyorum.  

Öncelikle, sayın vekillerin konuĢmalarını büyük bir dikkatle dinledim; Aykut Bey‟ i, Mustafa Bey‟ i, notlar aldım, kısmen 

katılıyorum, bayağı bir kısmına katılıyorum. Açıkçası çok merak ediyorum Sayın Bakan, özellikle siz Sayın Akdoğan, siz de katılıyor 

musunuz bu eleĢtirilere?  

Ben, tabii, Milliyetçi Hareket Partisinin bir bireyi olarak daha farklı yaklaĢıyorum, Türkiye‟ye daha farklı bir açıdan bakıyorum. 

Önce Ģükretmek lazım ki bir vatanımız var, ne mutlu bize ki bir bayrağımız var, ne mutlu bize ki kimseye ihtiyacımız yok, müstemleke 

de değiliz.  

Burada özellikle dikkat ettim, Plan Bütçe Komisyonu olmasına rağmen bazı vekil arkadaĢlarımız hâlâ ısrarla kendi… Ġsim de 

vereyim, burada kendisi yok, Sayın Paylan “Ben Ermeni‟ yim.”  diye baĢladı, gitti. Ben de Türk‟üm. “Ben Ermeni‟yim.”  Toplumda 

geçmiĢte olan bazı olaylar hâlâ bu ülkeye, bu ülkenin vatandaĢlarına düĢman olmayı gerektiriyorsa ben de Türk‟üm. Siz Türkiye‟yi 

böyle ayrıĢtırmaya kalkarsanız bu iĢ Urartular‟a gider, bu iĢ ta Metehan‟a kadar gider. Toplumda Türklerin tarihine baktığınız zaman 

Türkler birbiriyle tarih boyunca hep savaĢmıĢ; Oğuzlar Kıpçaklar‟ la savaĢmıĢ, Türk beyliklerinin hepsi o zaman -Allah korusun, 

Karamanoğullarıyla Dulkadiroğulları, Candaroğulları falan- bütün beylikler –ki her biri Türk- birbiriyle savaĢ yapmıĢ. O zaman Ģimdi 

bütün vilayetlerimizin, bütün bölgelerimizin birbirine düĢman olması lazım, düĢman gözüyle bakması lazım.  

Bakın, sayın vekile ben daha evvel anlattım, Genel Kurul salonunda anlattım ısrarla bu tutumunu devam ettirdiği için. Türk 

tarihçileri çıkıp dediler ki: “Türkiye‟de bu iĢi siyaset çözemez, bu iĢi bilim çözer, tarihçiler çözer. Buyurun, Türkiye‟nin bütün arĢivini 

açıyoruz. Siz de Ermenistan‟ ın bütün arĢivini açtırın, ortak bir heyet kuralım, bu sıkıntı çözülsün.”  Türkiye Cumhuriyeti devleti, 

DıĢiĢleri Bakanlığı ve BaĢbakanlık buna onay verdi, izin verdi. Ġzin vermeyen kim oldu biliyor musunuz? Ermenistan devleti oldu. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları her Ģeyin farkında, her Ģeyin ayrımında. Çok enteresan, özellikle sayın vekil konuĢtuktan sonra Ģöyle 

bir notlarıma baktım, bugün ayın 28‟ i; 28 Ocak 1982‟de Türkiye‟nin Los Angeles BaĢkonsolosu Kemal Arıkan öldürüldü. Saldırıyı 

Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları Örgütü üstlendi. ġimdi biz de bunu mu diyelim? Siz de bizim ne kadar büyükelçimiz, ataĢemiz 

varsa her birini bombalı saldırıda öldürdünüz, yok ettiniz mi diyelim? “KardeĢçe, dostça, iç içe -halkların kardeĢliği- hep beraber 

yaĢayalım.”  diyenler herkesle kardeĢ oldular maĢallah, farkındayız, bir Türklerle kardeĢ olamadılar. Bu ne iĢ? Bunu bizim bir Türk 

vatandaĢı olarak, Türkiye Cumhuriyeti‟nin kazanımlarını yaĢayanlar olarak, aziz Ģehitlerimizin, bu vatan için kendisini heba eden 

yüzbinlerce aziz Ģehidimizin hatıralarına sahip çıkan bireyler olarak kabul etmemiz mümkün değil. “Silopi‟de duvarlarda böyle 

yazılmıĢ.”  YazılmıĢ, doğru, gördük. Ya diğer duvarlarda yazılanlar, niye onu göstermiyorsunuz? Diğer duvarlarda olanlar Türk 

milletinin hayrına mı? 1 Ocaktan bu tarihe bugün itibarıyla 37 Ģehidimiz var bizim bölgede, 37 özel harekâtçımız gitti, uzman 

çavuĢumuz gitti, askerimiz gitti, 30‟a yakın bacımız dul kaldı, 35‟e yakın çocuğumuz yetim kaldı. Biz çıkıp siz bizim düĢmanımızsınız 

mı dedik, hanginize dedik bunu? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Kim söyledi ya “DüĢmanımızsınız.”  diye? Garo‟nun ağzından bir kelime çıktı mı 

“DüĢmanımızsınız.”  diye? 

ERKAN HABERAL (Ankara) – “… mı?”  dedik diyorum, soru soruyorum. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Hayır ama soru sorarken “Benim sözüme düĢmanmıĢ gibi yaklaĢtı.”  diye cevap veriyorsunuz, yok 

öyle bir Ģey. 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

İncelenmemiş Tutanaktır 

Komisyon : Bütçe 

Tarih :28/1/2016 Saat : Kayıt: Stenograf :  Uzman : ………………. Sayfa: 39 

 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Ben sizi gayet dikkatli dinledim Sayın Yıldırım. Biz size nasıl bakıyoruz, siz bize nasıl 

bakıyorsunuz, biz gayet farkındayız her Ģeyin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Haberal, toparlar mısınız lütfen? 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Her Ģeyin gayet farkındayız kusura bakmayın. 

Genel Kuruldaki bütün konuĢmalarda, söz aldığınızda tek Ģey var: Bölge. Plan Bütçeye geliyorum, bütün elemanlarınız aynı Ģeyi  

anlatıyor: BarıĢ. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Eleman değiliz biz burada Beyefendi, biz burada eleman değiliz. Siz orada milletvekilisiniz, biz 

de burada milletvekiliyiz. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Onun için siz ne söylüyorsanız ben de aynı Ģeyi söyleme hakkına sahibim. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Biz size ne zaman “eleman” dedik? 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Ben size “eleman” mı dedim? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Evet, “elemanlarınız”  diyorsunuz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Milletvekilleriniz canım, “eleman” sözünde bir Ģey yok. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Ne zaman “elemanlarınız”  dedim? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bakın, bilinçaltınızdaki hakir bakıĢ açınızı döküyorsunuz siz. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Lütfen benim sözümü bölmeyin. 

Biz, bu ülkenin varlığı, bütünlüğü, millî beraberliğimiz için ne yapılması gerekirse yaparız, neye destek olunması gerekirse 

oluruz. Sayın Bakan, özellikle, bakın, siz bizim düĢmanımız değilsiniz. Bir tesadüftür, her 2 Sayın Bakan da Ankara milletvekili, ben de 

Ankara milletvekiliyim ama siz benim siyasi rakibimsiniz, düĢmanım değilsiniz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, siz Türkiye 

Cumhuriyeti‟nde Hükûmet görevini görüyorsunuz. Biz bu ülkenin bekası için, millî birlik ve beraberliğimiz için ne gerekiyorsa size her 

türlü desteği veririz ama lütfen “açılım” demeyeceksiniz. Açılımın sonucu Habur oldu, gördük, hep beraber yaĢadık. Habur‟dan sonra 

ne oldu? “…” (x) dedik, Kürdistan‟a selam gönderdik hep beraber değil mi Sayın Bakanım? Açılımın zirvesini yaptınız Dolmabahçe‟de. 

Ama ne oldu? Açılım vatan evlatlarının cesetleriyle, tabutlarıyla doldu, al bayrağa sarılı tabutlar gelmeye baĢladı peĢ peĢe bu 

memlekette. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Yapılmasaydı daha fazla gelecekti. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Bugün, Meclis iradesini yok sayan bir zihniyetin… Sayın BaĢkanım, özellikle Adalet ve 

Kalkınma Partisi milletvekillerinin oylarıyla seçilmiĢ… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Haberal, lütfen son sözlerinizi alayım. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Ama daha Atatürk‟e gelecektim, Sayın Tuğrul Bey beni bekliyor efendim, iki dakika müsaade 

edin Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Uygulamamız böyle değil, size bir dakika vereyim. Siz çünkü bir dakikada zaten Atatürk‟ü anlatırsınız, orada bir 

sıkıntı yok. 

Buyurun. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Peki, teĢekkür ederim. 

Sayın Meclis BaĢkanının seslendiği ve sırtını dönüp giden bir kiĢiye Sayın CumhurbaĢkanı randevu verirse bu millî iradeye 

haksızlıktır Sayın Bakanı, özellikle bu konuda çok hassasız. Biz –demin söyledim- rakibiz, düĢman değiliz ama bu Meclis bizim, biz 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin her değerine sahip çıkmak için varız. 

Sayın Tuğrul Bey, Sayın BaĢbakan Yardımcım… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Ben rakip bile değilim. Ben bu tarafa geçince siz 

vekil oldunuz.  

BAġKAN – Sayın TürkeĢ, lütfen efendim. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Ama Ģimdi bunu söyleyince ben soru sormayayım mı? 

BAġKAN – Bunu dıĢarıda konuĢun. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Peki o zaman, siz bunu çok güzel ifade ettiniz, ben de o zaman bir Ģey söyleyeyim. 

Efendim, bu yazdığınız Ģeyler, beni gerçekten çok üzdü. Niye üzdü? Meclis Kütüphanesinde aynısı var biliyor musunuz? Bunun 

için BaĢbakan Yardımcılığı yapmaya gerek yok. Meclis Kütüphanesinin bütçesi de bu kadar. Millî Kütüphaneyi değerlendirin, kul lanın, 

sizin için daha uygun olur. Atatürk AraĢtırma Merkezinin yaptıklarına bir baktım, ne yapmıĢ diye, burs vermiĢ, rahmetli - mekânı 

cennet olsun- babanız çok daha fazla insana burs verdi Sayın TürkeĢ, bunu unutmayalım lütfen. “Atatürk ve eserleri hakkında bilimsel 

araĢtırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını yaymak.”  Atatürk‟ün araĢtırılacak bir Ģeyi kalmadı, Atatürk‟ü biz biliyoruz, bu millet 

                                                 
(x) ) Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi. 
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biliyor, Atatürk‟ün ıĢığından faydalanın biraz, Atatürk‟ün evrensel ilkelerini biraz uygulamaya koyun Sayın TürkeĢ, bu milletin ihtiyacı 

olan bu. Siz kafanızı kaldırıp Atatürk‟ün ıĢığını görürseniz zaten sizin yeterince yolunuzu aydınlatır.  

TeĢekkür ediyorum efendim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum, sağ olun. 

Değerli arkadaĢlar… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – GörüĢmeler üzerindeki konuĢma talepleri tamamlanmıĢtır. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, grubumuza yönelik sataĢma var. 

BAġKAN – KonuĢma talepleri karĢılanmıĢtır.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, bakın... 

BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade edin. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bizim grubumuzu hakir gören cümleler kullanıldı burada.  

BAġKAN – Sayın Yıldırım, müsaade eder misiniz? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Asla bunları hazmetmem, cevapsız bırakmam mümkün değildir. 

BAġKAN – Sayın Yıldırım, müsaade eder misiniz? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Buyurun. 

BAġKAN – KonuĢmalar tamamlanmıĢtır. 

ġimdi, soru iĢlemine baĢlayacağım ama… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – Müsaade edin. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Söylemediğimiz cümleler bize atfedildi. 

BAġKAN – Efendim, soru iĢleminde süre on beĢ dakikadır. Komisyon üyeleri ve dıĢarıdan gelen milletvekillerimiz için toplam 

on beĢ dakikadır.  

Ancak soru iĢlemine geçmiyorum, baĢlatmadan sayacı size söz vereceğim sataĢmadan dolayı. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, bizim burada EskiĢehir Milletvekilimizin söz hakkı vardı. 

BAġKAN – Efendim, EskiĢehir Milletvekiliniz nerede? Ben göremiyorum ki. 

TeĢekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Bakın, kalkıp yüz yıllık yarayı 1 Ocak 2016‟dan baĢlatacak kadar sığ bir yaklaĢım, akan kanın devamına çanak tutmaktır. Bu 

memleket… 

ERKAN HABERAL (Ankara) – 1984 Eruh‟ tan baĢlatalım, 50 bin kiĢiyi sayalım o zaman Sayın Yıldırım. Bakın, hiç bugüne 

kadar ben sizin konuĢmalarınızı bölmedim. 

BAġKAN – Sayın Haberal… 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Siz benim konuĢmamı böldüğünüz için bu cesareti buldum kendimde. 

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – Buyurun Sayın Yıldırım. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben teĢekkür ederim. 

Bakın, burada yüz yıllık bir meselenin diyalog, müzakere yoluyla kapatılması iradesi akamete uğratılmıĢtır. Siz bir yıl önceye 

göre eğer mutluysanız memleketin hâli iyidir. Kanın akmadığı, gençlerin ölmediği bir süreci, siz getirip her Ģeyi Türklüğe kodlamak 

suretiyle sürdürmek isteyebilirsiniz. Bu sizin sadece kiĢisel düĢünceniz olduğu için saygı duyarım ben. Ben sizinle tek dile, tek ırka 

mensup biri değilim, tek etnik kimliğe sahip biri değilim ama benim bu ülkenin bütün etnik, dinsel, mezhepsel bileĢenleriyle birlik 

içinde yaĢamama engel de değildir.  

BAġKAN – Efendim, teĢekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Biz tek olmak zorunda değiliz ama ortak asgari müĢtereklerde birlik içerisinde yaĢayabiliriz. 

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bu sizin düĢünceniz ve iflas etmiĢ bir ulus devlet ve her Ģeyi teke indirgeyen bir tahayyülün 

ürünüdür bu. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 

Zaten bu “eleman” lafı da yanlıĢlıkla çıktı, milletvekili kastı vardır orada.  

ERKAN HABERAL (Ankara) – Ben farkında olmadan… 

BAġKAN – Evet, onu söyledim zaten, kasıt o değil.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan… 
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BAġKAN – Efendim, size bir sataĢma yok efendim, kusura bakmayın Sayın Günal. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – Soruda fazla veririm size? 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok bunu ayrı… 

BAġKAN – Peki, buyurun. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – ArkadaĢların Ģeyi olmasın. 

ġimdi, burada öyle bir Ģey söylüyor ki Sayın Yıldırım, sadece Sayın Paylan‟ ın söylediğine, geçmiĢine dönük bir değerlendirme 

yaptı Sayın Haberal. Yani böyle kalkıp ortalığı velveleye verip bakmanın, sonra “Bundan memnun musunuz?” diye tehdit vari 

konuĢmanın bir anlamı yok. Ben Ģimdiye kadar kendilerini hiç o konularda muhatap almadım. Bundan memnun muymuĢuz?  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Beni mi muhatap almadı? Benim soyadımı kullandı, “Yıldırım” dedi.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bundan memnun muymuĢuz?  

Siz kendiniz sataĢtınız da onun için. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Hayır, hayır ben hiç onun söylediğine… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Nasıl yani? “Daha çok olurdu.”  demek ne demek? Sayın BaĢkan müdahale etmiyor, “Bunun 

çok olmasını mı istiyorsunuz?” Ne yaparsınız ya? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ne münasebet ya? Ne münasebet, nereden çıkarıyorsunuz bunu? 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani bu kanın akması… Müzakere olmasaymıĢ çok olurmuĢ da, Ģimdi yapılmazsa çok olurmuĢ. 

O zaman ben de sana bunu söylerim. Sayın bakanlar susuyor, birazdan belki konuĢurlar.  

Sayın BaĢkan, ona niye müdahale etmiyorsun? Tehdit ediyor Sayın Yıldırım burada. 

BAġKAN – Efendim, tehdit yok. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Nereden tehdit ediyorum ya. 

BAġKAN – Sayın Günal. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – 1 Ocaktan baĢlatıyormuĢ… 

BAġKAN – Sayın Günal, Parlamentoyu tehdit etmeye kalkmak hiç kimsenin haddi değildir, orada bir tehdit yoktur. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır Parlamentoyu değil sadece sizi tehdit ediyor, Hükûmeti tehdit ediyor.  

BAġKAN – Yok, yok, hiç kimsenin haddi değildir o. Herkes haddini bilir, kimsenin haddi değildir, öyle bir Ģey söz konusu 

değil. 

TeĢekkür ediyorum.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Süreci baĢlatın.”  diyor daha ne desin yani? 

Öyle biz susuyorsak biz muhatap almadığımız için konuĢmuyoruz, muhatapları konuĢmazsa biz hepsini konuĢuruz yani hiç 

sorun yok. 

BAġKAN – Sayın Günal, teĢekkür ediyorum sağ olun. Bu konu kapanmıĢtır. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım… 

BAġKAN – Sayın Paylan… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, ismime hitaben… 

BAġKAN – Sayın Paylan, kapanmıĢtır konu. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben tutanakları istiyorum.  

BAġKAN – Tutanakları istersiniz, soru iĢlemini baĢlatıyorum. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġstiyorum, sizden talep ediyorum. Sayın BaĢkan, tutanakları istiyorum. 

BAġKAN – Tutanakları isteyeceğim zaten. 

Buyurun Sayın Çam, soru iĢlemini baĢlattım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, vakıflarla ilgili EskiĢehir‟de KurĢunlu Külliyesi var. Uzun yıllar burası, bu Odunpazarı 

Belediyesinin sınırları içerisinde. Burada AKP‟li belediye baĢkanı varken on beĢ yıl burası kullanılıyor, Odunpazarı Belediyesi 

tarafından. Fakat bu son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ve EskiĢehir Milletvekilimiz Sayın Kazım Kurt, Plan ve Bütçe Komisyonu 

Üyesi oraya belediye baĢkanı oldu. ġimdi bu Külliyeyi Vakıflar alıyor, belediyenin kullanımından alıyor ve belediye ister istemez dava 

açıyor ve dava sonucunda da orası Ģimdi kullanıma açılıyor. Daha önceki dönemde 3 bin lira ödenirken aylık Ģimdi 6 bin liraya 

çıkartılıyor. Ve yetmiyor, kaymakam orayı mühürlüyor.  

ġimdi, en son, Sayın CumhurbaĢkanı kaymakamlarla toplantı yaptı. “Mevzuatın üzerine çıkarak yetki kullanın.”  diyor, 

“Mevzuatın üzerine çıkarak yetki kullanın.”  diyor. ġimdi bunu böyle söyleyince kaymakamlar da bunu bir görev olarak kabul ediyorlar 

ve böyle antidemokratik uygulamalar yapıyorlar. Sizden rica ediyorum, yargı kararı var bu konuyla ilgili. Bunun mutlaka Odunpazarı 

Belediyesinin kullanımına tahsis edilmesi gerekir, bu bir. 

Ġkincisi, son zamanlarda büyükĢehir belediyelerinin itfaiyelerinin AFAD‟a bağlanacağıyla ilgili bir konuĢma ve bir çalıĢmanın 

olduğu söyleniyor. Belediyelerin itfaiyelerinin AFAD‟a bağlanması söz konusu mudur değil midir? Bununla ilgili bir çalıĢma var 

mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 
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TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Çam. 

Sayın Günal… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

AFAD‟ la ilgili Türkiye KAMU-SEN‟e bağlı TÜRK ĠMAR-SEN‟ in bazı talepleri var ama hemen Sayın Çam‟ın bıraktığı yerden 

devam edeyim. Onlar da acil kurtarma araçlarına Kasko yapılmasını -yine diğer Ģeyler gibi- talep ediyorlar, çünkü sıkıntı var diye.  

Artı, tabii, AFAD çalıĢanlarının da yine AFAD tazminatıyla ilgili talepleri var. Sosyal denge sözleĢmelerinde mahkeme 

kararlarının emsal gösterilmesi ve bunların da adaletli hâle getirilmesi var. 

Artı, burada mevzuat çalıĢmalarında, çalıĢanlarla ilgili bir personel sistematiğine iliĢkin olarak da herhâlde tamamlanmamıĢ 

çalıĢmalar var ki bunlar ne aĢamada? Hem ücret kısmını hem özlük haklarını etkileyen bir durum var. Bununla birlikte, maktu fazla 

çalıĢma ücretleri, arama kurtarma teknisyenlerine de bunlarla ilgili ödenmesi talepleri var. AnlaĢılıyor ki çalıĢanlar arasında bazı 

adaletsizlikten kaynaklanan huzursuzluklar var. Personelle ilgili mevzuat çalıĢması düzenlenip, özlük hakları da düzenlenirse daha 

memnun olacaklar.  

O konuyla ilgili de demin, arada kaynıyor, Sayın Bakana sorduğum, sığınmacılarla ilgili rakamları da bize, eğer varsa, bir rapor 

verebilirseniz veya bilgi olarak verirseniz… Soruya da geçiyoruz ki sonra konuĢmada kaynıyor sorduklarımız Sayın Bakan.  

Tarih Kurumuyla ilgili ve diğer kurumlarla ilgili de biz burada bu ücretlerin bir en az dört beĢ kat artırılması bütçenin talebimiz 

var. Sayın BaĢkana da söylüyoruz. Bir Ģey olursa ortak olarak imzalayabileceğimiz… Aksi takdirde biz MHP olarak bütün araĢtırma 

kurumlarının, yüksek gruba bağlı bütçelerinin artırılması gerektiğini düĢünüyoruz. Sayın Bakan da ona katılır mı? “Para veren altın 

bulsun.”  der mi bilmiyorum ama çok cüzi Ģeyler. Bakanlar gelip bastırıyor, ne paralar alıyorlar sizden de biraz ağırlığınızı koymanızı 

istiyoruz. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Günal. 

Sayın ErdoğmuĢ… 

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Sayın BaĢbakan Yardımcım, Diyarbakır‟ ın Sur ilçesinde iki aya yakındır sokağa 

çıkma yasağından dolayı -esnafın büyük bir bölümü Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiracısıdır- kiralar ödenemiyor, mutlaka tabii o 

konuda haberiniz var, onlarla ilgili nasıl bir kolaylık düĢünüyorsunuz?  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın ErdoğmuĢ. 

Sayın Usta, buyurunuz. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Ben Sayın Yalçın Akdoğan‟a bir soru sormak istiyorum, çok kısa, tek bir soru: “Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan.”  

diyorsunuz ama isimlerini söylemiyorsunuz. Biz bu teklere katılıyoruz, bu teklerin bir isimlerini söyler misiniz? 

BAġKAN – TeĢekkür ederiz. 

Sayın Paylan… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, tekrar kötülüğün sıradanlaĢtığı günlerden geçiyoruz ve ilk konuĢmamda yaptığım 

gibi buradan çıkıĢın yolu çoğulcu bir paradigmaya geçmektir, çoğulcu bakıĢ. Bahsettiğiniz bütün kurumlarda bu bakıĢ eksiktir. Bu 

anlamda, çoğulcu paradigmayla ilgili bir hazırlığınız var mı? Yeni anayasa gündemine doğru gideceğiz ve yeni anayasada çoğulcu bir 

anayasa yapmayı hedefliyoruz. Bu anlamda, bu kurumlarımızın da çoğulcu bakıĢa artık evrilmesi lazım. Tarih anlayıĢımızın da, kültür 

anlayıĢımızın da hizmet veren kurumların da çoğulcu bir bakıĢa geçmesi için hazırlıklarınız var mı? 

AFAD, 700 bin mülteci öğrenciye hizmet verecek. Bu hizmetlerde ana dili temelli çok dilli eğitimle ilgili Millî Eğitim 

Bakanlığıyla birlikte ortak bir hazırlık yapıyor musunuz? Çünkü, bu pedagojik bakıĢ açısından ana dil temelli olmalı, özellikle küçük, 

okul öncesi eğitim çocuklarıyla ilgili. 

AFAD‟da ayrımcılık eğitimi yapılıyor mu? Yani, nefret suçları ve ayrımcılık yönünden eğitim yapılıyor mu? Hizmet veren 

bütün personel açısından soruyorum. Çünkü, dün, Aile Bakanımız bu konuda eğitimler yapıldığını söyledi, çok önemliydi bence. Siz de 

yapıyor musunuz ya da yapmayı düĢünüyor musunuz? Bu çok önemli. 

Cemaat vakıflarının seçimleriyle ilgili bir beyanda bulunmanızı rica edeceğim kayıtlara geçsin diye. Çünkü, beĢ yıldır seçim 

yapamıyoruz. Bununla ilgili yönetmeliği ivedilikle çıkaracak mısınız? Lütfen bu konuda bir cevap verir misiniz. 

Bütün bu, Ģu anda siyaset kurumu gerçekten ciddi anlamda geriliyor ve çözüm bulamıyoruz. Bu anlamda siz de pek çok 

tecrübesi olan bir kiĢisiniz. Bakın, siyaset kurumu çözüm bulamazsa baĢka dinamikler devreye geçer, bunu çok iyi biliyoruz. Tarihimiz 

de bunu gösterdi, yüz yıl önceki örnek de bu anlamda çok önemlidir Sykes-Picot dönemi. Siyaset kurumunun bir çıkıĢ bulması 

anlamında ne tip önerileriniz var? Buna göre tekrar söz almak isterim. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

Sayın KuĢoğlu... 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 
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AFAD‟ın yazılı bir açıklaması var birkaç gün önce. “Suriyeliler, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke olan Almanlardan 

5 kat daha fazla Ģirket kurdu.”  Ģeklinde ve “Türkiye'ye gelen her 9 liralık yatırımın 2 lirasını Suriyeliler yaptı.”  Ģeklinde. Bu nasıl 

hesaplandı? Bununla ilgili ayrıntılı bir bilgi alabilir miyim, bu enteresan bir bilgi. ġimdiye kadar olan bakıĢtan daha farklı bir bakıĢ açısı 

yani olumsuz anlamda söylemiyorum. 

Sayın BaĢbakan Yardımcısı, bir de TÜRGEV‟ in vakıflar tarafından yapılan son denetim raporlarının sonuçlarını öğrenmek 

istiyorum ya da o raporları paylaĢabilirseniz memnun olurum. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

Sayın Aydoğan, buyurun. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Benim Ģöyle bir sorum olacak: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nda “Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin dili Türkçedir.”  diye tanımlanıyor. Oysa dünyanın geliĢmiĢ demokrasilerinde, geliĢmiĢ ülkelerinde bu 

tanımlama “devletin dili”  değil de “devletin resmî dili”  Ģeklindedir, biçimindedir.  

ġimdi, yeni yapılacak anayasada “devletin dili”  yerine “devletin resmî dili”  Ģeklinde bir tanımlama yapılırsa, bu, iĢte hem 

Türkiye'nin en temel sorunu olan Kürt sorununun çözümüne bir yol açacak yani kolaylık sağlayacak hem de Türkiye'de, Türkçeyle 

birlikte Türk kültürünün dıĢında Türkiye'deki farklı dillerin ve kültürlerin devletten alacakları kaynaklarla geliĢtirilmesi yönünde bir 

durum ortaya çıkacak. Bu konudaki düĢünceleriniz nelerdir? Yeni anayasa hazırlanırken bu “devletin dili”  yerine “Türkiye Cumhuriyeti 

devletinin resmî dili”  Ģeklinde bir tanımlama düĢünülüyor mu? Çünkü, bu tanımlamayla birlikte, resmî dil olarak Türkiye'de 

kabulünden sonra, Türkiye'deki diğer halklar da kendi dillerinde eğitim ve öğrenim görme imkânına sahip olacaklar. Dediğim gibi, bu 

aynı zamanda bir çözümün de yolunun açılmasına bir olanak sağlayacak diye düĢünüyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Aydoğan. 

Sayın Erdoğdu... 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢbakan yardımcıları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ģu ana kadar sattığı, son on yıl 

içinde sattığı 1 milyon TL ve üzerindeki mülklerin hangi detayda bilgisi varsa -tapu bilgisi, alıcı bilgisini içerecek Ģekilde- mümkünse 

elektronik ortamda gönderilmesi mümkün mü? 

Sayın BaĢkan, bir de biz burada çok belge istiyoruz ve bunlar ulaĢmıyor, yazılı denecek Ģeyler gönderilmiyor. Mümkünse 

uzmanlarımız da bu sorularımızı not alsın, belge taleplerimizi. Gönderilmeyeni BaĢkanlık olarak takip etmenizi rica ediyorum. 

BAġKAN – Soruları takip ediyoruz, buna da bakalım. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tamam. 

Ġkincisi: Sosyal medyada “Fuat Avni”  diye bilinen bir kiĢi, Ģahıs veya sistem var. Birçok Ģey, aslında Türkiye'de bilinmesi 

gereken Ģeyler bu hesap tarafından öğreniliyor ama bazen de millî güvenliği ilgilendirecek kadar önemli Ģeyler oluyor bu yazıĢmalar 

içerisinde. Bu Fuat Avni sistemiyle alakalı bir araĢtırma yaptınız mı? Durum nedir, kimdir veya kimlerdir diye soruyorum. 

Bu Rus uçağının düĢürülmesi meselesinde emir komuta zinciri nasıl çalıĢmıĢtır? Evet, Hükûmetin siyasal  olarak sorumluluk 

aldığını görüyorum ama emir komuta zinciri nasıl çalıĢmıĢtır? Fiilen emir, onay alınmıĢ mıdır, toplu bir onay mı vardır?  

Bir de, dün CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterine sorduk, “BaĢbakanlığa sorun.”  dedi. Elimizdeki bilgelere, bize ileti len bilgilere 

göre bu BeĢtepe‟de yapılan sarayın toplam maliyetinin, teĢrifat ve diğer Ģeyler dâhil olmak üzere bütün kapsamıyla birlikte 5,1 milyar 

dolar olduğu ve bir uçağın alınıp bunun yurt dıĢında bir moda Ģirketi tarafından giydirilmesi dâhil 1,1 milyar dolar olduğuna yönelik bir 

bilgi bulunmaktadır. Sarayın bütün maliyeti, teĢrifatı, inĢaatı ve diğer Ģeyleri de olmak üzere ve bu uçağın maliyeti, gümrük vergileri ve 

giydirilmesi dâhil olmak üzere ne kadardır onu öğrenmek istiyorum. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, baĢka bakanlığın bütçesi dündü. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “BaĢbakanlığa sorun.”  dediler. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – BaĢka bakanlık değil, BaĢbakanlık. 

BAġKAN – Efendim, BaĢbakanlığımızın... 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – BaĢka bakanlık değil de BaĢbakanlık. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “BaĢbakanlığa sorun.”  dediler. 

BAġKAN – BaĢbakanlık. Evet, ben de BaĢbakanlığın bütçesi içerisinde belki, söyledim.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – BaĢbakan Yardımcısı olduğu için dünkü de... 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Dünkü de BaĢbakan Yardımcısı, bugünkü de BaĢbakan Yardımcısı. 

BAġKAN – Efendim, yok, dün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vardı. Ben bir gün önceyi kastediyorum. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, ben bu soruyu sürekli soruyorum, bir cevap alamıyorum. Hani, sonuçta 

Hükûmet sizsiniz. 

BAġKAN – Sayın Yıldırım, buyurun. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben genel konuĢmam içerisinde söylemiĢtim Sayın Bakanım. Gerçekten, gerek kayıtları yapılan 

gerekse yapılmayan -yani büyük bir çoğunluğu muhtemelen resmî nikâh yapmadan evleniyordur- bu mültecilerin, ama resmî nikâha 
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yansıyan, bu mülteciler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları arasındaki evlilik sayısı nedir? Çünkü, MAZLUMDER‟ in raporunda, çok 

çok ciddi ve muhtemelen de resmiyete yansımadığı kadar da derinlikli bir sosyal travmadan söz ediyor. Yani, özellikle gayriahlaki 

iliĢkilere bu mülteci misafirlerin bulaĢtırılması -kaldı ki artık üç, dört, beĢ yıldan sonra geçicilik kavramı da kalkıyor- buradan buna 

dönük bir duyumunuz acaba oldu mu veya elinizde bir çalıĢma var mı diye öğrenmek istiyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Paylan... 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın bakanlar, her ikinizi de bir soru soruyorum: ġimdi, ben kendimi Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaĢı bir Ermeni olarak tanımladım ve bununla gurur duyuyorum. Ama, bununla ilgili sorunlar çıkıyor sonra. “Sen Türksün.”  diye 

o kalıba beni de sokmak istiyorlar. Ancak, pratik uygulamada, sizin pek çok cümlenizde olduğu gibi, pek çok devlet kurumunun 

cümlesinde olduğu gibi “soydaĢlar”  diye bir cümle var. ġimdi, “soydaĢlar”  diye bir cümle kurulduğunda bunun beni ihtiva etmediğini 

veya diasporadaki Ermenileri veya diasporadaki Kürtleri ve Arapları ihtiva etmediğini çok iyi biliyoruz çünkü pratiği böyle değil. 

ġimdi, buradaki bu kalıbı bu Ģekilde dar tutmada niye ısrar ediyorsunuz? Bu sorum çok önemli. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir dakika, son cümlem. 

BAġKAN – Soru anlaĢılmıĢtır. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – SoydaĢlar meselesi kalıbına niye hapsediyoruz bu meseleyi, niye daha çoğulcu bırakmıyoruz? 

Çünkü, her “soydaĢ”  dediğimizde ayrımcı bir cümle kurulmuĢ oluyor devlet yöneticileri tarafından. Bu ayrımcılığa son vermeyi 

düĢünüyor musunuz? 

BAġKAN – Son soru, Sayın Tamaylıgil, buyurun lütfen. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

Sayın bakanlarım, öncelikle birinci sorum: Bu AFAD‟ın görevlendirildiği “Soma Kazazedelerine Yardım Kampanyası”  baĢlıklı 

bir BaĢbakanlık Genelgesi‟ yle bir yardım toplanması söz konusu oldu. Daha sonra da bu bağıĢ kampanyasının ardından ailelere bu 

toplanan paranın dağıtımı söz konusu oldu. Burada toplanan para ne kadardır? Her bir aileye ne kadar para dağıtılmıĢtır ve kaç aileye 

dağıtılmıĢtır? Toplanan ve dağıtılan para toplamlarının karĢılaĢtırmasını yapmanızı rica edeceğim. 

Ġkinci olarak; baĢtan konuĢmada da dile getirmiĢtim, bu 3 milyar euroluk Avrupa Birliği ve mültecilerle ilgili yapılan anlaĢma 

dâhilinde bu bütçenin kimlere nasıl bölüĢüleceği ve ne yapılacağı, bu konudaki projeksiyonun ne olduğunu tekrar sormak istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Üçüncü sorum: Yine, yurt dıĢı Türklerle ilgili olarak SayıĢtay raporu önümde var. Burada, 

“ Ġdare tarafından iç denetim biriminin oluĢturulmadığı ve iç denetçi atanmıĢ olmasına rağmen planlama, uygulama alanında herhangi 

bir iç denetim faaliyetinin gerçekleĢmediği görülmüĢtür.”  diye bir tespit var. Bu konuda ne yapılmıĢtır?  

Diğer taraftan, TĠKA‟yla ilgili de Ģimdi bakıyoruz, tabii, projeler farklı farklı, 100‟ü aĢkın ülkede proje gündeme geliyor. Yine 

SayıĢtay raporunda, stratejik planın hazırlanmaması, kamu idareleri tarafından kalkınma planları, programlar ve mevzuatla 

benimsedikleri ilkeler çerçevesinde, katılımcılık noktasında değerlendirilmiĢ ama TĠKA açısından baktığımızda da stratejik planın 

hazırlanmadığı tespit edilmiĢ. Bunun hazırlanmaması sebebiyle de “Planlı hizmet sunumu, politika geliĢtirme, belirlenen politikaları 

somut iĢ programlarına ve bütçelere dayandırmayla uygulamayı etkin bir Ģekilde izleme ve değerlendirme yapılamamakta ve bütçe 

büyüklükleriyle ilgili irtibat kurulamamaktadır.”  denmektedir SayıĢtay raporunda TĠKA‟yla ilgili olarak. Bu konuda ne yapılmıĢtır, onu 

merak ediyorum.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – KonuĢmamda anlattığım Vakıfbank‟ la ilgili Meclise gelen tasarının bu dönem tekrar gelip 

kanunlaĢması noktasında bir niyet var mıdır? Bunu da sormak isterim.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.  

Değerli arkadaĢlar, soru iĢlemi tamamlanmıĢtır. ġimdi görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap vermek üzere Sayın BaĢbakan 

Yardımcılarımıza sırasıyla söz vereceğim. Ancak Sayın BaĢbakan Yardımcımız Yalçın Akdoğan Bey, bugün Sayın BaĢbakanla birlikte 

bir yurt dıĢı seyahati olduğu için, konuĢmasını yaptıktan sonra, cevapları verdikten sonra aramızdan ayrılacak.  

Sayın BaĢbakan Yardımcım, süreniz otuz dakikadır. Lütfen, ağırlıklı olarak sorulara cevap vermenizi rica ediyorum. Buyurunuz.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; öncelikle, bütün partilerden 

milletvekili arkadaĢlarımıza çok teĢekkür ediyorum katkıları için, eleĢtirileri için, soruları için. Mümkün olduğu kadar hızl ı bir Ģekilde 

cevaplandırmaya çalıĢacağım.  

Öncelikle, bir kez daha, Ģehitlerimize Allah‟ tan rahmet diliyorum.  

Bülent Bey ve bazı diğer milletvekili arkadaĢlarımız bu Suriyeliler meselesini gündeme getirdi. Tabii, bu mesele, ilk anda bir 

sıcak durum var, insani yardım meselesi yani ölümden kaçan insanlar var, onların can havliyle Türkiye‟ye sığınması, onları burada 

barındırmak ve korumak, ilk etaptaki mesele böyle bir meseleydi. Ama, Suriye‟deki meselenin çözülmemesinden dolayı o insanlar 

burada yaĢamaya devam ediyorlar. Öyle olunca meseleye daha orta, uzun vadeli olarak bakmak gerekiyor, daha yapısal tedbirler 
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geliĢtirmek gerekiyor ve bütün bu Suriyelilerin meselesi de çok boyutlu bir mesele çünkü -dediğim gibi- 150 bin bebek doğmuĢ, iĢte 

evlilikler olmuĢ, daha kompleks bir probleme dönüĢmüĢ durumda. Bundan dolayı da biz bir strateji belgesi çalıĢıyoruz yani bu konuda 

yapısal tedbirler orta, uzun vadeli neler olmalı? Aslında Ģu anda Suriye Koordinasyon Kurulu var yani bütün bakanlıklarımız Ģu anda 

Türkiye‟deki Suriyelilerin karĢılaĢtığı sorunları çözmek için bir çalıĢma yapıyor ama var olan sorunları çözmenin ötesinde bu meseleye 

çok boyutlu olarak bakarak, tüm yönleriyle meselenin yönetilmesi için ayrıca bir yol haritası ve strateji belgesi çalıĢılıyor. Bu kapsamda 

zaten çalıĢma izni -bildiğiniz gibi- geçen hafta Bakanlar Kurulundan da geçmiĢti yani vatandaĢlık meselesi, iskân meselesi, daha yapısal 

birtakım tedbirlerin alınması meselesi, tüm bunları tartıĢıyoruz ve çalıĢıyoruz.  

Sayı meselesi… Tabii, bu insanlar Türkiye‟ye girdiler, dağıldılar, daha sonra biyometrik kayıt altına alınmaya baĢlandılar 

ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından. Rakamlardaki farklılık da bunun devam etmesi, bir kısmı Türkiye‟yi terk ediyor, yeni gelenler oluyor, 

bundan dolayı rakamlar değiĢiyor. Mesela, ben 2 milyon 541 bin demiĢtim ama o günden bu yana girenlerle birlikte 2 milyon 562 bin 

839 kiĢi Ģu anda biyometrik kayıt altına alınmıĢ durumda Göç Ġdaresi tarafından. Burada bütün Ģehirlerde kaç kiĢi olduğu kayıtlı; 

mesela, ġanlıurfa‟da 381.427 kiĢi var, Antep‟ te 325.531 kiĢi, Hatay‟da 366.780 kiĢi var. Bütün Ģehirlerde, mesela Bartın‟da 15 kiĢi var, 

Artvin‟de 41 kiĢi var, bunların hepsinin bir Ģekilde kayıt altına alındığını görüyoruz. Tabii, bunlar sisteme giriyor yani çocuğu okula 

gittikçe, sağlık yardımı aldıkça, ilaç, tedavi vesaire oldukça bunlar zaten sisteme giriyorlardı. ġimdi, bunlara daha güvenlikli birtakım 

kimlik kartları verilmesi, orada da çünkü birtakım sıkıntılar yaĢanmıĢtı, bununla ilgili çalıĢmalar da var. Yani, bu meseleyle ilgili daha 

kapsamlı bir çalıĢma yapıyoruz.  

Harcanan para… Tabii, Ģöyle bir Ģey var: Yani, bizim kamplarda kalanlara harcadığımız ve Türkiye‟nin diğer illerindekilerinin 

de sağlık giderleri aslında bu rakamın içinde var. Yani, bizim gönderilen acil yardım, nakit olarak gönderdiğimiz acil yardım ile BM 

standartlarında, uluslararası standartlarda yapılan diğer yardımların o formalite içerisine dökülmesinden dolayı ortaya çıkan rakam 

arasında bir farklılık var. Yani, “Biz Ģu kadar para verdik.”  demeniz yetmiyor, BM “Yaptığınız masrafları Ģu formata göre bana 

bildirin.”  dediği için burada farklı rakamlar zaman zaman gündeme geliyor. Ama, bu 8 milyar doların içerisinde STK‟ ların, uluslararası 

yardımların da olduğunu söyleyebiliriz.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – 450‟si galiba dıĢarıdan.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – 455 milyonu yurt dıĢı.  

Diğer konuda da bir cümle söyleyeyim, Avrupa fonu. Bu konuda Ģu anda modalite çalıĢması yapılıyor yani usul ve esaslar 

belirlenmiĢ değil hem bizim tarafımızda hem de Avrupa Birliği tarafından. Bununla ilgili görüĢmeler de devam ediyor. Önce bu usul ve 

esaslarla bir modalite ortaya çıkacak, o çerçevede bu kaynak kullanılacak. Kim kullanacak, hangi projede kullanacak, hangi çerçevede 

kullanılacak, bu daha çalıĢılıyor. Ama, burada tabii öncelikli meseleler var; mesela barınma, eğitim, meslek kazandırma vesaire, 

muhtemelen bunlar ağırlıklı olarak, öncelikli olarak değerlendirilecektir.  

“TĠKA, maddi ne kazandık?”  dedi Bülent Bey. Tabii, burada uluslararası kuruluĢlarda Türkiye ciddi Ģekilde yani uluslararası 

itibarının artması, bölgesel bir aktör olarak öne çıkması vesairenin ötesinde uluslararası kuruluĢlardan ciddi destek aldık, bu ülkelerden 

yani BirleĢmiĢ Milletler geçici üyeliğinden tutun da diğer birtakım uluslararası üyeliklerde de yani Türkiye‟ye daha dost ve müzahir 

birtakım yönetimler oluĢtu. Onun ötesinde ihracata da etkisi oldu. Afrika Birliğinde önce gözlemci üye olduk, daha sonra stratejik ortak 

ilan edildik. Yani, bütün bunlar aslında o bölgelerde yaptığımız çalıĢmalar ve oluĢan sempatiyle de alakalı. Mesela, Etiyopya‟da 4 kat 

artmıĢ ihracat; bunlar tek tek, ülke ülke olarak var, ne kadar o ülkelere ihracatımız artmıĢ ama bunların somut birtakım neticelerinin 

olduğunu da biliyoruz. Ama, bu yardımlar sadece “Maddi olarak biz oradan bir Ģey elde edelim.”  diye yapılmıĢ yardımlar da deği l, 

doğrusu insani kalkınma yardımları çoğunlukla. Onun ötesinde, tabii, çok mesele var, sorular da kesiĢen sorular.  

AFAD‟ la ilgili Ahmet Bey‟ in de gündeme getirdiği bu kamplar yani sadece sınırı aĢtık. Bu yardım sayılır mı? Öyle değil tabii 

yani burada hem sınırda bizim yaptığımız çok ciddi yardımlar var hem de karĢı tarafta da yaptığımız Ģeyler var. Mesela, Irak‟ ta 3 tane 

kamp kurduk. Bu kampta yaklaĢık -sanıyorum- 35 bin kiĢi kalıyor; içinde Türkmen de var, Ezidi de var, Arap da var. Bunları da bir 

Ģekilde nazara almak lazım. Zaho Derebun, Duhok ġariya, Zaho Berseve‟de Türkmenlerin de barınması amacıyla 34.500 kiĢilik 3 kamp 

kurulmuĢtu, 225 tır insani yardım gitti. Onun ötesinde, sınırda Türkiye‟nin yaptığı yardımlar da azımsanacak yardımlar değil. Yani, 

Kobani‟yi kastederek söylediyseniz, 4.135 araçta, 72 milyon değerinde gıda, giyim, hijyen, sağlık, kırtasiye, insani yardım malzemesi o 

dönemde gönderildi. Yine, 26.160 kiĢi de Suruç‟ taki geçici barınma merkezlerinde kaldı. Onun ötesinde, tabii, sadece belli insanlar için 

bu yapılmıyor yani eğer burada Ezidiler kastediliyorsa, 36.543 kiĢi Türkiye‟de kalan Ezidiler; Mardin‟de kampta 122 Ezidi, ġırnak‟ ta 

1.259, Batman‟da 1.157, Urfa‟da 1.598, Siirt‟ te 340, Diyarbakır‟da 3.155 gibi 9.378 Ezidi ülkemizde bulunuyor ve bunlarda hiçbir 

etnik ayrım, mezhebî ayrım gözetmeden Suriye‟de, Irak‟ ta mağdur olan bütün bu insanlara bir yardımımız söz konusu.  

Tabii, göç dalgası buralara… Yani, baĢka ülkelerden gelenlere yardım yapıyoruz da kendi insanımıza yapmıyor muyuz? Öyle 

değil. Yani, bu konuda da çok ciddi bir hassasiyet var ve bütün kurumlarımız çalıĢıyor. Yani, ġırnak il merkezine 850 bin, Silopi‟ye 1,2 

milyon, Cizre‟ye 1 milyon sadece AFAD üzerinden acil olarak gitmiĢ. Onun ötesinde, kira yardımı yapılan aileler var, kamu 

tesislerinde, otellerde barınmaları sağlanan aileler var, Vakıflar Genel Müdürlüğünün -bana bağlı olduğu için söylüyorum, bütün devlet 

kurumlarının yardımları var ama- yaptığı gıda yardımları var.  

ġimdi, burada, bu mesele Bakanlar Kurulunda dört beĢ saat konuĢulan bir konudur. Yani, terörle mücadele süreci, sonrası, 

burada yapılacaklar, rehabilitasyon bu meseleye topyekûn bakıĢ. Yani, insanların mağduriyetlerinin giderilmesi, zararlarının tazmin 
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edilmesi, öncelikle acil olarak yapılması gerekenler var bölgede bir mağduriyet yaĢanmaması için ama onun ötesinde kısa, orta vadeli, 

uzun vadeli ne tür tedbirlerin alınacağı, bütün kurumların hangi adımları atacağı, bu konuda çok kapsamlı bir yol haritası ve eylem 

planı hazırlanıyor. Bu çerçevede birtakım adımlar atılacağını söyleyebilirim.  

Burada, tabii, özel üniversite meselesini söylediniz. Bunun için Anayasa değiĢikliği gerekiyor. Yani, bu Türk vurgusu, iĢte, Türk 

Tanıtma Fonu, Türk Ajansı vesaire hep böyle Türk var, böyle bir ayrımcılık vesaire gibi dile getirildi. ġimdi, tabii, burada bu 

kurumların hiçbiri faaliyette de fonksiyonda da böyle bir ayrımcılıkla faaliyet gösteren kurumlar değil. Zaten 150 ülkede faaliyet 

gösteriyor, iĢte, deminden beri ismini okumakta zorlandığımız bir sürü ülkeye yardım yapıyor bu kuruluĢlar. Ama ben Türk vurgusunun 

zaman zaman farklı çevrelerden de negatif anlamlı çok yapıldığını da duyuyorum “Türk ordusu”, “Türk askeri Ģöyle yaptı.”  Türk 

devleti böyle yaptı vesaire. Yani kötüleyici manada çok rahat Türk vurgusu yapılabiliyor, değil mi? Ama bu bir taraftan da eleĢtiri 

konusu oluyor. Bunlar yanlıĢ Ģeyler  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) - ...diyerek sormamıĢtım.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Yok, sizi söylemedim ben, genel, arkadaĢımız da biraz önce o 

vurgudan bahsetti.  

Burada, tabii “Önce kendi dairemizden baĢlayalım.”  dedi Mehmet Bey, doğru. Yani, burada dünyanın dört bir yanına yardım 

yapıyoruz ama öncelikle soydaĢlardan -siz rahatsız oluyorsunuz ama- baĢlayarak yani akraba topluluklardan baĢlayarak, onun ötesinde 

geçmiĢte iliĢkili olduğumuz halklardan baĢlayarak.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “SoydaĢ”  ne ifade ediyor? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – “SoydaĢ”  demek Türk demek; Bulgaristan‟da da Türk var, 

Yunanistan‟da da var ve biz doğrudan oradaki Türklerle ilgileniyoruz, bundan da utanmıyoruz “soydaĢ”  demekten de çekinmiyoruz. 

“Akraba topluluk”  dediğimiz zaman içine Ahıska Türk‟ü de giriyor, Kırım Tatar‟ ı da giriyor, diğerleri de giriyor, bunlarla da 

ilgileniyoruz ama vatandaĢlarımızın meselesiyle -hangi etnik kökenden olursa olsun- hepsiyle ilgilenmek için biz bir kurum kurduk. O 

da bütün yurt dıĢındaki vatandaĢlarımız hangi etnik kökenden, mezhepten olursa olsun onlarla da ilgileniyorlar. Yani, Ģimdi… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben BaĢbakan Yardımcısı olsam “soydaĢ”  değiĢecek o zaman.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Bulgaristan‟a gittiğimizde, Makedonya‟ya gittiğimizde, diğer 

Ģeylerde birçok soydaĢımız da var, akraba topluluk da var, gönül bağımız olan halklar da var. Bunlarla ilgileniyoruz.  

ġimdi, mesela, bunlara niye ilgi gösteriyorsunuz denebilir mi? Sırbistan‟a gittik geçen haftalarda. “Senta”  diye bir yer var, bu 

Karlofça AnlaĢması‟ndan önce, 30 bin askerimiz Ģehit olmuĢ, 30 bin. ġimdi biz oraya elbette Ģehitlik yapacağız, elbette bir cami 

açacağız, elbette oraya bir gönül bağımız var. 30 bin insanımızı biz orada kaybetmiĢiz. Bundan dolayı, baktığımız zaman bu ülkelerin 

hepsiyle geçmiĢten bu yana bir iliĢkimiz olmuĢ.  

ġimdi, Myanmar‟da Thayet ġehitliği yapıyoruz. Yani, orada bir sürü askerimiz Ģehit olmuĢ. 50‟ye yakın ülkeyle böyle bir 

iliĢkimiz var. Bundan dolayı bunları yapmak çok abes olarak algılanmamalı.  

Onun ötesinde, sizin bahsettiğiniz “Ermenilere yapılmıyor mu, yapılıyor mu?” ĠĢte “Lübnan‟da Türkmenlere sahip çıktınız, 

Ermenilere veya diğer milletlere niye sahip çıkmıyorsunuz?”  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Çerçeve “soydaĢ”  olunca… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – ġimdi çerçeve Ģu, yaptıklarımızı ben söyleyeyim: Osmanlı 

millet sisteminin bir arada yaĢama kültürü ve çok kültürlülüğün bir devamı niteliğinde TĠKA tarafından Aydemon köyünde bulunan St. 

Georges Ortodoks Kilisesi‟nin yenilenme çalıĢmaları tamamlandı, çevre düzenlemesi yapıldı. Lübnan‟da 18 mezhep var, hepsiyle iliĢki 

hâlinde, onların meseleleriyle ilgileniliyor. Beyrut Ermeni mahallesinde özellikle etnik milliyetçi Ermenilerin -TaĢnak- engellemeleri ve 

tehditlerine rağmen Ermeni esnaf TĠKA temsilcileri tarafından tek tek gezildi ve iĢ birliği teklifinde bulunuldu. Filistin‟ in Beytüllahim 

kentinde bulunan, en son Osmanlı idaresinde tadil görmüĢ DoğuĢ Kilisesi‟nin de restorasyonu TĠKA tarafından yapıldı. Gürcistan‟da 

Ermeni köyüne içme suyu TĠKA tarafından götürüldü. Balkanlarda, yine, Bosna Hersek Fojnica‟da Sultan Fatih‟ in gayrimüslim 

Osmanlı halklarına tanıdığı dini ve kültürel özgürlükleri içeren Ahidnamesi‟nin hâlâ saklandığı Fransisken Manastırı‟na destek 

sağlandı. Saraybosna Ģehir merkezine Sultan Abdülaziz‟ in inĢasına maddi yardımda bulunduğu Azize Meryem Kilisesi‟nin restorasyon 

ve çevre düzenlemesine destek sağlandı.  

Onun ötesinde, Diyarbakır‟da, Sur‟da Fatih PaĢa KurĢunlu Camisi kurĢunlandı biliyorsunuz. Mahvettiler. Kutsal mekânlara 

hiçbir kutsal tanımadan saldırı oldu ve periĢan edildi. Arap ġeyh Camisi, Hasırlı Mescidi…  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kimin yaptığını tespit ettiniz mi?  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – PKK yaptı.  

Protestan Kilisesi ve Ermeni Katolik Kilisesi, bakın, burada farklı dinlerin kutsal mekânları var. Daha yeni bitmiĢti hatta 

bazılarının restorasyonu. Bunlar hep kurĢunlandı ve bunlarla ilgili de Ģimdi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sükunet sağlandıktan sonra 

çok hızlı bir Ģekilde gereken adımları atacak.  

Zekeriya Bey “AFAD daha da…” ĠĢte, bazı arkadaĢlarımız “AFAD daha büyümeli.”  dedi. O daha büyümeli ama nasıl büyüdü? 

Yani, “Bir anda büyüdü.”  vesaire gibi bir Ģey dedi. O 2014 yılında yeni personel alındığından değil, il teĢkilatlarının bağlanmasından 

kaynaklı bir durum. Yani ayağına bot çekilen de kurtarma ekibi olarak gidemiyor. Bunlar sadece ulusal düzeyde sertifika değil , 
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uluslararası düzeyde sertifika alıyorlar ve bütün bu müdahale timleri -Türkiye‟nin farklı yerlerinde var- uluslararası sertifikasyondan 

geçmiĢ, tabi olan kurtarma ekipleridir.  

Duvar yazılarıyla ilgili zaten daha önce açıklama yapıldı, soruĢturma baĢlatıldı, her türlü uyarı da yapıldı. Birtakım provokatif 

hadiseler de oluyor, iĢte, yerde sürükleme vesaire. Bunlarla ilgili de ĠçiĢleri Bakanlığı gerekli çalıĢmaları yapıyor.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Görevden alma var mı Sayın Bakan? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Tabii burada ırkçı, ayrımcı, ayrılıkçı, Ģiddet kullanan, tek tipçi, 

farklılığa tahammül göstermeyen bir anlayıĢ var bölgede, onun adı da PKK. Biraz buraya da laf söylemek lazım diye düĢünüyorum ben.  

Suriyeli çocukların eğitimi konusunda… ġu anda kamplarda zaten Türkçe bilmeyen çocuklar var, bunlar ana dillerine göre 

eğitiliyorlar ama eğitim sistemine girdikçe Türkçe de öğretiliyor çünkü Türkçe öğrenerek Türk eğitim sistemi içerisinde Türkiye‟ye bir 

Ģekilde entegre de olmaları gerekiyor. Türkçe eğitimi de Ģart ama diğer dillerde de özellikle Suriye‟den gelen eğitimcilerin nezaretinde 

birtakım eğitimler var.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Özelliği olan okullar mı açılacak, mevcut okullara mı sokulacak?  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Bu taĢınmazlarla ilgili sormuĢtunuz siz. 116 cemaat vakfının 

baĢvuruları oldu, 333 taĢınmaz tescil edildi, 21 taĢınmazın bedeli ödendi. Bununla ilgili de zaten siz de takip ediyorsunuz.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – 1.500 baĢvuru var yaklaĢık.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Evet, tabii her baĢvuru da Ģey olmuyor yani onlar inceleniyor, 

değerlendiriliyor ama böyle baktığımızda Türkiye‟nin çok iyi niyetli olarak bu konuda mesafe aldığını da söylememiz lazım.  

Sayın Tamaylıgil konuĢmasını bu vakıflarla ilgili hisse, hazine devri vesaire bir kanun çıkması üzerine bina etti ama o kanun 

çıkmadığı için ona ekstra bir Ģey söylemeye gerek yok.  

TĠKA‟nın ofislerinde bu Türkiye‟de öğrenim gören öğrencilerin çalıĢtırılması… Zaten genelde öyle yapılıyor. Yani, bütün 

TĠKA ofislerinde Türkiye bursuyla eğitim görmüĢ olanlar genelde istihdam ediliyor. Avrupa Birliği Fonu‟yla ilgili söyledim, 16 bin 

öğrenci Ģu anda Türkiye burslusu olarak burada eğitim görüyor. Bunların her türlü masrafı Türkiye tarafından karĢılanıyor yani 

kaldıkları otel, yemesi, içmesi, uçağı, gelmesi, gitmesi ne varsa bunlar devlet tarafından karĢılanıyor.  

Onun ötesinde, Aykut Bey “Bir kitap basılsaydı, kendinizi anlatsaydınız.”  falan dedi. ġimdi bizim 150 ülkede eserlerimiz zaten 

kendisini anlatıyor. Yani bu kadar iĢ yapılmıĢken bir Ģey yapılmıyormuĢ gibi bir…  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben öyle bir Ģey demedim ama yanlıĢ bir isim olabilir.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Yani yanlıĢ almıĢ olabilirim. Yani bu konuda eserlerimiz zaten 

kendisini ortaya koyuyor. 

Yani burada çok Ģeyler söylenebilir değerli arkadaĢlar, eleĢtiri getirilebilir falan ama Ģunu söyleyeyim: Yani muhalefetin 

kucaklaması gereken kurumlar varsa onlar bu kurumlardır; gerçekten çok doğru iĢler yapıyorlar, çok hayırlı iĢler yapıyorlar, dünyanın 

dört bir yanında iĢler yapıyorlar. Bu yüzden yani “Buralarda iĢte teröristlerle iĢ birliği var, terörist devĢiriyor…” falan. Yani bunlar 

Türkiye'nin markası olmuĢ, dünya markası olmuĢ kurumlar ve herkes alkıĢlıyor bunları. ġimdi, kendi kurumlarımızı kendimiz 

yıpratmayalım. Yani bunlar nerede terörist yetiĢtirmiĢ, nerede terörist devĢirmiĢ? Yani bu çok büyük bir haksızlık olur. Size demiyorum 

ben, Musa Bey söyledi. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hayır, ben söyledim de. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Bununla ilgili iddialar varsa araĢtırılır. Mesela bir tane iddia 

vardı… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ama Ģunu söylüyorum: Bakın, bir taraftan takdir ediyoruz ama bununla ilgili ciddi konuĢmalar var. 

Geçen gün bunu burada dile getirdim. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Bununla ilgili, paralel yapının uydurmaları, Türkiye‟yi 

kötülemek için, kendi ülkesini kötüleyen bir ihanet Ģebekesidir bu ve dünyanın dört bir yanında Türkiye‟yi kötülüyor. Bunların 

Ģeylerine alet olmamak lazım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ama geçen yıla kadar beraberdiniz Sayın Bakan, geçen yıla kadar. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Siz deminden beri eleĢtiriyorsunuz, Ģöyle böyle yaptınız… Siz 

alet olmayın. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Hayır, Kosova‟daki verilen… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Burada diğer mahkeme tarafından Kosova‟daki iddia tamamen 

uydurma çıktı, mahkeme de bunu tescil etti. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Azerbaycan var, 1990‟ lı yıllarda bir darbe giriĢimi var. Bunlar doğru Ģeyler değil, onu söylüyorum ben. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Evet yani burada bu kurumlar gerçekten çok iyi faaliyetler 

yürüten kurumlardır. Ġddialar araĢtırılır ama kendi kurumlarımızı -bunlar gerçekten dünya markası olmuĢ kurumlardır- bunları 

yıpratmamak lazım.  

Bu itfaiyelerle ilgili bir çalıĢma yok bizde. 

Onun ötesinde, Sur esnafıyla ilgili de 2016‟da artıĢ yapılmadı, alacaklar da ötelendi.  
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“Mevcut kiralardan feragat edilebilir mi?”  Bunu da Bakanlar Kurulunda konuĢtuk yani genel olarak bir mağduriyeti giderme, 

zararları tazmin etme bağlamında gündeme getirdiğimiz baĢlıklardan bir tanesi bu. Bununla ilgili çalıĢmalar da yapılıyor. 

Onun ötesinde, burada tabii yani birdenbire devlet bir süreci bıraktı gibi, iĢte, Ģöyle yaptı, böyle yaptı gibi birtakım eleĢtiriler 

geldi. 

ġimdi burada, değerli arkadaĢlar, devlet bir süreci bırakmadı daha. Burada terör örgütü ve paydaĢları bu sürece ihanet ettiler. 

Örgüt devrimci halk savaĢı ilan etti ve terör saldırılarına, aynı anda -temmuz ayında- üç örgüt terör saldırılarına baĢladı.  

Yani burada devlete birçok eleĢtiri getirilebiliyor. ġimdi Sykes kardeĢlik söylemine çok güzel bir konuĢma yaptınız ama bu 

eleĢtirileri biraz baĢka taraflara da yöneltmek gerekmez mi? Yani özerklik ilanında bulunan, Ģuralarda gidin özerlik ilan edin diye baskı 

yapan, canlı bomba timleri gönderen, isyan ve kalkıĢma talimatları veren bir örgüt var, devrimci halk savaĢı ilan eden bir örgüt var. 

Yani bu ölümlerin sorumlusu bu örgüt değil midir? Bunlara bir Ģey söylemek gerekmez mi? Yani vicdanı olan insan buna da dönüp 

“Ya, sen ne yaptın, ne yapıyorsun? Yani ölümden ve kandan besleniyorsun. Senin bu ilan ettiği özerklikler nedir yani? Üç tane 

mahallede oradaki insanları silahlandırıp nereye varacaksın? Devlet mi kuracaksın üç tane mahallede…”  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ama Sayın Bakan, Dolmabahçe mutabakatı… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – “…yani bu nasıl bir rezilliktir, nasıl bir tiyatrodur, nasıl bir 

kepazeliktir, bu insanları nasıl ölüme gönderiyorsunuz, bu nasıl bir mantıksızlıktır?”  diye niye hiç kimse bir cümle örgüte söz 

söyleyemiyor.  

Siz, “Allah‟ tan cesaret diliyorum.”  dediniz, ben de Allah‟ tan cesaret diliyorum. Bir cümle kurun bu örgüte, bir eleĢtiri getirin. 

Burada tabii baĢka birtakım Ģeyler de söylendi yani 7 Hazirandan sonra iĢte milletvekili sayısı az oldu da, Ģöyle oldu, böyle 

oldu… Yani terör olaylarını sanki Hükûmet tezgâhlamıĢ gibi. Yani burada PKK‟nın ve diğer terör örgütlerinin, Hükûmete savaĢ açan 

örgütlerin eylemlerini Hükûmete mal etmek nasıl bir mantıktır ben bunu anlayabilmiĢ değilim.  

Yani Ģehitler için üzüldüğünüzü söylüyorsunuz, çok güzel ama burada sorumlu katile de laf söylemek lazım diye düĢünüyorum. 

Burada tabii baĢka birtakım Ģeyler de konuĢuldu. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Meydan verene de Sayın Bakan. Meydan verene, göz yumanlara da laf söylemek gerekir. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Burada tabii, bakın bu süreçte yani daha süreç devam ederken 

birtakım olaylar oldu, Kobani olayları oldu. ġimdi “Niye tedbir alınmadı?”  deniyor, “Yani bunlar burada iĢte silahlandı, niye tedbir 

alınmadı?”   

Kobani olaylarından sonra biz ilave tedbir almak gerekiyor diye iç güvenlik paketini Meclise getirdik. Kim destekledi bunu? 

Yeri göğü yıktınız. Ġç güvenlik paketi… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Orada hukuksuzluklar vardı. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Tamam, o kısım… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Oradaki temel hak ve özgürlükleri elimizden alıyordunuz. Bakın, bugün artık basın toplantıları bile 

yapılamıyor. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Ġç güvenlik paketi terörle mücadelede ilave tedbirler getiriyordu 

ve bugün “Niye tedbir almadınız?”  diyenler, o gün bu Ģeye destek vermedi ve “Meclise havale edelim, Meclis muhatap olsun, Mecliste 

gündeme gelsin bu konu.”  diyenler, bu süreç içerisinde biz dedik ki bununla ilgili Mecliste bir komisyon kuralım, bu Mecliste tartıĢılsın 

ama üye verilmedi o komisyona. Yani madem sizin temel perspektifiniz Mecliste komisyon kurulsun, muhatap olunsunsa, komisyona 

niye üye verilmedi? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Mevzuat olarak hiçbir eksiği yoktu Sayın Bakan. Ġrade eksikliği vardı. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – ĠĢte, komisyona üye vererek irade ortaya koyacaksınız.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Mevzuat eksikliği yoktu, iradeyi eksikliği vardı, siyasi irade eksikliği.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Yani burada bütün bunlar ortaya konulmuĢtur. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – O iradeyi gösteremediniz. Kanunlar eksik değildi, siyasi irade eksikti. Ġradenin zafiyeti vardı. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – ĠĢte, iradenin zaafı komisyona üye vermeyerek zafiyet 

gösterdiniz, kanuna destek vermeyerek zafiyet gösterdiniz. O iradeyi vermek gerekiyordu diye düĢünüyorum. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – O tepeden inme bir yaklaĢım. Ġç Güvenlik Yasası için de aynı Ģeyi söylüyoruz. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – O olağanüstü bir hâldir. 

BAġKAN – Değerli milletvekilleri, lütfen müsaade edin Sayın Bakan konuĢmalarını tamamlasın. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Onun ötesinde birtakım Ģeyler, baĢka konularda da birtakım 

eleĢtiriler geldi. Burada tabii Dolmabahçe vesaire, bu süreç bir müzakere değildi, bir görüĢmeydi, bir mutabakat falan da sağlandığı 

yoktu. Burada terör örgütü PKK yani Öcalan bir silah bırakma iradesi ortaya koydu ve bunu deklare etti. HDP heyeti bunu açıkladı ve 

birtakım maddeler söyledi. Ben de orada dedim ki: “Bu gök kubbe altında konuĢulmamıĢ hiçbir Ģey yoktur, demokratik siyaset, Meclis 

bunları konuĢma makamıdır. Her konu Meclis zemininde konuĢulabilir, tartıĢılabilir.”   
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Yani, bu, o maddeleri biz kabul ettik, böyle bir mutabakat var, altına imza attık… Böyle bir Ģey söz konusu değil. 

Parlamentodan sorumlu Bakan olarak o dönem HDP‟ li milletvekilleriyle ben muhatap oluyordum, son derece de doğal bir Ģeydi, bugün 

iĢte bütün HDP‟li milletvekilleri de burada, herkes burada… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Peki, CumhurbaĢkanı niye… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Bu çerçevede bir görüĢme olmuĢtur. Bunun ötesinde, “Siz 

görüĢmüyoruz dediniz, yok sonra Ģöyle dediniz.”  Orada söylenen iddialar Ģuydu: “ Ġmralı‟ ya siyasi heyetler gidiyor, AK PARTĠ‟ liler 

gidiyor, görüĢme yapılıyor veya baĢka birtakım yerlerde.”  Buna karĢı böyle bir Ģeyin olmadığı ifade edilmiĢtir.  

Ġstihbarat örgütleri her dönemde görüĢme yapmıĢtır. Sizin iktidar ortağı olduğunuz dönemde de yapmıĢtır. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hâlâ görüĢülüyor mu? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – ġu anda görüĢme yapılmıyor. 

ġimdi, geçen gün Oktay Bey de hem öyle… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġeyi merak ediyorum, CumhurbaĢkanı, kötü bir Ģeyse… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – …hem HDP‟ lilere laf söylüyor hem de görüĢme yapılıyormuĢ 

gibi bir Ģey söylüyormuĢ dedi. Böyle bir Ģey söz konusu değil, Ģu anda görüĢme söz konusu değil.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakan, kabul etmiyoruz dedi ya. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – GeçmiĢte de MHP‟nin iktidar olduğu dönemde de Ġmralı‟ yla 

görüĢmeler yapılmıĢtır. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ne zaman? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Sizin ortak olduğunuz dönemde. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ġmralı‟ yla görüĢme… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Bunu sizin arkadaĢlarınız inkâr edemediler, “Bu devam eden 

dava sebebiyle görüĢülüyordur.” falan demeye çalıĢtılar ama davayla da bir ilgisi yok. Ġstihbarat örgütleri dünyanın her tarafında 

Ģeytanla bile görüĢürler, her türlü görüĢmeyi yapabilirler, bunda bir problem yoktur.  

ERHAN USTA (Samsun) – O zaman, “GörüĢen Ģerefsizdir.”  dediniz. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Anlamıyorsunuz galiba, burada “Siyasi heyetler görüĢüldü.” 

lafına karĢı bu söz söylenmiĢtir.  

ERHAN USTA (Samsun) – Hiç öyle bir açıklama yok. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Ne bir AK PARTĠ‟ li ne herhangi bir bakan ne bir kiĢi… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Heyet”  demedi… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Evet, çok iyi biliyorum ben, bu Ģekilde buna karĢı bir açıklama 

gelmiĢtir.  

Onun ötesinde, istihbarat örgütleri bütün dönemlerde, Hükûmet dönemlerinde bu görüĢmeleri yapmıĢlardır. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Neden kızıyor? Benim soruma cevap vermiyorsunuz. CumhurbaĢkanı, iyiyse neden kızıyor? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Burada CumhurbaĢkanı aynı gün bir açıklama yapmıĢtır ve 

“Uygulamaya bakalım.”  demiĢtir, aynı gün. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hiç de öyle demedi, nereden çıktı bu dedi. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – 28 ġubatta yapılan… 

Bir saniye, ben yanında oturuyordum bu açıklamayı yaparken, “Uygulamaya bakalım, öyle lafla olmuyor bu iĢler.”  demiĢtir ama 

ondan sonra, örgüt yan çizmiĢtir ve farklı bir kulvara girmiĢtir. CumhurbaĢkanımız da son derece haklı bir tepki ortaya koymuĢtur. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Meydana indi ve bunları söyledi. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Bugün devlete laf söyleyenler, Ģunu yapalım, bunu yapın 

diyenlerin önce dönüp örgüte bunu söylemesi lazım. 

Onun ötesinde, tabii çok mesele var, süre de tamamlanıyor, birkaç hususa daha vurgu yapayım. 

BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcım, cevaplandıramadığınız sorulara yazılı olarak cevap vermeniz de mümkün malumaliniz 

olduğu veçhile. 

Buyurunuz efendim, devam edin. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Zaten çoğu o Ģekilde yapılacak. 

TĠKA etkinliğinin durağanlaĢtığıyla ilgili… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – EskiĢehir‟deki vakıf… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – TĠKA ofis sayısı 25‟ ten 50‟ye, 2 kat arttı. Bütçe kullanım 

performansı 2011‟de 87 milyondan 221 milyona, 2,5 kat arttı. Faaliyette bulunan ülke 2011‟de 50 civarındaydı, 2015‟ te 150 oldu. Yani 

bütün bu alanlarda TĠKA‟nın durağanlaĢması değil, daha hamle içerisinde olduğu söylenebilir. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – SayıĢtay raporları için ne yapılmıĢtır Sayın Bakan? 
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BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – TĠKA stratejik plan çalıĢması hazırlanarak Kalkınma 

Bakanlığına iletilmiĢtir. Bakanlıktan alınan görüĢler ve yeni Hükûmet programı doğrultusunda revize edilerek 2016 yılı takvimi 

içerisinde bu tamamlanacaktır. 

Onun ötesinde, Kuzey Irak‟ ta ve Irak‟ ta yapılan birtakım çalıĢmalar da var. Mesela, bir tanesini unutmuĢum, Musul Aziz AlkuĢ 

Markorkis Kalden Kilisesi adına Türkiye‟nin nadide müessesi TĠKA‟ya yaptığı insani yardımlardan dolayı teĢekkür söz konusu. Yani 

bütün bu bölgelerde hem TĠKA hem AFAD Türkiye Cumhuriyeti devleti ve sivil toplum örgütleri faaliyetler göstermektedir.  

“ Ġnsani Yardım Vakfıyla iĢ birliği yapılıyor.”  dendi. Öyle bir iĢ birliği söz konusu değil. Biz Kızılayla iĢ birliği yapıyoruz. Sınır 

ötesinde bu sivil toplum örgütlerinin kendi yürüttüğü birtakım çalıĢmalar var. Yani özellikle Suriye‟nin içerisine AFAD girmiyor, 

Kızılay üzerinden biz sınırdan yardımları gönderiyoruz ama bizim STK‟ ların -Ġnsani Yardım Vakfı da onlardan bir tanesi- o bölgede 

yaptığı birtakım çalıĢmalar var.  

KurĢunlu Külliyesi on yıllık süreyle Odunpazarı Belediyesine kiralanmıĢtı. Süre 2015 sonu itibarıyla sona erdi. Vakıflar olarak 

süreyi uzatmama konusunda iĢlem tesis edildi.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Neden? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Neden? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Mukavele olmadığı, süresi bittiği için. Mukavele olmadığı için 

tahliye iĢlemi yapıldığı aĢamada Belediye idare mahkemesine dava açtı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu hâliyle 

bekliyor. Külliye için Valiliğin de kiralama talebi var, bunlar değerlendirilecektir. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Odunpazarı Belediyesininken bu oluyor mu, yakıĢıyor mu, oluyor mu bu? Sizdeyken orada 

kalsın, sonra muhalefete geçince… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Daha kimseye geçtiği yok, daha geçip geçmeyeceğini de 

bilmiyoruz yani burada neticeyi görmek lazım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – On beĢ yıl kullanmıĢsınız siz, on beĢ yıl. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Yani iĢlem Valiliğe mi verilecek, Belediyeye mi verilecek? 

Orası da devletin kurumudur.  

Burada kira emsalleri konusunda emsal ve rayici yansıtmadığı… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yapmamak lazım ki demokratik bir ülke görünümü olsun. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – AKP'li belediye olunca kullandırtıyorsunuz, CHP‟ li olunca kullandırtmıyorsunuz, doğru değil bu. 

BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcım, sözlerinizi tamamlamanız için ilave beĢ dakika süre veriyorum. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Vallaha, o kadar çok soru ve mesele var ki… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yalçın Bey, bu Odunpazarı iĢine siz kiĢisel olarak bir bakın. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Ben ona bakacağım. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Geri kalanları yazılı olarak da cevaplandırabilirsiniz. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Bu kiralarla ilgili, tabii, birçok Ģeyler konuĢuluyor. Bu zaman 

içerisinde epey bir güncelleme yapıldı yani geçmiĢte çok düĢük kiralar olmuĢ.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Olabilir. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) - Burada tabii 3 binden 6 bine çıkmıĢ. Hemen onunla ilgili de 

eleĢtiri geldi “Niye arttı?”  diye. ĠĢte, artınca da baĢka eleĢtiriler gelebiliyor.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ben söyledim. Hayır, çıkar ama kullansın yani. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Yani, kiraların emsal ve rayici yansıtması için gerekli özen 

gösteriliyor. Takdir edilmeli ki 20 bin kiraya verilen taĢınmaz arasında bazı yerlerin kiralarında emsalden sapmalar olabiliyor. Bunun 

giderilmesi için de gayret ettiğimiz söylenebilir. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Aynı iĢ hanında biri 3 bin lira, biri 15 bin lira, olmuyor yani.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, Soma‟yla ilgili ailelere yardım… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Soma‟yla ilgili 53 milyon 153 bin lira toplanmıĢ. 301 aileye 

176,5 bin veya 176,6 bin lira dağıtılmıĢ yani kuruĢuna kadar 301 aileye bunlar dağıtılmıĢ. Burada zaten sadece bir organizasyon var 

yani vatandaĢlarımızın katkılarıyla gerçekleĢen bir yardım kampanyası. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, Ģu cemaat vakıf seçimleriyle ilgili bir Ģey söylesenize. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Onunla ilgili de çalıĢıyoruz, sizlere de biraz önce söyledim. 

Burada tabii yönetmeliği mi değiĢtirmek lazım, Ģimdi vakıf temsilcileriyle de görüĢüyoruz, farklı bir kanuni düzenlemeyle baĢka 

talepler de var yani sadece seçim meselesi, yönetmelik meselesi değil, baĢka birtakım talepler de var. Burada bunu genel olarak çözecek 

bir kanuni düzenleme yapabilir miyiz diye de bir çalıĢmamız var ama pozitif olarak bu mesele aĢılsın diye bir çaba içerisindeyiz. 
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Önümüzdeki haftalarda ben bu azınlık vakıf temsilcileriyle de bir toplantı yapacağım, onların da bir kanaatlerini alalım, o çerçevede bir 

adım atarız.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ayrımcılık eğitimi yapılıyor mu TĠKA‟da ve AFAD‟da? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özel 

ayrımcılık eğitimi yapıyor. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – ġimdi, burada tabii Ģöyle bir Ģey, bu kurumlar artık uluslararası 

bir kurum olmuĢ yani her türden insana hizmet verdiği için ona bir daha ayrımcılık eğitimi…  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Özel eğitime ihtiyaç var. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) - Zaten adamın hayatı iĢte dünyanın 150 ülkesinde, her ırktan, 

mezhepten insana, Ezidi‟ye de yardım elini uzatıyor, Arap‟a da, Türkmen‟e de yani burada bir ayrımcılık yapan bir kurum bunu 

yapamaz zaten.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bilinçsiz yapabilir. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Ama burada farklı eğitimler, bunu da kapsam dâhiline alalım 

inĢallah. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Çünkü eĢitlik kurumu kuracaksınız, o çok önemli o anlamda. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Tabii, tabii, o çerçevede bununla ilgili adımları da atarız.  

ġimdi, çok mesele var, bunları not aldı arkadaĢlarımız. Ben de buradan talimat vermiĢ olayım yani yazılı olarak cevap verelim 

dediğimizde bunların hepsini çıkarın, bana da gönderin, arkadaĢlarımıza da inĢallah gönderelim. 

Ben katkılarınız için çok teĢekkür ediyorum. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bu TÜRGEV‟ le ilgili denetim raporları Sayın BaĢbakan Yardımcısı… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Evet, onunla ilgili tabii vakıfların birtakım denetimleri var geliri 

nedir, gideri nedir. Vakit kalmadığı için… En son mesela, 2014 yılına ait beyannamede geliri 12,8 milyon, gideri de 6,5 milyon olarak 

görünüyor.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – 2013‟ü de söyler misiniz? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Benim önümde 2014 var, diğer bilgileri yazılı olarak verelim. 

Çok teĢekkür ediyorum ben. 

BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcım, biz çok teĢekkür ediyoruz yaptığınız sunum için. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, ayrılmadan bir cümle Sayın BaĢbakan Yardımcısına söyleyeyim.  

BAġKAN – Buyurun. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġimdi, Sayın CumhurbaĢkanı Erdoğan aynen Ģöyle diyor: “Ben oradaki toplantıyı doğru 

bulmuyorum çünkü bu toplantıda Hükûmetin BaĢbakan Yardımcısıyla Ģu anda Parlamento içinde olan bir grubun yan yana fotoğraf 

vermesini doğru bulmuyorum, haberim yok.”   

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – ġimdi, arkadaĢlar, siz yan yana fotoğraf veriyorsunuz, bakın.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir dakika, ben onu söylemiyorum.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) - Tamam, Ģimdi, burada mesele Ģudur: Orada söylenilen Ģeyler… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Sayın CumhurbaĢkanının bu söylediği yalan mı?”  diyorum yani siz “Söylemedi, ben 

yanındaydım.”  diyorsunuz. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Yok, yok, arkasından ben o gün havaalanında yaptığı toplantıda 

bu soru soruldu, orada verdiği cevabı söylüyorum ama onun arkasından ortaya konulan söylemler, ortaya konulan tavırlar, örgütün 

girdiği yanlıĢ yol bir tepki çekmiĢtir. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – O da itiraf. Ben Sayın CumhurbaĢkanının söylediğini yanlıĢ bulmuyorum, sizin söylediğinizi… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Bir mutabakat olduğuna dair Sayın CumhurbaĢkanımız bunu 

eleĢtiriyor. Ben de zaten aynı Ģeyi söylüyorum. Ortada böyle bir Dolmabahçe mutabakatı denilen bir Ģey söz konusu değil, geçenlerde 

hatta HDP Genel BaĢkanı da söyledi, bunlar tartıĢma konularıdır, Meclisin gündemine gelecek tartıĢma konularıdır. Bu çerçevede 

söyleyebilirim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Aynı konuda, izleme komisyonunda da yine Sayın Arınç “Sayın CumhurbaĢkanımız her Ģeyi 

bilir.”  dedi, havada kalmasın yani. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Çok teĢekkür ediyorum ben Sayın BaĢkana, üyelere ve izninizi 

istiyorum. 

BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcım, ben de size teĢekkür ediyorum. 

Bir istirhamımız olacak efendim, ilgili bürokrat arkadaĢlarımız burada kalsınlar, gerekirse sorulara onlar da cevap verebilirler. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) – Tabii, tabii, burada kalıyorlar. 

Peki, çok teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN - Ben Sayın BaĢbakan Yardımcımızın çıkmasına müsaade etmek üzere oturuma on dakika ara veriyorum. 
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Kapanma Saati: 16.07 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM  

Açılma Saati: 16.23 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 

 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, 14‟üncü BirleĢimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.  

GörüĢmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.  

ġimdi soru, görüĢ ve eleĢtirilere cevap vermek üzere BaĢbakan Yardımcımız Sayın Tuğrul TürkeĢ‟e söz vereceğim.  

Buyurun Sayın BaĢbakan Yardımcım. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

Çok değerli milletvekilleri, çok kıymetli hazırun; hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

ġimdi, izin verirseniz bütün sorular doğrultusunda bir genel tahlille gireceğim. Çağ değiĢti, 21‟ inci yüzyıldayız. Yani, sadece 

takvim olarak değiĢmedi çağ, yeni bir çağa girdik. Nasıl ki 1453‟ te Ġstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet Han “Çağı 

değiĢtirdim.”  diyemedi, o belki farkında değildi. Önemli bir iĢ yaptığını, Ġstanbul‟u fethettiğini biliyordu ama çağın değiĢmesi ileride 

tarihçilerin yazacağı, çizeceği Ģeylerdir. Bugün bizler bunun tahlilini yapamayız ancak değerlendirme yapabiliriz. 21‟ inci yüzyılda 

bilginin yaygın kullanımıyla birlikte çağ değiĢmiĢtir. Bunu, ileride, tarihçiler ya masaüstü bilgisayarı, cep telefonu, iPad‟ i, yazılımı, bir 

Ģeyi tarih olarak koyarlar ve ona göre görürüz. ġimdi, 21‟ inci yüzyılda yeni bir çağın içinde olduğumuzu varsaydığımız bir dönemde 

2016 yılı bütçesini müzakere etmek, oradaki bağlı kurumların konularını konuĢmak… Orada, muhalefet, eksik, aksayan taraf varsa 

bunları dile getirecek, biz de bunlarla ilgili bilgi arz edeceğiz. Sabahtan bir geldim, kendimi bir yüz yıl öncesinde buldum muhalefet 

sayesinde. 1930‟ lardan, 1928‟ lerden, 1928‟ lerdeki ırk tanımlarından ve bunların hepsini de Türkiye Cumhuriyeti devletine ve mevcut 

siyasi iktidara fatura etmek iĢtah ve hevesi içindeki bir toplantıya baĢladık.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – KonuĢmayacak mıyız yani? EleĢtirmeyelim mi Sayın Bakan? 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Siz muhalefette olduğunuz zaman yaptınız ama Sayın Bakan. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Oraya geleceğim ama… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, yüz yıl önceki… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Siz muhalefetteyken söylediklerinizi unuttunuz mu Sayın Bakan?  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Efendim, ben sabah beri sizleri dinliyorum, müsaade 

buyurunuz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tarih değil, bugün. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – ġimdi, “zamanın ruhu” diye bir Ģey var.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bugünü. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – 1928‟e, 1930‟a, o günün yazarına, çizerine, fikir 

adamına, düĢün dünyasına baktığınızda, dünyada ne oluyor diye bakmanız lazım. Bunlara bakmadığınızda, mesela, bir film senaryosu 

gibi Ģöyle bir Ģey demek mümkün: Yani, bugün, cebinizdeki telefondan, bilgisayarınızdan ya da WhatsApp‟ ınızdan döküm çıkarttığınız 

o resimlerle baktığınızda, 1919‟da rahmetli Atatürk Samsun‟a niye eski bir gemiyle gitti, uçakla gitmeliydi, oradan da helikopterle 

Sivas‟a ve Erzurum‟a geçerdi. Oradaki tutanakları da iPadd‟ inde yazdırıp anında da Ġnternet‟e de koymalıydı diye bir eleĢtiriyi de 

yapabilirsiniz ama bu gerçekçi olmaz. Değil mi? Yani, bugünün Ģartlarında, ta 1928‟e, 1930‟a gidip Afet Ġnan‟ lardan, Atatürk‟ lerden 

bahisle laflara gireceğiz, ondan sonra da oradan da bugünkü kurumları eleĢtirmeye kalkacağız. ġimdi, ya, e insaf ya, insaf! Hadi, on yıl, 

on dört yıl AK PARTĠ iktidarı dönemiyle ilgili bir Ģey söyleyeceksiniz, amenna, hani 2016‟yla alakası yok, 2015‟ le yok ama hadi 

2004‟ü, 2005‟ i dinleyelim ama yahu sabah geldik buraya 1930. Yapmayın Allah aĢkına! 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bugün Sayın Bakan, bugün! 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Oraya geliyorum ama bunu bir konuĢmamız lazım.  

ġimdi, bir diğer, hazır Sayın Paylan… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın Bakan, yönettiğiniz bir kurumun ne zaman kurulduğunu, niçin kurulduğunu… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Onlar bende var, isterseniz onlarla ilgili zatıalinize 

kitap yollarım. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Siz çok çabuk AKP‟ li olmuĢ olabilirsiniz. MHP‟ li olmak sizi günahkâr kılmaz, buraya geçmiĢ 

olmak sizi bütün günahlarınızdan arındırmaz. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Bu ara bu MHP muhabbetinize de ayrıca bir hayranlık 

duyduğumu ifade etmem lazım!  
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TeĢekkür ederim. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Oradayken otomatik günahkâr olmazsınız, bugün oraya geçtiniz diye bütün günahlarınızdan 

arınmazsınız. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Babamın partisine gösterdiğiniz ilgiye teĢekkür 

ediyorum, sağ olun! 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Babanızın ama sizin değil. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Reddi mirasta mı buluyorsunuz? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ya, iktidar sizi dinlemiyor.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Efendim? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ġktidar milletvekilleri nerede? 

BAġKAN – ArkadaĢlar, böyle bir müzakere usulü yok, rica ediyorum. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Müzakere etmiyoruz zaten. 

BAġKAN – Sayın Bakan ne geçmiĢi ne geçmiĢte söylediklerini, bunların hiçbir tanesini inkâr etmiyor, “Bunlarla ilgili hepsine 

gerekeni söyleyeceğim.”  diyor. 

Buyurun efendim. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bizi 1930‟ lara götürdü. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Hayır efendim, sizler götürdünüz. Ben 2016‟daki plan 

bütçeye hesap vereceğim diye geldim. Sabah neyle karĢılaĢtığımı resmediyorum size.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ġktidar milletvekilleri neden yok Sayın BaĢkan? 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Biz varız ağabey burada. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ha, siz protesto etmiyorsunuz! 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – CHP‟ li arkadaĢlar, CHP dönemini eleĢtirmeyeceğim 

için telaĢlanmayınız, bugünle alakalı konuĢacağım. 

ġimdi, Sayın Paylan soydaĢlıktan baĢladı, kökenini ifade etti. Ondan sonra… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kimliğimi. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Kimlik meselesine de girelim.  

O zaman, bakacağımız mesele, arada bir satır aralarında atıfta bulunulan 1915-1917 meselesi değildir, ta 1828‟e, 19‟uncu 

yüzyılın baĢındaki Türkmençay AnlaĢması‟na gideceğiz. 

BAġKAN – Efendim, süreniz sadece yarım saat. Yani, geriye doğru gitmeye baĢladınız, milattan falan alacaksınız Sayın 

BaĢbakan Yardımcım! 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Hayır Sayın BaĢkan, Ģimdi, sabah beriki buradaki 

eleĢtirilere birazdan geleceğim fakat geneli, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun görev, kapsam ve mevcut durumuyla ilgili 

sabah beri ortaya konan eleĢtirileri dinlediğimizde bunları duyduk. ġimdi, bu kurumlardan sorumlu bir Bakan olarak bu zihniyetle ilgili 

yorumumu da ortaya koymam lazım takdir edersiniz ki.  

BAġKAN – Sayın Haberal da Urartulara kadar gitti yani siz de oraya gideceksiniz. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Hayır, oraya kadar ben gitmeyeceğim ama yani bu 

soy, soydaĢlık meselesini Sayın Paylan dile getirince, o zaman, tarihte sadece bir segmente, kesite değil mesela bugün yüzüncü yıl diye 

atıfta bulunuyorsa onu gelin iki yüz yıllık bir tahlile tabi tutalım, 1828 Türkmençay AnlaĢması, 1850‟de Türk hanlığı olan Revan 

Hanlığı‟nın Rus Çarlığı tarafından dağıtılıp oraya bir Ermeni devleti kurulması ve ondan elli yıl sonra da Ermenilere “haydi”  deyip 

TaĢnaksutyun ve Hınçak komitelerini de aynı Çarlık‟ ın kurdurduğunu bilip oradan itibaren baktığımızda fotoğraf çok farklı gel iyor, 

yani onun detaylarına girmeyeceğim ama bir segmente gelip ondan sonra da soy bağlamına getirdiğinizde bu yanlıĢ olur, bir. Ġki: “Niye 

soydaĢ deniliyor?”  konusu var, e, soydaĢ. ġimdi, bakın… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben soydaĢ mıyım? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olarak benimle 

eĢit bir Türk vatandaĢısınız bana göre. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – SoydaĢ değilim yani. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Hayır, soydaĢ değilsiniz. Yani nasıl ki diasporadaki 

arkadaĢlarınızın iddialarını soydaĢ olarak reel alıp, doğru alıp bana karĢı kullanıyorsanız iĢte, o bir soydaĢlıktır.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Daha önce Osmanlıydık, Ģimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢıyız. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Tamam, ben bundan memnuniyet duyuyorum, sizle 

aynı Parlamentoda bulunmaktan da memnunum, benim bunlardan bir Ģikâyetim yok ama ben baĢka bir konuyu arz ediyorum. Bir: 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin Anayasa bağlamında eĢit vatandaĢları var, siz de öylesiniz, ben de, çok kıymetli hazirun da böyledir. 

Ġki: Tarihten gelen, köklerimizden gelen sizin de benim de diğer arkadaĢların da Sayın Yıldırım‟ ın da olduğu gibi bir de 

“soydaĢlık kavramı”  var. ġimdi, bunu niye göz ardı edeyim ki? Bugün dünyada, dünya üzerinde Türkçe değiĢik dil ve lehçeleriyle yani 
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değiĢik yörelerdeki farklı kullanımlarıyla birlikte ama Türk dili kapsamında sentaksı, cümle kuruluĢu ve çoğu sözcüğü Türkçe olan 300 

milyon insan aynı dili kullanıyor, dünyada yaygın kullanılan 5‟ inci dil ailesinin sahibiyiz. Böyle bir zenginliğim, böyle bir variyetim 

varken bununla iliĢki kurmaktan niye utanayım, niye çekineyim? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Çok renkli değil. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Türkçe ile Ermeniceye iliĢkin… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – E, tamam, bunlar benim soydaĢlarım ve ben bunlarla 

iliĢki kurmakta da, bunlara imkân nispetinde yardımcı olmakta da Suriye‟de olduğu gibi sıkıntıya düĢtüklerinde onlara her türlü desteği 

vermekte de kendimi özgür hissediyorum. Ha “Bu niye Ermenilere yapılmıyor?”  dediniz, geliyorum oraya. “Bu niye Ermenilere 

yapılmıyor?”  dediniz. Oradaki, o bölgedeki Ermeniler de, o bölgedeki Kürtler de, Araplar da yardım talep ettiğinde hepsine yapıyoruz 

ve aynı kurumlarla yapıyoruz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yardım değil, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Ha, Ģimdi oraya geliyoruz, Türkçe meselesi ve Türk 

tarihi meselesi. 

ġimdi, bunlar da cumhuriyetin öncelikle ilk kurulduğu dönemden itibaren kurulmuĢ müesseselerdir. Sayın Temizel‟ in demin 

ifade buyurduğu gibi, bir dönem cemiyet olarak kurulmuĢ olabilir ama benim de az önce arz etmeye çalıĢtığım gibi, 21‟ inci yüzyılda 

olduğumuz için o dönemde kurulmuĢ olan bu cemiyetlerin, vakıfların, derneklerin projeksiyonla 21‟ inci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti 

devletine yararlı ve bugünün kanunlarına, Anayasa‟sına göre de fonksiyonel olması için değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

Ha, bir Ģeyin de altını burada altını çizmem lazım: Sayın Temizel demin söylerken, iĢte, bunların devlete bağlanmasının yanlıĢ 

olduğunu, bunların bağımsız kurum olması gerektiğini söyledi. Bu, 1984‟te yapıldı. Yani, bu AK PARTĠ döneminde “Devlet bunları 

denetlesin.”  diye bir talep olmadı, 1984‟ te yapıldı. Ondan sonraki dönemde Sayın Temizel‟ in de, “Temizel kanunları”  diye bilinen bir 

dönem vardır, onun için, iktidarda bulunduğu dönem olmuĢtur, keĢke o zamanlar onlar çıkartsalardı bu devletin denetim ve kapsamının 

dıĢına. 

BAġKAN – Çıkması gerekir anlamında mı anlıyoruz Sayın Bakanım? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Hayır, Ģu anda… Ben oraya geleceğim Sayın BaĢkan, 

arz edeceğim, yani devlet, devlet bakanlığı ve kurumların iliĢkisine az sonra geleceğim. 

ġimdi, bu arada tabii Milliyetçi Hareket Partisindeki saygıdeğer arkadaĢlarımın iyi niyetlerini, temennilerini, ancak sevgi, 

muhabbet ve teĢekkürle karĢılıyorum. Yani “Bu bütçe nedir?”  dedi Sayın Günal. Hakikaten ben de aynı Ģeyi söylüyorum: Nedir Allah 

aĢkına bu bütçe? Ama ocak ayında, farkındaysanız, muhalefet uzlaĢmadığı için geçici bütçeyle yaĢıyoruz ve 2016 bütçesini bu sene 

içinde yapmak için gayret sarf ediyoruz. ġimdi, hâl böyle olduğu için buna yetiĢmedi ama inĢallah 2017‟de çok daha ciddi, kapsamlı… 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Komisyon BaĢkanı burada Sayın Bakan. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Hayır efendim, o bugünün konusu değil, ben bilgi arz 

ediyorum. 

ERKAN HABERAL (Ankara) - Geçen sene de Sayın BaĢkandı, geçen dönem de Sayın BaĢkandı Komisyon BaĢkanı. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – On günde böyle bütçe biter mi?  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) - Efendim, geleceğim oraya. 

ĠnĢallah 2017‟de Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu ve bağlı kuruluĢları kapsayıcı bir üst, üniversitelerin üzerinde 

hem baĢkan hem de buradaki arkadaĢlarımızla bu konuları konuĢtuk, bununla ilgili çalıĢmalarımızı yürüteceğiz. 

ġimdi, müĢahhas sorulara geldiğimizde… 

1930, onları geç, girmeyeceğim. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bugüne gelin. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – ĠĢte, geliyorum efendim, sorulara bakıyorum. 

Sayın Haberal, “Atatürk‟ü bugün niye anlatıyorsunuz, Atatürk zaten biliniyor?”  dedi. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – “Atatürk‟ü niye anlatıyorsunuz?” demedim. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) –“Biliniyor”  dediniz. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Öyle bir Ģey demedim “Atatürk‟ün ıĢığını alın, yolunuzu aydınlatır.”  zaten dedim Sayın Bakan. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) –Tamam, iĢte zaten biz de yeni nesillere o Atatürk‟ün 

ıĢığını nakletmek için bu kurumları yürütüyoruz. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – O zaman “O program yakıĢmıyor.”  dedim. Siz ironiden yeteri kadar anlarsınız Sayın Bakan. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Sağ olunuz, çok teĢekkür ederim. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – KonuĢmalarınızda her zaman Nutuk‟ tan örnek veriyordunuz “Nutuk‟u kendinize örnek alın, 

yeter.”  dedim. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Biz zaten yeni nesillerin de örnek alması için bu 

kurumları daha büyütmeye çalıĢıyoruz. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Biz yeterince hâkimiz efendim. 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

İncelenmemiş Tutanaktır 

Komisyon : Bütçe 

Tarih :28/1/2016 Saat : Kayıt: Stenograf :  Uzman : ………………. Sayfa: 56 

 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) –Deminkini Sayın Temizel değil, Musa Çam Bey 

söylemiĢ, bu, Türk Tarih Kurumunun bir bakanlık kapsamında olmasını, düzeltiyorum onu.  

ġey de Sayın Yıldırım‟ ın sorusunun içindeydi. Bu sadece Türk Tarih Kurumu, Dil Kurumu Türkçeyle değil, Türkiye'deki farklı 

kökenden insanlarımızın kullandıkları dil ve lehçelerle ilgili de çalıĢmalar yapmaktadır. “Tarihte Türkler ve Kürtler”  diye 2013‟ te bir 

sempozyum düzenlenmiĢtir, Türk Dil Kurumu tarafından da 2014 yılında “Kürtçe-Türkçe Sözlük”  diye 50 bin adet basılmıĢ ve 

dağıtılmıĢtır. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) - Kaç sözcüklü Sayın Bakan? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Efendim? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) - Kaç kelimeden oluĢuyor? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – ġimdi, o kelime kısmına girerseniz o zaman iĢte 

Sayın BaĢkandan ek süre istememiz lazım çünkü hemen Türk Dil Kurumunun buradaki Ģeyini de bunun için aldım.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Affedersiniz, gerçekten affınıza sığınarak bir Ģey söyleyip tamamlayayım. 50 bin tane bastınız. 

Sayın BaĢkan, orada sorun, neden 5 bini geçmedi satıĢ? Bu satıĢ… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – AlıĢtınız, devlet versin diye para vermiyorsunuzdur 

ondan.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Öyle mi Sayın Bakan? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Bana öyle geliyor?  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Abuk sabuk bir sözlük hazırlandı. Hiçbir Ģekilde… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Hayır efendim değil. ġimdi müsaade buyurun… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bakın, 500 bin tane satan sözlük var bu ülkede. Ġstanbul Kürt Enstitüsü bastı. On dokuz yılda 500 

bin tane sattı.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Onu basan ülke bedava dağıtacak kadar güce sahip, 

onlara söyleyin, sattırmasınlar. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben kendi paramla aldım, herkes kendi parasıyla aldı. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Mardin Artuklu Üniversitesindeki bölüm 40 kiĢilik 

personeliyle verimli bir Ģeklide çalıĢmaktadır.  

BAġKAN – Sayın Bakanım, cehaletimi mazur görün. Hangi ülke bastırdı onu? ArkadaĢlar hangi ülke bastırdı diye merak ettiler 

de o sözlüğü. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Ben görmedim, Sayın Yıldırım‟a sorarız onu, o 

söyler. 

BAġKAN – Peki, tamam. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ġstanbul‟daki yayınevi.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Dicle, MuĢ, Bingöl ve Van‟daki bölümler mütevazı 

kadro ve dokümanlarla hizmet veriyor. Siirt ve Tunceli‟de de yeni bölümler kuruldu. Millî Eğitim Bakanlığındaki Kurmanci ve 

Zazakice ders kitabı da hazırlandı. ĠĢte bu sorunuzun biraz cevabı burada baĢlıyor. Yani yeni bir tartıĢma baĢlatmak istemiyorum ama 

“dil”  dediğiniz olay rakamlı olur. Rakamı olmayan dil yoktur. Farsça rakamlarla dil sahibi olamazsınız.  

Yüksek lisans ve doktora seviyesinde YaĢayan Diller Enstitüsü de Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalına bağlı olarak hizmet 

vermektedir. Lisans seviyesinde de bu yılki mezunlardan yine 15‟ i Kurmanci, 5‟ i de Zazaca 20 atama da yapılmıĢtır.  

Sayın Temizel “Bağımsız araĢtırma için kurulmuĢ olan derneklerin Hükûmete bağlı olması doğru değil.”  diye ifade etmiĢler. 

Sayın Temizel, bizim siyasi iktidar olarak bunların herhangi bir araĢtırmasına bugüne kadar karıĢtığımız hiç olmadı. Yani, tamamıyla 

akademisyendir bütün kurumların baĢkanları, konularında yetkin insanlardır ve oradaki araĢtırmalar ya ilgili üniversitede yani herhangi 

bir üniversitedeki bir akademisyenimiz “Ben Ģu konuda araĢtırma yapmak istiyorum.”  diye talepte bulunur, kaynakları ve fonları 

nispetinde onlar da katkı sağlarlar. Bununla ilgili herhangi bir siyasi denetim ve müdahale mevcut değildir bu konuda.  

Gene Sayın Paylan sorularının içinde, iĢte belli bir perspektifle yazılan yazılardan, eski dönemlerden bahsetti. Ben kendisine bir 

Ģeyi hatırlatmak isterim. Fransa‟da da ortaöğrenimdeki çocuklara maalesef bizim kabul etmediğimiz sözde soykırım öğretiliyor. Hatta 

Türkiye‟deki Fransız mekteplerinde dahi aynı Ģey yapılıyor. Bu da hoĢ değil. Yani kanıtlanmamıĢ olan, sadece belli bir kesimin iddiası 

olan, kaldı ki de 1915‟ te değil, 1950‟de Türkiye NATO‟ya girmek için müracaat ettikten sonra Türkiye'nin NATO‟ya girmesini 

istemeyen ülkelerin diasporayı finansmanıyla ve 1944‟ ten sonra, Almanya‟da yaĢananlardan sonra Nürnberg mahkemelerinde 

“soykırım”  sözcüğü tarihe girdikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti devleti NATO‟ya müracaat ettiği için ona kızan devlet diasporayı 

finanse etmiĢtir ve ondan sonra soykırım iddiaları çıkmıĢtır. Üzücüdür ki daha sonra bir NATO ülkesi de kendisinden önce yapıldığını 

ispat etsin diye zaman zaman bu iĢlere kapılmıĢtır. Ama bugün 21‟ inci yüzyılda bunlara böyle bakmamamız gerektiğine ve yeni güzel 

bir anayasa çerçevesinde anayasal bir birlik ve bütünlük içinde yaĢamamız gerektiğine inanıyorum.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yani bunları yanlıĢ buluyorsunuz Sayın Bakanım. Bugüne gelirseniz o zihniyet devam ediyor.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – O, bir kiĢinin yanlıĢı, bir Ģey ifade etmez. 
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GARO PAYLAN (Ġstanbul) – SoruĢturma açtınız mı? 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Onu ĠçiĢleri Bakanlığı bütçesinde Sayın Efkan Ala 

gelir, ona sorarsınız, benim bilgim yok. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – SoruĢturma yok. Bunlarla ilgili soruĢturma yok. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Bilmiyorsunuz daha, ne zaman yazıldı, ne oldu? Yani 

o bir kiĢinin… 

Bakın, ben size bir Ģey söyleyeyim… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama bir zihniyetin tezahürüdür. Yani bu çocuklar genç insanlar ve böyle bir… 

BAġKAN – Ya böyle bir Ģey olabilir mi, yapmayın ya! Sayın Paylan, rica ediyorum.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Hayır canım, bu 1 kiĢi veyahut 2 kiĢi yani bundan 78 

milyonu mesul tutamazsınız. Siyasi iktidarı da sorumlu tutamazsınız.  

BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcımız, siz buyurun. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Orada 1 kiĢinin, 2 kiĢinin ferdî olarak yaptığı 

yanlıĢlardır.  

BAġKAN – Yani, sizin buradaki söylemlerinizden Türkiye‟deki bütün Ermeni vatandaĢlarımız sizin gibi düĢünüyorlar diye mi 

algılamamız lazım? böyle bir Ģey olabilir mi? Algılamadıklarını ben biliyorum.  

Buyurun Sayın Bakan. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Hayır, bir defa olmadı Sayın BaĢkan. 4 ayrı ilçede oldu. Resim veren askerler… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Yine Mehmet Günal‟ ın bir sorusunun cevabı: Atatürk 

AraĢtırma Merkezi ile Azerbaycan Millî Ġlimler Akademisi Tarih Enstitüsü iĢ birliğiyle yürütülen ortak Türk tarihi çalıĢmalarında son 

aĢamaya gelinmiĢtir.  

Sykes-Picot… Yani, inĢallah baĢka bölgelerin insanları bir daha bu coğrafyada bir sınır çizmezler diye temenni ediyorum. 

Yoksa bunun 100‟üncü yılı geldi, bu ne olacak?” vahim bir Ģeydir. Bugün bu bölgenin insanları ve bu bölgenin devletlerinin kendi 

kaderlerini tayin etmesi 21‟ inci yüzyılda arzu edilendir, beklenendir.  

Sayın BaĢkan, bendeki notlar bu kadar. 

Çok teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Ben size teĢekkür ediyorum.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Tek bir cümle… 

BAġKAN – Tabii ki. 

Buyurunuz Sayın Temizel. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Sayın Bakan, sözünüzü kesmemek için müdahalede bulunmadım. Ancak, Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumu teĢkilatı ve görevleri hakkındaki temel yapısal değiĢiklik ve düzenleme 664 sayılı Kararname‟yle 2011 

tarihinde yapıldı. Bizim görevde bulunduğumuz zamanda böyle bir yapı söz konusu değildi. O nedenle bir reform yapma gereğini 

duymamıĢtık. Bunu özellikle tutanaklara geçirmek için söylemek zorundaydım. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum. 

Sayın Usta, sizin mi söz talebiniz var? 

ERHAN USTA (Samsun) – Evet, çok kısa bir Ģey söyleyeceğim. 

Sayın BaĢbakan Yardımcısı “Muhalefet kabul etmediği için bütçe yapılamadı.”  Ģeklinde bir Ģey söyledi. Efendim Ģöyle, olayı 

ben size anlatayım: Aslında Hükûmet hazır olmadığı hâlde o kalan süre içerisinde yani “Kalan on-on beĢ gün içerisinde hızlı bir Ģekilde 

bütçeyi Meclisten geçirelim.”  dedi. Bu talep yanlıĢ bir talepti. Fakat buna rağmen, Milliyetçi Hareket Partisi devletin iĢinde bir aksama 

olmasın diye -çünkü aksama Ģeyleri olunca- MHP Grubu da buna olumlu baktı. Allah‟ tan da olmamıĢ çünkü biz burada hem Geçici 

Bütçe Kanunu‟nu görüĢürken hem de Ģu andaki esas bütçeyi görüĢürken gördük ki hakikaten hazır değil. Yani bütçe 15 Ocakta buraya 

zar zor getirildi, hatta ”Yıl bitmeden getireceğiz.”  dediler, getirilemedi. Mesela eylem planında öngörülen eylemler bütçeleĢtirilip 

buraya konulabilmiĢ değil. Bunları biz günlerdir Maliye Bakanlığıyla tartıĢıyoruz Sayın Bakan, sizin de bilginiz olsun diye söylüyorum.  

Bir de bir çeliĢki oldu sözünüzde. Yani “Eğer zamanında yapılsaydı yetiĢecekti.”  filan… Yani bu bütçeye yetiĢtiremediğiniz Ģeyi 

31 Aralıkta çıkaracağımız bütçeye nasıl yetiĢtirecektiniz kendi kurumlarınız açısından? Bunu düzeltmek… 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Hayır, bu sene için zaten kapsama almadık. 

Sayın BaĢkan izin verirseniz, orada… 

Evet, çok teĢekkür ediyorum Erhan Bey‟e. Bir yanlıĢ anlama olmuĢ. Ben Bakanlığı üstlendiğim dönemden sonra arkadaĢlarla 

yaptığımız toplantılarda, ileriye yönelik daha kapsayıcı ve daha geniĢ bütçeli ve kendilerinin de akademik araĢtırmaya zemin 

sağlayabileceği yani sadece araĢtırmalara fon vermek değil, onun haricinde bir yapılanma düĢünüyoruz ama o ancak önümüzdeki 

seneye yetiĢecek.  

TeĢekkür ederim. 
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BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Temizel, son cümleniz herhâlde.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Tabii. Sadece bir düzeltme Sayın BaĢkan.  

Buradaki arkadaĢların hepsi gayet iyi hatırlarlar. Cumhuriyet Halk Partisi geçici bütçe konusunda “hayır”  tavrını net olarak 

takınmadı, sadece dedi ki: Kesin hesap kanun tasarılarını da ayrı bir komisyon hâlinde görüĢelim, o takdirde geçici bütçenin 

yapılmasında herhangi bir sakınca görmüyoruz. Böyle bir komisyon kurulmadığı için, bu komisyona yanaĢılmadığı için, hepsinin 

beraber bir Ģekilde bu kadar kısa süre içerisinde çıkartılıp arkasından yeniden bütçe kanunu sunulmasının da bir manasının olmadığını 

gördüğümüzden söyledik. Yoksa, geçici bütçe de çıkartılabilirdi, her Ģey çıkartılabilirdi ama kesin hesap kanun tasarılarının ayrı ve özel 

bir alt komisyonda veya kurulacak özel bir komisyonda görüĢülmesiydi ek talep, onun ötesinde herhangi bir Ģey değildi. Bunu hem 

Genel Kurulda hem bu komisyonlarda defalarca söyledik ama bir defa daha tekrar edeyim: Bundan sonra gündeme gelince yine 

söyleyeceğim, onu da belirteyim Ģimdiden. 

BAġKAN – Tamam, teĢekkür ederim, sağ olun.  

Evet, değerli arkadaĢlar, Sayın Haberal‟ ın, konuĢması esnasında Sayın Paylan‟ ın adını vererek “ ‟Ben Ermeni‟yim.‟  diyerek, 

„barıĢ‟ , „kardeĢlik‟  diyerek herkesle dost oldular ancak bir Türklerle dost olamadılar.”  Ģeklinde bir ifadesi vardı.  

Sayın Paylan, bu ifadeden dolayı sataĢmadan söz istiyor.  

Lütfen yeni bir sataĢmaya yol açmadan Sayın Paylan, buyurun. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Haberal benim düĢmanlık yaptığımı söylemiĢ. Bakın, ben hümanist bir insanım, hayatımda hiç kimseye düĢmanlığım 

olmadı. Yalnızca, atalarımın yaĢadığı, Türkiye'nin hani Sykes-Picot yıllarında, bütün coğrafyanın karıĢtığı yıllarda bir devlet 

kararıyla… Bakın, o dönemin cuntasının, Talat, Enver, Cemal PaĢa cuntasının aldığı bir devlet kararıyla Ermeni halkının… Sizin 

bahsettiğiniz, TaĢnak, Hınçak değil yalnızca -suç kiĢiseldir, bakın, siz çok güzel söylediniz, ben de bu suçun kiĢisel olduğunu 

söylüyorum- Hınçak ve TaĢnaklar Ermeni halkının yüzde 1‟ i, 2‟sinde bile örgütlü değildi, bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bizler 

Osmanlı vatandaĢıydık, Ģimdi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢıyız. Talat, Enver, Cemal PaĢa cuntası Ermeni halkının Osmanlılık 

duygularına kastetmiĢtir, ihanet etmiĢtir ve Ermeni halkını yok etmiĢtir. 

ġimdi, bakın, kelimeye takılmayalım. O yaĢadığımız hadisenin ismini, bir devlet kararıyla yaĢadığımız o büyük felaketin ismini 

eğer ki Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi koymuĢ olsaydı, 1950‟de ne dendiği bizim umurumuzda olmazdı. BaĢka 

parlamentoların ne dediği inanın benim umurumda bile değil, inanın diasporadaki Ermenilerin de umurunda değil; buranın ne söylediği 

bizim umurumuzda. O gün yaĢadığımız, o devlet kararıyla alınan ve Ermeni halkının felaketine yol açan olayın ismini siz koyun. Bakın, 

burada bir cümle koymuĢsunuz… 

BAġKAN – Bu da bir bakıĢ açısıdır Sayın Paylan. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Tehcir… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, bitirmedim.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Sayın BaĢkan, bugün, uluslararası alanda “ internally 

displaced persons”  yani dâhilî, aynı ülke içinde yerlerinden edilmiĢ insanların Arapça kökenli sözcüğüdür. Kötü bir sözcük değildir 

“ tehcir” , “hicret” le aynı, Arapça kökenden gelir. Tehcir, yerinden edilmiĢ insan demektir.  

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Zorla ama zorla. Arapçada tehcir, zorla yerinden etme.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Zorla… 

BAġKAN – Aynı Ģeyi konuĢuyoruz Sayın ErdoğmuĢ, aynı Ģeydir.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Tamam, biz aynı Ģeyi söylüyoruz ama bugün 

uluslararası alandaki tabiri -Ģimdi bu „ felaket, Ģu, bu vesaire‟  diye tarif ediliyor.- “ internally”  yani Osmanlı toprağı içerisinde 

yerlerinden edilmiĢ insanlar, toprağın dıĢına… Bugün, Suriye‟nin yaptığı gibi yapmıyor Osmanlı. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – O zaman, binlerce Ermeni Suriye‟ye gidiyor. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam.  

Sonuç olarak -yalnız Yusuf Halaçoğlu‟nun rakamlarıyla söylüyorum- 300 bin Ermeni ölmüĢtür, bunlar çakıl taĢı değildi.  

SALĠH CORA (Trabzon) – Kaç Müslüman… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yalnızca… Bakın, bu bir devlet kararı, baĢka bir Ģey. Rakamları Ģey yapmıyorum.  

BAġBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEġ (Ankara) – Burada ölü yarıĢtırmayla bir yere varamayız. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Elbette değil ama bir devlet kararı var ortada bu insanların buradan sürülmesi üzerine ve bir 

halkın felaketi… 

BAġKAN – Sayın Paylan, teĢekkür ediyorum. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben hiç kimseye düĢmanlık etmedim, etmem. Yalnızca, talep ettiğimiz Ģey… 

BAġKAN – Tamam, önemli olan bu. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – DüĢman olduğum, karĢı olduğum Ģey ırkçı zihniyettir. 
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BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Paylan. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bu ırkçı zihniyete karĢı hep birlikte durmamız gerekir.  

BAġKAN – Sayın Paylan‟ ın herhangi bir düĢmanlığı yokmuĢ, bu da anlaĢılmıĢtır. 

Değerli arkadaĢlar, bütçeler üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır. 

ġimdi, bütçelerin oylamasına geçiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Vakıflar Genel Müdürlüğü 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN - Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Atatürk AraĢtırma Merkezi bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Atatürk AraĢtırma Merkezi 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Atatürk Kültür Merkezi bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Atatürk Kültür Merkezi 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Türk Dil Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türk Dil Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Türk Tarih Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türk Tarih Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Değerli üyeler, Sayın BaĢbakan Yardımcımız; böylece gündemimizin birinci kısmında bulunan kesin hesaplar 

oylanmıĢ ve kabul edilmiĢtir. 

Bütün katılımcılara teĢekkür ediyorum ve kurum bütçelerimizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Değerli arkadaĢlar, programımızda yer alan diğer bütçeleri görüĢmek üzere BirleĢime 17.30‟a kadar ara veriyorum. 

 

Kapanma Saati: 17.05 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM  

Açılma Saati: 17.37 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 

 

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok Değerli BaĢbakan Yardımcımız, kamu kurum ve 

kuruluĢlarımızın çok değerli temsilcileri, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi 

saygıyla selamlıyorum.  

Komisyonumuzun 14‟üncü BirleĢiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.  

Gündemimizde Hazine MüsteĢarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu bütçe kesin hesap 

ve SayıĢtay raporları ile ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu SayıĢtay raporları 

bulunmaktadır.  

ġimdi sunumunu yapmak üzere Değerli BaĢbakan Yardımcımız Sayın Mehmet ġimĢek‟e söz vermek istiyorum.  

Buyurun Sayın BaĢbakan Yardımcım. 

Sayın BaĢbakan Yardımcım, süremiz otuz dakikadır. 

I I I .- SUNUMLAR (Devam) 

3.- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi 

Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun saygıdeğer 

üyeleri, değerli çalıĢma arkadaĢlarım, değerli basın mensupları; Hazine MüsteĢarlığının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunun ve Sermaye Piyasası Kurulunun 2016 mali yılı bütçelerini görüĢmek üzere bugün toplanmıĢ bulunuyoruz. Bu vesileyse 

hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 

KonuĢmamda küresel ekonomik geliĢmeler, Türkiye ekonomisiyle ilgili genel bir değerlendirme ve öngörülerimi paylaĢtıktan 

sonra, Hazine MüsteĢarlığının faaliyetleri konusunda bilgi vermek istiyorum. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu BaĢkanları kendi görev alanlarıyla ilgili sunumlarını yapacaklar. 

Küresel ekonomi, global finansal krizden bu yana geçen sekiz yıla rağmen hâlâ kriz öncesi güçlü büyümeyi yakalayamamıĢtır, 

büyüme potansiyeli düĢmüĢtür ve büyüme gerçekleĢmeleri de bu daha düĢük potansiyelin de altında seyretmektedir.  

Uluslararası kuruluĢlar, büyüme tahminlerini son yıllarda sürekli bir Ģekilde aĢağı yönlü revize etmiĢlerdir. Uluslararası Para 

Fonu, dünya ekonomisinin 2015 yılında yüzde 3,1 büyüdüğünü, 2016 ve 2017 yıllarında ise ortalama yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin 

etmektedir. IMF‟nin ocak ayında yaptığı bu tahminler, Ekim 2015 tahminlerine göre 0,2 puan daha düĢüktür. 

GeliĢmiĢ ülkelerde ılımlı toparlanma süreci devam ederken, geliĢmekte olan ülkelerin büyüme oranı son beĢ yıldır gerileme 

göstermiĢtir. 2015 yılında, geliĢmiĢ ülkelerin yüzde 1,9, geliĢmekte olan ülkelerin ise yüzde 4‟ le küresel krizden bu yana en düĢük 

oranda büyüdüğü tahmin edilmektedir.  

2016-17 yıllarında geliĢmiĢ ülkelerin yılda ortalama yüzde 2,1, geliĢmekte olan ülkelerin, sırasıyla, yüzde 4,3; 4,7 büyüyeceği 

öngörülmektedir. Çin ve Hindistan hariç, geliĢmekte olan ülkelerin ise yüzde 2,5 ve yüzde 3,3 oranlarında büyümesi beklenmektedir. 

Son yıllarda ABD ekonomisi nispeten güçlü bir büyüme performansı göstermiĢtir. Amerikan Merkez Bankası (FED), küresel 

krizden bu yana sürdürmekte olduğu sıfıra yakın faiz oranını ilk defa geçen sene artırdı.  

Avro bölgesi ekonomisine gelince, orada bir toparlanma süreci görüyoruz. Özellikle Avrupa Merkez Bankasının baĢlattığı 

parasal geniĢleme, avrodaki ciddi değer kaybı, petrol fiyatlarındaki düĢüĢ ekonomik büyümeyi destekleyicidir. 

GeliĢmekte olan ekonomilerde yavaĢlama eğilimi sürmektedir. FED'in para politikasındaki sıkılaĢma, Çin ekonomisindeki 

yavaĢlama, jeopolitik riskler geliĢmekte olan ekonomilerin büyümesini olumsuz etkilemektedir. 

Petrol baĢta olmak üzere emtia fiyatlarındaki düĢüĢler emtia ihracatçısı geliĢmekte olan ülkeler üzerinde ciddi olumsuz etki 

yapmaktadır.  

Çin ekonomisinin 2015 yılı büyüme oranı yüzde 6,9‟ la son yirmi beĢ yılın en düĢük seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Ekonomik 

aktiviteyi desteklemek için para politikasında gevĢemeye giden Çin'de döviz kuru liberalizasyonuna iliĢkin reform süreci, yani yeniden 

dengelenme süreci devam etmektedir.  

Rusya ve Brezilya ekonomilerinin düĢük emtia fiyatları, zayıf küresel talep ile politik ve yapısal sorunlara bağlı olarak 2015 

yılında yaklaĢık yüzde 4,8 civarında daraldığı tahmin edilmektedir.  

Hindistan ekonomisi ise yüzde 7,3‟ lük büyüme oranıyla geliĢmekte olan ekonomilerdeki bu olumsuz seyirden poziti f yönde 

ayrıĢmıĢtır. 
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GeliĢmekte olan ekonomilerdeki yavaĢlamanın ve uluslararası finansal koĢullardaki sıkılaĢmanın etkisiyle geliĢmekte olan 

ülkelere yönelik net sermaye akıĢı son yıllarda yavaĢlamıĢ, tersine dönmüĢtür. 

2015 yılında geliĢmekte olan ülkelerden, uzun süreden sonra ilk defa, yıllık bazda 531 milyar dolarlık net sermaye çıkıĢı 

gerçekleĢmiĢtir. Net sermaye çıkıĢının 2016 yılında, azalarak da olsa, devam etmesi ve 348 milyar dolara ulaĢması beklenmektedir. 

Petrol fiyatlarındaki düĢüĢ, petrol ithalatçısı ülkelerde harcanabilir gelir artıĢı, cari denge ve ekonomi üzerinde olumlu bir etki 

yaratmakla birlikte petrol ihracatçısı ülkeler için büyük gelir kayıplarına yol açarak genel olarak küresel ekonomiyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Ġlerleyen dönemde küresel ekonominin en önemli gündem maddeleri: Çin ekonomisindeki yavaĢlama, düĢük seyreden emtia 

fiyatları, FED'in para politikasındaki sıkılaĢma süreci olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, düĢük küresel ticaret hacmi, geliĢmekte olan 

ülkelere yönelik sermaye akımlarında yavaĢlama ve jeopolitik belirsizlikler de ön plana çıkan diğer riskleri oluĢturmaktadır. 

Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; Türkiye ekonomisine gelince, 2015 yılında Türkiye ekonomisinin küresel ekonomide 

ve genel seçimler nedeniyle yurt içinde yaĢanan belirsizliklere rağmen yüzde 4 civarında büyüdüğünü tahmin ediyoruz. Bu oran, Çin ve 

Hindistan hariç, geliĢmekte olan ülkelerin ortalama büyümesinin 2 katından fazladır. 2015 yılı büyüme performansıyla Türkiye G20, 

OECD ve Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 4‟üncü ekonomi olacaktır. 

2016 yılında ise, siyasi belirsizliklerin ortadan kalkması, gelirler politikasıyla yurt içi talepte beklenen canlanma ve en büyük 

ticaret ortağımız olan Avrupa Birliğinde beklenen ekonomik toparlanma sonucunda büyümenin yüzde 4,5 seviyesine ulaĢmasını 

bekliyoruz.  

2017-18 yıllarında ise yüzde 5'lik büyüme hedefimiz bulunmaktadır. 

Orta vadede büyümeyi destekleyecek unsurlar: Üretken alanlara yönelik yatırımlar, artan yurt içi tasarruflar, özel kesim 

yatırımları ile yapısal reformlardan kaynaklanan verimlilik artıĢı olacaktır. 

Türkiye'de kapsayıcı ve istihdam yaratan büyüme eğilimi 2015 yılında da devam etmiĢtir. Son bir yıl içerisinde 718 bin kiĢiye 

istihdam sağladık. Ama istihdamdaki artıĢa rağmen, iĢgücüne yüksek katılım sebebiyle iĢsizlik oranı hâlâ yüzde 10‟un üzerinde 

seyretmektedir.  

2015 yılında yüzde 10,2'ye ulaĢacağı öngörülen iĢsizlik oranının orta vadeli dönemde yüzde 9,6'ya düĢmesi beklenmektedir. 

Enflasyon 2015 yılında, Türk lirasında yaĢanan değer kaybı ve gıda fiyatlarında kaydedilen yüksek oranlı artıĢ nedeniyle, yüzde 

8,8‟ le hedefin oldukça üzerinde artmıĢtır. Sıkı para ve maliye politikasıyla uygulamaya koyacağımız tedbirler sayesinde enflasyonu 

2016 yılında yüzde 7,5'e, orta vadede ise, yapısal reform uygulamalarının da etkisiyle, yüzde 5'e indirmeyi hedefliyoruz.  

Küresel ticaret hacmindeki zayıf seyir, ticaret ortaklarımızda yaĢanan politik istikrarsızlıklar ve paritedeki geliĢmeler 

neticesinde, 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde dolar cinsinden ihracatımız yüzde 8,4 gerilerken, avro cinsinden yüzde 10,1 oranında 

artmıĢtır. Öte yandan, aynı dönemde ihracatımız miktar olarak yüzde 1,5 oranında artmıĢtır. 

Ġthalat ise, uygulanmakta olan makroihtiyati tedbirler, düĢük seyreden petrol fiyatları, döviz kurunda yaĢanan değer kaybı ve 

altın ithalatının daralmasıyla, 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 14,1 oranında gerilemiĢtir.  

Bu çerçevede, 2014 yılında 84,6 milyar dolar olarak gerçekleĢen dıĢ ticaret açığının 2015 yılında 63,1 milyar dolar seviyesine 

gerilediği beklenmektedir. 

DıĢ ticaret açığındaki bu olumlu geliĢmenin etkisiyle, 2015 yılında cari iĢlemler açığının 2014 yılına göre 14,8 milyar dolar 

azalarak 31,7 milyar dolara, yani gayrisafi yurt içi hasılaya oran olarak 1,4 puan azalarak yüzde 4,4'e inmesini bekliyoruz. 

2016 yılında düĢük emtia fiyatlarının etkisiyle cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 3,9 olarak gerçekleĢmesini 

bekliyoruz. Orta vadede ise yüksek katma değerli mal ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması, ihracatın ve yurt içi üretimin ithalata 

olan bağımlılığının azaltılması, bunlarla uyumlu para, maliye ve gelirler politikaları ile yapısal reformların etkisiyle cari  açığın gayrisafi 

yurt içi hasılaya oranının yüzde 3,5 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. 

Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; 2016-18 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Onuncu Kalkınma Planı‟nda 

belirlediğimiz 25 Öncelikli DönüĢüm Programı‟nı uygulama, yapısal reformları etkin bir Ģekilde hayata geçirme ve izleme süreçlerini 

içeren önemli bir dönemi kapsamaktadır. 

Programın temel amaçları: Enflasyonu düĢürmek, cari iĢlemler açığındaki azalma eğilimini korumak, yapısal reformlara hız 

vererek büyümeyi istikrarlı ve daha kapsayıcı bir hâle getirmektir. Bu çerçevede, yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar yoluyla 

büyüme yapısını ve sanayide dönüĢümü destekleyerek ekonominin rekabet gücünü ve verimlilik seviyesini artırmak, yine, temel 

önceliklerimizdir. 

Hükûmetlerimiz döneminde Türkiye, alt-orta gelir ülke grubundan üst-orta gelir grubuna yükselmiĢtir. Hedefimiz, yüksek gelirli 

ülkeler arasında yer almaktır. 

Bu hedef doğrultusunda, yapısal reform gündemimiz üç temel ayaktan oluĢmaktadır. Bunlar: 25 Öncelikli DönüĢüm 

Programı‟nda açıkladığımız ve 300‟den fazla maddesini uygulamaya geçirdiğimiz yeni nesil mikroreformlar, 64‟üncü Hükûmet 2016 

yılı Eylem Planı‟nda yer alan yapısal makroreformlar ve Avrupa Birliği sürecidir. 

2016 yılı Eylem Planı‟nda yer alan ekonomik reformlarımızın iki temel amacı, güçlü ve sürdürülebil ir büyüme için toplam 

faktör verimliliğini artırmak, büyümeden toplumun tüm kesimlerinin faydalanmasını diğer bir ifadeyle kapsayıcı büyümeyi sağlamaktır.  
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Güçlü ve sürdürülebilir büyümeye giden yolda verimliliği artırmak için iĢ gücü potansiyelimizi en iyi Ģekilde kullanmalıyız. ĠĢ 

gücü verimliliğini artırmak için eğitim ön koĢuldur. Eğitimin yanı sıra becerilerin artırılması ve giriĢimciliğin özendirilmesi de önem 

arz etmektedir. Bu amaçla, 2016 yılı Eylem Planı‟nda eğitime ve iĢgücü verimliliğine büyük önem verdik. Bu kapsamda, eğitimin 

niteliğini, iĢ gücü piyasasında beceriyi ve nitelikli istihdamı artırmaya, genç iĢsizlik oranını düĢürmeye, kadınların iĢgücüne katılım 

oranını artırmaya ve iĢgücü piyasasını esnekleĢtirmeye yönelik adımlar atmayı planlıyoruz. 

Türkiye'de yüksek katma değerli üretimi desteklemek için orta ve üst teknolojili yatırımların artması önem arz etmektedir. Diğer 

taraftan, yatırımların yurt içi tasarruflarla finanse edilmesi için yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik tedbirler alıyoruz. Yatırım 

ortamının iyileĢtirilmesi de programımızın önemli bir parçasıdır. 

Büyümeden toplumun tüm kesimlerinin daha iyi bir Ģekilde faydalanması için KOBĠ'lerin, esnafımızın ve kadınların iĢ gücüne 

katılımının istihdamının desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu yöndeki çabalarımıza devam edeceğiz.  

Mali disiplin yine Hükûmetimizin önem verdiği hususların baĢında gelmektedir. Artık temel hedef borçların sürdürülebilirliği 

değildir, amacımız özel sektör yatırımlarına alan açarak, tasarrufları artırarak yani cari açığı kontrol altında tutarak, enflasyonla 

mücadeleyi ve finansal istikrarı destekleyerek, yapısal reformlara mali alan sağlayarak büyüme potansiyelimizi yukarı çekmektir. 

Hükûmetlerimiz döneminde tesis ettiğimiz bütçe disiplini 2015 yılında da devam etmiĢtir. Geçen sene genel devlet açığı 

neredeyse sıfır düzeyinde gerçekleĢti millî gelire oran olarak. Ġki genel seçime rağmen elde ettiğimiz bu baĢarı küresel ölçekte de takdir 

edilmektedir. 2015 yılında geliĢmekte olan ülkelerde bütçe açığının ortalama yüzde 4,3, Avrupa Birliğinde yüzde 2,5, OECD'de ise 

yüzde 2,1 olacağı tahmin edilmektedir. 

Kamu kesimi genel dengesinin 2016 yılında gayrisafi yurt içi hasılaya oran olarak yüzde 0,3 oranında açık vermesini ve 

program süresince bu seviyelerde kalmasını öngörmekteyiz. 

Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; uyguladığımız mali disiplin, etkin borçlanma stratejileri ve yüksek ekonomik 

büyümeyle hükûmetlerimiz döneminde Türkiye'nin kamu borç yükünü 40 puan düĢürdük. 2002 yılında yüzde 74 seviyesine ulaĢan AB 

tanımlı borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2015 yılında yüzde 32,6'ya gerileyeceğini tahmin ediyoruz. 2015 yılında 

Türkiye'de borç yükü geliĢmekte olan ülkelerin altında, Avrupa Birliği, OECD ortalamasının ise neredeyse üçte biri kadardır. Bu oranı 

orta vadede yüzde 30‟un altına çekmeyi hedefliyoruz.  

Yine, benzer bir Ģekilde, 2002 yılı sonunda yüzde 61,5 olan kamu net borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yaklaĢık 54 

puanlık bir düĢüĢle 2015 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 seviyesine gerilemiĢtir. Kamu net borç stokumuz sadece millî gelire oran 

olarak değil nominal olarak da azalmıĢtır. 

Kamunun dıĢ borcu ile döviz cinsi dıĢ varlıklarının netleĢtirildiği net dıĢ borç durumu ise 2002 yılında 54,1 milyar dolarlık net 

dıĢ borçtan 2015 yılı üçüncü çeyreğinde 31,6 milyar dolarlık net dıĢ varlığa dönmüĢtür. Tabii ki bu dönemde özel sektörün borçlarında 

bir artıĢ söz konusudur.  

Hükûmetlerimiz döneminde sadece borç yükünü azaltmakla kalmadık, borcun yapısını da iyileĢtirdik. 2002 yıl ından bu yana 

stratejik ölçütlerle yürüttüğümüz borç yönetiminde, ağırlığı Türk lirası cinsinden ve sabit faizli enstrümanlara verdik, vadeleri uzattık. 

2002 yılında merkezî yönetim borç stokunun yüzde 58'i döviz cinsinden iken bu oran yüzde 35'e düĢmüĢtür. Benzer Ģekilde 

değiĢken faizli senetlerden oluĢan borç stoku ise yüzde 55'ten yüzde 32'ye inmiĢtir. 

Ayrıca, borçlanma vadelerimizi tarihî yüksek seviyelere ulaĢtırdık. 2002 yılında ortalama 9 ay vade ile Hazinemiz 

borçlanabilirken bugün söz konusu vade 72 aya kadar uzamıĢtır. DıĢ piyasalarda dolar cinsinden tahvil borçlanmamızın ortalama vadesi 

ise 7 yıldan 18 yıla yükselmiĢtir. 

Bu çerçevede uyguladığımız politikalarla borç stokunun makroekonomik Ģoklara karĢı direncini artırdık; kur, faiz ve likidite 

risklerine karĢı duyarlılığını önemli ölçüde azalttık. 

Tüm bu kazanımlar sayesinde borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde düĢürdük. Sabit getirili TL cinsi iç borçlanmanın ortalama 

maliyeti 2002 yılında yüzde 62,7'den 2015 yılında ortalama yüzde 9,5'e gerilemiĢtir. 

Mali disiplin sayesinde azalan borçlanma gereksinimi ve düĢük borç itfası sayesinde kamunun borçlanmasında yaĢanan azalıĢ, 

özel sektör borçlanma araçları piyasasının geliĢimine katkı sağlamaktadır. Bu durum, piyasaların geliĢimi ve Ġstanbul Finans Merkezi 

Projemiz için de önem arz etmektedir. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Hazine MüsteĢarlığına 2015 yılı için 68,4 milyar lira baĢlangıç ödeneği tahsis edilmiĢ olup 

yıl sonu itibarıyla 68,3 milyar lira tutarında harcama yapılmıĢtır. Bu harcamanın 53 milyar lirası faiz ödemelerinden, 7,2 milyar lirası 

cari transferlerden, 6,9 milyar lirası borç verme kalemlerinden oluĢmuĢtur. Sermaye transferleri, mal ve hizmet alımları ile personel 

giderleri gibi diğer harcama kalemlerinin toplamı ise 1,2 milyar seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. 

Hazine MüsteĢarlığı 2016 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı 73,2 milyar liradır. Söz konusu tutarın 56 milyar liralık 

kısmının faiz ödemeleri için kullanılması öngörülmektedir. 

2015 yılında Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarından 3 milyar dolar tutarında dıĢ 

finansman sağladık. 

2016 yılında piyasa koĢulları uygun olursa biz 4,5 milyar dolara kadar dıĢ finansman sağlamayı planlıyoruz. 
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2016 Mali Yılı Bütçe Kanunu‟nda garantili imkân ve dıĢ borcun ikraz limitini, öngörülen kredi taleplerini, garanti ve ikraz 

sağlanması planlanan kuruluĢların risk profillerini ve 2016 yılında yapılması planlanan yatırım projelerini de dikkate alarak 4 milyar 

dolar olarak belirledik. 

Hazine MüsteĢarlığı yurt dıĢından sağladığı krediler ile tahsis, ikraz ve garanti yöntemlerini kullanarak altyapı projelerine 

finansman imkânı sunmakta ve KOBĠ'lerin finansmana eriĢimini kolaylaĢtırmaktadır. 2015 yılında gerçekleĢtirilen projeler için yurt dıĢı 

kaynaklardan 3,2 milyar dolar tutarında finansman sağladık. Bu tutarın 2,7 milyar dolarlık kısmını garantili ve ikrazlı krediler 

oluĢturmaktadır.  

Hazine MüsteĢarlığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından kamu-özel iĢbirliği modeli i le 

gerçekleĢtirilen belirli kamu altyapı projeleri için borç üstlenim taahhüdü sağlamaktadır.  

Bugüne kadar Avrasya Tüneli Projesi için 960 milyon dolar, Gebze-Orhangazi-Ġzmir Otoyolu Projesi için 5 milyar dolar ve 

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 3‟üncü Köprü Kesimi için 2,3 milyar dolar tutarında borç üstlenim anlaĢması imzaladık. 

Ayrıca, Hazine MüsteĢarlığınca ilgili mali yıl içerisinde taahhüt edilebilecek borç üstlenim tutarının üst limite tabi olması, bu 

limitin Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmesini hükme bağladık. Söz konusu üst limit 2015 yılı itibarıyla 3 milyar dolar olup, 

2016 yılı için de limiti aynı düzeyde tutmayı öngörüyoruz. 

Avrupa Birliği ile mali iĢbirliğimiz mali iĢbirliğimiz devam etmektedir. Katılım öncesi mali iĢ birliği çerçevesinde 2014-2020 

döneminde Türkiye‟ye tahsil edilen fon tutarı 4,4 milyar avrodur.  

Yine, ülkemizin uluslararası kuruluĢlardaki ve platformlardaki etkinliği giderek artmaktadır. Uluslararası Para Fonunun 

yönetiminde ülkemiz icra direktörlüğü düzeyinde temsil edilmektedir. Kapsamlı kota ve yönetim reformu ABD Kongresinin onayının 

ardından fonun gerekli iĢlemleri tamamlamasıyla 26 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu reform kapsamındaki kota artıĢımız 

için gerekli ödemeyi önümüzdeki ay gerçekleĢtireceğiz. Bu ödemeyle birlikte IMF nezdinde ülkemizin kotası yaklaĢık 1,5 milyar 

SDR'den 4,7 milyar SDR'ye, oy gücü ise yüzde 0,61'den yüzde 0,95'e yükselecektir. Böylece Türkiye fonun en yüksek kotalı yirmi 

üyesinden biri hâline gelecektir. 

Geçtiğimiz yıl G20 dönem baĢkanlığını üstlendik. Yıl boyunca ülkemizde gerçekleĢtirilen çok sayıda toplantıda, küresel 

ekonomik gündeme iliĢkin konuların etkili bir Ģekilde tartıĢılmasına öncülük ettik. 

"Kapsayıcılık", "uygulama" ve "yatırımlar" temel kavramları çerçevesinde, küresel ekonomi, yatırım, finansal düzenlemeler, 

kalkınma, istihdam ve enerji gibi birçok önemli alanda politika ve çözüm önerileri geliĢtirdik, yıl boyunca gerçekleĢtirdiğimiz verimli 

çalıĢmaları ele aldığımız Antalya Liderler Zirvesi‟ne de 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde baĢarılı bir Ģekilde ev sahipliği yaptık. 

Uluslararası ve bölgesel kalkınma bankalarıyla olan iliĢkilerimiz baĢarılı bir Ģekilde sürdürülmektedir. Avrupa imar ve Kalkınma 

Bankasıyla iliĢkilerimiz güçlenmiĢ ve Türkiye ilk kez en çok kaynak kullanan ülke konumuna gelmiĢtir. Ayrıca, banka diğer Orta Asya 

operasyonlarını Ġstanbul Ofisi üzerinden yürütmeye baĢlamıĢtır.  

Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; Hazine MüsteĢarlığının pay sahipliği fonksiyonunu icra ettiği kamu iktisadi 

teĢebbüslerinin kârlılık, verimlilik ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak iĢletilmesi temel hedefimizdir. Kamu sermayeli 

kuruluĢların uluslararası alanda kabul görmüĢ kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu bir Ģekilde faaliyet göstermelerine imkân tanıyacak 

bir altyapının oluĢturulmasına yönelik mevzuat düzenlemesini yapmayı planlıyoruz. 

Hazine MüsteĢarlığı, portföyünde yer alan bazı KĠT'lerin yatırım ve diğer finansman ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla 

sermaye transferleri gerçekleĢtirmektedir. Ayrıca, KĠT'lere sosyal, bölgesel ve sektörel amaçlarla verilen görevler nedeniyle oluĢan 

bedeller Hazine MüsteĢarlığı bütçesinden karĢılanmaktadır. 

KĠT'lere yapılan sermaye transferi tutarı 2015 yılında 5,9 milyar lira olarak gerçekleĢmiĢ olup, 2016 yılında ise 6,1 milyar lira 

olmasını programladık. 

2015 yılında 2,2 milyar lira olarak gerçekleĢen KĠT'lere yapılan görev zararı ödemesinin, 2016 yılında yaklaĢık 2 milyar lira 

olmasını öngörüyoruz. 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilerimize ve tarımsal üreticilere, konularına göre yüzde sıfır ile 

yüzde 8,25 arasında değiĢen faiz oranlarıyla sübvansiyonlu kredi kullandırıyoruz.  

2015 yılında Ziraat Bankasınca kullandırılan düĢük faizli kredi bakiyesi 26,9 milyar liraya, Tarım Kredi Kooperatiflerince 

kullandırılan düĢük faizli kredi bakiyesi ise 4,2 milyar liraya ulaĢmıĢ, uygulamadan yaklaĢık 954 bin üretici faydalanmıĢtır.  

Esnaf ve sanatkârlarımızın desteklenmesi amacıyla, Halk Bankası tarafından yüzde sıfır ile yüzde 5 arasında değiĢen faiz 

oranlarıyla sübvansiyonlu kredi kullandırıyoruz.  

2015 sonu itibarıyla bu kapsamda kullandırılan esnaf kredilerinin bakiyesi 15,9 milyar liraya ulaĢmıĢ olup, bu krediden 

faydalanan esnaf sayısı 158 bindir.  

KOBĠ'lerin finansmana eriĢimini artırmak amacıyla taĢınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak 

düzenlemeleri bu yıl tamamlamayı ümit ediyoruz.  

2013 yılında yürürlüğe giren ve erken aĢama giriĢim Ģirketlerinin finansmana eriĢiminin kolaylaĢtırılmasını hedefleyen Bireysel 

Katılım Sermayesi Sistemi yani “Melek Yatırımcılık”  kapsamında, 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla 347 melek yatırımcı lisans almıĢ ve 13 

adet Melek Yatırım Ağı akredite edilmiĢtir. Melek yatırımların hacminde son yıllarda önemli artıĢlar sağlanmıĢtır. 
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Yine, üst fonlara kaynak aktarımına iliĢkin Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Hazine MüsteĢarlığı tarafından 500 milyon lira 

tutarında bir kaynağın, 2018 yılına kadar üst fonlara aktarılması öngörülmektedir.  

Bu kapsamda, Hazine MüsteĢarlığı söz konusu kaynağın 250 milyon lirasının kullanılmasına yönelik olarak duyuruya çıkmıĢtır. 

Avrupa Yatırım Fonu tarafından kurulacak 200 milyon avro büyüklüğünde fona, Hazine MüsteĢarlığının 60 milyon avro 

tutarında taahhütte bulunmasına yönelik protokol yürürlüğe girmiĢtir. 

Benzer Ģekilde, KOBĠ Aġ tarafından kurulacak 150 milyon lira büyüklüğündeki fona 50 milyon lira aktarılmasını öngören 

protokol görüĢmeleri sonuçlanmak üzeredir. 

Diğer taraftan, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında, reel sektör, Kredi Garanti Fonu üzerinden bugüne kadar yaklaĢık 

7.500 firmanın finansmana eriĢimi kolaylaĢtırılarak, 4,9 milyar TL tutarındaki krediye kefalet desteği sağlanmıĢtır.  

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; mali sistemin önemli bileĢenlerinden biri olan sigortacılık ve özel emeklilik sektörleri, 

2015 yılı içerisinde büyümeye devam etmiĢtir. Sigortacılıkta 2015 yılında prim üretimi, 2014 yılına göre yüzde 19‟ luk bir artıĢ 

göstermiĢtir. 2016 yılı sonunda prim üretiminin yüzde 10 civarında artması ve 34,1 milyar liraya ulaĢması tahmin edilmektedir. 

Yurt içi tasarrufların artırılması ve vadelerin uzatılmasıyla, vatandaĢlarımıza emeklilik döneminde ilave gelir sağlanması 

amacıyla uygulamaya konulan "devlet katkısı" teĢviki, bireysel emeklilik sistemine ivme sağlamıĢtır. Oto-katılım uygulamasına ve fi il 

ehliyetine sahip olmayan kiĢilerin de bankacılıkta olduğu gibi veli ve vasileri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine katılabilmesine 

yönelik çalıĢmalarımız devam etmektedir. 

Bireysel emeklilik sisteminde 2013 yılı baĢında yaklaĢık 3 milyon kiĢi olan katılımcı sayısı 2015 sonunda 2 katına çıkarak 6 

milyon kiĢiye ulaĢmıĢtır. Sistemdeki fon büyüklüğü ise aynı dönemde yaklaĢık 20 milyar liradan 48 milyar lira seviyesine yükselmiĢtir. 

2015 yılında katılımcılar tarafından ödenen katkı paylarına karĢılık olarak, katılımcılara yaklaĢık 2 milyar 425 milyon lira devlet katkısı 

ödemesi yapılmıĢtır.  

Bu kapsamda, kiĢilerin bireysel emeklilik sisteminden ve diğer kaynaklardan sağladığı birikimleri karĢılığında ömür boyu veya 

belirli bir süre için düzenli maaĢ ödemesi yapmayı öngören yıllık gelir sigortalarına iliĢkin faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve 

gözetimine iliĢkin usul ve esasları belirleyen Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği‟ni geçen sene yayımladık. 

Devlet destekli tarım sigortalarında, 2015 sonu itibarıyla toplam poliçe sayısı 1 milyon 375 bine, sağlanan teminat tutarı ise 18,4 

milyar liraya ulaĢmıĢtır.  

Sigortacılık sektöründe risk odaklı ve ileriye yönelik bir sermaye yeterlilik ve erken uyarı sistemiyle, stres testi modeline iliĢkin 

geliĢtirilen sistemin uygulanmasına yönelik yazılım çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, yeni sistemin 2016 yılında kullanılmaya baĢlanması 

planlanmaktadır. 

Sektörün etkin iĢleyiĢiyle sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla piyasa disiplininin sağlanması ve risk odaklı 

yaklaĢıma iliĢkin denetim rehberi hazırlanarak kamuoyuna açılmıĢtır. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; baĢkanlığını yürüttüğüm Finansal Ġstikrar Komitesi, küresel ve yerel sistemik risklerin 

izlenmesi ve olası etkilerini azaltacak tedbirlerin alınmasına yönelik çalıĢan en üst düzey platformdur. 

2015 yılında gerçekleĢtirilen… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Bir iki dakika verirseniz tamamlayacağım.  

BAġKAN – Buyurun Sayın Bakan.  

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – …toplantılarda risklere karĢı alınabilecek mikro, makro ihtiyati 

tedbirler, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin uluslararası standartlara uyumundaki ilerlemeler, borçlanmada uzun vadeyi  teĢvik 

edebilecek politikalar, finansal eriĢim ve eğitimle tasarrufları artırıcı politika gibi konuları ele aldık.  

Onuncu Kalkınma Planı‟yla birlikte Hükümet Programı‟mızda da vurguladığımız faizsiz finans sisteminin daha da hızlı ve 

istikrarlı bir Ģekilde geliĢtirilmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Finansal sektörü geliĢtirici ve finansal istikrarı 

güçlendirici bir perspektifle, üst düzey bir koordinasyonun sağlanması kritik öneme sahiptir.  

Bu çerçevede, BaĢbakanlık genelgesiyle Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu oluĢturulmuĢtur. 

Finansal istikrar Kurulunun karar alma mekanizmalarında ülke temsilimizi artırma çabalarımız da baĢarıyla sürdürülmektedir. 

Ülkemizin sandalye sayısı 1‟den 2‟ye çıkarılmıĢ, 2015 yılının Mart ayında oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde, Hazine MüsteĢarlığı, 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasıyla birlikte Finansal Ġstikrar Kurulunun genel kurulunda ülkemizi temsil etme hakkı kazanılmıĢtır.  

Ülkemiz, 2015 yılında FSB'nin üye ülkelerinin finansal sistemlerinin mercek altına alındığı emsal değerlendirme sürecinden 

geçmiĢtir. 

Söz konusu değerlendirmede, ülkemizin makro ihtiyati politika çerçevesi ve banka çözümleme rejimi ele alınmıĢ ve hazırlanan 

rapor kasım ayında yayımlanmıĢtır. 

Sayın BaĢkan, değerli üyeler; sözlerime son verirken Ģimdiden yapacağınız katkılar için sizlere teĢekkür ediyorum.  

2016 mali yılı bütçesinin ve bugün görüĢülecek kurum bütçelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize tekrar saygı ve 

sevgilerimi sunuyorum. 

BAġKAN – Sunumları için Sayın BaĢbakan Yardımcımıza teĢekkür ediyoruz. 
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Değerli arkadaĢlar, bütçeler üzerindeki görüĢmelere baĢlıyoruz.  

Ġlk söz Sayın Temizel‟ in. 

Buyurun Sayın Temizel… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – SPK ve BDDK‟ya da söz vermeyecek misiniz? 

BAġKAN – Yok. Yani prensip olarak bütçelerde sunumda söz vermiyoruz, cevap kısmında söz veriyoruz. Her zaman yapılmıĢ 

olan uygulama budur. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama özerk yapılar bir Ģey yapsa… 

BAġKAN – Efendim, uygulamamız budur Sayın Paylan. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir tanıyabilir miyiz bürokratları. 

BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcımız, öncelikle bürokrat arkadaĢlarımız kendilerini bir tanıtsınlar. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, söz vermiyorsunuz ama yenisin galiba. 

BAġKAN – Ġsterseniz size tutanakları göndereyim, geçmiĢ yılların tutanaklarını. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – BeĢer dakikalık bir sunum olamaz mı yani? 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, ben sizlere tutanakları göndereyim, ondan sonra… 

GARO PAYLAN ((Ġstanbul) – Yani illa öyle uymamız gerekmiyor ki. BeĢer dakikalık bir sunum yapsınlar. 

BAġKAN – Efendim, teamüller üzerinedir. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Anladık, tamam, hepsini Bakana bağlandın da… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir Ģey söyleyeceğim: ġimdi elimize geçti, biz daha bunu okuyamadık. En azından bir beĢ dakika 

söz verseniz… Biz okumadık ki.  

BAġKAN – Ara vereyim istiyorsanız beĢ dakika. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet, okuyalım ya da beĢ dakika sunum yapsınlar. 

BAġKAN – Bürokrat arkadaĢlarımız kendilerini tanıtsınlar, beĢ dakika ara vereyim. 

(Katılımcılar kendilerini tanıttılar) 

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

BirleĢime beĢ dakika ara veriyorum. 

 

Kapanma Saati: 18.13 
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BEŞİNCİ OTURUM  

Açılma Saati: 18.19 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 

 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, 14‟üncü BirleĢimin BeĢinci Oturumunu açıyorum. 

4 parti grubumuzun da ortak talebiyle, aynı zamanda Sayın BaĢbakan Yardımcımızın da talebi ve sunumunda Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu bütçelerine yer vermediği için her iki kurumun da baĢkanlarına, 

temsilcilerine bütçe sunumu için söz vereceğim. 

BDDK BaĢkanımızdan baĢlıyoruz. 

Buyurun Sayın Akben. 

Süreniz on dakikadır.  

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Muhalefet ne istiyorsa yapıyoruz.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Siz de istemediniz aslında bunu, yapmayın lütfen. 

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Biz de istedik. 

BAġKAN – Ġstediler efendim, 4 grubun ortak talebidir.  

Bari Sayın BaĢkanın vaktini çalmayın lütfen, buyurun… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – En önce Sayın Turhan‟ ın savunması lazım, hepimizden önce. 

ERHAN USTA (Samsun) – Bunun bir farkı oldu. Daha önce bizim istediğimiz çok Ģey oldu, hiçbiri yapılmadı yani iktidar 

partisi istediği için… Dolayısıyla Ġbrahim Bey‟ in söylediği doğru değildir. 

BAġKAN – Efendim, bu konuda Ġbrahim Bey‟ in bir talebi olmamıĢtır.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Olması gerekirdi. 

BAġKAN – Dillendirmedi, bilemiyorum efendim neden olduğunu. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Muhalefete saygı gösterdiğimizin iĢareti.  

BAġKAN – Efendim, Merkez Bankasının sunumu yok, ĠMKB‟nin sunumu yok, onun için istememiĢ olabilir.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ya, onu da istesin.  

BAġKAN – Sayın Akben, buyurun. lütfen.  

4.- BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’ in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi 

Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı hakkında sunumu 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; BDDK bütçesini 

sunmak üzere huzurlarınızdayım. ġahsım ve kurumum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kurumumuzun etkin ve uluslararası standartlara uygun düzenleme ve denetleme altyapısı çerçevesinde bankacılık sektörümüzün 

temel göstergeleri Ģu an itibarıyla kuvvetli bir görünüme sahiptir. Sektörümüzün aktif büyüklüğünün gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 

Eylül 2015 itibarıyla yüzde 130 seviyelerindedir. Sektörümüzün güçlü konumunu muhafaza etmesi büyük önem arz etmektedir. 

Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; finans sektörü, özellikle bankacılık sektörü, sermaye birikimini hızlandırmak ve temin 

ettiği kaynakları verimli alanlara yönlendirmek suretiyle sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sürecinde hayati öneme sahip 

sektörlerden biridir. Bir ülkedeki üretim yapısının sektörler arası bağımlılıkları içermesi, ekonomideki fon akıĢlarının merkezinde 

bulunan finans sektörünü ekonomik büyümenin itici gücü konumuna getirmektedir. Kurumumuz, finansal sektörün önemli bir 

bölümünün düzenlenmesinden ve denetiminden sorumlu kuruluĢ olarak finansal sistemin güvenilirliğini artırarak, finansal piyasaların 

doğru ve etkin çalıĢması yoluyla, finansal aracılıktaki etkinliğin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Finansal istikrarın sağlanması, 

sektörün geliĢtirilmesi, denetim, uygulama ve düzenleme çerçevesinin güçlendirilmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin 

korunması ve kurumsal kapasitenin artırılması kurumumuzun temel görevleri olarak değerlendirilmektedir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde 2000-2001 yıllarında bankacılık sektörü kaynaklı ağır bir kriz neticesinde gerçekleĢtirilen bankacılık 

reformuyla birlikte düzenleme, denetim ve gözetim fonksiyonu yeniden kurgulanmıĢ ve uluslararası standartlara yükseltilmiĢtir. Bu 

sayede, güçlü bankacılık sektörümüz, finansal sektördeki sıkıntıların ortaya çıkmasıyla baĢlayan ve hâlâ etkilerini hissettiğimiz sıkıntılı 

bir süreci beraberinde getiren küresel finans krizinde sağlam kamu mali dengemizle birlikte çok baĢarılı bir sınav vermiĢ ve bizi diğer 

ülkelerden olumlu yönde ayrıĢtıran unsurların baĢında gelmiĢtir. 

Öte yandan, küresel büyümenin gecikmesi, Avrupa Birliği ekonomisinde yavaĢ büyüme, Çin ekonomisinin yavaĢlaması, 

geliĢmekte olan ülkelere yönelik artan risk algısı, emtia fiyatlarındaki düĢüĢ, artan finansal dalgalanmalar, azalan küresel talep, zayıf 

sermaye giriĢleri, ikili ve bölgesel ticaretimizde önemli paya sahip olan yakın coğrafyamızda alevlenen jeopolitik riskler ekonomide 
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olduğu gibi bankacılık sektöründe de aĢağı yönlü riskleri artırmaktadır. Bununla birlikte, yaĢanan süreçte Türk bankacılık sektörü, 

güçlü mali bünyesi, yüksek kaliteli aktif yapısı, deneyimli ve baĢarılı risk yönetimiyle sağlam bir görünüm sergilemektedir. Bu sayede, 

küresel ve jeopolitik risklerin önemli ölçüde artıĢ gösterdiği 2015 yılında da bankalarımız özel sektöre, bireylere ve kamuya açtığı 

krediler yoluyla ekonomik büyümeyi finanse etmeye devam etmektedir. 

Bugün geldiğimiz noktada, toplam 52 bankasıyla finansal sektörümüzün yüzde 90'ından fazlasını oluĢturan bankacılık 

sektörümüzün toplam aktifleri Aralık 2014 dönemine göre yüzde 11,4 artarak Eylül 2015 itibarıyla 2,4 trilyon TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Aynı dönemde bankalar 12.329 Ģube ve 218.000 personelle faaliyetlerini sürdürmektedir. Teknolojik altyapısı son 

derece güçlü olan Türk bankacılık sektöründe Ġnternet bankacılığı ve mobil bankacılık hızlı bir büyüme eğilimi göstermekte, Ġnternet 

bankacılığı kullanan aktif müĢteri sayısı 15 milyonun üzerine çıkarken, mobil bankacılıkta bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 88'lik 

artıĢla 9 milyon kiĢiye ulaĢmıĢtır.  

Bildiğiniz üzere, BDDK‟nın kuruluĢundan beri ilk defa yabancı sermayeli bir banka grubunun 27 Ekim 2011‟de mevduat 

bankası olarak kurulmasına ve 28 Eylül 2012‟de “Bank Odea”  unvanıyla faaliyette bulunmasına izin verilmiĢti. Bunun yanı sıra, 

dünyanın 9‟uncu büyük bankası olan Japon Bank of Mitsubishi-Tokyo‟ya 20 Aralık 2012'de kuruluĢ ve 19 Eylül 2013'te de faaliyet izni 

verilmiĢtir. Yine, Ġtalya'da 2'nci, dünyada 34'üncü büyük banka olan ve 9 Mayıs 2013'te Ģube açma izni verilen Intesa Sanpaola'ya 29 

Mayıs 2014'te faaliyet izni verilmiĢtir. Son olarak da aynı büyüklüklere sahip Rabobank'a 1 Ağustos 2013'te kuruluĢ, 4 Eylül 2014 

tarihinde de faaliyet izni verilmiĢtir. 

Öte yandan, Kurulumuzun 12 Mayıs 2015 tarihli Kararı‟yla Ziraat Bankası ve diğer kurucu ortaklar Ziraat Sigorta, Ziraat Hayat 

ve Emeklilik, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Ziraat Teknoloji tarafından Türkiye'de 300 milyon Amerikan doları karĢılığı Türk 

lirası sermayeyle kurulan Ziraat Katılım Bankasına da faaliyet izni verilmiĢtir. 

27 ġubat 2015 tarih ve 6205 sayılı Kurul Kararı‟yla Türkiye'de "Vakıf Katılım Bankası" unvanlı 300 milyon Amerikan doları 

karĢılığı Türk lirası sermayeli yeni bir katılım bankası kurulmasına izin verilmiĢtir. 

Ekonominin ve bankacılık sektörünün güçlü görünümü ve istikrarı yabancı ilgisini de beraberinde getirmektedir. Nitekim, 2 

Nisan 2015 tarih ve 6262 sayılı Kurul Kararı‟yla aktif büyüklüğü açısından dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial 

Bank of China Limited'in, Tekstil Bankası Aġ hisselerinin yüzde 75,50'sini devralmasına izin verilmiĢtir. Öte yandan, Kurulumuzun 8 

Ekim 2015 tarih ve 6477 sayılı Kararı‟ yla terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarara 

uğrayan gerçek ve tüzel kiĢilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklardan, yeniden yapılandırılan krediler için ayrılacak 

karĢılıklar ve tahsilat koĢulları konusunda bankalara serbesti tanınmıĢtır. Ayrıca, Kurulumuzun yine 8 Ekim 2015 tarihinde verdiği bir 

kararla doğal afetlerden zarar görenlerin kredilerinin de yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak da bankalara aynı kolaylık 

sağlanmıĢtır. 

Haziran 2013 tarihi itibarıyla yasalaĢan ödeme sistemlerine iliĢkin kanun ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile 

ödeme kuruluĢları ve elektronik para kuruluĢlarına iliĢkin usul ve esaslar, kurumumuzca Haziran 2014 tarihinde çıkarılan bir 

yönetmelikle belirlenmiĢtir. Söz konusu kuruluĢların baĢvurularının değerlendirilmesine iliĢkin olarak kurumumuzda bir daire kurulmuĢ 

olup Temmuz 2015 tarihinden itibaren toplam 5 ödeme kuruluĢu ve 3 elektronik para kuruluĢuna faaliyet izni verilmiĢtir. 

Sayın BaĢkan, değerli üyeler; BDDK olarak denetimimiz ve düzenlememiz altındaki 52 banka, 29 finansal kiralama Ģirketi, 69 

faktoring Ģirketi, 13 finansman Ģirketi, 39 finansal denetim yetkisini haiz bağımsız denetim Ģirketi ve 13 varlık yönetim Ģirketiyle 

faaliyetimize devam ediyoruz. Söz konusu kuruluĢlara 3 finansal holding Ģirketi, 48 temsilcilik, 126 değerleme kuruluĢu, 1 

derecelendirme kuruluĢu, 5 ödeme kuruluĢu ve 3 elektronik para kuruluĢunu da dâhil ettiğimizde kurumumuzun doğrudan veya dolaylı 

sorumlu olduğu kuruluĢ sayısı 401'e ulaĢmaktadır. Bu çerçevede, denetim ve gözetim fonksiyonunu yerine getirmede büyük önemi haiz 

ve farklı alanlarda kaliteli bir eğitim geçmiĢine sahip personelimiz, temel olarak, yöneticiler ve meslek personelinden oluĢmaktadır. 

Kurumumuz, Kasım 2015 itibarıyla, 423'ü meslek personeli ve 18'i yönetici olmak üzere, toplam 575 personelle faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bu minvalde, kurum olarak her ne kadar ismimizde “bankacılık”  olsa da finansın diğer unsurlarıyla da ilgilenmekteyiz. 

Ancak, malumları olduğu üzere, mali sektör içerisinde geçmiĢte olduğu gibi bugün de bankaların hâkim konumu devam etmektedir. 

Bankaların finans sektöründeki söz konusu konumu kurum olarak kaynaklarımızın büyük kısmını bankalarımıza ayırmayı zorunlu 

kılmaktadır. Diğer taraftan, finansal sektör içindeki paylarının düĢüklüğü nedeniyle geçmiĢte ihmal edilmiĢ olan banka dıĢı f inansal 

kuruluĢlarımız da BDDK'nın sorumluluk alanına dâhil edildikleri 2006 yılından itibaren düzenleme ve denetim anlamında daha 

yeknesak, Ģeffaf ve sağlıklı bir temele kavuĢturulmuĢlardır. Bu bağlamda, banka dıĢı mali kurumlara iliĢkin olarak 6361 sayıl ı Finansal 

Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanunu 13 Aralık 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz 

konusu kanunla Ģirketler finansal kuruluĢ olarak tanımlanarak mali sistemimizin önemli bir parçasını oluĢturdukları vurgulanmıĢ ve 

Ģirketlerin kuruluĢ ve faaliyetlerini finansal kuruluĢ ciddiyetine… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın BaĢkan, lütfen sözlerinizi tamamlar mısınız. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Peki. 

…yakıĢır bir biçimde yürütebilecekleri yasal altyapıyla etkin gözetim ve denetim sistemi oluĢturulmuĢtur. 
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Diğer taraftan, makro göstergelerdeki iyileĢme sektörümüzün reel sektöre daha fazla kaynak aktarabilmesine imkân sağlamıĢ, 

kredilerin banka varlıkları içindeki oranı 2012 yılında yüzde 20 seviyesinden Eylül 2015 itibarıyla yüzde 61,9‟a yükselmiĢ, kredi 

toplamı 1,5 trilyon TL‟ye ulaĢmıĢtır. Finansal sağlamlık göstergeleri açısından yüzde 14,6 seviyesinde bir sermaye yeterliliği ve yüzde 

2,9 gibi düĢük bir takibe dönüĢüm oranıyla sağlıklı bir görünüm arz eden ve uluslararası yatırımcılara güven veren bir bankacılık 

sektörüne sahibiz. Bankacılık sektörünün uzun süreden beri yurt dıĢından makul maliyetlerle borçlanabilmesi, tahvil ihraçlarına yabancı 

yatırımcıların gösterdiği yüksek talep oluĢan bu güvenin somut sonucudur. Dünya ekonomisinde son dönemde yaĢanan dalgalanmaların 

bankacılık sektörümüze olan etkilerinin sınırlı düzeyde kaldığı bu dönemde sektörün kârlılığının devam ettiği, yasal öz kaynakların 

Aralık 2014 dönemine göre 21,4 milyar TL, yüzde 7,9 arttığı, ayrıca sektörün yurt dıĢı borçlanmalarında sorun yaĢanmadığı, nitekim 

yurt dıĢı borçların Eylül 2015 dönemi itibarıyla 135,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleĢtiği ve bu dönemde sendikasyon kredilerinde 

yenileme oranının yüzde 105,9 olarak gerçekleĢtiği görülmektedir. 

BAġKAN – Lütfen, konuĢmanızı tamamlayın. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Bunun tabii, bitmesi biraz zaman alacağından ben toparlıyorum Sayın BaĢkan. 

Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; bilindiği üzere, Kurumumuzun giderleri temel olarak denetimimiz altında yer alan 

kuruluĢların bir önceki yıl sonu bilanço toplamları üzerinden alınan giderlere katılım payıyla finanse edilmektedir. Genel bütçeden 

Kurumumuza bir ödenek tahsisi söz konusu değildir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu‟nun 101‟ inci maddesi uyarınca giderlere katılma 

payı oranı Kurulumuzca 2016 yılı bütçesi için on binde 1,5 olarak kararlaĢtırılmıĢtır. BDDK bütçe büyüklüğü 2016 yılı için 327 milyon 

TL olarak öngörülmüĢtür. Öngörülen bu tutarın yüzde 95'ini teĢkil eden 311 milyon TL'lik bölümü giderlere katılım payı olarak da 

bankalardan ve diğer finansal kuruluĢlardan karĢılanmaktadır. 

Kurumumuzun gider bütçesinde 109 milyon TL personel giderleri, 9 milyon TL Sosyal Güvenlik Kurumu destekleme devlet 

primi giderleri, 68 milyon TL mal ve hizmet alım giderleri, 3 milyon TL cari transfer ödemeleri, 138 milyon TL sermaye giderlerinden 

öngörülmüĢtür. Sermaye giderlerinde öngörülen tutar Kurumumuzun Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamında 

Ġstanbul'da hizmet binası yapımına iliĢkin olarak bütçeye konulan ödenek tutarıdır. 

Sözlerime son verirken 2016 yılı bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, en derin saygılarımı sunuyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

ġimdi de sunumlarını yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu BaĢkanımız Sayın ErtaĢ‟a söz vereceğim. 

Buyurun Sayın BaĢkan. 

5.- SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi 

Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı hakkında sunumu 

SPK BAġKANI DR. VAHDETTĠN ERTAġ – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; sözlerime baĢlarken Ģahsım ve Kurumum adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; dünyada son yedi yıldır süregelen ve temelde krizin etkilerini hafifletmeyi hedefleyen 

politikalar 2015 yılında da devam etmiĢtir. Bu çerçevede, ABD ekonomisinde olumlu geliĢmeler gözlemlenmiĢ ve FED yılın sonunda 

ilk faiz artıĢını gerçekleĢtirmiĢtir. Buna karĢılık Avrupa ve Japonya'da parasal geniĢleme politikalarının uygulanmaya devam ettiğini 

ancak yeterli bir toparlanmanın kaydedilmediğini gözlemliyoruz. 

2015 yılında dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'de tehlike sinyalleri vermeye baĢlamıĢ, bu ülkede büyüme oranlarında 

düĢüĢ, yabancı sermaye çıkıĢı ve borsa endekslerinde hızlı geri çekilmeler yaĢanmıĢtır ve yaĢanmaya da bugünlerde devam etmektedir. 

Petrol ve emtia fiyatlarındaki düĢüĢler de 2015 yılının belirleyici özellikleri arasında yer almıĢ, petrol ve emtia ihraç eden Rusya, 

Brezilya, Suudi Arabistan gibi ülkeler olumsuz yönde etkilenmiĢtir. Küresel geliĢmeler, yatırımcılar ve Ģirketleri de etkileyerek 

özellikle geliĢmekte olan ülkelere yönelen portföy hareketlerinin zayıf ve dalgalı bir seyir izlemesine yol açmıĢtır. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; küreselleĢmeyle birlikte dünyanın her tarafındaki finansal varlıklara eriĢim imkânı 

kolaylaĢmıĢ ancak her geçen gün yeni araç ve ürünler piyasalara sunularak sermaye piyasalarında yatırım yapmak giderek zorlaĢmıĢ, 

bilgiye eriĢim ve bilginin değerlendirilmesi baĢarının anahtarı olmuĢtur. Bu nedenle finansal okuryazarlık her geçen gün önem kazanan 

bir konu olarak ön plana çıkmıĢ, G20 toplantılarında üye ülkelerin finansal okuryazarlık düzeyini artırmaları için eylem planı 

hazırlamaları ve yürütmeleri tavsiye edilmiĢtir. Bizim de BaĢbakanlık genelgesi olarak hazırladığımız Finansal Eğitim ve Tüketicinin 

Korunması Genelgesi kapsamında finansal piyasalara yönelik farkındalık oluĢturmak, finansal kurumları tanıtmak, eğitim çağındaki 

gençlerden baĢlayarak tasarruf ve yatırım bilincini geliĢtirmek amacıyla yaptığımız çalıĢmalar 2015 yılında da devam etmiĢtir. 

2012 yılının son günü yasalaĢan yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesini takiben yaptığımız 75 yeni 

düzenlemeyle Türkiye sermaye piyasaları Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hukuki altyapıya kavuĢturulmuĢ, sermaye piyasamızın 

rekabet gücünü artırmayı hedefleyen çalıĢmalar yürütülmüĢtür. 

Rekabet ve performansı teĢvik etmek amacıyla 9 Ocak 2015 tarihinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu 

uygulamaya alınmıĢ, bu suretle yatırımcılara tüm kurucuların fonlarına tek bir hesaptan eriĢebilme imkânı sağlanmıĢtır. Bilgiye ve fona 

eriĢimi kolaylaĢtıran bu teknolojik platformda mevcut durumda 262 adet yatırım fonu iĢlem görmeye baĢlamıĢtır. 
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Son dönemde bireysel emeklilik sistemine sağlanan kamu desteği ve faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılara yönelik 

katılım fonlarının kuruluĢuna imkân sağlayan düzenlemelerimiz sektörün büyümesine ivme katmıĢ, BES yatırımcılarının sayısı 6 

milyonu, toplam yatırım tutarı 48 milyar Türk lirasını, SPK izniyle kurulan portföy yönetim Ģirketleri tarafından yönetilen toplam 

tasarruf tutarı da 100 milyar Türk lirasını aĢmıĢtır. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; 2015 yılı sonu itibarıyla borsamızda payları iĢlem gören ortaklıkların sayısı 416, piyasa 

kapitalizasyonu da 190 milyar dolar olmuĢtur. Hisse senedi piyasasında 9.735'i yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 059 bin 313 

yatırımcı bulunmaktadır. Yabancı yatırımcıların saklama bakiyesi halka açık kısmın yüzde 62-63 bandında yıl boyunca devam etmiĢtir. 

2015 yılı içerisinde yaĢanan küresel geliĢmeler Ģirketler kesiminde öz kaynak finansmanı faaliyetlerini yavaĢlatmıĢ, yıl içinde 6 

Ģirket halka açılmıĢtır. Bunun yanında borçlanma araçları ihraçlarında hareketli bir yıl izlenmiĢ, 2015 yılı içerisinde tahvil, bono, sukuk 

ve benzeri sermaye piyasası aracı olarak 241 milyar Türk liralık sermaye piyasası aracı Kurul kaydına alınmıĢ, bir baĢka ifadeyle bu 

tutarda Ģirketlerimize finansman sağlanmıĢtır. Bu tutar bugüne kadarki en yüksek rakamdır. 

Son yıllarda hemen her ülkede halka açılan Ģirket sayısında bir azalma yaĢansa da bunun geçici bir dönem olduğunu, küresel 

piyasalarda baĢlayan likidite hacminde kontrollü azalıĢlar ve kaynak maliyetindeki artıĢların önümüzdeki aylarda halka arzları yeniden 

hem ülkemizi hem dünyayı canlandıracağını tahmin ediyoruz. 

Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonun değerli üyeleri; halka açık Ģirket, portföy yönetim Ģirketi, aracı kurum, bağımsız 

denetim Ģirketi, gayrimenkul değerleme Ģirketi olmak üzere 1.500 Ģirket Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. 

KonuĢmamın son bölümünde, Kurulumuzun gelir ve gider yapısıyla ilgili olarak da müsaadenizle bilgi arz etmek istiyorum. 

Kurulumuzun 2015 yılı bütçe ödeneği 109 milyon 496 bin TL'dir. Aralık ayı sonu itibarıyla, 83 milyon 169 bin lirası gelir fazlası olarak 

genel bütçeye aktarılan tutar, 85 milyon 329 bin lirası da kurum giderleri olmak üzere, toplam 168 milyon 498 bin TL harcama 

yapılmıĢ, 221 milyon TL gelir elde edilmiĢtir. 

Sermaye Piyasası Kurulunun 2016 yılı faaliyetleri için 2015 yılı ödeneğine göre yüzde 8'lik bir artıĢla 118 milyon 649 bin TL  

ödenek teklifinde bulunulmuĢtur. 

Sözlerime son verirken 2016 yılı bütçemizin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

BAġKAN – Sunum için Sayın ErtaĢ‟a teĢekkür ediyorum.  

ġimdi, bütçe üzerindeki görüĢmelere baĢlıyoruz. 

Sayın Temizel, buyurun lütfen. 

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 

(1/297) ve Sayıştay tezkereleri (Devam) 

ı) Hazine Müsteşarlığı 

i) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

j) Sermaye Piyasası Kurulu 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; bağımsız kurumların Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe sunumlarıyla ilgili olarak hâlâ 

somut bir gelenek oluĢturulmamıĢ olmasını üzüntüyle karĢılamamız gerekiyor. Bağımsız kurumlar, gelip de böyle beĢ dakikalık bir süre 

içerisinde faaliyetlerini anlatıp, arkasından, kesin hesaplarını SayıĢtayın yazdığı rapor çerçevesinde onaylatıp, çıkıp gidecek kurumlar 

değildir. Bağımsız kurumların sorumlu olduğu makam, Türkiye Büyük Millet Meclisi, onların bütün faaliyetlerini ayrıntılarıyla 

değerlendirmek zorundadır, desteklemek zorundadır, eleĢtirmek zorundadır, aldıkları kararların arkasında duruyorsa bunu da net olarak 

bildirmek zorundadır, göstermek zorundadır. Sürekli olarak belirli kuĢkulara, belirli eleĢtirilere muhatap olacak kurumlar değildir 

bağımsız kurumlar. Hesapları açısından da öyledir ama oluĢturulan gelenek maalesef bağımsız kurum geleneğine aykırı bir Ģekilde 

oluĢturulmuĢtur. O nedenle de zamanın bu kadar kıt olmadığı, daha geniĢ zamanlı değerlendirmelerde görüĢmelere baĢlamadan önce 

gelenek oluĢturmaya dönük olarak somut adımların atılmasının çok önemli olduğunu, bunun mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin geleceği 

açısından, bağımsız kurumların saygınlığı açısından yapılması gerektiğini düĢünüyorum.  

Bugün, her zamanki konuĢmamdan farklı olarak Sayın Bakanın değerlendirmeleriyle ilgili olarak hiçbir Ģey söylemeyeceğim. 

Hazinenin, BDDK‟nın, Sermaye Piyasası Kurulunun ve Merkez Bankasının olduğu bir kurumda son zamanlarda pelesenk hâline gelen, 

sürekli tartıĢılan bir konuyu burada, bir defa daha tartıĢılmamak üzere veya Türkiye‟de tartıĢılmamak üzere kapatılmasını umarak, ĠĢ 

Bankasıyla ilgili bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. Bir kuruma Cumhuriyet Halk Partisi hisseleri üzerinden sürekli olarak 

saldırılıp o kurumun yıpratılmasına bir Ģekilde son verilmesi gerekiyor değerli arkadaĢlar, bu, bu Ģekilde olmaz. Bu kurum, yüzde 40‟ı 

Munzam Sandığın, yüzde 31‟ i halka açık, yüzde 28‟ i de Atatürk‟ün vasiyeti gereği olarak yönetimi Cumhuriyet Halk Partisine verilmiĢ 

olan hisselerden oluĢmaktadır. Bu hisseler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisinin ĠĢ Bankasından aldığı tek kuruĢluk bir olay yoktur. 

Yine o vesayet gereği olarak buradan bu hisselere düĢen payın tamamı Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumuna aktarılmak zorundadır son 

kuruĢuna kadar, bu olay böyledir. Buradaki olay aslında, özel sektör açısından da bir vasiyeti tenfiz memurluğundan ibarettir 

Cumhuriyet Halk Partisinin üstlendiği. Bu cumhuriyetin kurucusu “Benim bu hisselerim Ģunlar tarafından yönetilsin.”  demiĢ, 
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dolayısıyla, bu bankanın ilkelerine, uluslararası ilkelere uygun olarak çalıĢmasına nezaret etmek ama bu arada elde edilen gelirin de bir 

Ģekilde tenfizini sağlamak üzere, tenfiz memurluğunu yapmak üzere de Cumhuriyet Halk Partisini görevlendirmiĢ.  

Daha önceki yıllardaki tartıĢmalarda bu olay değiĢik zamanlarda yine tartıĢmaya açılmıĢ. Örneğin, Cumhuriyet Halk Partisinin 

kapatıldığı ihtilal dönemi sonrasında bu hisselere el konulmuĢ, daha sonradan bu hisseler iade edilmiĢ. Anayasa Mahkemesine gidilmiĢ, 

Anayasa Mahkemesi, yapılan bu düzenlemenin Anayasa‟ya da, hukuka da uygun olduğuna iliĢkin kararını vermiĢ ve bu olay bitmiĢ. Bu 

olayın bitmiĢ olmasına karĢın ve Ģimdiye kadar da bankacılığın iĢlemesi açısından Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir müdahalesinin 

olmamasına karĢın, örneğin, bu Ģekildeki vasiyetin gereği olan ödemeler vesaireler bankanın güçlendirilmesine dönük olarak sermaye 

artırımlarında veya sermaye gereksinimlerinde kullanılmasına da engel olunmamıĢ, olunamaz da. Dolayısıyla, sahipliğin o hisselerin 

gereklerini yerine getiremeyecek olmasına iliĢkin de tek bir tereddüt olmamıĢ. Bunca yıldan beri sorunsuz ve tereddütsüz olarak 

yönetilmiĢ olan bu hisselerle ilgili olarak, nedense sürekli olarak birtakım dedikodular ve üstelik de yasaya göre net olarak suç olan bazı 

iddialarda bulunulmakta.  

Değerli arkadaĢlar, Türkiye Cumhuriyeti, kurucusunun vasiyetini uygulamaktan ve yerine getirmekten âciz bir cumhuriyet değil. 

Herhangi bir Ģekilde suç olması ve vasiyete aykırı bir olay olması hâlinde zaten gereken yapılır, hiç tereddüdü olmasın kimsenin. 

Ancak, siyasi amaçlı olarak yapılan saldırıların bir kurumun itibarını zedelemesine izin vermememiz gerekiyor. Bankalar Kanunu‟nun 

74‟üncü maddesi, okuyorum: “5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, Ġnternet, kablolu yayın 

veya elektronik bilgi iletiĢim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya Ģöhretine ya 

da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.”  denmiĢ. Daha sonradan da 

158‟ inci maddede, itibarın zedelenmesi hâlinde yani buna zarar verebilecek beyanlarda bulunulması hâlinde yani bu Kanun‟un 74‟üncü 

maddesine aykırı davranıĢlarda bulunulması hâlinde 158‟ inci madde diyor ki: “Bu Kanunun 74‟üncü maddesine aykırı davrananlar bir 

yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkrada yazılı fii l neticesinde 

özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur.”  Ġki tane kanun hükmü. Geçtiğimiz 

günlerde gözümüzün önünde böyle bir saldırı oldu mu bankanın itibarına dönük? Bankaların hisseleri dibe vurdu mu gazetelerin 

yazdığına göre? Peki, bu koĢullar altında, bu kurumlarla ilgili olarak sorumluluk sahibi kurumlar ne yaptılar? Umuyoruz ki buradan 

olumlu bir yanıt veya en azından, tatmin edici bir yanıt çıkar.  

Bir defa daha altını çizerek söylüyorum: Özel sektör kurallarına göre ve özel mülkiyet kurallarına göre oluĢturulmuĢ olan 

hisselerin bu Ģekilde, dayanaksız olarak saldırılara uğraması Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye‟ye duyulan güven açısından 

tehlikelidir, hem de çok tehlikelidir. Yapanlarla ilgili yasal düzenleme de yapmıĢ mısınız? YapmıĢsınız. Ne kalıyor geriye? Uygulamak 

kalıyor. Değerli arkadaĢlar, çok değerli cümlelerle, çok değerli raporlarla faaliyet açıklamanın ötesinde bir de yapılmamıĢ olanların da 

mutlaka hesabının verilmesi gerekiyor.  

Bu konunun bu Ģekilde bağlandığını, Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye'nin bu konuyla ilgili bütün kurumlarının önünde bir 

defa daha açıklandığını ve bundan sonra da Türkiye gündemine gelmeyeceğini umarak bu konuyu kapatıyoruz. Ha, gündeme geldiği 

zaman savunulmayacak veya yapmayacağımız bir olay değil, oluĢturduğumuz dosyalar neredeyse metreleri buldu, yine savunuruz, yine 

yaparız, yine kanıtlarız.  

Vaktim kaldığı ölçüde birkaç konuya değinmek istiyorum. Sayın Bakanım, ben bu ekonomik kurumların Ġstanbul‟a taĢınması 

olgusunu bir türlü anlayamamıĢımdır. Ġstanbul‟un finans merkezi olması kabul ama finans merkezi denetleyici kurumlarla beraber 

sağlanan bir olay değildir. Hele iletiĢim teknolojilerinin bu kadar ilerlediği bir zamanda gelip de bütçelerini Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde sunacak olan kurumların Ġstanbul‟a taĢınmasının manası nedir? Merkez Bankası niye Ġstanbul‟dadır? Niye Ġstanbul‟a gider 

daha doğrusu? “ġurada tarihinin en eski binasıyla, Ģu tarihte kuruldu.”  diye övünerek yer göstereceğiniz binaların hepsini terk edip de 

gidip gökdelenlere yerleĢtiğiniz zaman mı finans piyasası olmuĢ oluyor bunlar? BDDK, düzenleyici kurum, denetleyici kurum. 

“Denetim elemanlarının sadece belirli bir ille sınırlı olması”  denemeyeceğine göre, yarın bütün bu finans kuruluĢlarının hepsine 

“Mutlaka Ġstanbul‟a doluĢun.”  da diyemeyeceğinize göre Ġstanbul‟a taĢınmasının manası ne? “Ya, orada fiyatlar çok arttı, biz 

Ankara‟ya gidelim.”  derlerse ne yapacaksınız? Bunu anlayabilmiĢ değilim. Gerekçeleri vardır, bir sürü Ģeyler söylenebilir ama 

Ankara‟nın boĢaltılması anlamında “Ankara‟nın artık finans, ekonomi vesaire konusunda hiç söyleyecek bir Ģeyim kalmamıĢtır, 

gidiyoruz.”  diyorlarsa… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Temizel, buyurun ilave süre veriyorum. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – TeĢekkür ederim BaĢkan.  

Son olarak da, daha önceki söylediğimiz karamsarlıklarla ilgili olarak dün gerçekleĢtirilen Hazine ihalesinde ortaya çıkan faize 

dikkati çekerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bunu yaparken de yapılan 2 tane ayrı ihaleyle ilgili rakamları vermek istiyorum. 

18/11/2015 tarihinde altı ayda bir kupon ödemeli, itfası 14/6/2017‟de ödenecek kâğıtlar 10,36 faizle ihraç edildi. Yani, kasım ayının 

18‟ inde 2015 yılında. Dün de aynı kâğıtlar tekrar ihraç edildi, aynı, her Ģeyiyle beraber aynı, faizimiz 11,28 oldu. Merkez Bankası 

faizlerinin ortalama olarak yüzde 9‟ lar civarında veyahut da 90 milyar civarındaki bir föyün bankalar tarafından kullanıldığını göz 

önüne alırsanız eğer bunun bizim daha önceden yaydığımız iyimserlikle pek fazla bağdaĢmadığını görüyor, aslında endiĢeleniyoruz. Bu 

endiĢelerimizin paylaĢılması hâlinde bazı Ģeylerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini de düĢünüyoruz. Bu konuda yapabileceğimiz 
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bütün katkıların hepsine hazır olduğumuzu her zaman buradaki toplantılarda da söyledik. Gerçi ihtiyacınız yoktur, bu değerlendirmeleri 

sizler çok daha iyi yapabilirsiniz, yaparsınız ama bu konuların artık yavaĢ yavaĢ su yüzüne çıktığını göz önüne alarak ekonomiyle ilgili 

bundan sonra atılacak adımlar konusunda da gereken dikkatin, özenin gösterileceğini umuyoruz. 

Bütçelerin sizlere hayırlı olmasını diliyor, Komisyona da saygılarımızı sunuyoruz. 

TeĢekkür ederim BaĢkanım. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Bu üst kurullarla ilgili olarak, bütçedeki sunumla ilgili olarak burada son yıllarda baĢlatılmıĢ bir uygulamaydı. ArkadaĢlara da 

talimat verdim, bundan sonra üst kurulların bütçe sunumlarını münferiden kendilerinden alacağız. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ne güzel. 

BAġKAN – Umuyorum, bu uygulama da önümüzdeki süreçte de bu Ģekilde sürdürülür. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.  

BAġKAN – Sayın Paylan, buyurun. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, sayın milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakan, sayın baĢkanlar, bürokratlar ve sayın 

basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Bütçelerimiz hayırlı olsun diyorum. 

ġimdi, yakın zamanda Merkez Bankası BaĢkanımız gelip sunum yaptı, Maliye Bakanımız da orta vadeli programı da anlattı, 

sundu, görüĢlerini söyledi, siz de sunumuzu yaptınız ve aslında çok benzer sunumlar bu anlamda. Genelde Ģöyle bir bakıĢ var: DıĢarıda 

durum çalkantılı, bu bizi ciddi anlamda etkiliyor ama biz içeride elimizden gelen her Ģeyi yapıyoruz. Ama iğneyi içeriye batıran bir 

durum yok, genelde hep dıĢarıya yönlendirme var. “ ĠĢte, Amerika çalkantılı, Çin‟de büyüme küçülüyor, bu da bizi etkiliyor.”  diye bir 

bakıĢ var. Ancak, burada Ģöyle bir bakıĢ maalesef yok: Bakın, geliĢmekte olan ülkelere göre kıyaslıyorsunuz ve geliĢmekte olan 

ülkelere baktığımızda bizim dıĢımızdaki hepsi neredeyse emtia satıcısı ülkeler ve bunlar da bu emtia fiyatlarının düĢüĢünden ciddi 

oranda negatif olarak etkileniyorlar ve büyümelerin düĢmesi çok doğal bu sebepten dolayı. Yani, 120 dolar olan petrol 30 dolara 

düĢmüĢse Rusya‟nın ayakta kalması veya kömür satan Güney Afrika‟nın büyümemesi çok doğal veya Brezilya‟nın. Yani, hepsinin 

emtiadan büyük oranda, çok ciddi anlamda gayrisafi yurt içi hasılalarında pay var. Bizse emtia alan bir ülkeyiz ve bundan ciddi 

anlamda pozitif etkilenmemiz lazım. Gerçekten inanılmaz bir Ģekilde pozitif ayrıĢmamız gerekiyordu Ģu ana kadar. Çünkü 120 dolardan 

30 dolara gelmiĢ petrol, pek çok emtianın da fiyatı beraberinde düĢüyor. 

ġimdi, seçimden önce dediniz ki: “Tek parti iktidarı olursa da müthiĢ bir siyasi iktidar var, dört yıllık bir seçimsiz dönem var.”  

Bütün bu beklentilerle beraber, geçende de Londra‟ya gittiniz, oradaki sunumunuzu da biliyorum, pek çok kurumla ben de görüĢtüm, 

çok olumlu geçmemiĢ o görüĢmeleriniz, onu da biliyoruz. Yani “Haydi Türkiye‟ye hücum edelim, bütün Türkiye varlıklarını satın 

alalım.”  diye bir hücum yok, Ģu anda gördüğümüz bu. Çünkü öyle olsa Ģu anda kur 2,60‟a, 2,50‟ye düĢmüĢtü; faizlerimiz yüzde 7-8 

bandına düĢmüĢtü; enflasyon beklentilerimiz de böyle 10-11 değil de, 6‟ya falan düĢmüĢ olurdu mutlaka. Çünkü sizin birincil iĢiniz -

bütün kurumların aslında- birazcık beklentileri yönetmek. Çünkü ekonomi alanı, bildiğimiz gibi, psikolojik bir alandır. Yani, psikoloji 

çok önemlidir. Piyasalar da öyle yönetilir hani. Psikoloji olumluysa bir anda herkes “al, al”  noktasında olur, olumsuzsa “sat”  noktasına 

döner, böyledir. Türkiye‟yle ilgili Ģu anda olumlu durum maalesef nötr bir noktada çok olumlu ayrıĢmamız gerektiği hâlde. Neden 

böyle? Ben bununla ilgili, “Neden?” olduğuyla ilgili görüĢlerimi söyleyeyim. 

Birinci madde, demokrasimizle ilgili ciddi kaygılar var. Yani “AB” dediniz, bakın “AB süreci”  dediniz ancak dıĢarıdan 

Türkiye‟ye bakıldığında demokratik kriterler yani ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insanlık değerleri, insan hakları, bütün bu 

uygulamalar, iç barıĢımız… Bakın, iç barıĢımızı tesis edememiĢiz. Yanımızda bir yangın var, bu yangının içeriye sıçrama emareleri var. 

Bütün bunlarla ilgili, demokrasimizin kurumsallaĢmasıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var, dıĢarıdan bakılan fotoğrafı söylüyorum. Bütün 

medya takibini yapalım, Türkiye‟yle ilgili genelde son altı aydır gittikçe hep artan oranda olumsuz bir algı var maalesef. 

Diğer bir konu, Merkez Bankası bağımsızlığı meselesi. Onunla ilgili, ciddi bir algıyla ilgili… Bakın, iki yıl öncesine kadar 

olmadığı Ģekilde inanılmaz bir Merkez Bankası bağımsız olmadığına, Sayın CumhurbaĢkanının sürekli basına açık bir Ģekilde Merkez 

Bankasına dönük ifadeleriyle, Merkez Bankasının araç özgürlüğü anlamında ciddi bir anlamda “Ya, bu Merkez Bankası demek ki özgür 

değil, yarın icabında faizi yükseltmek gerekirse bu Merkez Bankası demek ki yükseltemeyecek çünkü Sayın CumhurbaĢkanından fırça 

yeme riski var.”  diye böyle bir algı oluĢtu. Yani, yabancı yatırımcıların tamamında bu var. Çünkü Yiğit Bulut oradan her akĢam 

televizyona çıkıyor, etmediği lafı bırakmıyor. Bence Ģu anda ekonomimiz için en büyük risklerden birisi Yiğit Bulut‟ tur. Yani, Sayın 

Temizel‟ in dediği gibi, “ ĠĢ Bankası”  dediği Ģey yaklaĢık 1 milyar dolarlık piyasa değeri kaybına yol açtı, olacak iĢ mi? Ve piyasamızla 

ilgili genel anlamda bir algıyla ilgili inanılmaz bir eksiklik yaratıyor ve Sayın CumhurbaĢkanı maalesef Yiğit Bulut‟ tan sufle alıyorsa 

çok büyük bir tehlike. Ya, bakın, sufleyi sizden, bütün buradaki yöneticilerimizden alıyor olması lazım ve burası yönetiyor ekonomiyi, 

öyle olmalı, bu algı oturmalı mutlaka ki Merkez Bankası bağımsızlığı sağlansın. 

Bakın Sayın Bakan, Merkez Bankası nisanda BaĢkan değiĢtirecek, bununla ilgili hiçbir iĢaret yok. Biliyorsunuz, Amerika 

Merkez Bankası BaĢkanı değiĢmeden iki yıl önce tartıĢma baĢlar, bir yıl önceden nihayetlenir ve herkes önünü görür. Ya “Acaba, Yiğit 

Bulut mu Merkez Bankası BaĢkanı olacak?” diyen bile var. Allah korusun yani, öyle bir Ģey olmasın da. Sayın Merkez Bankası 

BaĢkanımız buraya geldi “Ben devam etmek isterim.”  dedi. Yani bu anlamda ifade kullandı ama “Takdir tabii ki siyasetin 
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kurumlarındadır.”  dedi. Ama biz maalesef örselenmiĢ bir Merkez Bankası BaĢkanı gördük. Ciddi anlamda psikolojisi artık böyle 

ezilmiĢ, maalesef örselenmiĢ bir Merkez Bankası BaĢkanı gördük. Çok daha diri bir insandı, Ģimdiyse onu ayağa kaldırmamız lazım el 

birliğiyle. Yani, güvenli, araç özgürlüğü olan bir Merkez Bankası yaratmamız lazım. Bununla ilgili lütfen Yiğit Bulut‟u susturabilmek 

için elinizden gelen ne gerekiyorsa yapın. 

Orta vadeli programda bu sene için hedefler: Enflasyon 7,5; döviz 2,99; faiz de Ģu anda yüzde 11. ġimdi “beklentileri yönetmek” 

dedik. Bakın, beklentileri yönetebiliyor olsaydık… ġimdi, bir kısır döngü riski var Sayın Bakan. ġimdi, kısır döngü nasıl oluĢur? 

Enflasyon beklentileri yukarı gider, bu faiz oranını -Sayın Bakanımın dediği gibi- 11 küsura çeker, sonra bu beklentiden dolayı döviz 

tekrar yukarı gider ve sonra bir kısır döngü yaratır. Bu risk var mı, bunu görüyor musunuz? Ben görüyorum bu riski ve bir Ģoka karĢı, 

yeni bir Ģoka karsı bu riski soğutmak için Merkez Bankasının özgür olması lazım “Böyle bir Ģok olduğunda müdahale ederim.”  

noktasında veya ekonomi yönetimi bu beklentileri yönetmeli. Yani “2,99 kur”  dediyseniz Ģu anda buraya fon akıyor olması lazımdı, 

yüzde 11 de faiz var yani. ġu anda kur 2,99, niye fon akmıyor buraya? Burada bir sıkıntı var, bu beklentiyi mutlaka yönetmemiz 

gerekiyor. O yüzden Yiğit Bulut‟u lütfen susturun. 

Vaatler geniĢlemeci… Pek çok, 10 milyar liralık vaat oldu. Burada 4 tane torba geçti ve pek çok vaat var, bunlar geniĢlemeci 

politikalar. Olabilir, dönemsel olarak geniĢlemeci politikalar devrede olabilir ama bunların hangi gelirlerle finanse edileceğine dair 

henüz biz tatmin edilmedik bu Plan ve Bütçe Komisyonu olarak. Bununla ilgili mutlaka iĢaret vermeniz lazım. Yani sıfıra yakın bir 

bütçe açığıyla bu yılı kapatıyoruz, gelecek yıl da bu mali disiplinin bozulmayacağına dair –bu yıl yani- iĢaretler, umutlar vermeniz 

lazım. Beklenti bence böyle yönetilir. Yani, Ģuradan Ģu kadar gelirimiz olacak, buradan böyle gelirimiz olacak, iĢte, gelir vergisi 

reformu getireceğiz filan gibi net olunmalı. Ama bununla ilgili net çıkıĢlar yapmadığınızı düĢünüyorum. 

Diğer bir mesele, hukuk devletine güven konusunda ciddi sıkıntı var. Sayın CumhurbaĢkanımız dün yeni bir skandala imza attı 

kaymakamlar toplantısında. Ne dedi? “Ey kaymakamlar, mevzuatı bir kenara koyun.”  dedi. ġimdi, bu cümleyi yurt dıĢından bir 

yatırımcı duysa vallahi arkasına bakmadan bütün fonunu alıp buradan gider. Çünkü mevzuattır herkesin güvencesi. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Duymadılar mı? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hadi, biz neyse içeride “Sayın CumhurbaĢkanı böyle bir Ģey yapmıĢtır ama Merkez Bankası 

BaĢkanımız, Ekonomiden Sorumlu Bakanımız „Bu böyle doğru değildir‟  der.”  diye bakarız ama yurt dıĢında böyle yankılanmaz. Sayın 

Özal‟ ın tek bir cümlesi vardır Ģu anda aklımızda, “Benim memurum iĢini bilir.”  diye, inanın, Sayın CumhurbaĢkanıyla ilgili de bu 

cümle yıllarca kalacaktır, yafta olarak yapıĢacaktır. Bu algıyı mutlaka değiĢtirmemiz lazım, hukuk devletiyiz çünkü, kanunlar, yasalar 

bizi bağlar. Böyle ifadeler söz konusu olması lazım. 

“Yüksek katma değerli mal ihracatı yapacağız.”  dediniz. Bakın, yüksek katma değerli mal ihracı ve üretimi özgür düĢüncenin 

olduğu yerde olur. Özgür düĢünce varsa bir Bill Gates çıkar, bir Facebook‟un yaratıcısı çıkar ve diğer düĢünceler çıkar. Özgür 

düĢüncelerde bu ancak çıkabilir, özgür düĢüncenin, ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün önünü mutlaka açmamız gerekiyor. 

“Rusya krizi yaklaĢık 10 milyar dolar gibi bir kayba yol açabilecek.”  gibi ifadeler var. Bununla ilgili ne tip tedbirler almayı 

düĢünüyorsunuz, bu çok önemli. 

Vaktim azaldığı için hızlı geçiyorum. 

ġimdi, BDDK'ya gelmek istiyorum son iki dakikada. Bakın, çok güzel rasyolar söylediniz Sayın BDDK BaĢkanı. Yani, 

diyorsunuz iĢte “ġu anda sermaye yeterlilik rasyosu gayet iyi, takipteki alacaklar düĢük.”  Ancak Ģöyle bir kuĢku bende oluĢtu, neden 

olduğunu söyleyeyim bakın. Bank Asya… ġimdi, Bank Asya‟yı da BDDK denetliyordu, öyle değil mi? Ben, niçin el konuldu, ne oldu, 

bunlara hiç girmeyeceğim; siyasi bir karardı öyle oldu böyle oldu. Bank Asya‟nın yaklaĢık 1 milyar dolarlık öz kaynağı vardı, öz 

varlığı. Ancak siz el koyduktan sonra bir baktınız ki, “Ya, içi boĢalmıĢ bunun.”  Diyorsunuz ki, her yıl, iĢte geçen sene 1 milyar lira 

zarar açıkladı, önceki yıl 500 milyon lira zarar açıkladı, herhâlde Ģu anda içi boĢalacak gittikçe; bu zararlar, zararlar, zararlar. Demek ki 

bunlar boĢaltılmıĢ, bu kredilerle boĢaltılmıĢ ve banka… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti)  

BAġKAN – Sayın Paylan, ek süre veriyorum. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – ġimdi, Ģu açıdan bakıyorum. 

ġimdi, bir emsaldir bu bakın, BDDK denetimindeydi sonuç olarak bu katılım bankası da ve Ģimdi görüyoruz ki bu bankanın içi 

boĢmuĢ. Ben bu anlamda BDDK'nın bir öz eleĢtiri vermesi gerektiğini düĢünüyorum. Yani nasıl denetliyordunuz ki… Bu bankanın da 

sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15-16 açıklanıyordu ama Ģimdi bakıyoruz ki meğer eksideymiĢ. 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Ondan sonra eksilebilir ya. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, öyle değil. Ama denetimde bakın. Kredilerin nereye gittiğini, hangi gruplara gittiğini, nasıl 

olduğunu BDDK denetlemezse insanların mevduat güvencesi nasıl oluĢacak?  

Bakın, bu, mevduat güvencesiyle ilgili bir karinedir. Bu anlamda, ciddi anlamda bu soruya bir cevap vermenizi rica ediyorum. 

Niçin böyle oldu? Nasıl denetliyordunuz? O dönem denetçilere soruĢturma açtınız mı? Bu konudaki rakamlarınıza güvenmem için bu 

cevabı almam gerekiyor. 
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Diğer bir konu finans emekçilerinin durumu. Bakın, ben en zor sektörlerden birisinin finans sektörü olduğunu düĢünüyorum, 

finans emekçileri. Ya, benim pek çok arkadaĢım var, sabah 6‟da, 7‟de evden çıkıyorlar, gece 10‟da eve geliyorlar, hiçbir sosyal  

yaĢamları yok ve taĢeron dibine kadar var finans sektöründe. Ġnsan öğüten bir sektördür yani, oraya giren, on yılda turĢu gibi çıkar 

oradan. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) - Bizden daha kötü durumdalar yani. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet, maalesef. Ya, bununla ilgili, bu kadar da kâr ediyor bankalar, hani ciddi kârlar açıklıyorlar. 

Ya, Ģu insani çalıĢma Ģartlarının oluĢması için finans emekçileriyle ilgili bir çalıĢma yapmayı düĢünüyor musunuz?  

Tabii ki, özel kurumlar diyebilirsiniz ama siz düzenleme kurumusunuz. Aynı zamanda emeğin haklarıyla ilgili de bir düzenleme 

yapabilirsiniz. Ya, haftada 60 saat çalıĢan finans insanı olur mu, 70 saat çalıĢan insan olur mu? 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) - Ama ücretler de çok. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ücret değil, bakın, insani çalıĢma Ģartı 35 saattir, bununla ilgili kısıtlar olmalı ve çok ciddi yükler 

yükleniyor, hedefler 2 misli. ĠĢte, kredilerini 2 misline çıkaracaksın diye hedefler yükleniyor insanlara. Stresten depresyona giren 

binlerce finans çalıĢanı var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Paylan, tekrar uzatıyorum, lütfen tamamlayınız. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bu anlamda da bir düzenlemeye ihtiyaç yok mu sizce Sayın Bakan ve Sayın BaĢkan?  

Ve bir Ģey daha söyleyeceğim: Bakın, arkanızda yaklaĢık 30 bürokrat var, 3 kadın var. Ya, finans sektöründe pek çok kadın var, 

yani çok baĢarılı. Mesela, Janet Yellen Amerikan Merkez Bankası BaĢkanı oldu. 

Sayın Bakan, sizin o konudaki duyarlılığınızı biliyorum ama bir arkanıza dönüp bakın, hep erkekler. Ya, neden finans 

bürokrasisini yüzde 50 erkek yapamıyorsunuz? Bakın, diğer sektörleri anlarım, bazı sektörlerde erkek yoğun olabilir ama finans 

sektöründe pek çok kadın var ve kadınlar hatta daha çoklar sanıyorum orantı olarak, bankalarda çalıĢma anlamında. Bu anlamda, 

bürokrasinizi de yüzde 50 kadınlardan oluĢturun Ģu 2015-2019 döneminde, bakan olmaya devam ederseniz tabii ki. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) - ĠnĢallah. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – ĠnĢallah diyelim tabii ki. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) - Hayır de hayır olsun. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tabii, inĢallah diyorum, ne diyeyim. 

Yani Bank Asya‟yla ilgili Ģöyle bir Ģey ekleyeyim, vaktim kalmıĢ. Yani siyasi bir baskı var mıydı o dönem, buna baktınız mı? 

Yani o dönemde çünkü o yapı ciddi anlamda devlet içinde hâkimdi, “ġu anda burayı denetlemeyin, es geçin.”  diye mi yapıldı? ġimdi, 

baĢka birileri hâkim olabilir ve acaba onları mı denetlemiyorsunuz? Bu anlamda ciddi bir öz eleĢtiri var mı ve biz nasıl bu rasyolara 

güveneceğiz? Yani madem Bank Asya‟nın rasyoları o değilmiĢ, Ģimdi görüyoruz içini gördüğümüzde. Diğer özel bankaların ve kamu 

bankalarının rasyolarının böyle olduğuna nasıl güveneceğiz? Bu konuda cevabınızı bekliyorum. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Sayın Günal. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Yani aslında Sayın Bilgiç‟ in orada olmasını istiyordum ama geldiğinde de gösterebilirim. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Bize gösterin. 

BAġKAN – Biraz rahatsızlandı, o yüzden ben devam ediyorum. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biliyorum onun niye rahatsızlandığını. Buradan benim ne göstereceğimi bildiği için gitmiĢtir, 

ben onun huyunu bilirim, rahatsızlığını da bilirim. 

Sayın Bakan, mantıklı bir Ģekilde burada kurum baĢkanları… 

HĠKMET AYAR (Rize) – Sayın Bakan burada. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben size Ģimdi söyleyeceğim, bir durun ya acele etmeyin yani, Mehmet Hoca boĢuna söyler 

mi? 

Sayın Bakan doğal olarak bürokratlarıyla konuĢmuĢtur, o sunumu yapmaları için arkadaĢlarımız da hazırlanmıĢtır. Onun da neye 

dayandığını söyleyeyim ben size hemen. 

2009 Mali Yönetim Merkezî Bütçe Kanunu Tasarısı. GörüĢme Tarihi: 20/11/2008; Birinci oturumda Mehmet ġimĢek; ikinci 

oturumda Nazım Ekren, SPK BaĢkanı Turhan Erel, BDDK BaĢkanı Tevfik Bilgin. Çünkü Sayın Bakanım geldiğinde gördü ki burada 

baĢkanlar ayrı konuĢuyor. Onun için de Ģimdi kendisi ondan sorumlu olunca da “ArkadaĢlar, konuĢmanızı hazırlayın”  demiĢtir, Sayın 

ġimĢek bu konularda duyarlı. Sayın Bilgiç‟e… 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Tamam, mutabık kaldı o konuda. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir dakika, Sayın Bilgiç‟e daha yenisini hatırlatayım: 

2014 Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı. GörüĢme tarihi: 06/11/2013. Hazine MüsteĢarlığı, BDDK, SPK, Merkez 

Bankası… Yenisi bu daha. Birinci oturumda BaĢbakan Yardımcısı Ali Babacan, SPK BaĢkanı Vahdettin ErtaĢ, BDDK BaĢkanı 

rahmetli Mukim Öztekin. 
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ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Sayın Berber‟di o zaman. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ġbrahim, ben ne dediğimi biliyorum “BaĢkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç”  yazıyor. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Rahatsız ama. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ha, yani arkadaĢ izinli, raporlu filan olmuyor bütçe olduğu zaman. Onun için Ģimdi bir sene 

farklı uygulama yapıp o anda “Hadi arkadaĢlar yapmasın, Sayın Bakan sunsun” deyip sonra bunu gelenek diye koymayacağız, kendisi 

gelince de buradan gösteririm. Sayın ġimĢek doğru bildiği için doğru bildiğini yapmıĢ yani, bundan daha doğal bir Ģey yok, 

arkadaĢlarımız da hazırlanmıĢ. En azından bu konuĢma metinleri… Öyle bir Ģey olsa önceden konuĢulur, Sayın ġimĢek‟e söylenir, o da 

konuĢmasının ekine ekler. 

ġimdi, bu neden kaynaklanıyor? Her Ģeyi torbada yaptığınız gibi alelacele yapalım telaĢından kaynaklanıyor. Biz de geliyoruz, 

biz de 4‟e, 5‟e kadar bekliyoruz. Ya o zaman geniĢleteceğiz, önümüzde acele eden yok, “Bir hafta daha yayalım.”  diye dün söyledik. 

Zaten geçici bütçe çıkmıĢ. Martın sonuna kadar çıksa yeterli mi? Yeterli. Ne olur yani, Ģubat sonuna yetiĢecek diye bir Ģart var mı? 

Yok. Dolayısıyla, bunlara böyle bakmamız lazım.  

BaĢtan bir iki Ģeyleri söyleyelim çünkü sonra vakit kalmayınca arkadaĢlar bizi uyarıyorlar. SPK burada, BDDK burada. Az önce 

değerli arkadaĢlarımız da söylediler, Sayın Temizel de söyledi, piyasada konuĢulan Ģey, evet bugün “ ĠĢ Bankası var.”  diye konuĢuluyor 

ama hâlâ Bank Asya rezaleti ortada duruyor Sayın Bakan. Yani, o grubun hamileriyle ilgili kavga bizi bağlamıyor ama halka açık bir 

Ģirket, herkeste hisseleri var. Böyle, bunlarla ilgili, genel olarak baktığımız zaman ciddi anlamda sıkıntı var, soruĢturma açılması 

gerekiyor. Yani, kimin dediği, ne dediği önemli değil, Ģirket el konulmuĢ olsa bile yine dedikoduya devam ederseniz yine Ģikâyet 

olduğu zaman suç duyurusunda bulunulması lazım. E, bunun adı Recep Tayyip Erdoğan olduğu zaman ya da Yiğit Bulut olduğu zaman 

soruĢturma açılmaz mı? Niye bize uygulanıyor da oraya uygulanmıyor?  

Gerçekten, Ģimdi bakıyorsunuz her yerle ilgili soruĢturma, hemen küçücük bir hakaret davası olduğu zaman “Bir Ģey söylendi, 

dava açalım.”  güzel, o kanun. Peki, SPK kanun değil mi? Bankacılık Kanunu kanun değil mi? Bunun gereğini kim yapacak? Ha, suç 

bulunur bulunmaz, niye dava açılmıyor? Çok aleni Ģekilde bunlar söylendi. El koydunuz koymadınız, insanlar davaya gitti, o ayrı ama 

bir de vatandaĢ var orada, yatırımcı var. Patronuyla kavga edebilirsin, varsa onunla ilgili suç duyurusunda bulunursun. ġimdi  ben 

buradan söylesem, bakalım benimle ilgili suç duyurusunda bulunacaklar mı? Çalık‟ ın bankası yatırım bankası olmasına rağmen, 

PTT‟yle anlaĢma yapıp -para transferi, mevduat toplamaz, bir Ģey yapmaz, neye göre yapıyor?- kara para mı aklıyor desem ne 

yapacaksınız? Yani, PTT Bank kurulurken defalarca söyledik, PTT‟nin bankası mı olur? En büyük Ģeyin havale banking olduğunu, para 

transferlerinin, kara para aklamanın oradan olduğunu defalarca Genel Kurulda da söyledik. BirleĢmiĢ Milletler sözleĢmesi imzalanırken 

de söyledik. Efendim, neymiĢ “Ucuz para transferi, UPT imzaladık PTT Bankla, PTT‟yle.”   

ġimdi, yani, bunların ciddi anlamda soruĢturulması gerekiyor. “Biz bugün onu yiyeceğiz, seslenmeyelim.”  derseniz yarın öbür 

bankaya da gelir, ĠĢ Bankasından sonra a bankasına, c bankasına, b bankasına da, holdingine de gelir. Yani, ekonomik cezaya… 

“Efendim, ekonomik suça ekonomik ceza verelim.”  güzel. Peki, bu ne? Ekonomik suç mu var ortada da bankalara el koyuyorsunuz? 

Böyle bir Ģey olur mu ya? Zaten sektörün yüzde 70‟e yakını yabancının eline geçmiĢ, yeni kuruluĢ izni vermiĢsiniz, yeni bir tane daha 

devir izni vermiĢsiniz. Sayın BDDK BaĢkanımız burada, son rakamlara bakmadım yani halka açıklık oranına bakıp piyasadakilere de 

bakarsak, yabancıların elindekilere, durumumuz zaten vahim. Ondan sonra gelip iki tane Ģeye de burada sıkıntı çıkarıyorsunuz. Ya, ben 

anlamıyorum yani ekonomik olarak bir Ģey varsa ekonomik cezası verilir ama ona da vermiyorsunuz.  

Bu Ģekliyle yapamayız arkadaĢlar. Bir taraftan Merkez Bankasının kafasına çökeceğiz, bir taraftan “Vatan haini.”  diyeceğiz, 

“Faiz lobisi.”  diyeceğiz, ondan sonra da oturup “Tatlı yiyip tatlıya bağladık.”  E, nasıl olacak bu? Yani, nerede kaldı bağımsızlık? 

Defalarca söyledim, Sayın Bakan burada, kendisi de biliyor. NeymiĢ efendim, iĢte “Faizi düĢürdü.”  DeğiĢtirin bir madde. ġuradan 

çıkardığınız kanunlar 150 madde getiriyor ya, değiĢtirin “Merkez Bankasının temel görevi enflasyonu düĢürmek.”  deriz, değiĢtirirsiniz 

bir cümleyle, dünkü Hükûmet ne diyorsa onu yapar Kalkınma Bakanlığı gibi. DPT‟yi zaten kapattınız, bakanlık oldu, o da Ekonomi 

Bakanlığına bağlansın, genel müdürlük olsun o zaman; basit. Kanunun maddesi 4‟üncü madde, bakmayın, her türlü kanunu 

çıkarıyorsunuz, hepiniz teklif veriyoruz yani ekine ekleyin bir tane madde, gitsin. Böyle bir Ģey olur mu? Böyle bir el yordamıyla 

gerçekten ekonomimiz de gidiyor, para politikası da gidiyor.  

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Hamza Bey yok da onun için! 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hamza bilmez o iĢi, Ġbrahim önerge hazırlayacak, o onun iĢi, önergeci bu konuda Ġbrahim.  

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Veriyor teklifleri biliyorsunuz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Finansal önergeleri Ġbrahim Bey veriyor, biliyoruz eskiden beri getirdi, hazırladı daha önceden. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Ama güzel hazırlıyorum. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġimdi, bir taraftan “ faiz lobisi”  diyor… Bir tezadı da söyleyeyim, geçen gün söyledik Maliye 

Bakanına ama size de söyleyelim çünkü “ faiz lobisi”  diye bir ara da sizi de arada götürüyorlardı. Yani, yandaĢ bazı medya kuruluĢları, 

söylediğim bankanın sahibinin gazetesi Sabah Gazetesi, söylüyorum artık, net söylüyorum, size göstermiĢtim, yeni vekiller bilmez, 

“ faiz lobisi”  diye 2009 yılında -yeni değil, bakmayın- götürüp sayfasına, 2012 yılında tekrar, 2012 yılındaki olaylardan sonra daha 

ortada kavga baĢlamadan -üç tane resim- Ali Babacan, Mehmet ġimĢek, Erdem BaĢçı‟nın resmini koyup manĢet atmıĢlardı finans 

sayfasına boydan boya. Ben kendilerine gösterdim A 3 kâğıtla. 
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ġimdi, bu kafayla olmaz. ĠĢinize gelmediği zaman kendi bakanınızı dahi böyle yaparsanız Kalkınma Bakanlığı yani DPT -

kapatılma nedeni budur, ben size söyleyeyim- sizin yatırım talebinizi karĢılamadı diye gidip Ģikâyet eder “Burayı kapatalım.”  derseniz 

“Önce ekonomik değerlendirme genel müdürlüğü yapalım, oradan alalım BaĢbakanlığa, sonra, olmadı, bakanlık yapalım.”  gitti. Bu 

kafayla olmaz, ekonomide dıĢarıdan yatırımcı da gelmez, biz bağımlılığa devam ederiz, sıcak para ihtiyacına devam ederiz. O ihtiyaç 

devam ettiği sürece de ne faiz düĢer ne dolar düĢer. Önce, o bağımlılıktan kurtulmamız lazım, onun için de oturup önlem almamız 

lazım.  

Değerli arkadaĢlar, onun için de hukuk devleti olmak gerekir. Yabancının gelip yatırım yapması için -sıcak parayı getirip, faizi 

vurup kaçması değil söylediğimiz- fiziki sermaye yatırımı yapması, tesis kurması, fabrika kurması için hukuki güvence ister. Sizin 

filanca terör örgütü diye uydurduğunuz Ģeyle kavganızdan ya da “ ĠĢ Bankasıyla Ģu sorunumuz var. Bundan dolayı biz konuĢuyoruz.”  

öyle bir Ģey yok. Adam hukuk uygulanıyor mu uygulanmıyor mu diye bakar. Yarın bana da gelir adamla kavga edersiniz, ülkesiyle 

kavga edersiniz. Sıra ona geldiği zaman ne yapacak? Örnek, Rus Bankası geldi, yatırım yaptı, Ģimdi kriz çıktı, onlar yaptırım 

uyguluyor. Biz de yine siyasi bir Ģekilde oraya gidersek, kanuna uygun bir Ģekilde yapamazsak bunları, düzenleme yapmadan yaparsak 

o da kaçar gider. Onun için, bunlara bakmamız lazım.  

Tabii, Sayın BaĢkan sunarken arkaya baktım, kendi gelirleri var ama 138 milyon sermaye gideri uluslararası finans merkezi 

projesi kapsamında hizmet binası alımına gitmiĢ. Yani, defalarca tartıĢtık, Sayın ġimĢek de burada, biliyor, Sayın Babacan varken de. 

AtaĢehir‟e o merkezi taĢımak gafletin ötesinde bir Ģeydir, kim savunursa savunsun, Ġbrahim de savunuyor. Ha, finans merkezini 

Ġstanbul‟a taĢımak ayrı bir Ģeydir, fiziki bir finans merkezi oluĢumundan medet ummak ayrı bir Ģeydir ama global anlamda ekonomik 

güçle ve finansal güçle finans merkezi olmak ayrı bir Ģeydir. Merkeze bina yapmakla finans merkezi olunmaz. Bütün bankalar 

Levent‟ teyken ve birincil seçenek olarak Maslak güzergâhı heyet tarafından belirlenmiĢken birileri rant elde etsin diye bu kamu 

bankalarının ve BDDK‟nın binasını oraya taĢıyorsunuz. Merkez Bankası ta ben memuriyete baĢladığımda vardı, Levent‟ te bina yeri 

vardı. Okudum, müftülük dilekçe vermiĢ -bu kadar rezalet olur mu?- ĠBB kendisi de plan değiĢikliği yapmıĢ cami yeri olarak. Ya 

kardeĢim, adam oraya binasını yapsın, karĢısında belediyenin kendi yeri var, orayı tahsis etmiyor. Belediyenin… 

Bir dakika… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Günal, ek süre veriyorum. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Olmaz! 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Banka itiraz etmiĢ zaten merak etme. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Olur mu Allah aĢkına, Ģimdi… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ya, bir Ģey söylüyorum, ben yerden bahsediyorum: Levent-Maslak-Ġstinye. 

Ġbrahim, beni konuĢturma, sen getirdin, burada, Ġstinye‟deki arazileri götürüp TOKĠ‟ye vermek üzere. Niye Ġstinye‟deki 

arazilerin yerine finans merkezi yaptırmadın da SPK‟nın yerine… Burada Vahdettin kendisi, iĢte arkadaĢımız. Burada konuĢmadık mı?  

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Tamam, her Ģeyin cevabını vereyim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) –Ya, bak, bir Ģey anlatıyorum. 

O ayrı versin, Bakan versin, sen verme. Ben Sayın Bakana soruyorum, burada… 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Yok, sataĢmadan da ayrıca söz isteyeceğim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – O ayrı. 

BAġKAN – Sayın Turhan, size söz vereceğim ardından. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – O kanunu sen getirmiĢsin, onun için söylüyorum. Bürokrat olarak burada oturuyordun, 

konuĢtuk.  

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Ama sataĢmadan da ayrıca söz isteyeceğim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġimdi, Ġstinye‟de bizim arazimiz varsa, Sayın Bakanım, bütün kamu kurumları değil bankalar, 

SPK, merkezî kayıt kuruluĢu, bilmem ne, herkes Ġstinye‟de, Levent‟de bankaların genel müdürlük… Ya, ben özel banka olarak gider 

miyim, bana ne senin finans merkezinden ya? Ben milyarlarca yatırım yapmıĢım oraya, altyapı kurmuĢum, 2 tane, 3 tane genel 

müdürlük binam var “Ee, arkadaĢlar gidiyor ben de geleyim.”  Niye gideyim? Hazineyi niye taĢımıyorsun? Ziraat Bankasını niye oraya 

götürüyorsunuz yani faaliyet yeri orası mı? Gitsin, Konya‟ya gitsin demiĢtim. Halkbankasını Kayseri‟ye götür dedim, niye götürmedin? 

Madem öyle Hükûmeti de taĢı, Hazineyi de götür, Ekonomi Bakanlığını da götür, Ankara‟da ne ihracatı yapıyorsun? MüsteĢarlık ne iĢe 

yarayacak? 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Antalya‟ya götürelim onu da. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Antalya‟ya da Turizm Bakanlığını götüreceğiz, orada da var yani.  

ġimdi, bu kafayla gidersek oraya gidiyoruz, onu söylüyorum. BDDK gitsin, güzel. BDDK‟nın zaten orada birimi vardı, yeni 

değil, Bankalar Yeminli Murakıplığının, Hazinenin döneminden Ġstanbul grubu var zaten, Maliyenin Ġstanbul grubu var, herkesin… 

Çünkü ekonomi orada dönüyor. Eğer böyle yaparsak bunlara yetiĢme Ģansımız yoktur. 

Sayın Bakan, bir de mali disiplin, kamu borcu derken bir Ģey söylediniz, yanlıĢ hatırlamıyorsam 50 küsur milyar artıya geçmiĢiz 

gibi… “46”  mı dediniz? ġimdi, konuĢmanın içerisinde orayı not aldım ama enteresan bir Ģekilde yani sizden beklemiyorduk… 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Günal, ek süre veriyorum.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – 2002 ile mukayese etmiĢsiniz, 54,1 milyar net dıĢ borçtan 31,6 milyar net dıĢ varlığa geçmiĢiz. 

Ya bir kere 2002‟de net dıĢ borç hesaplaması o Ģekilde yapılmıyordu, öyle bir Ģey yoktu. 

Ġki, ben de söyleyeyim, bu net dıĢ borç hesaplamasında ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟nun geçen yıl geliri 93 milyar. Bunu çıkardığınız 

zaman tam tersine 2002‟nin altına düĢüyorsunuz. O zaman ĠĢsizlik Sigortası Fonu diye bir Ģey yoktu. Net dıĢ borç hesaplanırken de 

ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟nun varlıkları varlık olarak oradan düĢülüyor, yıl sonu itibarıyla yaklaĢık tahmini Ģey 93, önümüzdeki yıl içinde 

105 milyar varlık öngörülüyor. Yani bunları yaparken biraz daha… Siz eskiden öyle yapıyordunuz ama belki bürokratlar yazdı, dikkat 

etmediniz, bilmiyorum. Bu konularda daha hassas olduğunuzu biliyoruz. En azından geçen yıldan bu yıla ne oldu, önümüzdeki yıl ne 

olacak diye onları söylerdiniz. 

Bir de siz buradayken son bir Ģeyi daha söyleyeyim. Sayın BaĢkanım toparlıyorum. Burada söylediğim Ģey, birkaç örnek 

veriyorum ama değerli arkadaĢlar her gördüğümüzü arazi rantı veya imar rantına dönüĢtürmeye kalkarsak bu iĢi yapamayız. Dün 

vakıfları konuĢtuk, değerli varlıklarımızla, bugün burada bankayla ilgili konuĢtuk. Yani bunu bir rasyonel Ģeye bağlamamız lazım. “Biz 

yaptık, oldu.”  dediğimiz zaman yanlıĢ oluyor. Merkez Bankası da taĢınacaktı, BaĢkan burada iĢte. Ya, nasıl olacak o zaman burada 

bakanın bir anlamı kalmıyor, götürmek lazım, BDDK‟yı, Hazineyi de götür, SPK da gitti. Dolayısıyla, bunları toparlamamız lazım. 

ĠnĢallah bu söylediklerimizi dikkate alırsınız. Ama bu Ģekliyle giderse okul yerleri AVM‟ye dönüĢüyor, önce bir vakfa veriliyor, 

sonra dönüyor, oradan alıp buraya bu imar tadilatı devam ediyor, önce cami kompleksi diyorlar sonra altına AVM, küçük bir dükkân 

yapalım, bir de bakıyoruz, imar bir daha tadilat yapmıĢ, orası olmuĢ kocaman AVM altı cami gibi oluyor bu sefer. Aynen böyle 

görüyoruz. Külliye diye baĢlıyor, bir bakıyoruz, altı üstü alıĢveriĢ merkezi arada bir cami var. Dolayısıyla, bunları bu Ģekl iyle yapıp 

bizim dinî duygularımızı kullanarak… Yani cami her yere yapılır, yapılmasın demiyoruz ama karĢısında belediyenin kendi arsası 

olduğu söyleniyor, ben bilmiyorum, arkadaĢlar araĢtırıp söylerlerse memnun olurum. ĠnĢallah bunlar dikkate alınır, bir daha olmaz 

diyorum. 

Reformlarla ilgili son bir Ģey Sayın Bakanım, sizinle de daha önce konuĢtuk Sayın Elvan da buradaydı, reformlardan sorumlu 

ama siz hep Sayın Babacan‟ la beraber “Yapısal reform gerekli.”  diyen ekipteydiniz, çok da eleĢtiri aldınız, acımasızca hatta bazen, 

burada biz sizi savunmak durumunda kaldık. Gerçekten de artık plandan vazgeçelim, bir an önce eyleme geçelim, bu reformları 

yapalım diyorum. Bundan sorumlu olarak size de iletmiĢ olayım Sayın Elvan‟a söylediğimizi. Gerekirse biz MHP olarak böyle bir 

reform kurulunun kurulup hızlıca ekonomik konularda yapılması gerekenleri, acil olanları en azından takvime bağlayıp bir an önce 

geçirelim diyoruz.  

Bu çerçevede tekrar saygılar sunuyorum. 

Bütçelerin hayırlı olmasını diliyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. 

Sayın Turhan. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlarımız, basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi en içten duygularımla, 

sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada bütçelerini görüĢtüğümüz kurumlar gerçekten Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli kurumlar. Ben de 

naçizane hayatımın belli bir döneminde bu kurumların bir kısmının içinde, bir kısmıyla yakın mesai iliĢkisi içerisinde çalıĢmıĢ olmaktan 

dolayı çok büyük onur duyuyorum. Hakikaten Ģu anda baĢta Sayın BaĢbakan Yardımcımız olmak üzere burada çalıĢan bütün 

arkadaĢlarımız da her türlü takdirin üzerinde bir performans ve baĢarı sergiliyorlar, kendilerini kutluyorum, bundan sonraki 

çalıĢmalarında da aynı baĢarıları devam ettirmelerini diliyorum. 

Kısa kısa önce Hazinemizle ilgili baĢlamak gerekirse...  

Değerli arkadaĢlar, gerçekten Hazinemizin ortaya koymuĢ olduğu performans her türlü takdirin üzerinde. ġimdi, burada zaman 

zaman yapılan mukayeseli değerlendirmelere bazı değerli milletvekillerinden itiraz geliyor yani bir tek yılı bir tek yılla mukayese 

etmenin sağlıklı olmadığı Ģeklinde. Doğrudur, hakikaten metodolojik olarak zaman içerisinde spesifik bir noktayı alır onu bir baĢka 

noktayla karĢılaĢtırırsanız hata yapma ihtimali vardır. Dolayısıyla, ben bu anlamda biraz daha geniĢ bir perspektiften bakarak bu 

değerlendirmeyi yapmak istedim ve tabii bir zaman serisinin kırılmasının oluĢturacağı olumsuz etkileri de nazarı dikkate alarak bir 

Markov‟un, rejim kırılması, rejim değiĢikliği olduğu zaman yani yapısal sistematiğinizde bir değiĢiklik olduğu zaman mukayeseler yine 

sağlıksız olur. Onun için Türkiye ekonomisinin özellikle sermaye hesabının tamamen dıĢarıya açıldığı Ağustos 1989‟u bir dönüm 

noktası alıp, 1990 yılından baĢlatmak suretiyle 1990‟dan 2001 krizine kadar olan -kriz hariç tutulmak suretiyle- dönem ile AK 

PARTĠ‟nin iktidarda olduğu dönemde Hazinemizin performansını bir mukayese etmeye çalıĢtım. Bunu da basitçe yaptıkları iĢleri 

itibarıyla, bir, borçlanma maliyeti, iki, ortalama borç vadesi üzerinden yaptım. Bu konuda yazmıĢ olduğum bir akademik makale de 

yayınlanmıĢ olduğu için dolayısıyla veriler var, isteyenlerle bunu paylaĢabilirim.  

Hakikaten bu rakamlara baktığınız zaman Hazinemizin AK PARTĠ iktidarında ne kadar büyük bir geliĢme kat ettiğini, 

performansını ne kadar artırdığını hemen görüyorsunuz. YaklaĢık rakamlarla -yani böyle virgülden sonra küsuruyla söylemiyorum ama 
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1990-2001 arasında krizi dıĢarıda bırakırsak- Amerikan doları cinsinden ortalama borçlanma maliyeti Hazinenin yüzde 25 civarında. 

2002‟den sonra ise Türk parasının reel olarak ve nominal olarak son derece ciddi değer kazandığı o dönemde… ġöyle bir hatırlayalım, 

1 lira 75 kuruĢlardaydı 2001‟de Türk parası, 1 lira 20 kuruĢa kadar düĢtü sonra biliyorsunuz. Yani sadece reel olarak değil -enflasyon 

farkını bir tarafa koyun- nominal olarak da değer kazanmasına rağmen dolar bazında Hazinemizin bu dönem boyunca ortalama 

borçlanma maliyeti yüzde 10 civarında. Ve bir Ģeyi daha dikkatinize sunayım ve bu da zaman zaman ifade ediliyor. ĠĢte, o dönemde 

küresel ekonomideki bolluk döneminden istifade edildiği…  

Efendim, yine geçmiĢ döneme bakacak olursanız… Mesela, 1990‟ lı yıllarda dünyada bankacılık noktasında ciddi bir sıkıntı 

oldu. Ġskandinav ülkelerinde, Ġber‟de, Amerika BirleĢik Devletleri‟nde, hepsinde problem oldu. Sonra bu problem geliĢmekte olan 

ülkelere sirayet etti. Arkası arkasına Meksika, Türkiye ciddi krizlere girdi. 1997‟de Asya krizi oldu, arkasından 1998 Rusya, Türkiye 

yine krize girdi. 2001‟de Arjantin‟ le beraber bir daha krize girdi. Yani geçmiĢ dönemde baktığınız zaman küresel ekonomide bir sıkıntı 

olduğu zaman mutlaka Türkiye en geç bir yıl sonra o sıkıntıyı derin bir Ģekilde hissediyor ve bu borç sürdürülebilirliğine il iĢkin 

endiĢeleri körüklüyor, bankacılık sistemi büyük bir stres altına giriyor ve büyük sıkıntılar yaĢanıyordu. Oysa herkesin ittifakla kabul 

edeceği üzere Büyük Buhran‟dan sonra modern iktisat tarihinin Ģahit olduğu en derin ekonomik krizin yaĢandığı 2007 ve sonrası 

dönemde -hâlâ bunun etkileri devam ediyor aslında, çıktık da diyemeyiz- hem de 2009 yılında reel ekonomi bundan çok derin bir 

Ģekilde etkilenmiĢken… Bir çeyrekte biliyorsunuz, yüzde 15‟e yakın bir daralma oldu ekonomide. Normalde geçmiĢte buna benzer 

durumlar ortaya çıktığı zaman arkası arkasına bunun bankacılık, finans sektörüne sirayet etmesi Hazinenin borç sürdürülebilirliğine 

iliĢkin endiĢelerin ortaya çıkmasını biz bekledik. Allah‟a çok Ģükür ki hakikaten ekonomi yönetimimizin basiretliliği ve 

ekonomimizdeki kırılganlıkların azalmıĢ olmasının da etkisiyle bu kriz ciddi bir hasara yol açmadan atlatıldı.  

ġu anda da geçmiĢ dönemde ortalama dokuz ay olan borçlanma vademiz yetmiĢ iki ayın üzerine çıkmıĢ durumda. Türkiye 

Cumhuriyeti Hazinesi on yıl vadeli Türk lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç ediyor. Tabii ki bunu yeterli görmüyoruz. Ġstiyoruz ki 

otuz yıla kadar çıksın bu vade çünkü ancak kendi paranız cinsinden kalıcı olarak otuz yıl vadeli borçlanabiliyorsanız finansal stresten 

kurtulmuĢ olursunuz.  

Tabii, yine Hazineyi bir husustan daha dolayı kutlamamız gerekir çünkü Uluslararası Para Fonu (IMF) içerisinde -Sayın 

BaĢbakan Yardımcımız ifade etti- kotamızın yüzde 0,95‟e yükseltilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Sanıyorum ki Amerikan 

Senatosunda da yakın zamanda bu onaylanacak. Yine bizim için iftihar meselesidir, bence Türkiye bürokrasinin yetiĢtirmiĢ olduğu en 

kıymetli değerlerden birisi eski Hazine MüsteĢarımız Sayın Ġbrahim Halil Çanakcı Beyefendi Ģu anda Türkiye‟yi temsilen IMF Ġcra 

Direktörleri Kurulunda, 20 kiĢilik icra direktörlüğü kurulunda o 20 kiĢiden birisi olarak yer alıyor ve Türkiye‟yi dünyada büyük bir 

baĢarıyla temsil ediyor. Bu da tabii, Hazinemizin son dönemde sağladığı ve Türkiye ekonomi yönetimimizin sağladığı bir performansın 

göstergesi.  

Efendim, bankacılık sektörümüze gelecek olursak, müsaade ederseniz, ben orada kısa bir anekdot anlatacağım. 2004 senesi 

Merkez Bankasına, iĢte, yeni baĢladığımız yıllar bir yatırımcı görüĢmesinde yatırımcılarla konuĢuyoruz. O dönemde de Türkiye‟ de 

önemli banka satın almaları söz konusu oluyor. Yabancı yatırımcıların birisi dedi ki: “Siz Merkez Bankası olarak buna müdahale 

etmeyi düĢünmüyor musunuz? Buradaki fiyatlar çok abartılı.”  Ben de onlara dedim ki: “Bakın, fiyatlar hiç abartılı değil -Bankacılık 

sektörümüzün varlıklarının, aktiflerinin millî gelire oranı yüzde 50 civarında o dönemde- Avrupa Birliğine yakınsama sürecinde bu 

yapısal reformları, Hükûmetimizin ilan ettiği ve izlemekte olduğu yapısal reformları biz hayata geçirdiğimiz ölçüde bu oranın 

önümüzdeki on yıl içerisinde yüzde 100‟ün üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yine, aynı Ģekilde, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli 

rakamlara düĢmesi, kamu borçlanma gereğinin azaltılmasıyla ben inanıyorum ki Türkiye ekonomisi millî gelirini de yine o on yıllık 

dönemde en az 2 katına çıkaracaktır. 2 kat millî gelir artıĢından, 2 kat nispi artıĢtan siz aslında bugün önümüzdeki on yıl içerisinde 4 

katına çıkacak bir bankacılık sektörüne yatırım yapıyorsunuz.”  Ġnanır mısınız, salondaki bazı yatırımcılar ayıp olmasın diye bunu 

saklayarak böyle müstehzi ifadelerle tebessüm ettiler. Aynı yatırımcılarla, Allah nasip etti, 2012 yılında tekrar bir araya gelmek nasip 

oldu. Bu sefer, tabii, gülme sırası bendeydi. Çünkü hem millî gelirimiz 2 kat değil, 2 katın üzerinde artmıĢtı hem de bankacılık 

sektörümüzün millî gelire oranı gerçekten yüzde 100 seviyesinin üzerine çıkmıĢtı. Tabii, bu yapılırken aynı zamanda tahsili gecikmiĢ 

alacakların artmaması, aynı zamanda sermaye yeterlilik oranımızda herhangi bir düĢüĢ yaĢanmaması, aynı zamanda bankacılık 

sektörümüzün, mesela, 2007-2008 yıllarında dünyanın en geliĢmiĢ ülkelerinde milyarlarca dolar transfer yaparak bankacılık sistemleri 

kurtarılmak zorunda kalınırken bir tek kuruĢ bile kamu kaynağı aktarılmaya ihtiyaç duyulmamıĢ olması çok büyük bir baĢarıdır. Tabii, 

biz burada ne kadar bunu figüratif Ģeylerle ifade etsek biliyorum ki bazı arkadaĢlarımız açısından bu kifayet etmez ama dünyanın en 

büyük bankası, hem de bir yıl değil, üç yıl üst üste dünyanın en büyük bankası, en baĢarılı küresel banka olarak seçilmiĢ Industrial and 

Commercial Bank of China 3 trilyon dolar aktif büyüklüğüyle gelip Türkiye‟ye yatırım yapıyorsa yine 4.500‟ün üzerinde Ģubesiyle 11 

milyonun… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Turhan, sözlerinizi tamamlamanız için ek süre veriyorum. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Çok teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – 3 trilyon dolar gelse dünyayı hoplatırız Ġbrahim. 
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ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Keza, aynı Ģekilde, dünyada 4.500‟den fazla Ģubesi, 11 milyondan fazla müĢteri 

olan Bank Intesa Türkiye‟ye geliyorsa… Bunlar tabii çok önemli geliĢmeler. Daha bu listeyi uzatabiliriz. Burada “Ayinesi iĢtir kiĢinin 

lafa bakılmaz, rütbeyi aklı Ģahsın görülür eserinde.”  diyoruz ve BDDK‟yı bu rütbeyi aklından dolayı tebrik ediyoruz. 

Efendim, bir tebriki de bence Sermaye Piyasası Kurulu BaĢkanımız ve Sermaye Piyasası Kurulumuz hak ediyor. Kendileriyle üç 

yıl boyunca birlikte çalıĢma imkânına sahip oldum. Gerçekten, sermaye piyasalarında yaĢanan yapısal dönüĢümün önemli 

mimarlarından birisidir. Normalde düzenleyici, denetleyici otoriteler genellikle değiĢim ve dönüĢüme direnç gösterirler. Hâlbuki 

Sermaye Piyasası Kurulumuz o dönemde sergilemiĢ olduğu zihin açıcı yaklaĢımı ve dünyaya açık bakıĢ açısıyla hakikaten bizim de 

önümüzü açtı. Ve bu Ģuradan belli. Yine bir rakam söyleyeceğim, bunu da ben yapmıyorum yine bir bağımsız uluslararası 

derecelendirme kuruluĢunun değerlendirmesidir: Ġstanbul uluslararası finans merkezleri arasında 72‟nci sıradaydı değerli arkadaĢlar, 

42‟nci sıraya kadar yükseldi. Bu oluyorsa keza sermaye piyasalarımızda finansal okuryazarlık anlamında Sermaye Piyasası 

Kurulumuzun yaptığı öncülük sebebiyle bu konudaki bütün uluslararası kuruluĢlar, itibara sahip kuruluĢlar gelip Ġstanbul‟da bu 

zirvelerini yapıyorlarsa, IOSCO‟da Türkiye‟nin itibarı artıyorsa bu da Sermaye Piyasası Kurulumuzun sağlamıĢ olduğu baĢarının bir 

göstergesidir. 

Sayın BaĢkan, bir daha ben sizin hoĢgörünüze sığınacağım çünkü birkaç Ģey… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – …daha ifade etmem gerekiyor. Tabii, önümüzdeki dönemde belki dikkat etmemiz 

gereken Ģunlar, Sayın BaĢkan da ifade etti: ġu anda gerçekten de Türkiye‟de finans sektöründe gerçekleĢen iĢlemlerin yüzde 85‟ i ticari 

bankacılık alanında gerçekleĢiyor. Bu güzel. Ticari bankacılık sektörümüzle hepimiz iftihar ediyoruz ancak sermaye piyasalarımızın, 

yatırım bankacılığı baĢta olmak üzere, geliĢmeye ihtiyacı olduğunu da kaydetmemiz lazım. Ben bu anlamda da Sermaye Piyasası 

Kurulumuza güveniyorum burada çok önemli bir baĢarı ortaya konacağına dair. 

Bir de, tabii, bu kaldıraçlı iĢlemler var. O kaldıraçlı iĢlemler konusunda da ben Sermaye Piyasası Kurulumuzun hakikaten 

dikkatle olaya yaklaĢtığını biliyorum. Bu da açıkçası çok fazla bir verimlilik sağlamayan… Mutlaka olması lazım yani sermaye 

piyasalarında bir çeĢni olarak bulunması gerekir belki ama daha üretken, daha verimli, daha reel iĢlemlere yönelmemiz lazım. Ben 

inanıyorum ki gerek vergi düzenlemelerinde gerek diğer düzenlemelerde bu husus nazarıdikkate alınacaktır.  

Son olarak… Birkaç husus sürekli burada dile getirildiği için benimle de alakalı olarak, onlara da ben cevap vermeden geçmek 

istemiyorum. 

ġimdi, ben yakın zamanda Sayın BaĢbakanımızla Londra‟daki toplantılara katılma imkânı buldum. Bir kere o toplantıların son 

derece baĢarılı geçtiğini ben ifade edeyim, Ģahadetime güvenirsiniz güvenmezsiniz onu da size bırakıyorum ancak ben ondan 

bahsetmeyeceğim. Özellikle, katıldığım toplantılarda sizin burada zaman zaman ifade ettiğiniz hususlarla alakalı olarak salonlarda kaç 

erkek kaç hanımefendi var diye dikkat ettim. Valla, benim gördüğüm kadarıyla, mesela, en geniĢ toplantılardan bir tanesi Goldman 

Sachs‟ la yaptığımız toplantıydı. Salonda 70‟e yakın finans yöneticisi vardı, 2 hanımefendi vardı. Bu bakımdan ben Türkiye‟yi de takdir 

ediyorum gerçekten. Hanımların tabii ki daha da sayısının artmasını istiyoruz ama… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – …finans sektöründe bütün dünyada ne yazık ki hanımların oranı biraz düĢük. 

Tabii, bu “paralel devlet yapısı”  adı verilen ihanet çetesiyle ilgili de belki birkaç husustan bahsetmek gerekir.  

Değerli milletvekilleri, bu “paralel devlet yapısı”  adı verilen ihanet çetesinin devlete, devlet geleneğine verdiği en büyük zarar, 

maalesef, görevlerini tam bir objektiflikle, tarafsızlıkla, sadece mevzuata dayalı olarak ve sıralı amirlerinden alacakları talimatlara göre 

yönetmesi, yürütmesi gereken insanların baĢka yerlerden ve baĢka sebeplerle aldıkları talimatlarla iĢ yapmaları oldu. Bunun önemli 

sonuçlarından bir tanesi de bizim bankacılık yaptığını zannettiğimiz bazı kuruluĢların maalesef bankacılık değil, baĢka iĢlerle meĢgul 

olduğunu; sermaye piyasasında faaliyet yürüttüğünü düĢündüğümüz kuruluĢların yanıltarak… Ama bakın, basit bir yanıltmadan 

bahsetmiyorum, tam bir ihanet içerisinde… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Turhan, teĢekkür ediyoruz. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Birkaç cümle… 

BAġKAN – Üçüncü defa uzattım, bu dördüncü olacak. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – …kamu görevlilerinin bir kısmının bu ihanete iĢtirak etmesiyle gerçekleĢtiğini 

biliyoruz. 

Yine, son olarak bir Ģeyi daha hatırlatarak sözlerime son vereceğim. “Son dönemde dünyada iĢler aslında çok da kötü değil ama 

biz Türkiye'de çok iyi yönetemediğimiz için böyle oluyor.”  gibi bir ifade oldu. Euro ve doların -herhâlde bunun bizimle bir alakası yok- 

tarihsel ortalamalarının 2 katında volatilitesi son bir yıl içerisinde. Bir de Hicks endeksi var biliyorsunuz, o da küresel volatiliteyi 

gösteriyor. O da uzun dönem tarihsel ortalamalarının 2,5 katı üstünde.  

Değerli milletvekilleri, dünyada bir sorun olduğunu bilelim. Bu sorunlara rağmen Türkiye ekonomisi ben inanıyorum ki bu 

değerli yöneticilerin elinde son derece baĢarılı bir Ģekilde yönetilecektir. Kendilerine baĢarılarının devamını diliyorum, bütçemizin 

hayırlı olmasını diliyorum.  
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Sayın Günal‟a Ģahsıma yapmıĢ olduğu sataĢmayla ilgili cevap verme hakkım saklı olmak kaydıyla saygılarımı sunuyor, hepinizi 

selamlıyorum. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir yer eksik kaldı, paralelciler ne yapmıĢ anlayamadım yani? 

BAġKAN – Oturuma saat 20.30‟a kadar ara veriyorum. 

 

Kapanma Saati: 19.39 
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ALTINCI  OTURUM 

Açılma Saati: 20.35 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

(Oturum, Başkan Vekili İbrahim Mustafa Turhan tarafından açıldı) 

 

 

 

BAġKAN – Değerli milletvekilleri, 14‟üncü BirleĢimin Altıncı Oturumunu açıyorum. 

Gündemimizde Hazine MüsteĢarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu bütçe, kesin 

hesap ve SayıĢtay raporları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu SayıĢtay raporları bulunuyor 

malumunuz olduğu veçhile.  

GörüĢmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Çam, buyurunuz efendim. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun saygıdeğer üyeleri, Sayın BaĢbakan Yardımcım, kamu 

kurum ve kuruluĢlarının çok değerli temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hazine MüsteĢarlığının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun bütçe, kesin hesap ve 

SayıĢtay raporları ile Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu‟nun SayıĢtay raporlarını görüĢüyoruz. 

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz tüm kurumlara ve kuruluĢlara.  

Bu kuruluĢların Türkiye'nin ekonomi politikalarının oluĢturulması ve uygulanmasında üstlendikleri görevlerin önemi kuĢkusuz 

yadsınamaz. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye, 2001 ekonomik krizine geldiğinde, ekonominin yönetimiyle ilgili olarak önemli bir tespitte bulunuldu. 

Denildi ki: “Türkiye'de ekonomi yönetiminin siyasetle bu kadar iç içe olması ekonominin popülist politikalara kurban edilmesi 

sonucunu doğuruyor.”  

Bu tespitten yola çıkılarak, bağımsız denetleyici ve düzenleyici kuruluĢlar gündemimize geldi. SPK bu tespitten önce de vardı 

ama örneğin BDDK, TMSF gibi kuruluĢlar 1990‟ lı yılların krizlerinden sonra gündemimize geldi. Merkez Bankasının bağımsızlığı yine 

bu dönemde oldu. BaĢka alanlardaki düzenleyici ve denetleyici bağımsız kurul ve kuruluĢlar bu amaçla kuruldu. Devletin, siyasi 

etkilerden uzak ve bağımsız bir Ģekilde piyasaları düzenleme ve denetlemesinin olumlu etkilerini 2001 krizinden sonra yaĢadık. Ancak 

bugün geldiğimiz noktada bu kurum ve kuruluĢların bağımsızlığından ve siyasi etkiden uzak kaldığından söz edemiyoruz ne yazık ki. 

KonuĢmama, hepsini ilgilendirdiği ve bütün bu kuruluĢların yöneticilerinin bir arada bulunması fırsatını değerlendirerek güncel 

bir konuyla da baĢlamak istiyorum. Biliyorsunuz, geçmiĢte Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye ağzına geleni söyledikten sonra çark edip 

CumhurbaĢkanlığı BaĢdanıĢmanlığına kadar yükselmiĢ Yiğit Bulut isimli danıĢman, TRT'nin yani devlet televizyonunun bir kanalında 

ĠĢ Bankası hisselerine Hazinenin el koyması gerektiğini söyledi. Bu sözlerden sonra borsada ĠĢ Bankası hisse senetlerinin fiyatları dibe 

indi. 

Burada hesapları görüĢülen ve konuyla doğrudan ilgisi olan kurumların hiçbirinden ama hiçbirinden bu düĢündürücü 

açıklamalarla ilgili olarak herhangi bir itiraz, herhangi bir açıklama gelmedi. Bir anda bu kurumlar sessizliğe ne yazık ki büründü. 

BaĢbakan Yardımcısı olarak Sayın Bakan, size sormak istiyorum: Hükûmetinizin böyle bir çalıĢması, düĢüncesi var mı? ĠĢ Bankasını 

Hazineye devretmek gibi bir giriĢimde bulunacak mısınız? Bulunmayacaksanız sözünü ettiğimiz danıĢmanın sözleriyle ilgili olarak 

Hükûmetinizin görüĢü nedir, bunu da burada duymak ve öğrenmek isteriz. 

BDDK'ya soruyorum: ĠĢ Bankasına el koymak gibi bir giriĢiminiz var mı, gündeminize böyle bir konu geldi mi? Sermaye 

Piyasası Kuruluna sormak istiyorum: Yiğit Bulut isimli danıĢman bu açıklamayı yaptıktan sonra ĠĢ Bankası hisselerinde spekülatif fiyat 

iniĢ-çıkıĢları yaĢandı. Bu olayla ilgili olarak bir soruĢturma açtınız mı, bir araĢtırma baĢlattınız mı? Yiğit Bulut bu açıklamayı 

yapmadan önce kimlerin ĠĢ Bankası hissesi sattığını, açıklamadan sonra fiyatlar düĢünce kimlerin ĠĢ Bankası hissesi satın aldığını 

araĢtırdınız mı? SoruĢturma yaptıysanız sonuçlarını bizimle paylaĢır mısınız? 

Bu açıklamayı yapan danıĢmanın, geçmiĢteki yazılarından borsa yatırımcıları arasında bir çevresi olduğunu da biliyoruz. Bu 

danıĢmanın, bu çevresindekilerin, birlikte çalıĢtığı kiĢilerin ve yakınlarının borsadaki hareketlerini soruĢturdunuz mu? SoruĢturmayı 

düĢünüyor musunuz? Bu açıklamalardan önce ve sonra kim para kaybetmiĢ, kim kazanmıĢ, bunlarla ilgili bir tespitiniz, bir araĢtırmanız, 

herhangi bir bulgunuz var mı? 

Benden önce Sayın Bakan Zekeriya Temizel, Bankacılık Kanunu‟nun 174‟üncü ve 5187 sayılı Basın Kanunu‟nun ve yine 

Bankacılık Kanunu‟nun 158‟ inci maddeleriyle ilgili çok net bir açıklamayı burada gerçekleĢtirdi. Bu çerçevede, bu açıklamayı yapan 

baĢdanıĢmana bu maddeler çerçevesi üzerine Bankacılık Yasası‟nın bu maddeleri uyarınca herhangi bir soruĢturma açılmıĢ mıdır? 

AçılmıĢsa sonucu ne olmuĢtur? AçılmamıĢsa, açmayı düĢünüyor musunuz? Bunu ilgili ve yetkili arkadaĢlardan duymak ve iĢitmek 
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istiyorum. Eğer, sorduğum bu araĢtırma ve soruĢturmalar açılmamıĢsa iki olasılık akla geliyor. Bunlardan ilki: Bu danıĢmanın 

dokunulmazlığı var. Ġkinci olasılıksa: Bu danıĢmanın söylediklerini ciddiye almıyorsunuz. Her iki durumda vahim bence. Kimlerin 

dokunulmazlığı olduğu Anayasa'da yazılı. CumhurbaĢkanı baĢdanıĢmanlarının böyle bir dokunulmazlığı olduğu orada yazmıyor. 

Ġsminin önünde "CumhurbaĢkanı Ekonomi BaĢdanıĢmanı" yazan bir ismin söylediklerinin ciddiye alınmaması da vahim. Koskoca 

CumhurbaĢkanı bu adamın söylediklerini ciddiye alıyor ya da siz almıyorsunuz. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz?  

Eğer BDDK, SPK gibi bağımsız olması gereken kurumlar böylesine sorumsuz ve spekülasyona açık, açıkça suç olan bir 

durumla ilgili olarak harekete geçemiyor, soruĢturma açamıyorsa, ekonominin yönetimi susup köĢesinde oturup olanları sessizce 

seyrediyorsa bence durumumuz son derece vahim, son derece kötü bir durumda olduğumuzun da açık bir göstergesidir. Bu ülkenin ne 

kurumlarına ne yöneticilerine ne kanunlarına ne de hukukuna saygı kalmamıĢ demektir.  

BDDK, SPK, Merkez Bankası, TMSF gibi kurumların bağımsız kurumlar hâline getirilmesinin temel gerekçesi “Ekonomik 

karar alma birimlerini siyasetçilerin etkisinden uzak tutmak." olarak gösteriliyordu. Az önce anlattığım ve birçok benzeri de geçmiĢte 

yaĢanan örnekler bu kurumların bağımsızlığından artık söz etmenin mümkün olmadığını da açık bir Ģekilde bize göstermektedir. 

Aynı olay Bank Asyaya el konulmasında da yaĢandı. Önce, dönemin BaĢbakanı “Bu bankaya el koyun.”  anlamına gelen Ģeyler 

söyledi, arkasından bir buçuk yıla yakın bir süre "Ha bugün ha yarın Bank Asyaya el konuldu el konulacak" denilip duruldu, “BDDK'ya 

Ģöyle baskı yapılıyor, böyle baskı yapılıyor.”  diye haberler yayıldı, sonunda o dönemin BDDK BaĢkanı rahmetli oldu, hayatını kaybetti.  

Bu iki örnek bile özel olarak Türkiye ekonomisinin genel olarak da Türkiye'nin nasıl kötü yönetildiğinin çok açık kanıtıdır. Bu 

kuruluĢların bağımsızlığı kâğıt üzerinde bile ne yazık ki kalmamıĢtır. Bu kuruluĢlar siyasi etkiye sonuna kadar açık hâldedir ve Ģimdiye 

kadar yaptıklarıyla Türkiye ekonomisinin gereklerinden çok, belli bir çevrenin istek ve görüĢlerine göre hareket etmiĢlerdir. Örneğin, 

TMSF, geçtiğimiz yıllar boyunca -bir arkadaĢın dediği gibi- “Recep Tayyip Erdoğan'a medya satın alma fonu" gibi çalıĢmıĢtır. TMSF, 

mevduat sigortası değil, çeĢitli nedenlerle el koyduğu gazete, televizyon ve benzeri medya kuruluĢlarını yandaĢ hâle getirmenin 

sigortası olarak iĢlev görmüĢtür âdeta. Ne yazık ki bu kuruluĢlar bugün ilk kuruldukları amaçtan oldukça uzaklaĢmıĢ konumda ve 

görüntüdedir.  

Temel görevi fiyat istikrarını sağlamak olan, daha açıkçası, cebimizdeki paranın satın alma gücünü koruması gereken Merkez 

Bankası bile bir yerlerden icazet alamadığı için bağımsız bir para politikası uygulayamamaktadır. Bu yüzden de Merkez Bankası 

yıllardır enflasyon hedefini ıskalamaktadır, teğet geçmektedir. Mesela, enflasyon, 2011 yılında hedefin yüzde 89, 2012 yılında yüzde 

24, 2013 yılında yüzde 48, 2014 yılında yüzde 64, 2015 yılındaysa yüzde 76 üzerine çıktı. Merkez Bankası son beĢ yıldır enflasyon 

hedefini gerçekleĢtiremiyor. 2016 yılında yüzde 5 enflasyon hedeflenmesine rağmen, Hükûmet, enflasyonun yüzde 7,5 olacağını 

söylüyor yani Ģimdiden hedef yüzde 50 oranında ĢaĢmıĢ durumda. Dünyada enflasyonun neredeyse kalmadığı bir dönemde, Türkiye, 

yüzde 10'a yakın bir enflasyon ortamında debelenip durmaktadır arkadaĢlar. Bu baĢarısızlığının tek sorumlusu elbette Merkez Bankası 

değildir. Merkez Bankasının bağımsızlığını hiçe sayanlar da, bağımsız bir para politikası izlenmesini engelleyenler de, bu alandaki 

bağımsızlığı vatan hainliği olarak görenler de sorumludur. ArkadaĢlar, enflasyon vatandaĢın satın alma gücünün erimesine yol açar. 

Varlıklı kesimler satın alma güçlerini enflasyona karĢı bir Ģekilde koruyabilir ancak dar ve sabit gelirli vatandaĢın böyle bir Ģansı 

bulunmuyor. Günü kurtarmak için Merkez Bankasına baskı yapan siyasetçiler halkın cebindeki parayla oynuyorlar. Yasanın kendilerine 

sağladığı yetkiyi ve bağımsızlığı kullanmayıp baĢkalarına devreden yöneticilerin de aynı suça ortak olduklarını söylememiz gerekir. Bu 

kuruluĢların ekonomiyle ilgili karar alma süreçlerinde yönetimde önemli bir yerleri olduğunu vurgulamamıza gerek yok. Türkiye 

ekonomisinin son dört yıldır yerinde saymasında, diğer bir ifadeyle patinaj yapmasında, bağımsız olması gereken bu kurum ve 

kuruluĢların bağımsızlığına yeterince sahip çıkmamaların önemli bir rolü bulunmaktadır. Türkiye'nin giderek kurum ve kurallar ülkesi 

olmaktan çıkıp, kudretli birine yakın kiĢilerin sabahtan akĢama aklına geleni söylediği ve yaptırdığı bir ülke olmaya doğru hızla gittiğini 

ibretle izliyoruz.  

Bu olanlara bakınca; Türkiye ekonomisinin büyüme dinamizmini kaybetmiĢ olmasını, son dört yıllık dönemde yıllık ortalama 

büyümenin yüzde 3'e kadar inmiĢ olmasını, millî gelirinin son üç yılda 100 milyar dolara yakın azalmıĢ olmasını, kiĢi baĢına düĢen 

gelirin 8 bin dolarlara doğru hızla geriliyor olmasını, Türk parasının son bir yılda yüzde 30 civarında değer kaybetmiĢ olmasını, Türk 

parasının değer kaybına rağmen ihracatın azalıyor olmasını, iĢsizliğin yüzde 10'lu oranlardan aĢağı inmemesini ve ekonomide Ģimdi 

sayamayacağımız onlarca olumsuzluğu yadırgamamak gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Çam, sözlerinizi tamamlamanız için süre veriyorum.  

Buyurun.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) - Türkiye'nin borç yönetimini Hazine MüsteĢarlığı yapmaktadır. Dünyada faizin neredeyse kalmadığı bir 

dönemde Türkiye'nin dünyanın en yüksek faizini ödeyen ülkelerinden biri olmaya devam etmesinin altında da Türkiye ekonomisinin 

yönetilmemesi yatıyor. Türkiye'de devletin ödediği faizin millî gelire, bütçe harcamalarına ve benzeri büyüklüklere göre oranı azaldı 

ama miktar olarak hala 55 milyar lira civarında faiz ödemeye devam ediyor.  

Türkiye dıĢ borç konusunda da o ölçüde bir olumsuzluğa doğru gidiyor. Türkiye, Eylül 2015 itibariyle 406 milyar dolara yakın 

bir dıĢ borç stokuyla karĢı karĢıya bulunuyor. DıĢ borç stokunun millî gelire oranı yüzde 55'e yaklaĢmıĢ bulunuyor. Özellikle, özel 

sektörün yüksek düzeydeki dıĢ borcu ve döviz açığının Türkiye ekonomisi açısından önemli bir kırılganlık oluĢturduğu açık ve nettir. 
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Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan, özellikle burada size Ģunu söylemek istiyorum: Geçtiğimiz yıl ve daha 

önceki yıllar Maliye Bakanı olarak burada bulundunuz. Geçen yıl bütçeyi yine sizinle burada yaptık. Geçen yıl yaptığımız bütçede 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına Meclis 5 milyar 753 milyon liralık bir bütçe vermiĢ ve siz “Bu ödenek size fazla." demiĢsiniz, 2 milyar 178 

milyon lirasını kesip 3 milyar 564 milyon liraya indirmiĢsiniz. Sonuçta, Diyanet iĢleri BaĢkanlığı 6 milyar 37 milyon lira harcamıĢ yani 

sizin Maliye Bakanı olarak fazla bulduğunuz baĢlangıçtaki ödeneğe göre 300 milyon lira fazla harcanmıĢ Sayın Bakan. 

Ġkincisi: Yine, Millî Eğitim Bakanlığına bütçeden 62 milyar liralık ödenek verilmiĢ. Maliye Bakanı olarak sizler “Bu size 

fazladır. demiĢsiniz, 16 milyar 917 milyon lirasını kesmiĢsiniz, “Sana 45 milyar lira yeter.”  demiĢsiniz ama yıl sonunda Mill î Eğitim 

Bakanı yine 62 milyar 218 milyon lira fiilen harcamıĢ. Yani baĢlangıçtaki tutara yakın. 

Ġki örnek vererek bitiriyorum.  

Üçüncüsü: Yine UlaĢtırma Bakanlığında. UlaĢtırma Bakanlığına baĢlangıçta 13 milyar 855 milyon lira ödenek vermiĢsiniz, 

verdik, geçen yıl burada, bütçede. Bu kadar ödeneği de Maliye Bakanı olarak siz 2015 yılında veriyorsunuz ve toplam 26 milyar lira 

harcamıĢ UlaĢtırma Bakanlığı arkadaĢlar.  

Peki, nasıl oluyor bu? Millî Savunma Bakanlığında da ona benzer bir uygulama var. Bunların totalinde, özet olarak, Maliye 

Bakanı olarak siz Meclisten geçen 2015 bütçesinden geçen yıl 30 milyar 386 milyon liralık ödeneği iptal etmiĢ, yerine 51 milyar liralık 

yeni ödenek eklemiĢsiniz Sayın Bakan. O zaman, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçmeyen bu 

ödenekleri bize nasıl izah edeceksiniz, nasıl anlatacaksınız? Bunları da sizden duymak istiyorum.  

Sözlerime son verirken, bütün olumsuzluklarına rağmen 2016 yılı bütçesinin ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz, sabrınız 

için de hepinize çok teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Çam.  

Sayın Usta, siz konuĢacaksınız sanırım değil mi?  

ERHAN USTA (Samsun) – Evet.  

BAġKAN – Sayın Usta, buyurun efendim, süreniz on dakikadır.  

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın BaĢkan, Sayın BaĢbakan Yardımcım, çok değerli mesai arkadaĢlarım -buradaki arkadaĢların önemli bir kısmıyla çok uzun 

dönem bizim mesaimiz oldu- ve değerli basın mensupları; hepiniz hoĢ geldiniz, hepinizi saygıyla selamlarım.  

BDDK da var burada tabii, BDDK bütçesi de var. Bu arada kaybettiğimiz eski BDDK BaĢkanımız, Mülkiyeden de arkadaĢımız 

Mukim Öztekin‟ i de rahmetle anıyorum.  

BAġKAN – Çok affedersiniz Sayın Usta. Ġsterseniz bunu Komisyon olarak tekrar edelim, hakikaten Türkiye bürokrasisinin 

yetiĢtirmiĢ olduğu en kıymetli, en nezih, en temiz bürokrat arkadaĢlarımızdan Mukim Bey‟ i biz de rahmetle analım. Cenab-ı Allah 

inĢallah kabrini nur, makamını cennet, derecesini ali eylesin.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – BDDK BaĢkanıydı değil mi?  

BAġKAN – BDDK BaĢkanımızdı.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ama neden? ĠĢte bu spekülasyonlardan dolayı. Bankalara el konuldu, odur budur, adamı sonunda 

öldürdünüz.  

BAġKAN – Buyurun siz devam edin.  

ERHAN USTA (Samsun) – Tabii, Sayın BaĢbakan Yardımcısıyla biz uzun dönem birlikte de çalıĢtık biz bürokrat olarak, o 

siyasetçi olarak. Mülkiyeden de yine Sayın BaĢbakan Yardımcısı da bizim dönem arkadaĢımız, öyle de bir dostluğumuz var. Tabii, 

bütün bunlar benim burada eleĢtiri yapmama engel değil. Cavit Bey‟ le de Hazine MüsteĢarlığında beraber uzman yardımcısı olarak da 

çalıĢtık, amirimiz oldu, genel müdürümüz oldu, daire baĢkanı oldum onun, daha sonra beraber çok çalıĢmalarımız oldu. Vahdettin Bey 

yine Mülkiyeden arkadaĢımız. Ama, tabii eleĢtirilerimizi yapacağız.  

ġimdi, önce Sayın Bakana tabii Ģunu, yani… 

BAġKAN – Biraz torpil yaparsınız ona herhâlde.  

ERHAN USTA (Samsun) – Tabii, tabii, bir miktar olacak. En azından Maliye Bakanlığına yaptığımız kadar yapmayacağız. 

ġimdi, tabii bu 2002 hastalığı… 

BAġKAN – Bakın, Sayın Ağbal‟ la aranızda özel bir Ģey yok değil mi? 

ERHAN USTA (Samsun) – Yok.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, onu bir kapat da o Süreyya Sadi Bilgiç hastalığı oldu vallahi.  

ERHAN USTA (Samsun) – Ya, keĢke bu 2002 atıflarını yapmasaydın Sayın BaĢbakan Yardımcım. Yani, bunlara hakikaten 

sizin ihtiyacınız yok. Madem oraya atıf yapıldı, bir miktar o zaman azıcık bir geriye gitmemiz lazım. Sayın Ġbrahim Turhan‟ ın da 

söylediği o Ģeyi ben söylüyorum. 2 tane noktayı birbiriyle ele alıp böyle mukayese yapmak yanıltıcı olur, cılızdır yani bu iĢi bilenlerin 

biraz daha o zaman analiz yapması lazım.  

Türkiye kamu maliyesi açısından, 1990‟ lı yıllar Türkiye açısından çok kötüydü; büyüme açısından o kadar değil, birazdan onları 

söyleyeceğim ama kamu maliyesi açısından kötüydü. 1999 yılında biliyorsunuz iĢte nisan ayındaydı zannediyorum, seçim sonrası bir 

hükûmet kuruldu. Hemen haziran ayında Bankacılık Kanunu geçirildi Meclisten. Birazdan o yüzden, BDDK BaĢkanının konuĢmasına 
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atıfta bulunacağım yani orada eleĢtireceğim bir nokta var. Daha sonra aslında, en büyük depremin hemen sonrasında Sosyal Güvenlik 

Yasası‟nı geçirdi. Ve bununla ilgili olarak iĢte ben bunu geçen Genel Kurulda anlatırken “ ĠĢte siz Ģöyle yaptınız, böyle yaptınız.”  Yahu 

nisanda hükûmet olmuĢ birisi haziran ayında Bankacılık Yasası‟nı elden geçiriyorsa, Bankacılık Yasası‟na reform yapmak ihtiyacı 

hissediyorsa iki ayda mı bozdu da, kendi bozduğunu mu yapıyor? Yani bozulmuĢu, ülkenin ihtiyacını yapıyor; ülkede nihayetinde bir 

süreklilik vardır. Dolayısıyla, Türkiye 1999 Aralığından itibaren IMF‟yle bir program uygulamaya baĢladı ve program 2008‟ in 

Mayısına kadar devam etti. ġöyle veya böyle, beğeniriz beğenmeyiz ama Türkiye bu dönemde özellikle 57‟ inci Hükûmet döneminde, 

bunu bir defa ne olursa olsun, hakkı teslim etmek lazım, ciddi reformlar yaptı. O reformların etkisiyle… Arada bir 2001 krizi, sürat 

yapıyordu, süratle kriz oldu, kaza oldu, onlar falan Ģey değil. Ama, hemen krizden çıktı. Bakın, bugün krizden çıkamıyor Türkiye 

ekonomisi, onu birazdan konuĢacağız.  

ġimdi, ciddi reformlar yaptı. O reformların etkisiyle, küresel olumlu havayla ve iĢte o gün gelmiĢ olan, koalisyondan sonra gelen 

tek baĢına güçlü bir iktidarın etkisiyle Türkiye 2007‟ye kadar özellikle kamu maliyesi alanında güzel iĢler yaptı, mükemmel iĢler yaptı; 

birçok meseleyi düzelttik. Ama, iĢte, o zaman o dönemlerde bizim ekonomi politikalarımızı değiĢtirmemiz gerekiyordu. Maalesef, o 

değiĢikliği Türkiye beceremedi. Beceremediği için de bugün Türkiye ekonomisi geldi tıkandı. Yani, bizim artık 2006, 2007‟den sonra, 

küresel krizle alakalı değil bu dediklerim, o da ayrı bir olay, ama 2007 sonrasında daha böyle kamu maliyesi ağırlıklı olmaktan ziyade 

daha reel sektörü öne çıkaracak, sektörel politikalara daha fazla eğileceğimiz, hatta mikro politikalara daha fazla eğileceğimiz bir 

ekonomi anlayıĢına geçmemiz gerekiyordu, onları yapamadık. Onları yapamadığımız için ve orada oluĢturduğumuz, o sıkı maliye 

politikasıyla oluĢturduğumuz mali alanı faydalı bir Ģekilde, yani toplumun bir kesimine vermek tamam ama ekonomiyi sürekli olarak 

büyütecek anlamda kullanamadığımız için Türkiye ekonomisi sonrasında geldi tıkandı. Bugün baktığımız noktada iĢte, imalat sanayinin 

millî gelir içerisindeki payı düĢüyor, üretimi, teknoloji seviyesi düĢüyor, ancak büyümeyi düĢürerek birtakım makroihtiyati tedbirlerle 

cari açığı belli bir yerde tutabiliyorsunuz. Ama, onun haricinde “Biz yeniden büyümeyi artıralım.”  dediğimizde, biraz daha iĢte petrol 

fiyatları azıcık yukarıya çıkmaya baĢladığında cari açığımız tekrar artacaktır. Yatırım yapmıyor Türkiye. Ve Ģu anda yanımda onun 

rakamları yok ama son 14 çeyreğe baktığımızda sadece 4 tane artı var bildiğim kadarıyla özel sektör makine, tesisat yatırımlarında. 

Yani, özel sektörün makine tesisat yatırımı yapmadığı bir ekonomide üretim kapasitesini artırma imkânınız olmaz. Dolayısıyla, bizim 

2007, 2008 sonrası maliye politikamızı da daha çok makro ve az önceki söylediğim yani büyümeyi ve sektörel öncelikleri hedefleyecek 

Ģekilde kurgulamamız lazımdı, maalesef onu yapamadık. Onu yapamadığımız için ne oldu?  

Az önce Ġbrahim Bey 1990‟ lı yıllarla ilgili bir mukayese yaptı, aynı mukayeseyi ben de yapmak istiyorum: ġimdi, emsal ülkeler 

nedir? GeliĢmekte olan ülkelerdir. 1990-2002 döneminde bizim emsal ülkelerle, geliĢmekte olan ülkelerle büyüme farkımız sadece 

0,4‟müĢ yani oradaki on iki yıl içerisinde. Daha sonraki 2003-2007 döneminde geliĢmekte olan ülkelerle büyüme farkımız 0,7‟ye 

çıkmıĢ. Tamam, biraz bozulmuĢ ama o yüksek büyümelerde biz de onları takip etmiĢiz. Ama, 2008-2014 döneminde emsal ülkelerle 

büyüme farkımız 2,3‟e çıkıyor arkadaĢlar. Yani, o beğenmediğimiz 1990‟ lı yıllarda bile 0,4 olan büyüme farkı 2,3‟e çıkıyor. ĠĢte, az 

önceki ifade ettiğim o Ģeyleri, 2008 sonrasındayken o dönüĢümü gerçekleĢtiremediğimiz için Türkiye ekonomisi büyümede geliĢmekte 

olan ülkeler ortalamasının çok altında kaldı. Ha, burada Ģimdi Sayın Bakan “ ĠĢte, Çin‟ i, Hindistan‟ ı alalım…” Niçin Çin‟ i, Hindistan‟ ı 

dıĢarı alıyoruz? Yani o zaman Rusya‟yı alalım Ģimdi, Rusya negatif. Brezilya, Ģu bu falan değil yani. Nedir? Bu, bir pakettir, geliĢmekte 

olan ülkeler… Yani eksi olanları dıĢarı alırsak çok daha farklı Ģeylerle karĢılaĢırız, onun çok bir rasyonel temelinin olduğunu 

düĢünmüyorum.  

ġimdi, bu reform meselesi o yüzden çok önemlidir Sayın BaĢbakan Yardımcım. Yani, “Reform yapalım.”  diyoruz… Mesela, 

2013‟ün Haziran ayında biz Meclisten Onuncu Kalkınma Planı‟nı geçirdik hep beraber. O günden bugüne bu 25 tane öncelikli dönüĢüm 

programı… Biliyorsunuz bunların ben birçoğunun da koordinasyonunu yaptım yani iĢin bürokratik manada da mimarlarından bir 

tanesiyim. Yani, iki buçuk yıldır konuĢmaktan artık reformların hiçbir Ģeyi kalmadı, hiçbir orijinalitesi falan da kalmadı yani içleri 

boĢaldı konuĢa konuĢa. Artık bunları hayata geçirme vakti. Yani, sadece aynı Ģeyi defalarca açıkladık. Yani, Meclisten kalkınma planı 

çıktığında açıkladık, tekrar açıkladık, tekrar açıkladık. En son iĢte Sayın BaĢbakan 64‟üncü Hükûmetin 2016 yılı Eylem Planı diye bir 

kısmını tekrar açıkladı. Artık bunları bir hayata geçirmek lazım. Orada özellikle ekonominin önünü açacak iĢleri hayata geçirmek 

lazım. Orada topluma taahhüt edilen kamu maliyesine yük getirecek iĢler öncelikle hayata geçiriliyor. Bu da ayrı bir sıkıntı.  

ġimdi, bir yandan siz dıĢarıda reform açıklıyorsunuz, bir yandan biz burada kanun yaparken -“Biz”  derken tabii, muhatabı 

bunun ben değilim bir muhalefet milletvekili olarak- o reformlara aykırı iĢler yapıyoruz. Ben bunu geçen Genel Kurulda da anlattım. 

Mesela, dâhilde iĢleme rejimini düzelteceğiz diye 5 tane döküm aldık; kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık program, ithalata 

bağlılığın azaltılması programı ve en son 64‟üncü Hükûmetin 2016 yılı Eylem Programı‟nda açıklamıĢız “Dâhilde iĢleme rejimini Ģöyle 

düzelteceğim, böyle düzelteceğim.”  diye. Dâhilde iĢleme rejimini beĢ yıl uzatan torba kanun buradan geçti gitti bütün feryatlarımıza 

rağmen. Yani, burada bir gariplik var, onu da nasıl izah edersiniz kendinize bilmiyorum.  

ġimdi, Sayın BaĢbakan Yardımcısı, Türkiye uzun vadeli hedeflerinden hızla uzaklaĢıyor. Çok geriye gitmiyorum, kalkınma 

planında biz 2018 yılı için 1,3 trilyon dolar millî gelir hedeflemiĢiz, Ģu anda en son açıkladığımız orta vadeli programda millî gelir 

hedefimiz 800 küsur. 0,8 trilyon dolar yazmıĢım da tam rakamını söyleyelim, 854 milyar dolar. 1,3 trilyon dolarlık bir Ģeyi iki buçuk, 

üç yılda revize ettiğimiz Ģeye bakın. KiĢi baĢı gelir hedefimiz orada 16 bin dolardı fakat Ģimdi en son orta vadeli programda 10.600 

dolar. Ġhracat 277 milyar dolardı planda, 2018 hedeflerini söylüyorum, Ģu anda 192,5 milyar dolar. Hepsinde yüzde 50‟ye yakın sapma 
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var. ĠĢsizlik oranı 6,4 planda. 7,2 de, seri kıyılmasını, seri düzeltmesini yaparsak 6,4, Ģimdi 9,6. Fakat, kusura bakmasın kimse ama Ģu 

2023 veya 500 milyar dolar veya 25 bin dolar yalanından da bir türlü vazgeçilmiyor. Bana birisi izah etsin, bu rakamlarla 500 milyar 

dolara biz nasıl varacağız? Yani, siz bazını 70 milyar dolar aĢağı çektiğiniz bir ihracatta -6 bin dolar- 16 bin dolardan 10 bin dolara 

düĢürdüğünüz bir kiĢi baĢı gelirde 25 bin doları nasıl bulacaksınız? Niye bu toplum kandırılıyor? Hâlâ bakıyorsunuz seçim 

beyannamesinde, Hükûmet programında Sayın BaĢbakanın sayın bakana… Mesela, sizin ağzınızdan duymadım. ĠĢi bilen söylemiyor 

bunu. Ama, diğerlerinin de biraz dikkat etmesi lazım. Nihayetinde o topluma karĢı bir sorumluluğumuz var. Yani, Türkiye 2023 

hedeflerinden hızla uzaklaĢmakta. 2008‟de yakaladığımız millî gelirin bugün bin dolar altında, nominal olarak bin dolar altındayız. Reel 

olarak arkadaĢlar hesap etsin, mesela Hazineciler hemen bize hesap edebilirler. 2008‟de 10.444 dolar olan kiĢi baĢı millî gel ire Ģimdi 

2015‟ te 9.286 dolar diyoruz nominal olarak. Dolarda da enflasyon… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum efendim. 

Buyurun lütfen. 

ERHAN USTA (Samsun) – ġimdi, biraz bütçeye doğru gelelim. Tabii, konuĢacak çok konu var, hepsinden birazcık birazcık 

konuĢacağız. 

ġimdi, Sayın Bakan, bu bütçenin oturduğu makroekonomik çerçevenin tutarsız olduğunu düĢünüyorum. Büyüme 4,5, bu 

gerçekleĢtirilemeyecek bir Ģey değil ama tabii burada Ģunu görmemiz lazım: Türkiye 2015 yılında petrol fiyatlarının düĢüĢünden ciddi 

bir büyüme etkisi oluĢturdu. Bu büyüme etkisini 2016‟da bir daha görmeyeceğiz. ġimdi büyüme 4,5 diyoruz, diğer taraftan cari açığa 

3,9 diyoruz, enflasyona 7,5 diyoruz. Enflasyon da… Biliyorsunuz, yani burada Merkez Bankası BaĢkanı da geldi açıkladı, asgari 

ücretin sadece enflasyona 2016 yılında katkısı 1,5 puan olacak. E, tütün zamlarının 0,7 puan katkısı var. Bu Ģartlar altında enflasyonu 

nasıl 7,5‟ ta tutacaksınız, ben bilmiyorum. 4,5‟ luk büyüme de bir talep artıĢı demektir. E, kura 3 diyoruz. Yani bunların kendi içlerinde 

bir Ģey var. Yani eğer hakikaten kur 3‟ te kalacaksa o zaman bizim cari açığımız 3,9‟da filan kalmaz. Yani dolar kuruna 3 lira diyoruz, 

değil mi? 2,99 küsur diye devam ediyor 2016 yılı için. Yani dolar kuru 3 lirada kalacaksa… Bugün 3 liranın üzerinde. Ha, ben Ģunu 

iddia etmiyorum bu daha sonra aĢağıya gelmez diye. AĢağı gelir ama bunu aĢağıya getirecek faktörler diğer Ģeylerin tutturması… 

BAġKAN – Sayın Usta, 2,9715 lira, bu arada kur bilgisini arz edeyim size. 

ERHAN USTA (Samsun) – Ne zaman o? 

BAġKAN – Bugün. 

ERHAN USTA (Samsun) – Tamam, fark etmez. Yarın 3,05 olur o. Uzun süredir 3‟ün üzerinde gidiyor. Ben de onu söylüyorum 

zaten. Ben bu 3‟ün üzerindeyken de zaten onu söylüyordum yani kur 3‟ün altına gelmez değil ama kuru 3‟ün altına getirecek faktörler 

sizin diğer hedeflerinizi tutturmanıza da engel olur. Özel yatırımların yüzde 8 artacağı öngörülüyor. Bunlar birbirleriyle çok tutarlı olan 

Ģeyler değil. Dolayısıyla, tabii, önümüzde FED‟ in… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Usta, sözlerinizi tamamlamanız için tekrar ilave süre veriyorum. 

Buyurun lütfen. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

FED kararlarının, bu yıl alınacak kararların büyüme üzerinde olumsuz etkisi olacak. Dediğim gibi petrol fiyatlarının da tekrar o 

olumlu etkisini, o düĢüĢ etkisini 2016 yılında göremeyeceğiz. Daha da düĢecek diye bir varsayımınız varsa onu bilmiyorum ama Orta 

Vadeli Program‟da öyle bir varsayım yok. 

ġimdi, Sayın Bakanım, ben mali disiplinin kalmadığına inanıyorum. ġunun için söylüyorum bunu: ġimdi, 2015 yılı iĢte yeni 

bitti, 472,9 milyar TL‟ lik bütçe harcaması öngörmüĢüz, 506 milyar TL olmuĢ. Yüzde 7‟ lik sapma var. 33,1 milyar TL bizim baĢlangıç 

bütçemizin üzerinde harcama yapıyoruz. Ben zaten dün Meclis BaĢkanına söyledim, önceki gün iĢte Maliye Bakanına söyledim. Bütçe 

yapmanın filan artık ben hiçbir faydasına, anlamına filan da inanmıyorum. Yani istediğini istediğin yere aktardın, üzerine istediğin 

kadar koydun ve bunun için Parlamentoya bir dakika bile gelme ihtiyacı hissetmediğin bir yapı içerisinde, böyle bir bütçe içerisinde 

mali disipline… Ha, Ģimdi, diyeceksiniz ki efendim, iĢte, bu açığı tuttururum. Yani açığı tutturmak mali disiplin anlamına gelmiyor. 

Açığı nasıl tutturduğunuza da bakalım. Bir defalık gelirlerle bu açık tuttu. Kaldı ki program tanımlı faiz dıĢı fazlamız tutmadı, orada 

ciddi sapma var 2015 yılında, hem toplam kamusunda hem merkezî yönetim bütçesinde. ĠĢte, 4,5G frekans ihalesinden gelen, efendim, 

Merkez Bankası kârı, öngörülmüyordu hiçbir Ģey zannediyorum, 5,8 milyar geldi, ondan sonra 4,5‟un, o frekans ihalesinin KDV‟si 

geldi. Bu tür Ģeylerle açık yine saptı fakat bir miktar açık yakın çıktı. Ancak harcamalardaki benim daha fazla önemsediğim Ģey, 

harcamalarda mali disipline riayet etmememiz. Çünkü harcama için verdiğimiz Ģeyler sürekli rakamlar, büyük bir kısmı sürekli ancak 

gelir rakamlarımız sürekli olacak gelir rakamları değil. 

ġimdi, 2016 yılına da geldiğimizde, hızlı hızlı geçmek istiyorum, burada da tabii, bir kısım kamu dengeleri… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Usta, 3‟üncü defadır uzatıyorum sürenizi. 

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkanım, ben sizin müsamahanızı biliyorum ve sabahki oturumda da konuĢmadım. Onu da 

en son bir hakkıma eklerseniz. 
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BAġKAN – Tabii efendim, bütün haklarınızı eklerim ama 6 tane değerli milletvekilimiz daha konuĢmak için bekliyorlar. Ben 

onların hukuku açısından söylüyorum. Bizim açımızdan herhangi bir problem yok.  

Buyurun efendim. 

ERHAN USTA (Samsun) – ġimdi, 2016 açısından öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumunda 0,8 puan prim artıĢı var. 

Matematiksel olarak niye olduğunu biliyoruz bunun ancak kayıt dıĢının bu kadar yüksek olduğu bir ekonomide bu yüksek asgari ücretin 

artıĢının bire bir sosyal güvenlik primlerine yansıyacağı varsayımının çok gerçekçi olmadığını düĢünüyorum. Buraya bakmak lazım.  

ġimdi, onu Maliye Bakanına da sorduk ama bir Ģey alamadık. Belki siz ona bir cevap verirsiniz. ġimdi yeni programda iĢlerimiz 

olacak 2016 yılında. Bunların harcamalarımız ve gelirlerimiz üzerindeki etkisi nedir? Bunun bir analizinin yapılmıĢ olması lazım yani 

yeni yapılacak iĢlerin, eylemlerin, çünkü bazıları harcama artırıcı, bazıları gelir azaltıcı, bunların bir analizi mutlaka vardır. Tek tek 

vermeseniz bile bunların toplu rakamını bizlerle paylaĢırsanız çok sevinirim. Benim Ģöyle bir kabaca yaptığım kadarıyla bütçe 

vergilerinde 3 ila 5 milyar lira arasında bir indirim kaynaklı risk var. 17,7 milyar TL sosyal güvenlik kurumlarında… 

BAġKAN – Sayın Usta… 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ediyorum. Toparlıyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Son defa olsun lütfen.  

Buyurunuz.  

ERHAN USTA (Samsun) – 17,7 milyar TL sosyal güvenlik kurumlarında bir risk var. KĠT‟ lerde de ben bir risk olduğunu 

düĢünüyorum, 0,4 fazla. Bu enerji kaynaklı bir Ģey. Burada fazla konuldu ama mesela bugün Enerji Bakanı açıklama yapıyor, “Fiyat 

indirimleri yapacağız.”  Ģeklinde bir açıklaması oldu. Eğer fiyat indirimleri yapacaksa burada ciddi risk var. Yani bugün bir olumlu hava 

var orada veya kur 3‟ te durmazsa 0,4‟ lük yani orada yaklaĢık 10 milyar liraya yakın bir riskinizin olduğunu düĢünüyorum. Tabii, Ģimdi 

Orta Vadeli Program yapıyoruz. Bunun kredibilitesine çok dikkat etmemiz lazım. Bu kredibilite kolay kazanılmadı Sayın Bakan, siz de 

bunu biliyorsunuz. Mesela 2016 için geçen Orta Vadeli Program‟da merkezî yönetim bütçe harcamasında 506,8 milyar TL demiĢiz, 

Ģimdikinde 570,5 milyar TL diyoruz. Bir orta vadeli bakıĢımız varsa önümüzdeki bir yılda hiç olmazsa 64 mi lyar TL‟ lik bir sapma 

yapmamamız lazım diye düĢünüyorum. 

ġimdi, Sayın BaĢkanın sabrını daha fazla zorlamadan… Bu kariyer uzmanlığını bitirdiniz Sayın Bakanım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta, sözlerinizi bağlamanız için tekrar söz veriyorum.  

Buyurun lütfen. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ediyorum. 

Bunu tabii sizin Ģahsınız için söylemiyorum, Hükûmet için söylüyorum. Özellikle, iĢte, Hazine MüsteĢarlığında, Planlamada, bir 

kısım buradaki kuruluĢlarımızda bu uzmanlık iĢi bitti, bitiyor. Türkiye bunun sıkıntılarını çekecek. Bu iĢi tekrar bir ele almak lazım, bu 

iĢi düzeltmek lazım Sayın Bakan. Bu arkadaĢların maaĢlarıyla ilgili düzenleme yapılması ihtiyacının da çok acil olduğunu 

düĢünüyorum. Ġç denetimle ilgili olarak Hazine MüsteĢarlığı iç denetim konusunda çok katkısı olan bir kurumdur ancak 20 kadroya 

rağmen Ģu anda sadece 3 dolu kadrosu var. Sayın MüsteĢarım, iç denetçi atamanız gerekiyor. SayıĢtay BaĢkanı diyor ki: “Bundan sonra 

o kurumda bir Ģeyler olursa üst yöneticiye zimmet çıkartacağız iç denetçi atamadığı için.”  Bu da dikkat edilmesi gereken bir husus. 

Son olarak da BDDK BaĢkanımızla ilgili olarak… Ġstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında bir bina iĢinden bahsettiniz. 

Oradaki bina iĢlerinin bu projeyle alakası yok Sayın BaĢkan. Ġstanbul Finans Merkezi Projesinin koordinatör yardımcılığını yürüttüm, 

iĢin baĢından itibaren vardım. Bizim o iĢlerle ilgili… Hiç bina iĢinden bahsetmedik. Yani o projenin kapsamında bir bina meselesi yok. 

TaĢınma meselesi yok.  

ġimdi, biz bu projeyi konuĢtukça… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta, lütfen… Bakın, bu 5‟ inci uzatma oluyor. Lütfen bağlayın. 

ERHAN USTA (Samsun) – Çok affedersiniz. 

Biz bu projeyi konuĢtukça birileri bir rant peĢinde koĢmuĢlar. Biz onun farkında da değildik ama lütfen BDDK BaĢkanı bu 

projenin adını vererek oradaki bina iĢinden bahsetmesin. Bu yanlıĢ olur. Eğer bir Ģeyden bahsedecekse BDDK‟nın orada çok önemli 

fonksiyonları var, onlardan bahsedilmesinin çok daha doğru olduğunu düĢünüyorum.  

Bir de konuĢmanızda 2000-2001 krizinden sonra bankacılık sektörü kaynaklı diyorsunuz yani orada atfı 1999‟a yapmak lazım. 

Yani orada bir kriz atfı yaparak bankacılık sektörü, bankacılık reformundan bahsetmenin yanlıĢ olduğunu düĢünüyorum. Ġlk Ģey 

Haziran 1999‟da yapılmıĢtı 57‟nci Hükûmet döneminde. Daha sonrasında da o bankacılığa iliĢkin düzenlemeler güçlendirilmiĢtir. 

Ben sabrınız için çok teĢekkür ediyorum. 

Bir kısım söyleyeceğim hususlar var, onları artık soru bölümünde söylerim. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Usta. 

Nazire olsun diye anladığım kadarıyla bu Ģekilde yaptınız. Beni geçmeyi baĢardınız. Ben de kutluyorum o anlamda. 

Sayın Aydoğan, süreniz on dakikadır, buyurun efendim. 
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NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ben de Sayın Bakanı, Komisyon üyelerini, Maliye Bakanlığının bürokrat çalıĢanlarını ve 

basın emekçilerini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaĢlar, sunum yapıldı tabii ki. BDDK‟nın sunumunu hep birlikte dinledik. Sunumdan anladığımız kadarıyla 

Türkiye‟de finans sektöründe 52 bankanın olduğu, bankacılık sektörünün sağlam temellere dayandığı, öyle olduğu için uluslararası pek 

çok ekonomisi güçlü olan, temelleri sağlam olan bankaların, uluslararası pek çok bankanın Türkiye‟de Ģube açtığı ve faaliyete geçtiği 

Ģeklinde bilgilendirme yapıldı. Yalnız bu sunumda Bank Asyayla ilgili bir Ģey göremedik yani kiĢisel olarak da merak ettim tabii ki. 

Yani TMSF tarafından el konuldu, Türkiye‟de çok büyük sansasyonel bir durum da yarattı bu konu tabii özellikle AKP‟nin cemaatle 

olan çatıĢması nedeniyle. Bir sürü bilgi burada hep olumlu yönleriyle verilmiĢ ama neden bu broĢürde TMSF‟nin el koyduğu Bank 

Asyayla ilgili bir bilgilendirme yok? Ben onu merak ediyorum neden alınmamıĢ diye. Kamuoyunda Ģöyle bir algı var aslında: Tabii, 

TMSF, iĢte BDDK bağımsız olan kurumlar fakat Bank Asyaya el konuluĢla birlikte bu kurumun bu paralel yapıyla, cemaatle AKP 

çatıĢması arasında taraf olduğu ve bu iĢte, paralel yapı-AKP savaĢında operasyonel kurumlardan biri olduğu Ģeklinde yani o hâle geldiği 

biçiminde; bence bu da sayın yetkililer tarafından açıklanması gereken bir konudur diye düĢünüyorum.  

ġimdi, Ģöyle bir bilgi var elimde, ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama bilgi isteyeceğiz yani bu konuda. Deniliyor ki yazılıp 

çizilen yazılarda “Bank Asya kâr eden bir kurumdu. Tam kâr edildiği sırada, iĢte bu iktidar ve cemaat arasındaki kavgadan dolayı 

iktidar tarafından zorla el koyduruldu ve bir yılda bu banka 378,7 milyon zarara uğratıldı.”  TMSF tarafından zarara uğratıldığı yazılıp 

çiziliyor ve tabii ki TMSF‟nin atadığı iĢte geçici yönetim de bu faturayı çalıĢanlara çıkarmaya çalıĢıyor. O nedenle bu geçici yönetim 

tarafından çalıĢanlara her ay on beĢ gün ücretsiz izne çıkabilecekleri konusunda bir resmî yazı gönderiliyor; tabii bunlar yazılan 

çizilenler dediğim gibi. Bu konuda da bilgi vermenizi rica edeceğim.  

ġimdi, tabii Sayın Bakanın sunuĢunda vardı; diyor ki: “2016 yılında siyasi belirsizliklerin ortadan kalkması, gelirler politikasıyla 

yurt içi talepte beklenen canlanma ve en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliğinde beklenen ekonomik toparlanma sonucunda 

büyümenin yüzde 4,5 seviyesine ulaĢmasını bekliyoruz.”   

“Siyasi belirsizliğin ortadan kalması”  Ģeklinde bir tanımla yapılmıĢ. Bu nasıl kalkacak? Yani siyasi belirsizliği Ģu anda nasıl 

tanımlıyorsunuz? Mesela bize göre, yani bana göre siyasi belirsizlik var hem de çok ileri boyutlarda var. Ülkenin belli bir bölümünde 

yaĢanan bir tablo var, çatıĢmalı bir durum var. Bu çatıĢmalı durumdan kaynaklı, örneğin Diyarbakır‟da aylardır ticaret durmuĢ 

durumda. Yani aylardır 1 milyonun üzerinde yani ilçeleriyle birlikte 2 milyona yaklaĢan bir kentte, ticaretin, alıĢveriĢin, turizmin 

merkezi olan Sur‟da bütün alıĢveriĢ merkezleri kapalı sokağa çıkma yasakları nedeniyle. Bütün oteller ve moteller kapalı, bankalar artık 

iĢ yapmak isteyen hiç kimseye diyeceğim neredeyse -iĢ çevrelerinin bize verdiği bilgi- kredi vermiyorlar, kredi kullandırmıyorlar, kredi 

almıĢ olanlar bankalara kredilerini ödeyemiyorlar. 2 milyonluk bir kentte ayda dört gün hayatı ve yaĢamı durdurma eylemleri yapılıyor 

yani her hafta ortalama bir gün olmak üzere ayda dört gün bütün bankalar da kapalıdır. Yüzde 100‟e yaklaĢan bir katılım var bu 

eylemlere, yani Hükûmetin bu açılan hendeklere ve barikatlara yönelik yaptığı operasyonları protesto etmek için yaptığı eylemlere 

yüzde 100‟e yaklaĢan bir katılım. Dolayısıyla yani baĢta Diyarbakır olmak üzere bölgenin genelinde hem siyasi istikrarsızlık var hem 

ekonomik istikrarsızlık da giderek tabii ki artıyor.  

Artı, Kürt sorunu çözülmezse ki öyle gibi yansıyor hem CumhurbaĢkanının söylemlerinden hem BaĢbakanın söylemlerinden. 

Baharın da geliĢiyle birlikte yeni, çatıĢmalı bir sürecin baĢlayacağını öngörmek yani öngörmemek diyeyim mümkün değil, öngörülüyor 

yani bu. ÇatıĢmalı bir sürecin baĢlamasıyla ekonominin ne kadar zayıflayacağını biz biliyoruz. ĠĢte bu zamana kadar yaĢanan çatıĢmalar 

nedeniyle 400 milyar doların üzerinde bir para harcadığını Türkiye‟nin biliyoruz ve yeniden baĢa döndüğümüzü düĢünüyorum ben. 

Eğer yani Ģu birkaç ay içerisinde gerçekten sorunun çözümüne yönelik bir adım atılmazsa, hele hele yeni anayasa yapım süreci bu 

anlamda değerlendirilmezse öngörüm odur 90‟ lı yılları da aĢacak yeni çatıĢmalı bir süreç baĢlayacak. Bunun tabii metropollere 

yansımaması mümkün değil, turizme yansımaması mümkün değil yani komple Türkiye‟de ekonomik ve siyasi istikrarın bozulacağı bir 

dönemi yaĢayacağız gibi duruyor. Umuyorum ve diliyorum ki böyle olmaz yani biz sorunun çözümü yönünde bir çaba harcarız ve hep 

birlikte Türkiye‟yi, yaĢadığımız bu ülkeyi en azından Ģimdiki noktadan daha ileri bir noktaya taĢırız diye düĢünüyorum. 

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Ben teĢekkür ederim Sayın Aydoğan.  

Sayın SavaĢ, buyurunuz efendim.  

Süreniz on dakikadır.  

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Sayın BaĢbakan Yardımcım, Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri, basınımızın değerli 

temsilcileri, değerli bürokratlar; hepiniz hoĢ geldiniz, hepinize iyi akĢamlar diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Evet, ülkemizin ekonomi yönetiminin en önemli aktörlerinden biri olan Hazine MüsteĢarlığının ekonomik istikrarın 

sağlanmasında ve sürdürülmesinde önemli bir yeri var. Küresel ekonomiye iliĢkin risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde 

Türkiye ekonomisi istikrarlı bir Ģekilde büyümeye devam etmekte. Son on üç yılda Türkiye ekonomisine makro ekonomik istikrarın 

sağlanmasında yapmıĢ olduğu katkılardan dolayı Hazine yönetimini ve diğer bürokratlarımızı, arkadaĢları ben kutluyorum.  

Sayın BaĢbakan Yardımcımızın sunumunun bir bölümünde bahsettiği konuya iliĢkin olarak benim ilave bir sözüm olacak. Sayın 

BaĢbakan Yardımcımız “Esnaf ve sanatkârımızın desteklenmesi amacıyla Halk Bankası tarafından yüzde 0 ila yüzde 5 arasında değiĢen 
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faiz oranlarıyla kredi kullandırıyoruz. 2015 yılı sonu itibarıyla bu kapsamda kullandırılan esnaf kredilerinin bakiyesi 15,9 milyar TL‟ye 

ulaĢmıĢ olup bu krediden faydalanan esnaf sayısı 158 bindir.”  diye söylemiĢti. 

Tabii 2002 ile mukayese ettiğimiz zaman, karĢılaĢtırma yaptığımız zaman bazı arkadaĢlarımız bozuluyor, kızıyor ama 2002 yılı 

sonu itibarıyla esnafa kullandırdığımız kredi tutarı 150 milyon TL idi, Ģu anda yaklaĢık 16 milyara ulaĢtı; 100 katından daha fazla bir 

artıĢ var. O dönemde esnafa kullandırdığımız kredinin faiz oranı yüzde 49‟du Ģimdi yüzde 5 hatta son dönemde 30 bin liraya kadar sıfır 

faizle kredi kullandırabiliyoruz; bu önemli bir geliĢme. Esnafa verdiğimiz bir desteğin bir göstergesi olarak ben bunu ifade ediyorum.  

Tabii diğer kurumlarla ilgili olarak, baĢkanlıklarla ilgili olarak ilave söyleyeceğim konular da var.  

Tabii, geçen Merkez Bankası BaĢkanımızın gelmiĢ olduğu o gün yapmıĢ olduğu sunumla ilgili olarak benim eleĢtirim vardı. Bu 

eleĢtiriyi tekrar burada bir kez daha ben ifade edeceğim. Merkez Bankası bizim çok ihtiyatlı davranıyor. Tabii, ihtiyatlı 

davranmasında… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sizin gibi mi yapsaydı, ihtiyatlı davranmayıp da bol keseden verse miydi?  

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Nereye verdi bol keseden? 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ee, iĢte, yani sen anladın, fazlasına gerek yok. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Yok, biz anladık. Bizim Ģu anda yaptığımız iĢler ortada Sayın Vekilim. Esnafa verdiğimiz destek 

Ģu anda takip… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani faiz lobisi mi diyorsun, anlayamadım. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Hayır, hayır… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ Ġhtiyatlı davrandı.”  derken Merkez Bankası kimseye kredi vermez, bir Ģey vermez. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Yok, yok, Ģöyle: Ġhtiyatlı davranmasının nedeni olarak… 

BAġKAN – 30 milyar lira piyasayı finanse ediyor. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, dur bir sıkıntı etme, o söylüyor.  

BAġKAN – Bilgi arz ediyorum efendim ben, objektif bilgi arz ediyorum. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Geçen sunumunda da bize söylediğinde, hane halkı, bakın… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Temkinli davranmayı anlayamadım da ondan, ben yoktum da ondan Sayın SavaĢ. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – O zaman izah edeyim anlarsınız, iyi anlarsınız, tabii. 

ġimdi, hane halkı borçlanmasını gerekçe göstererek ve cari açığı neden göstererek tüketici kredilerinde vadelerde kısıtlamaya 

gidildi. Tabii, BDDK aracılığıyla bu yapıldı. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hükûmetin kararıydı. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Tabii, Hükûmetin kararıydı. Netice itibarıyla Hükûmeti, siyasi iradeyi bürokratlar da etkiliyor.  

Ben burada ihtiyatlı olmayı, gereğinden fazla ihtiyatlılık olarak görüyorum ben. Tabii, son dönemde özellikle tüketici kredisi 

kullandıran bankalar bu kredileri verdikleri için cezalandırılmakta. Bankalar bu tüketici kredilerinden dolayı, verdikleri kredilerden 

dolayı daha fazla sermaye ayırmak durumunda kalmakta. Ama son düzenlemeyle bu ortadan kalktı. Bu uygulama 31 Mart itibarıyla 

ortadan kalkacak. Yani tüketici kredisi kullandıran banka kullandırdığı krediye karĢılık olarak; 100 birim kullandırdıysa 150 birim hatta 

200 birim sermaye ayırmak durumunda kalıyordu. Bu da piyasayı biraz geriyordu netice itibarıyla.  

Benim demek istediğim Ģu: Bunun bankalara bırakılması gerekir netice itibarıyla. Bankaların risk iĢtahına göre, kredi 

politikasına göre, değerlendirmelerine göre, kiĢinin kredi ödeme kabiliyetine göre, geçmiĢine göre bir risk puanlaması yapılır, ona göre 

kredilendirme yapılması gerekir. Burada çok fazla ihtiyatlı davranıp piyasayı germenin, kasmanın bir anlamı olmadığını düĢünüyorum. 

Zaten BDDK, düzenleyici otorite bunu gördü, önlemini aldı, 31 Marttan itibaren eskiye doğru bir dönüĢ olacak, öyle değil mi 

BaĢkanım? 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Nispeten. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Evet, nispeten. Yüzde 150 oran, yüzde 200 civarında karĢılık ayrılıyordu, bu oranlarda tekrar 

nispeten geriye doğru, eskiye doğru bir dönüĢ oldu. Tabii, sermaye oranımızın, sermaye yeterlil ik rasyosunun yüksek olması güzel bir 

Ģey, bankacılık açısından, mali disiplin açısından güzel bir Ģey ama… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen, sükûneti sağlayalım, istirham ediyorum efendim.  

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Sermaye yeterlilik rasyosunun yüksek olması güzel, bankacılık sektörü açısından, dıĢarıya 

bankacılık sektörünün görüntüsü açısından önemli ancak sermayenin çok yüksek olması da sermayenin çok efektif bir Ģekilde, rasyonel 

bir Ģekilde, verimli bir Ģekilde kullanılmadığını da göstermektedir. Basel kriterleri, o uluslararası kriterlerin de tamamen bire bir 

kullanılması da reel sektörü ve piyasaları da germektedir.  

Ayrıca Sayın BaĢkanım, ben düzenleyici otorite olarak BDDK BaĢkanına da buradan bir Ģeyler söylemek istiyorum. Mevcut 

karĢılıklar yönetmeliği var.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – BDDK BaĢkanımız mesaj yazıyor Ģu anda. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Mevcut karĢılıklar yönetmeliğine göre kredilerin yeniden yapılandırılmasında sayı 

belirtilmemekte yani canlı kredilerde 1 defa, yakın izlemedeki kredilerde 2 defa, takip hesaplarında ise 1 defa yapılandırılmakta. Bu 

sayıyı artırabiliriz diyorum. Reel sektörü nefes aldırmak adına bu sayıyı artırabiliriz ve bu vadeler uzatıldığı vakit bankalar bu vade 
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uzatımından dolayı daha fazla sermaye, daha fazla karĢılık ayırmak durumunda ve bir firma bankaya gittiğinde yeniden yapılandırma 

talep ettiğinde banka buna yanaĢmamakta. Nefes aldırmak adına, reel sektörün, piyasaların nefes alması adına bu kısıtlamaları biraz 

daha geniĢletebiliriz. Eğer kötü niyet varsa takibe atılır, hukuki süreç baĢlatılır, devam eder. Birer defa yapmak… Yani orada bir sıkıntı 

var Sayın BaĢkanım. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tam tersini diyorsun. Ben bankaları canlı göstereyim diyorum, sen tersini söylüyorsun. Batık 

olmasın diye yenilemiĢ gibi gösteriyorsun. Ne yapsın müdür de mecburen performans yapacağım diye yeniliyor, batık mı göstersin 

adam? Yani Sayın SavaĢ Ģunu söyleyeceksin: Müdürlerin kafasında bu performans Ģeyi getiren yönetim kurullarına, genel müdürlere 

söyle ki adamlar batık krediyi canlı göstermesin. 

BAġKAN – Sayın Günal, lütfen hatibe müdahale etmeyelim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok, yol açıyorum, müdahale etmiyorum. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Vallahi düzenleyici otorite o konuda denetimini yapıyor, murakıplarımız denetim yapıyor, 

SayıĢtay denetimini yapıyor. Bankaların kendi teftiĢ heyetleri denetimini yapıyor, iç denetim var. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Nasıl yapacak? Kendi dosyasını alıp inceleyemez ki. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “SayıĢtay”  demeyin de ne derseniz deyin, denetim yapmıyorlar, yapamıyorlar daha doğrusu. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yapıyor da bize getirmiyor. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Aslında bir de kredi kartıyla ilgili… 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, tekrar sayın milletvekillerine sataĢmıĢ olmaya geri dönmenizden dolayı müteĢekkirim, 

bürokratlarımıza sataĢmaktan vazgeçtiğiniz için. Çok teĢekkür ediyorum efendim size. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – SataĢma yok. 

BAġKAN – Sayın SavaĢ, lütfen devam edelim. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Evet, kredi kartında, aslında kredi kartı kullanımında yeniden bir düzenlemeye gitmemiz 

gerektiğini ben düĢünüyorum. Ülkemizde kredi kartı bir ödeme aracı değil de bir kredi Ģeklinde kullanılmakta. Yani bizim kredi kartını 

tekrar bir revize etmemiz lazım. Kredi kartında birtakım yasaklar, vadelerde kısıtlamalar yerine yapısal bir değiĢikliğe gitmemiz 

gerektiğini düĢünüyorum Sayın Bakanım. Yani neticede kredi kartı bir ödeme aracıdır, bir kredi değildir ama Türkiye'de bu, yanlıĢ 

kullanılmakta, bankalar da buna aracı olmakta. Bununla ilgili yapısal bir düzenlemeye gidilmesinde fayda var diye düĢünüyorum.  

Ayrıca, Sayın Kılıçdaroğlu‟nun bir demeci vardı, beyanatı vardı seçimden önce; kredi kartından kaynaklanan faizleri 

sileceklerini söylemiĢlerdi, “Kart faizlerinin en az yüzde 80‟ ini sileceğiz.”  demiĢti. 

BAġKAN – Sayın SavaĢ, süreniz doldu, sözlerinizi tamamlamanız için iki dakika ilave süre veriyorum. 

Buyurun. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Sayın BaĢkanım, bu sizce mümkün müdür? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Söylediğine bak ya. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Bana sor. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Siz cevaplayın, sizce mümkün.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Niye bu adama soruyorsun yani? Böyle bir soru var mı ya? 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Çünkü o dönemde bankalarla pazarlık yapıldığı, anlaĢmaya varıldığı Ģeklinde bir ifade vardı. 

Yani ben “Bu mümkün müdür?”  diye soruyorum sadece. 

SEYĠT TORUN (Ordu) – AnlaĢmaya varıldıysa ne olacak? 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Varlık yönetim Ģirketleri… 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Varlık yönetim Ģirketlerini zaten satıyorlar, veriyorlar. Tamamen silineceği yönünde bir beyan 

vardı. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yok öyle bir Ģey. Varlık Ģirketleriyle ilgili olan bölüm var. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Bir TMSF‟ye sorsanıza.  

BAġKAN – Değerli milletvekilleri… 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Neyse, bankalar zaten, özel bankalar zaten donuklaĢan, hukuki süreci sonlandırılmıĢ, bitmiĢ, 

donuklaĢmıĢ olan kredilerini varlık yönetim Ģirketlerine satıyor. Yani buradaki varlık yönetim Ģirketlerine satıyor zaten.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bu varlık yönetim Ģirketleri ne yapıyor, biliyor musunuz? 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Varlık yönetim Ģirketleri milleti periĢan ediyor. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Bu varlık yönetim Ģirketlerinin anlaĢmalarını bir sorsanıza TMSF‟ye, onları da anlatsınlar. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Anlatacağız. 

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, arzu ediyorsanız oturumdan sonra Sayın SavaĢ‟a siz ayrıntılı bilgi sunarsınız.  

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Yok, bankacılık konusunda… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Anlatayım tabii ki, çok mutlu olurum, açıklarım bütün detaylarıyla. 

BAġKAN – Buyurun Sayın SavaĢ, siz sözlerinizi tamamlayın lütfen. 
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MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Ben teĢekkür ediyorum. Daha söyleyeceğimiz çok Ģey vardı ama teĢekkür ediyorum, zaman 

yetersiz.  

BAġKAN – Daha kırk beĢ saniyeniz var efendim, konuĢacaksanız buyurun. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Yok, yok, yeterli, kırk beĢ dakikaya kırk beĢ saniye yetmeyecek. 

BAġKAN – Peki, Sayın SavaĢ, biz teĢekkür ediyoruz efendim. 

Evet, Sayın Erdoğdu, buyurunuz efendim, mikrofon açık, Ģimdi, arzu ettiğiniz gibi konuĢabilirsiniz.  

Buyurun lütfen. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – ġimdi, Sayın BaĢkan, ben demin cevap vermedim, bak. Burası Genel Kurulun kurallarına 

tabidir biliyorsun ve Genel Kurulun kültüründe vardır, kırmadan, karĢılıklı… Bizim Komisyonda da vardır ama BaĢkanlık makamı 

tarafsızdır. Biz, buna, sen müdahale ediyorsun, bir Ģey demiyoruz, üstüne baĢka bir Ģey… Ben demin milletvekilinin hukukunu 

koruyorum. “Sayın BaĢkan” diyor BDDK BaĢkanına. Sayın BDDK BaĢkanının da bütçesi burada. Hani dikkatle dinlesin diye, 

milletvekilinizin hukukunu koruma açısından söyledim, öyle sataĢma falan… Ben sataĢırsam anlarsınız, sataĢmıyorum yani bunu 

özellikle anlatmaya çalıĢıyorum.  

Diğer bir meseleye gelince. Sayın KonuĢmacı, ya, Kılıçdaroğlu‟nun vaadini burada tutup da bir bürokrata sormak gerçekten 

siyasetten bihaber olmak. Siyaset öncelik iĢi. Tamamını sileceğim diyebilir, yarısını sileceğim diyebilir, kaynakları oraya aktaracağım 

diyebilir. Yani bu mantıklı mı diye sormak çok anlamlı değil, hani ben buna cevap vermiyorum. 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Size sormadım zaten, size sormadım ki. Sayın Erdoğdu, size sormadım. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben sorunun mantığını anlatmaya çalıĢıyorum. Bana sordun demiyorum ki, muhatabı üzerine 

konuĢmuyoruz. 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, sürenizi ben yeniden baĢlatayım en iyisi çünkü bu açıklayıcı izahatta bulundunuz. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim. 

Adalet ne kadar güzel bir Ģey, teĢekkür ederim. 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Bizim adımızda var zaten. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yani Ģimdi öyle de yani bu röveĢatayla atılacak bir pas atıyorsun ama diyorum ki bir Ģey 

demiyorum. Canın sağ olsun. Adınızda var, tamam. 

Yoksa biliyorsun ben hazırcevap bir adamım ama gene de bir Ģey demiyorum. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok, bir Ģey demedi o, “Adımızda var.”  dedi.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ha, bak, Mehmet Günal orta sahadan bir aĢırtma yaptı mesela, bir Ģey demedim ben yani. 

ġimdi, bakın, önemli kurumların bütçeleri söz konusu. Bu önemli kurumlarda tecrübem de olduğu için uzun uzun konuĢabilirim 

ama son kısmına biraz vakit kalsın diye çok teknik detaylara girmeyeceğim. Öncelikle Ģu BDDK ve TMSF meselesi.  

Sayın BDDK BaĢkanı ve Sayın Hazine MüsteĢarlığı yetkilileri; Türkiye'nin bankalarının, sigorta Ģirketlerinin yabancıların eline 

geçmesi iyi bir Ģey değil. Bunun ne kadar kötü olduğunu yakında göreceğiz. Yani bankacılık sektörünün sürekli yabancıların eline 

geçmesi. Hele ki tefeci faizi kazanan. Bu arada bir parantez açıyorum, beni biliyorsunuz, ben sistemde, bu anlamda sistemi 

beğenmediğim için yani vahĢi kapital, neoliberalizmi hatta Ģimdi katil kapitalizmi beğenmediğim için bu disiplin içinde 

konuĢmayacağım. Yani bu ülkedeki ve dünyadaki bütün adaletsizliklerin belirli rakamlara indirgenmiĢ hâli bana uygun bir Ģey değil. 

Ġstikrar dediğiniz veya istikrarsızlık dediğiniz her Ģey belirli sermaye çevrelerine, Türkiye‟de ve dünyada bunlara ait olduğu için, bu 

anlamda buralara da çok girmek istemiyorum ama millî servetin yabancıların eline geçmesi Türkiye adına çok büyük bir tehlikedir. 

Siyasal iktidarın bu konuda çok dikkatli olması gerekmektedir. Hele bankacılık sektörü gibi aktarma sektörünün yani kaynakları reel 

sektöre aktaran, mevduat toplayan, itibar kurumlarının yabancıların eline geçmesi çok çok daha kötü bir Ģeydir. Bu konuda çok böyle 

gurur duyarak iĢlem yapılmamalı, mümkün olduğu kadar da çekinerek iĢlem yapılmalıdır. Hele bu yabancıların 3 trilyon dolarlık fonu 

olan Çin devlet bankasının bizde Ģube açmasına da -3 trilyon dolar bizim değildir- sevinmemek lazım. Bu sigorta Ģirketlerinin yüzde 

80‟ ine yakını, hatta 85‟ i diyen var, yabancıların eline geçti ve bir zulüm söz konusu. Bakın, Hazine MüsteĢarlığının görevleri, 

performans kriterlerine de yazmıĢız, SayıĢtay da eleĢtirmiĢ. Size ne sağlık poliçesinin sayısından veya bireysel emekliliğin sayısını 

artırmaktan? Pazarlama Ģirketi mi Hazine? Sigorta Ģirketlerinin, onların problemi. Bir sürü kanuni düzenleme yapılıyor. Konut 

satacağım, zorunlu sigorta var mı? Yarın öbür gün deprem olduğunda da göreceğim, Allah göstermesin. Ben bu bedelleri, reasürans 

sistemini de bildiğim için, çok sağlıklı olduğunu da düĢünmediğim için, Allah göstermesin o günleri de, inĢallah bu konuĢmalar delil 

olmazlar.  

BDDK‟nın gelirleri… Biz devletten bir kuruĢ almıyoruz. Hesabı vardı, o BDDK‟nın gelirlerini fazlasıyla bankacılar 

müĢterilerine çaktığı için zaten yine BDDK‟yı da vergi olarak biz ödüyoruz, o doğru bir yaklaĢım değil.  

Bu rekabet hukuku meselesi vardır. Türkiye'de iĢlemeyen hukuk rekabet hukukudur. Yani rekabet hukuku Ģudur: Kendi 

aralarında bir araya gelip doğal tekel sektörlerde veya oligopol sektörlerde karteller ve tröstler oluĢturmak, yani faiz öncesinde önceden 

anlaĢma yapmak gibi. Bankacılıkta çok ciddi iddialar var, bir üzerine gidildi ama bu piyasa öyle menem bir Ģeydir ki Türkiye'de herkes 

Ģey yapılır. Hep söylüyorum bunu, Merkez Bankası bağımsızlığı, bağımsız düzenleyici ve denetleyici kuruluĢlar, bunlar vahĢi 

kapitalizmin sopalarıdır. Onun için bu tröst miröst meselelerinde çok açık anlaĢmalar olmalarına rağmen bir Ģey yapılamadığını da 
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görüyorum. Hatta, tefeci faizinin nasıl alındığını da biliyorum, dosya parası, kart parası, iĢlem parası, sigorta parası, onlarca yargı kararı 

varken yani bizim yargımız bankadaki mudi lehine karar verirken hiçbirinin uygulanmadığını, ha bire iĢin yokuĢa sürüldüğünü, karınca 

duası Ģeklindeki sözleĢmelerle nasıl bunların vatandaĢa yüklendiğini de gören biri olarak söylüyorum. 

“Bankacılık sırrı”  diye bir mesele var Sayın BDDK BaĢkanı. Bu KĠT Komisyonuna geliyorlar kamu bankaları, diyoruz ki: Siz 

güvenlik hizmetini nereden aldınız? “Bankacılık sırrı." diyor. Bilgisayarları nereden aldınız? “Bankacıl ık sırrı." diyor. Ve BDDK‟dan 

gönderdiğiniz yetkililer bunlara “Bankacılık sırrı.”  diyorlar. Bu bankacılık sırrı değil, lütfen oraya gönderdiğiniz yetkililerle konuĢun 

çünkü yarın öbür gün bunların hepsi… Bakın, bu ülke Allah göstermesin bir krize girerse buradaki bütün konuĢmalar gelecekteki 

yargılamaların delili olacaklar. Bu bankalar krize gerdiğinde, battığında, bu halk bunun faturası… Çok küçük bir faturayı 2002‟de 

ödedik, bugün ödeyeceğimiz fatura onların onlarca katı ve reel sektörden bir kriz gelecek. Eskiden bankacılıktan geliyordu reel sektöre 

geçiyordu, Ģimdi reel sektörden gelen bir… “Bankalara iĢte stres testi yaptık çok iyi çıktı.”  Reel sektöre yaptık mı stres testini, oradaki 

açık pozisyonlara yaptık mı? Bu bankacılık… Mesela, sadece denetimle alakalı bir konuyu söyleyeyim: Ya, bu TOKĠ‟nin 

dolandırılması meselesi var bir banka aracılığıyla. TOKĠ dolandırılmıĢ, 106 milyon lira, banka girmiĢ, o devletin malının nasıl 

yağmalandığını görüyorum. Üstüne üstlük TOKĠ‟nin zararı ödensin diye Ġstanbul Finans Merkezinin ihalesi de oraya verilmiĢ. Bu arada 

Ġstanbul Finans Merkezi bir finans merkezi projesi falan değil. Finans merkezi baĢka bir altyapı demektir; hukuk, özgürlük, ekonomi; 

Singapur, Londra falan gibi ülkelerde. Bu bir emlak projesidir. Bu AtaĢehir‟de üç beĢ tane binanın kıymetlendirilme projesidir. Bu 

ortada, bunun baĢka bir ifadesi yok. Demin teknik olarak Mehmet Bey de anlattı. Bu Ġstanbul Finans Merkezi diye büyük Ģeylerin 

altında da büyük dolandırıcılık iĢlemleri var, TOKĠ meselesine girmeyeceğim bile. Ama bu ülkenin baĢkenti burası. Hatta orada mega 

projeler meselesi var, finans merkezi var. Ya, bu Anadolu‟ya hiç kaynak kalmayacak, Ġstanbul olacak 40 milyon, bu doğru bir yöntem 

değil, iyi bir iĢi değil. BaĢka bir baĢlıkta konuĢuruz bu Ġstanbul sorunları meselesini ama… 

ġimdi, bu üçüncü havalimanı meselesine verilen kredi var. Bilmiyorum BDDK bu konuda ne bildirdi. 4,5 milyar avroluk yerel 

bankalardan kullandırılan, asıl uluslararası finanstan bulunması gereken ama bir türlü çevresel sorunlar, yolsuzluklar, bir tek avam 

projesi bile olmaması vesilesiyle olan iĢlemler dolayısıyla kör kuruĢ bulunamayıp Türkiye içerisinden dönüp kamu bankalarından… Ki 

yap-iĢlet-devret modeliydi, kendi yapacaktı, finansmanı kendi bulacaktı, kendi iĢletecekti, kamuya devredecekti. Kamu yapıyor, bir Ģey 

de var orada, yani onu da UlaĢtırma Bakanına anlatacağım ama Ģimdi finansmanını biz kamu bankalarından sağlıyoruz. Hazine ne dedi 

bu konuda, BDDK ne dedi bilmiyorum ama baĢa büyük bela açacak.  

Bir Yuvacık meselesi vardı iktidarın ilk dönemini bilenler bilir, yap-iĢlet-devret Yuvacık modeli, Hazineciler iyi bilir, ondan 

onlarca, yirmilerce katı sorun çıkacak. ġimdi, 3 milyar dolar bütçeye göre… Sayın BaĢbakan Yardımcısı, ki 3 milyar dolar limitiniz var 

değil mi sizin garantilerde? Bakın, elimde birtakım bilgiler var. 6 küsur milyar dolar sadece üçüncü havalimanında, Kuzey Marmara 

Otoyolu Projesi‟nde 2,3 milyar dolar kredi sözleĢmesine kefalet, garanti 1,3 Gebze-Orhangazi… Tek tek saymayayım. Bunların hepsi 

koĢullu yükümlülük, bunlar hazinenin yükümlülüğü. Devlet Hava Meydanlarının üzerine bilmem ne gösterip de bundan uluslararası 

muhasebe standartlarında kurtulamazsınız. Devlet Hava Meydanları kimin? Hazinenin. Sermayesi ne kadar? Devlet Hava Meydanları 

garanti vermiĢ de, bu hazine garantisi değil de bizim koĢullu hükümlülüğümüz görünmüyor. Bunlar ödenmediği zaman bunların hepsi 

konuĢulacak ama Hazineyi takdir ediyorum.  

Bakın, bu arada SayıĢtay diye bir Ģey yok, raporu maporu diye bir Ģey yok ama ben Hazineden, diğer kurumlardan o anlamda 

biraz daha içim rahat, kurumsal kültürü dolayısıyla içim rahat. Ama, Sayın BaĢbakan Yardımcısı, SayıĢtay diye bir Ģey yok ve bütçenin 

hesabını vermediniz bize. Hükûmet olarak vermediniz ve Anayasa‟ya aykırı olarak vermediniz. 

ġimdi, Türkiye ekonomisi hakkında takdir ediyorum Hükûmetin vekillerinin böyle bu Ģekilde anlatmasını. Kabaca 

anlatmasındansa anlatmanızı takdir ediyorum ama baĢka bir tablo var. Rakamlarda oynayabilirsiniz Türkiye ekonomisiyle. Kur düĢtü, 

millî gelirimiz acayip düĢtü, satın alma gücü paritesine çevirirsiniz, nominal, reel birbirine karıĢır, “Yüzde 1.400 artıĢ var.”  dersiniz, 

falan filan. VatandaĢ da der ki ya harbiden bir Ģey mi var? Bir ülkeyi eĢitleriyle, diğer ülkelerle karĢılaĢtıracaksınız. Uluslararası ciddi 

bir finans kuruluĢunda yapılan sunum. Onlar nezaketle “ iyi, kötü, çirkin”  demiĢler. Aslında, berbat, çok berbat diye Türkiye'nin durumu 

Ģey yapılabilir. Yüzlük dilimler hâlinde en iyi olduğumuz Ģey ne? Nüfusumuz. Nüfusumuz çok. Yüzlük dilimler dediğim Ģu yani  170 

ülke varsa 1,7 katıyla çarpın, ona koymuĢlar yani 17‟nci, 18‟ inci, 19‟uncu sırada Türkiye ekonomisinin büyüklüğü. Bununla da gurur 

duymayın, bunu da üretmeyin insanlara. Bir ülkenin büyüklüğü, zenginliği, kiĢi baĢına düĢen millî gelirle ölçülür.  

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Reytingimiz niye artıyor o zaman? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ya, reytinginiz falan… Burada Ģeyler var. Reytingimiz artıyor falan diyorsunuz ama 

reytinginiz falan artmıyor, düĢüyor. Kredi… 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – O zaman düĢürürler. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – DüĢürdüler zaten, daha ne düĢeceğiz ya? 

Devam edeyim, süremi de bu arkadaĢa ekleyin. 45 saniye mi kaldı sadece? Tamam, Ģunların hepsi çok kötü yani… 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Yatırım yapılabilir düzeyde… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sevgili BaĢkan, Ģu arkadaĢın bir dahaki konuĢmasından alıp kendime koyacağım. Dur, bir 

bitireyim bak, iyi bir Ģeyler… 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, sizi dikkatle dinliyoruz efendim. 
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Buyurunuz lütfen. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ya süre bitmiĢ, sen dinliyorsun da. ġimdi ekstra ben de biraz kullanayım, diğerlerinden alırız, 

hani nezaketsizlik etmek istemiyorum.  

Bakın, arkadaĢlar, ekonominin altyapısıyla alakalı göstergelerde çok kötü durumdayız. Yani bu ülke özgür ülke mi hukuka… 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) - Eskiden yedi yılda bir kriz oluyordu Aykut Bey, Allah aĢkına. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Babam, bunu bitireyim, Ģurada yanda konuĢuruz seninle ya. Dur, Ģunu bitireyim.  

Ya arkadaĢ, ben krizi senin gibi tanımlamıyorum. Kriz Ģu an bu ülke ve dünya ağır bir krizle… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, sözlerinizi tamamlamanız için size iki dakika ilave süre veriyorum.  

Buyurun lütfen. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Uluslararası birçok karĢılaĢtırmayla Türkiye ekonomisinin durumunu anlatabilirdim, bunu ben 

size veririm, siz bundan bakarsanız ama anlattığınız gibi bir ülkede yaĢamıyoruz. Asıl önemli mesele: ArkadaĢlar, Hazine MüsteĢarlığı, 

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı -ki niye yok edildi, anlayamadım, yazık oldu- bunlar Türkiye devletinin köküdür. Bu 

kurumlarda bir devletin iki gücü vardır. Buna sert güç, yumuĢak güç derler. Sert güç; mesela nükleer silahınız varsa sert gücünüz 

vardır. YumuĢak gücünüz devletinizin kalitesi demektir ve bu devletinizin kalitesi de bürokratlarınızın kali tesiyle ölçülür. Ne kadar iyi 

seçerek, doğru seçerek iĢe alıyorsunuz, ne kadar iyi yetiĢtiriyorsunuz, ne kadar adaletli davranıyorsunuz, terfilerde ön yargılarınız var 

mı? Bütün bunlara baktığınızda iyi bir hazine yönetimi, iyi bir DPT yönetimi, iyi bir Merkez Bankası yönetimi, iyi bir DıĢ Ticaret 

yönetimi sizin Hükûmetinizin veya sizden sonra gelecek hükûmetlerin iyi iĢ yapmasını ve bu memleketin dünya sıralamasında yerinin 

daha yüksek olmasını sağlar. Peki, bunun için ne yapmanız lazım? Birincisi: Ücret ve özlük hakları konusunda dikkatli olmanız lazım. 

Biz sınavlara girdiğimizde, biz bu bürokrasiye hayranlıkla baktığımızda, yıllar yılı çalıĢarak o sınavlara girdiğimizde -bakın SayıĢtay 

denetçileri var, hiçbir Ģey demiyorum ama- biz SayıĢtay denetçilerinin 1,5 katı alırdık. Bizi o koĢullarla iĢe aldınız, hepimizi, bizimle bu 

koĢullarda sözleĢme yaptınız. Her bir kuruma ayrı zamlar yapıldı, Emniyet TeĢkilatına, Orman Bakanlığına, her birisine, bir tek bu 

kurumlara hiçbir Ģey yapılmadı. Reel artıĢlarla gitti. Bunların da hepsi dünyanın iyi okullarında okumuĢtur, nominal kandıramazsınız. 

Büyümeden de pay alamadıkları için maaĢları fiilen geri gitti, hayat standartları değiĢti, yeni faturalar, yeni ihtiyaçlarla yoksullaĢtılar; 

kıyafetlerinde görüyorum, eğitimlerinde görüyorum, hayatlarında görüyorum. Hazine MüsteĢarlığında çok iyi eğitimli, yurt dıĢı eğitimli 

devlet olarak büyük paralar yatırdığımız 3 uzman, 4 uzman 5 metrekare odada oturuyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Oturacak sandalyesi yok Sayın MüsteĢarım ve sizler sorunu çözmesi gerekenler bu sorunu 

çözemediniz. Sayın Çanakçı‟ yı çok severim, çok iyi bir adamdır, kiĢisel olarak çok naziktir personeline. Sayın Ali Babacan çözmeden 

gitti. Sayın Mehmet ġimĢek, sizden Ģunu rica ediyorum: Bürokraside iyi hatırlanmak iyi bir Ģey. Bakın, son 13 yıldır personel 

alıyorsunuz. Çok çeĢitli kaygılarım var ama sonuçta bu devletin, bu halkın hazinesinin personelidir. Hiçbir Ģey yapılmadı, çalıĢma 

koĢulları çok kötü, maaĢları çok düĢük ve bir düzenleme yapmak için Sayın Hazine MüsteĢarı… Ve hep vekâletle gidiyor bu iĢ. Rica 

ederim, bu kadar önemli kurumlar vekâletle gidemez, gitmemesi gerekmektedir, doğrudan asaleten atama yapmanız gerekiyor. Atama 

yaparken de bu kurumlardaki nitelikleri, eğitimi politik Ģeye indirgemeyiniz. Herkesin bir dünya görüĢü olabilir ama iyi yetiĢmiĢ bir 

personel bu halkın çocuğudur. Sizden önceki hükûmet de halkın vergileriyle bir sürü insanı eğitti. Bakın, devlet 1800‟ lü yıllardan beri -

biz bu Batı medeniyeti hızla ilerlerken yetiĢemiyoruz ya, o zamanki insanlar da yurtsever- bürokratları yurt dıĢına gönderiyor ki “Gidin, 

görün, öğrenin, gelin, bizim ülkemizi de düzeltin.”  diye. Maliyeyi gönderiyor ve bu konudaki en büyük engel de Maliye Bakanlığı 

olmuĢtur her zaman, her zaman Maliye Bakanlığı olmuĢtur. Sizin Ģimdi bunu çözebilecek bir gücünüz var. ÇalıĢma koĢullarını çözünüz, 

özlük haklarını çözünüz, bir an önce bir yasa tasarısıyla geliniz. BDDK BaĢkanı geçenlerde gelmiĢti bir maddeyle alakalı. Eğer bu 

sorun, Hazinede, DPT‟de, Merkez Bankasında bir an önce çözülmezse, biz, bu taleplere muhalefet olarak… Çünkü biz bu ülkenin vergi 

veren halkını da temsil ediyoruz. Az buz değil, biz ana muhalefet partisiyiz yani konuĢtuğumuz her Ģey iktidarda Ģeyde değil. Biz 

diyoruz ki: Getirin, bunlar çok önemlidir devlet hayatı için, bir an önce getirmek durumundasınız. Bakın, bu askerî casusluk meselesi 

var. Hiçbir kurum Hazine ve Merkez Bankası dıĢında ciddiye almadı bu iddiaları. Hazine ve Merkez Bankasından bir sürü çocuk iĢten 

atıldı, hâlâ göreve baĢlatılamıyor. “Kumpas” dediniz. Yazık değil mi o çocuklara? Yazık değil mi ya, evine ekmek götüremiyor, iĢine 

baĢlayamıyor. Hâlâ kendini aklayamıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, demin size uyarı yapmadan iki dakika daha ilave ettim, ikinci iki dakikanızı doldurdunuz, tekrar 

üçüncü defa söz veriyorum efendim, süre veriyorum size efendim. 

Buyurunuz. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Özür diliyorum. Öbür konuĢmamdan kısacağım. 

Sizden ricam Ģudur: Hazine üzerine bu raporlara da… TMSF üzerindeki konuyu anlatmıyorum bile ki Hazine personelinin… 

Yani bu BMC ġirketine yapılan iĢler detayıyla okudum, KDV‟nin alınmaması, 39 milyon dolarlık mesele. 39 milyon dolar çok büyük 

para ama bunların hepsini geri plana koyarak bu personelin durumu… Onun için, sizden rica ediyorum, Sayın MüsteĢarlar sizden rica 

ediyorum çünkü her bir genel müdür bir yönetim kurulu üyesi, makam arabaları var. Uzmanlar ne olacak, hazine kontrolörleri ne 
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olacak, sigorta denetleme uzmanları ne olacak? Bir de paralel, Ģu bu falan insanlar birbirini ihbara baĢlamıĢ ya, yazıktır, günahtır ya. 

Ayırmayalım personeli. Bakın, 13 yıldır siz yönetiyorsunuz, 13 yıldır siz alıyorsunuz ben savunuyorum çünkü ben devlet adına 

savunuyorum, halk adına savunuyorum. Bir an önce bu yasal düzenlemeyi yapmanızı bekliyorum. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle, seni de saygıyla sevgiyle selamlıyorum Sayın BaĢkan. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Çok teĢekkür ederim. 

Sadece sözlerinizde anlayamadığım bir husus oldu, aydınlatırsanız ben de bilgilenmiĢ olurum.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – 60‟a göre kısa söz, buyurun. 

BAġKAN – ġimdi, efendim, bu “Artan faturalar, yükselen hayat standardı.”  dediniz, bir de en baĢta bu vahĢi kapitalizmin 

tüketici tüketim kültürüyle ilgili bir Ģey söylemiĢtiniz, isterseniz ama bunu dıĢarıda konuĢalım. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yo, altmıĢ saniyede anlatayım bakın. 

BAġKAN – Ayrıca dıĢarıda da konuĢabiliriz. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yok, yok, altmıĢ saniyede anlatayım çünkü bu soruyu sorunca Ģey olur. AltmıĢ saniyelik kısa 

söz talebimi kullanmak istiyorum. 

BAġKAN – Buyurunuz efendim. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bütün üretilmiĢ değerleri emekçiler üretir. Her üretilmiĢ değerin altında emekçiler vardır ve 

emekçinin kendi ürettiğini tüketmesi gerekmektedir. Tüketilemezse biz ona “yabancılaĢma” deriz. Onun için, emekçinin yani bilgisayar 

mühendisinin, otoban mühendisinin ürettiğinin tüketilmesi… Yeni ihtiyaçları onlar da tüketecekler. Yeni ihtiyaçtan kastım ne? Ġnternet 

faturası, cep telefonu faturası, bilmem ne faturası. “Yeni ihtiyaçlar”  dediğim teknolojinin getirdiği bu yeni ihtiyaçlardan bahsediyorum.  

Bir de son bir Ģey söyleyeyim, Sayın BaĢkan, siz bunu biliyorsunuz ama, bilin ki bunu sizin Hükûmetiniz yapmadı. Dünya hızla 

koĢuyor, bir yere gidiyor ya, maliyetler düĢüyor, yeni teknoloji baĢka ülkelerde yapılıyor. Bazen bunu yani sanki yazılımı da kendileri 

geliĢtirmiĢ gibi bir Ģey oluĢuyor. 

TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Ben çok teĢekkür ederim, aydınlattınız efendim, sağ olunuz. 

Sayın Yıldırım, sizin söz talebiniz vardı herhâlde. 

Buyurunuz efendim. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

Sayın BaĢkan, Değerli Bakan, milletvekili arkadaĢlarım ve değerli bürokratlar; var mı, basın emekçilerimiz yorulmuĢ ama biz 

çalıĢıyoruz, yaklaĢık 14-15 saattir çalıĢıyoruz.  

ġimdi, Sayın Bakan, gelir dağılımı eĢitsizliği maalesef her geçen gün makasın açısını kapatan değil makasın açısını artıran bir 

Ģekilde ilerleyerek bu güne geldi. Tabii burada doğal olarak ekonomi yönetiminin baĢında bulunan biri olarak ülkedeki olumlu 

geliĢmeleri aktarmaya çalıĢtınız. Herhangi bir sektörde hükûmet politikaları açısından yüzde yüz olumsuzluk ya da yüzde yüz 

olumluluk diye bir Ģey tanımlanamaz. Olumluluklar olumsuzluklar sürekli iç içedir, beraber yürürler. Emin olun eğitim politikalarında 

da böyledir, sağlık politikalarında, enerji, ulaĢtırma politikalarında, aynı Ģekilde ekonomi politikalarında da durum böyledir Sayın 

Bakan. Siz, tabii bu iĢin yaklaĢık olarak yanılmıyorsam 9 yıldır iktidar partisi içerisinde özellikle ekonomi bölümünü yöneten en önemli 

siyasetçilerden biri olarak olumlu tarafından bakıyorsunuz çünkü halk size iktidar olma, yönetme yetkisi vermiĢ, bize ise var olabilecek 

eksiklikleri denetleme ve bunları dile getirme muhalefet yetkisi vermiĢ Sayın Bakan. ġimdi, Ģu tablo gelir dağılımı eĢitsizliğini 

gösteriyor. OECD ülkeleri içerisinde, bakın, Ģampiyonuz, af edersiniz! Bizden gelir dağılımı eĢitsizliğinin daha kötü olduğu bir tek 

Meksika var Sayın Bakan. Yani varsıllarla yoksullar arasındaki makasın maalesef çok açık olduğu bir ülke hüviyeti taĢımaktayız. En 

azından OECD ülkeleri arasında durumumuz bu.  

Yine, millî gelir artabilir ama millî gelirin kiĢi baĢına düĢen bölümü hesaplandığında, kiĢi baĢına düĢen gelir de artabilir millî 

gelirle birlikte ancak bu alabildiğine afaki bir hesaplamadır çünkü siz ülkenin toplam gelirini alırsınız, ülke nüfusuna bölersiniz, kiĢi 

baĢına düĢen millî geliri bulursunuz ama zaten aritmetiksel olarak biz 78 milyon insanın gelirini eĢitleyen teorik bir bakıĢ açısına sahip 

değiliz ama varsıllar ile yoksullar arasındaki makas açıldıkça, gelir dağılımının artmıĢ olması her haneye giren gelirin arttığı anlamına 

gelmez.  

ġunu ifade edelim: Bakın, dünyada vergi sayısı en fazla olan ülkelerden biriyiz. Attığımız her adımda, açtığımız muslukta, 

kullandığımız elektrikte; Ģu cep telefonundan, ulaĢımdan, aklımıza gelebilecek, yaĢamımızın her alanı maalesef ama maalesef vergi. 

Yine, bir diğer husus: Enerji kaynakları açısından, tamam, biz belki enerji kaynakları kendisine yetmeyen bir ülke olabiliriz ama 

özellikle yer altı enerji kaynaklarını dünyada en çok üreten ülkelere sınır komĢusuyuz. Bizim enerji kaynaklarına eriĢim olanaklarımız 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha zor değil, daha kolay bir coğrafik, jeopolitik konuma sahibiz ama Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 

neredeyse tamamının akaryakıtı, elektriği, doğal gazı, ısınması, her Ģeyi bizden daha ucuz elde ediyor olmasının takdir edersiniz ki 

ekonomi yönetimiyle bir alakası vardır ve bir bütün olarak ülkedeki siyasal sistemle bir ilgisi vardır. Ya, değilse, petrol üreten bir ülke 

değil Almanya, Ġngiltere, Fransa; petrol üreten ülkelere sınır komĢusu da değiller ama bizim neredeyse yarı fiyatımıza bunları 

edinebiliyorlarsa burada özellikle adaletsiz bir vergi dengesinden söz edebiliriz.  



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

İncelenmemiş Tutanaktır 

Komisyon : Bütçe 

Tarih :28/1/2016 Saat : Kayıt: Stenograf :  Uzman : ………………. Sayfa: 93 

 

Yine, vergilere girmiĢken, Sayın Bakan, yakın bir zamanda trafik sigortası bedeli yaklaĢık olarak bir defada 2 kat arttı. Bakın, 

insanların kaldıramayacağı bu düzeydeki artıĢlar insanları kayıt dıĢına iter. ġu anda elimde bir rakam var, bunu herhâlde 

bürokratlarınızdan edineceğiniz bilgilerle siz daha iyi teyit edebilirsiniz, ülkedeki trafik sigortası olmayan araç sayısı 4 milyona 

yaklaĢmıĢ Sayın Bakan. Sizce bunların acaba orantısız bir Ģekilde artan trafik sigortası oranlarıyla bir ilgisi yok mudur? 

Yine, Sayın Bakan, bakın, bireysel emeklilik sistemini teĢvik etmeye çalıĢıyorsunuz. ġu anda da iĢte 64‟üncü Hükûmet 

Programı‟na da koyduğunuz veya 1 Kasım seçimlerinden önce seçim taahhütlerinizden biriydi. Yüzde 25‟ ini devletin karĢılayacağı bir 

bireysel emeklilik sistemi yurttaĢlarımıza öneriyorsunuz ama bakın, bireysel emeklilik sistemine baĢvurarak, Sayın Bakan, iĢlemini 

baĢlatan sayı ile bunu sürdüren sayı arasında çok ciddi orantısızlık var. Kimse, emekli oluncaya kadar bu sistem içerisinde, bu havuz 

içerisinde kalmayı sürdüremiyor. Ben soru-cevap bölümünde soru sormayacağım, öyle bir süre kullanmayacağım için sorularımla 

birlikte götürmeye çalıĢıyorum. Gerçekten, bireysel emeklilik sistemine katılıp belli bir süre sonra ayrılan sayı ne? Çünkü bu çok çok 

ciddi bir rakama tekabül eder diye düĢünüyorum. Neden belli bir süre primlerini ödeyip daha sonra ayrılmak zorunda kalıyorlar? Ben 

Ģahsınızı değil ama bir Hükûmet politikası olarak özellikle insanlardaki inandırıcılığın bazı hususlardaki aĢındırılmıĢ olmasının bundan 

payının olduğunu düĢünüyorum. Örneğin, 99‟da çıkarılmıĢ olan ĠĢsizlik Fonu‟nun sizin iktidarınız döneminde amacı dıĢında 

kullanılmıĢ olması insanların ĠĢsizlik Fonu üzerinde diğer tasarruflarla ilgili inancını zayıflatmıĢtır. DüĢünün, ĠĢsizlik Fonu‟nda birikmiĢ 

olan para GAP‟ ta kullanıldı Sayın Bakan, duble yollarda kullanıldı, en son, bakın, geçen hafta ve bu hafta Genel Kurulda görüĢülen 

torba yasası ama iki hafta önce burada Komisyonda görüĢtüğümüz, fazlasıyla, ısrarla itiraz ettiğimiz bir hususta kullanılmaya 

baĢlanacak. Zaten ĠĢsizlik Fonu‟nun tasarruflarıyla fonda biriken para alabildiğine amacı dıĢında kullanıldığı için azalmıĢtı. NeymiĢ? 

ĠĢte, doğum yapan kadınlara belli bir süreliğine kısmi çalıĢma hakkı tanınıyor, amenna. E, çalıĢtığı sürenin primini zaten iĢveren 

ödeyecek, sosyal güvenlik primini; çalıĢmadığı yarı kalan sürenin ise primi ĠĢsizlik Fonu‟ndan karĢılanacak. Gerçekten vicdanınız rahat 

mı? Çünkü mücbir sebeplerle iĢinden olan ya da iĢveren tarafından çıkarılanların belli bir süreliğine, çok büyük bir sıkıntı yaĢamasın 

diye desteklenmesi için oluĢturulmuĢ iĢsizlerin fonudur bu Sayın Bakan. Ya, değilse, bir hak tanıyorsak, iĢte bir veya daha fazla doğum 

yapanlara kısmi zamanlı çalıĢma hakkı tanıyorsak biz niye iĢverenin yükümlülüğünü kalkıp ĠĢsizlik Fonu‟ndan karĢılıyoruz? 

ÇalıĢmadığı yarı kalan süreyi de iĢverene yükleyelim. Amacı dıĢında bir fon kullanıyoruz. Emin olun, bu bireysel emeklilik sistemine 

dair girilip belli bir süre sonra çıkmanın altında yatan neden inandırıcılıkla ilgili yurttaĢlarımızda uyandırdığımız bir duygudur, bir 

algıdır.  

Yine, Sayın Bakan, malumunuz, hazineden yerel yönetimlere belli miktarlarda meblağlar aktarılmaktadır; bu, gerek belediyeler 

gerekse il özel idareleri açısından. Bunu bir soru olarak sorayım. Maliye Bakanlığı üzerinden belediyelere ve il özel idarelerine ne kadar 

kaynak aktarıldı? Örneğin 2014‟te, hani kesin hesabı çok net bilinen bir yıl için söyleyeyim. Veya son beĢ yıl içerisinde Ankara 

BüyükĢehir Belediyesinin ne kadar borcu hazineden ödendi Sayın Bakan? Çünkü bu belediyelerin listesini -sadece Ankara BüyükĢehire 

indirgemiyorum- çıkardığımızda göreceğiz ki borcu üstlenilen belediyelerin kahir ekseriyeti AKP‟ li belediyelerdir. Herhâlde CHP‟ li, 

MHP‟li, HDP‟ li belediyelerin borcunu azaltmak ve onların çalıĢmalarını teĢvik etmek üzere hazineden para aktarılmıyordur. Gerçekten 

merak ediyorum: Hangi belediyelerin hazinede bu yükümlülüğü üstlenilmiĢtir? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Yıldırım, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum. 

Buyurun efendim. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim. 

BDDK BaĢkanımıza bir iki hususu sormak istiyorum. 

Hesap iĢletim ücretiyle ilgili yakın zamanda DanıĢtay yine bir karar aldı ama Sayın BaĢkan, bilmiyorum, denetim 

faaliyetlerinizin... Emin olun, hani eleĢtirmek veya suçlamak adına söylemiyorum- baĢka kalemler adı altında yurttaĢlarımızdan amacı 

dıĢında hak edilmeyen kesintiler yapılmaktadır. Bununla ilgili bir iki hususa dikkat çekeceğim. 

ġimdi, belirtmem gereken önemli hususlardan biri, bakın, özellikle kamu bankalarının personele sunduğu, Sayın BaĢkan, altı 

aylık satıĢ hedefleri Yapı Kredi gibi, Garanti gibi bankalarda personellerine dayatmayla bir aylık sürede isteniyor. Nedir bunlar? ĠĢte, bu 

satıĢ hedefleri içerisinde sigorta, bono, kredi kartı, konut ve bireysel krediler... Kamu bankasının personelinden beklediği altı aylık satıĢ 

hedefini özel bankalar bir ayda bekliyor. Sayın BaĢkan, bu belli bir süre çalıĢan üzerinde “mobbing”e dönüĢüyor. Bu konuda birçok 

banka emekçisinin... 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Doğru bilgi değil ama bak, yanlıĢ bilgi veriyorsun. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben özel bankalar için söylüyorum ġahap Bey. Bir bitireyim ben. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – KarĢılaĢtırma doğru değil. Yani, Ģu an kamu bankaları da özel banka gibi çalıĢıyor. Özel 

bankaların ve kamu bankalarının performans anlamındaki Ģeyi üç aĢağı beĢ yukarı aynı. Böyle bir fark yok. Biraz farklı olabil ir ama 

böyle bir uçurum yok. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – ġahap Bey, ben... 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Farklı olabilir ama böyle bir karĢılaĢtırma yaparak gideceğiniz yol... 

BAġKAN – Siz tamamlayın. 
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AHMET YILDIRIM (MuĢ) – ġimdi, bakın, ben Yapı Kredi ve Garantide çalıĢan banka emekçilerinin, özellikle bana 

ulaĢmasıyla aktardıkları üzerinden söylüyorum: “Bize “mobbing”e dönüĢmüĢ durumda.”  bu doğal olarak banka çalıĢanın da özellikle 

müĢterileri üzerinde bir mobbinge dönüĢüyor yani sağlıklı bir bankacılık sistemi açısından gerek iĢverenin banka emekçisi gerekse 

banka emekçisinin müĢterileri üzerinden sağlıklı bir iliĢki yaratmak durumundayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Yıldırım… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Toparlayacağım. 

ġimdi, bunu önlemeye dönük gerçekten elinizde bir bilgi var mı veya bu konuda sağlıklı bir bilgi var mı, ne düzeyde denetim 

yapılıyor, bunu merak ediyorum. Yine, özellikle son olarak Sayın Bakan, bakın, ülke ekonomisinin hangi istikamete gidiyor olmasından 

ziyade, elde edilen kaynakların, ülke kaynaklarının, zenginlerle yoksullar arasında ne kadar eĢit dağıtıldığından vazgeçtik, ne kadar az 

adaletsiz dağıtılımının talebi içerisine girmiĢ bulunuyoruz.  

En son Ģununla bitireyim, bakın, Dostoyevski Karamazov KardeĢler romanında Ģu cümleyi iki kere kullanır: “Yoksulluk, 

iĢlemediğiniz günahların cezasını çekmektir.”  Yoksul olanlar Ģu dünyaya, Ģu yer yüzüne, Ģu arza alın terini daha az akıttıkları için 

yoksul değiller veya sadece yattıkları, tembel oldukları için yoksul değiller. Bir ülkede eğer 21 milyon insan -mesela AKP iktidarının en 

çok övündüğü hususlardan biridir- farklı kalemlerde olmak üzere 21 milyon insan sosyal yardımlardan istifade ediyor. Bu aynı 

zamanda yoksulluğun ne düzeyde olduğunun da bir itirafıdır. Bu yönüyle ben de söylüyorum “Yoksulluk, iĢlemediğiniz günahların 

cezasını çekmektir.”   

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Yıldırım. 

Sayın Ergün TaĢcı, buyurunuz efendim.  

Önceden Ģunu hatırlatayım Sayın TaĢçı, Komisyonumuzun çalıĢma usul ve esaslarıyla ilgili aldığımız karar çerçevesinde 

Komisyonumuzun üyesi olmayıp dıĢarıdan Komisyonumuza iĢtirak eden değerli milletvekillerimize Komisyonumuza üye olan 

milletvekillerimizin yarısı kadar süre tanınıyor. Dolayısıyla sizin süreniz beĢ dakikadır. 

Buyurunuz lütfen.  

ERGÜN TAġCI (Ordu) – Sayın Bakanım, çok kıymetli BaĢkanım ve Plan Bütçe Komisyonunun kıymetli milletvekilleri ve çok 

kıymetli bürokrat arkadaĢlarım; bu Plan Bütçe toplantısı için, yapmıĢ olduğunuz çalıĢma için öncelikle teĢekkür ediyorum.  

Burada Hazineyle ilgili değerlendirmeden sonra sermaye piyasası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna iliĢkin 

kısa kısa değerlendirme yapmak istiyorum. Tüm dünyadaki küresel geliĢmelere ve yurt içinde yaĢanan iki seçim sürecine rağmen 

Türkiye ekonomisine baktığımızda 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 oranında 

büyüme gerçekleĢtiğini görüyoruz. Bu büyüme oranıyla birlikte 2014 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek yıllık büyüme hızının 

kayıtlara geçtiğini görüyoruz.  

Türkiye‟de kapsayıcı ve istihdam yaratan büyüme eğilimi sayesinde 2015 yılının Ekim ayı itibarıyla bir önceki yıla göre 718 bin 

kiĢiye ilave istihdam sağlandığını ve istihdamdaki söz konusu güçlü seyre rağmen, iĢ gücüne katılım oranının yüksek olması, iĢsizlik 

oranının 2015 yılının ilk on aylık döneminde ortalama yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleĢme gibi bir netice doğmuĢtur. Buradan 

mevsimlikten arındırılmıĢ iĢsizlik oranının 2015 yılı Ekim ayında avro bölgesinde yüzde 16 ve AB ülkelerinde yüzde 99,2 olarak 

gerçekleĢtiğini görüyoruz. Bu ülkelerin mevcut en güncel verileri karĢılaĢtırıldığında Türkiye‟nin iĢsizlik oranı 7 AB üyesinden daha 

düĢük seviyede seyretmektedir. Tabii, Türkiye, Rusya, Almanya, Ġngiltere ve Fransa‟dan sonra Avrupa‟da 5‟ inci büyük iĢ gücüne sahip 

bir ülke konumundadır.  

Değerli BaĢkan, çok kıymetli üyeler; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmî olmayan geçici verilerine göre, 2015'te 

ihracatımızın bir önceki yıla göre yüzde 8,56, ithalatımızın ise yüzde 14,5 azalma ve dıĢ ticaret hacminin de bir önceki yıla göre yüzde 

12,16 gerileme gösterdiğini görüyoruz. Buna karĢılık dıĢ ticaret açığımızın söz konusu dönemde 25,53 azalma ve ihracatın ithalatı 

karĢılama oranının yüzde 69,5‟e yükseldiğini görüyoruz. DıĢ ticaret açığındaki bu olumlu geliĢmeye paralel olarak 2015 yılı Ocak-

Kasım döneminde cari iĢlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,8 milyar dolar azalarak 27,8 milyar dolar seviyesinde 

gerçekleĢtiğini görüyoruz. Bu cari iĢlemler açığının azalmasında, ödemeler dengesi tablosundaki dıĢ ticaret açığının önceki yılın aynı 

dönemine göre azalmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz.  

Değerli BaĢkan, çok kıymetli milletvekilleri; Hükûmetimizin maliye politikasındaki sıkı duruĢunun devam ettiğini görüyoruz. 

2015 yılında merkezî yönetim bütçe açığı 22,6 milyar lira olurken bütçe açığının baĢlangıç bütçesi hedefinin altında gerçekleĢtiği 

görülmektedir. ÖzelleĢtirme gelirleri hariç genel yönetim bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranın ise dört yıllık dönemde olduğu 

gibi 2015 yılında da yüzde 3 olan Maastricht kriterinin altında yüzde 0,6 olarak gerçekleĢmesi beklenmektedir. Bu Hükûmet tarafından 

sağlanan mali disiplin, uygulanan etkin borçlanma stratejileri ve ekonomik büyüme sonucunda kamu borcu artık bir risk unsuru 

olmaktan çıkmıĢ Türkiye‟nin AB tanımlı borç oranı 2014 yılında Maastricht kriteri olan yüzde 60‟ ın oldukça altında ve yüzde 33,5 

düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Hükûmetimiz tarafından yürütülen borç yönetimi neticesinde, borç yapısı iyileĢtirilmiĢ ve borç stokunun 

makro ekonomik Ģoklara karĢı direnci artmıĢ, ekonominin kur, faiz ve likidite risklerine karĢı olan duyarlılığı önemli ölçüde azalmıĢtır.  
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Değerli BaĢkan, çok kıymetli üyeler; ülke olarak dönem baĢkanlığını yaptığımız G20 zirvesinde küresel ekonomideki yavaĢ 

toparlanma ve alınması gereken önlemler, yatırımların büyümeye katkısı ve finansmanı, istihdamın artırılması, sağlam bir finansal 

sistemin kurulması, kalkınma, enerji, iklim değiĢikliği ve uluslararası vergilendirme alanlarında, konularında uygulamaya geçmek üzere 

nihai kararlar alınmıĢtır. Türkiye, jeopolitik konumu, demografik yapısı itibarıyla artan iĢ gücü, geliĢmiĢ pazarlara yakınlığı açısından 

büyük bir potansiyele sahiptir.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın TaĢcı, süreniz doldu, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 

ERGÜN TAġCI (Ordu) – Dolayısıyla Hükûmet olarak, önümüzdeki dönemde Hükûmetimizin dünyadaki geliĢmiĢ ekonomilerle 

yarıĢabilecek, ithalata bağımlı olmayan, kendi potansiyelini açığa çıkaran bir ülke yolunda Hükûmetin kararlı bir Ģekilde yürüyüĢünü 

görüyoruz.  

Buradan BaĢkanım, diğer üyelerimize tanımıĢ olduğunuz inisiyatifi de çok kısa sürede SPK ve BDDK‟yla ilgili bir iki hususa da 

değinmek isterim müsaadenizle.  

SPK, evet, bağımsız üst kurul dediğimiz, bağımsız idari otorite olarak Türkiye‟de çok köklü geçmiĢi olan bir kuruluĢumuzdur. 

Bu kuruluĢumuzun bugüne kadar yapmıĢ olduğu nitelikli hizmetlere bu dönemde bireysel emeklilik sistemine yapılan katkıları, bunu 

tabii açabiliriz, bu katkılar ile sistemdeki katılımcı sayısının 6 milyon kiĢiyi aĢtığını, fon portföy büyüklüğünün son üç yıl içerisinde 50 

milyara yaklaĢtığını görüyoruz.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

ERGÜN TAġCI (Ordu) – Malumunuz, Sermaye Piyasası Kanunu sonrası  

BAġKAN – Sayın TaĢcı, tekrar süre veriyorum, yalnız lütfen sözlerinizi toparlayın. 

ERGÜN TAġCI (Ordu) – Tamam efendim. 

Sermaye Piyasası Kanunu sonrası kısa sürede 70 yeni ikincil düzenleme yapılarak Türk sermaye piyasalarının çehresinin 

değiĢtiğini ve uluslararası standartlar ile tam uyumlu bir düzenleme alt yapısı oluĢturulduğunu görüyoruz. Bunların aslında Plan Bütçe 

Komisyonunda biraz detaylı konuĢulmasını da arzu ediyoruz.  

Yine, Türkiye elektronik fon alım satım platformunun açılmasıyla dünyada ilk defa bütün yatırım fonlarının iĢlem gördüğünü bir 

fon süpermarketi oluĢtuğunu görüyoruz, bunların da mutlaka burada çok kıymetli çalıĢmaların tartıĢılmasını da öneriyorum. Yine, 

finansal eğitime iliĢkin yapılan çalıĢmaları örnek olarak gösterebiliriz. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna iliĢkin de bir iki cümleyle ilave etmek isterim. Finans sektörümüzün yaklaĢık 

yüzde 65'inin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gözetimi ve denetiminin yapıldığını, bu bağlamda yaklaĢık 

bunun yüzde 95'ini de bankaların payının oluĢturduğunu görüyoruz. Bankacılık sektöründe toplam aktifleri Eylül 2015 itibarıyla 2,4 

trilyon olarak gerçekleĢmiĢ olup toplam kredilerin banka varlıkları içerisindeki oranının 2002 yılındaki yüzde 23 seviyesinden Eylül 

2015 itibarıyla 61,9‟a… Yine, arkadaĢlarımızın ifade ettiği gibi, mukayese anlamında bu rakamlara iyi bakıldığında kredi toplamının 

1,5 trilyon TL'ye ulaĢtığını görüyoruz.  

Yine, menkul değerlerin payının yüzde 45'ten 13,9'a gerilediğini, bankaların ekonomideki asli fonksiyonlarını icra etme 

noktasında fonksiyonel iĢlev gördüğünü burada vurgulamak isterim.  

Yine, bizim bu dönemimizde kredilerin ABD doları bazında yaklaĢık 11 kat arttığını söyleyebiliriz.  

Detaylı çalıĢmalarım vardı ama vakit sıkıntısı nedeniyle bunları ifade edememekten dolayı üzüntümü ifade etmek isterim.  

ġunu söylemek istiyorum: Ben de bir üst kurulda uzun yıllar yöneticilik yapmıĢ ve bugün Mecliste görev yapan bir kiĢi olarak… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın TaĢcı, lütfen sözlerinizi bağlayınız efendim. 

ERGÜN TAġCI (Ordu) – Öncelikle çok nitelikli, insan kaynağı itibarıyla çok zengin, bürokrasiden çok kıymetli 

arkadaĢlarımızın yapmıĢ olduğu çalıĢmaların ülkemiz için, bundan sonraki hedeflerimiz için çok güzel çalıĢmalar olduğunu… Bu 

çalıĢmalar için kendilerine teĢekkür ediyorum, Sayın BaĢbakan Yardımcımıza ve ekonomi bürokratlarımıza. Bütçemizin de ülkemize 

hayırlı olmasını diliyorum.  

Söz verdiğiniz için çok teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Ben teĢekkür ederim Sayın TaĢcı.  

Sayın Karabıyık, buyurunuz efendim. 

Süreniz on dakikadır. 

LALE KARABIYIK (Bursa) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan. 

Sayın BaĢbakan Yardımcısı, sayın baĢkanlar, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; Ģimdi, her seferinde olduğu gibi bir 

sunuĢ konuĢmasıyla baĢlıyoruz ve bu sunuĢ konuĢmasında o kadar güzel methiyeler, cümleler oluyor ki ben de bazı rakamları görünce 

yorum yapmadan duramıyorum. 

ġimdi, Ģöyle baĢlıyorum: 2016 yılında siyasi belirsizlikler ortadan kalkacak, sonra gelir politikası ve yurt içindeki talepte 

canlanma olacak ve yüzde 4,5 seviyelerinde büyüme olacak. ġimdi Türkiye'de Ģu anda risk priminin yüksekliğinden bir olumsuz 
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ayrıĢma söz konusu. Bu siyasi belirsizlikler nasıl ortadan kalkacak? Dolara karĢı bir değer kaybı söz konusu, birazdan değineceğim 

tekrar. Hangi dıĢ politika… Ve Ģu andaki pazar kayıplarımızı da göz önünde bulundursak bunlar nasıl olacak? Tabii, cümleler çok 

güzel, mutluluk veriyor ama yine 2017 ve 2018 için artan yurt içi tasarruflar, bu tasarruflar acaba nasıl artacak? Bu gelir yetersizliğinde 

gördük ki özellikle de tasarruf oranlarında bir değiĢme söz konusu olmadı.  

Yine, kapsayıcı, istihdam yaratıcı büyüme dedik. ġimdi, istihdam yaratmada 34 ülke içerisinde sondan 2‟nci sıradayız. Kötü bir 

durumdayız. Kalıcı bir istihdam politikası ve reform paketi ihtiyacını sürekli dile getiriyoruz. 

ġimdi, burada önemli bir sıkıntı Ģu: Toplam iĢ gücünde sınırlı bir artıĢa karĢılık toplam istihdamda azalma olduğu için iĢsizlik 

oranı yüzde 10,4‟ ten 10,6‟ya yükseldi. Tarım dıĢı iĢsizlik oranı da yüzde 12,5‟ tan 12,7‟ye yükselmiĢ durumda. ġimdi, Ģöyle bir üç yıla 

bakalım. Son üç yılda tarım dıĢı iĢ gücü 3 milyon 250 bin artıĢ kaydetmiĢ, bu yıllık ortalama yüzde 5 gibi bir orana tekabül ediyor. ĠĢsiz 

sayısı da 2 milyon 203 binden 3 milyon 103 bine çıkmıĢ. Tarım dıĢı iĢsizlik oranı da dalgalı bir seyir izlemiĢ ve yüzde 12,7‟ye 

yükselmiĢ.  

ġimdi, son üç yılda iĢ gücü piyasasının kısa dönemli dalgalanmaları var, evet ama bu kısa dönemli dalgalanmaların ötesinde 

daha net olan bir Ģey var ki büyük dalgalanmalar olduğunu da görüyoruz. Bir büyük, iki de orta büyüklükte dalgalanma söz konusu. En 

büyük dalga Ekim 2012‟den Eylül 2014‟e kadar olan dalgalanma ki bu dalgalanmada iĢsiz sayısı iki yılda yaklaĢık 800 bin artmıĢ, 

iĢsizlik oranı da 12,8‟e yani tepe noktasına dayanmıĢ. 

ġimdi, tabii böyle olduğunda son dönemde iĢsizlikte gözlemlenen artıĢ eğilimi devam eder mi? ĠĢ gücü piyasasında dalgalı 

seyrin özellikle iĢ gücündeki yüksek oynaklık ve büyüme düzeyinden büyük ölçüde kopuk bir istihdam olduğunu da görüyoruz. Tabii, o 

zaman devam eder mi istihdam artıĢı? Bu sorunun yanıtını vermek biraz güçleĢiyor takdir edersiniz. 

Yine, “Enflasyonda güzel umutlarımız var.”  deniyor. 2016 için 7,5, sonra yüzde 5‟e kadar indirmek. 

ġimdi, hanehalkının gelir anketine göre hanenin toplam harcamalarının yüzde 24‟ü gıda olarak belirlenmiĢ. Yüzde 15‟ i konut, 

yüzde 15 küsuru da ulaĢtırma. Bunlar çok önemli rakamlar. ġimdi, bunlar, bu yüzde 24‟ lük gıda payı, bu devletin enflasyonu. Ama, bir 

de AyĢe teyzenin enflasyonu var ki yani fakirin aslında bütçesinden yaptığı harcamanın yüzde 24‟ü değil, yüzde 60-yüzde 70‟ ini 

buluyor gıda harcaması ve bu, gelir seviyesi daha yüksek kesimlerde harcamalarının yüzde 15‟ ine kadar iniyor. Yani, burada dikkat 

etmemiz gereken nokta, devletin enflasyonuyla vatandaĢın, emeklinin, emekçinin, AyĢe teyzenin enflasyonu farklı. Bakın, gıdadaki 

enflasyon oranı yüzde 14‟e vuruyor ama gıda hariç hesapladığınızda yüzde 6‟ lara iniyor. Tabii, bu da önemli.  

Aslında, 27 bin iĢ yeri dolaĢılıyor, bildiğimiz gibi, 426 maddenin 945 çeĢidi üzerinden fiyatlar izleniyor. Ama, ben diyorum ki 

burada gıda enflasyonunu dikkate almak durumundayız, hele hele Ģu anda TÜĠK‟ in düzenlemesinde gıda enflasyonunun payının da bir 

miktar daha düĢürüldüğünü de biliyoruz. Ama, o zaman iĢte gerçekleri görmek biraz zorlaĢıyor. 

Yine, Sayın BaĢbakan Yardımcısı, enflasyonla ilgili yaptığınız bir açıklamada enflasyondaki baĢarısızlığın sebebini döviz 

kurundaki değiĢmelere ve küresel geliĢmelere bağlamıĢtınız. Peki, sadece bunlar mı? Yani, Merkez Bankasının burada bir suçu yok 

mu? Merkez Bankasının siyasi baskılara boyun eğmesi ve enflasyonu düĢürme konusunda herhangi bir önlem alamaması yatırımcıların 

Merkez Bankasına olan güvenini de sarstı, bunu izliyoruz. Ülkeden para çıkıĢları da hızlandı.  

Yine, diğer taraftan, tarım ve enerji politikasının yetersizliği ya da olmayıĢı enflasyonun suçlarından bir tanesi değil mi? Yani, 

sadece küresel geliĢmelere, olumsuz geliĢmelere ve döviz kurundaki değiĢmelere mi bağlamak durumundayız? Bu da tabii üzerinde 

durulması gereken bir nokta. 

Yine, ihracat konusuna geldiğimizde, “ Ġhracat artacak.”  diyoruz. Ama, burada nitelikli üretim ve nitelikli ihracat konusunda 

acaba reform paketimiz veya eylem planı yeterli mi? Yoksa, biz yola çıkıyoruz, o yol bizi nereye götürürse oraya mı gideceğiz? Çünkü, 

ben bu eylem planını yeterli bulamadım. Nitelikli üretim ve nitelikli ihracat bizim için son derece önemli, katma değeri yüksek sektörler 

açısından.  

Sonra, bir Rusya etkisi var yani kabul edelim veya etmeyelim, bir Rusya etkisi var. ġöyle ifade etmek istiyorum: Bakın, Rusya 

krizinin ekonomik etkilerine kısaca göz atalım. Müteahhitlik faaliyetlerinin yıllık 4 milyar dolara ulaĢtığı düzeyden hızla düĢmesi 

bekleniyor.  

BAġKAN – Sayın Karabıyık, çok affedersiniz.  

Değerli arkadaĢlar, lütfen, bakınız, sayın hatibi izlemekte güçlük çekiyoruz, sükûnete davet ediyorum. 

Kusura bakmayın.  

Buyurun lütfen. 

LALE KARABIYIK (Bursa) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan. 

Yine, Rusya‟da faaliyet gösteren Türk firmalarına getirilecek kısıtlarla Türk iĢ adamlarının en az 3 milyar dolar düzeyinde kayıp 

yaĢayacakları beklendiği ifade ediliyor. Turların ve uçak seferlerinin iptal edilmesiyle yıllık 3,5 milyon Rus turist sayısının en az yüzde 

75 oranında azalacağı ve Türkiye‟nin bundan dolayı turizm gelirlerinin en az 2,2 milyar dolar azalması bekleniyor. Ticarete konan 

tarife dıĢı engellerle özellikle sebze, meyve ve diğer gıda ürünlerindeki ticaretin azalmasıyla Türkiye‟nin en az 820 milyon dolarlık 

ihracat kaybı bekleniyor. Gayrimenkul alım satımında da öyle, ulaĢtırma maliyetlerinde de öyle. Yani, Türkiye ekonomisinin yükünün 

en az 6,5 milyar dolar olacağı düĢünülüyor. Hatta, bu kayıplara bavul ticareti de dâhil edildiğinde 8,5 milyar doları geçiyor en iyi 
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ihtimalle. Pazartesi günü Sosyal Ekonomik Siyasal AraĢtırmalar Vakfı, Türkiye-Rusya arasındaki bu krizin etkilerini bu rakamlarla 

onayladı. Yine, kendilerinden alınan verilerdir bunlar. Buna da dikkat çekmek isterim.  

Yine, bir veri daha yayınlandı, onu dikkatinize sermek istiyorum. Az önce denilmiĢti ki: “Yatırım yapılabilir bir ülke 

derecesindeyiz ya da iyi seviyelerde.”  Maalesef, böyle değil. KeĢke olsaydı ama rekabet edebilirlik endeksimiz, yatırım yapılabilirlik 

seviyemiz altı sıra düĢtü. Yani bunu geçen günkü konuĢmalarda da ifade ettim. Bunlar yine TÜĠK‟ in rakamları, bunlar Dünya 

Bankasının rakamları. Kabul edelim ki gerçekler böyle ve bir yılda düĢtü, altı sıra birden bir yılda düĢtü.  

Bakın, baĢka bir veri yayınlandı, dün yayınlandı bu veri. Yolsuzluk algı endeksi, Uluslararası ġeffaflık Derneği yayınladı, dün 

tarihi itibarıyla ve yolsuzluk algı endeksi 2015 için ifade edildi. Türkiye'nin notu 45‟ ten 42‟ye geriledi. Bu düĢüĢle birlikte Türkiye 168 

ülke arasında iki basamak düĢtü, 64‟ ten 66‟ncı sıraya gelmiĢ oldu.  

Yine, “Merkez Bankasının altın dâhil brüt döviz rezervleri 15 Ocak 2016 itibarıyla yüzde 11,4 milyar dolar seviyesindedir.”  

diyor ama ben bunu Ģöyle değiĢtirmek istiyorum “Seviyesine gerilemiĢtir.”  demek istiyorum.  

ġimdi, o konuda da Ģunu ifade edeyim: Bir kere, geliĢmekte olan ülke paralarına göre dolar yüzde 19 değer kazandı ama TL‟ye 

karĢı yüzde 25 değer kazandı; bir kere burada bir ayrıĢma var ve bunu küresel sebeplerin dıĢında değerlendirmemiz lazım; bu, risk 

primine bağlı bir ayrıĢma. 1 Kasımdan sonra 17 milyar dolar tutarında yabancı sermaye kaçtı. Bu yine rakamlarla mevcut. Demek ki, 

bir tek parti istikrarı… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Karabıyık sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 

LALE KARABIYIK (Bursa) – TeĢekkür ediyorum, sağ olun.  

Yine, yabancı sermaye çıkıĢı hızlanınca döviz rezervleri de hızla eriyor; rakamlar da bize bunu söylüyor. En son verilere göre 

altın dâhil döviz rezervlerinin 111,4 milyar dolar olduğunu ifade ettik. Ancak Ģöyle bir gerçek var: Kısa vadeli borçlar özellikle toplam 

rezervlerin üzerinde. Oysa 2002 yılında altın dâhil döviz rezervleri 28 milyar dolar düzeyindeyken kısa vadeli dıĢ borçlar 16,4 milyar 

dolar tutuyordu yani döviz rezervleri kısa vadeli dıĢ borçların epeyce üzerindeydi. O hâlde Ģu andaki durum 2002‟ye göre biraz daha 

kırılgan bir durum yani döviz rezervleri kısa vadeli borçların 14,5 milyar dolar gerisine düĢmüĢ oldu ki, bence bu önemli bir rakamdır. 

Bir baĢka nokta: SPK‟ya geldiğimizde, evet 1981 yılında özellikle bankerler olayından sonra sermaye piyasası mevzuatının 

oluĢması, iĢte 1499, ardından 2499, 3794 ve 6362 sayılı Yasa‟yla sermaye piyasası mevzuatı güncel değiĢimlerle bugüne kadar geldi, 

önemli geliĢmeler de katetti. ĠMKB de öyle, Ģimdi biz “ Ġstanbul” diyoruz artık. Ancak Ģu gerçek bir türlü değiĢmedi: Hâlen yabancı 

yatırımcı oranı yani saklama sistemi verilerinden söylüyorum, yüzde 62, yüzde 64 yani yaklaĢık üçte 2‟si. Tabii, tasarruf düzeyinin çok 

yetersiz olması yabancı yatırım düzeyinin bu Ģekilde olması sonucunu ortaya çıkartıyor. Ama tabii -her zaman ifade ettiğimiz de bir Ģey 

var- bu yabancı sıcak para, gelirken bahar yelleri estiriyor, çıkarken de kasırgaya dönüĢtürüyor. Yani burada önemli olan bizim yabancı 

sermaye, hele hele kısa vadeli yabancı sermaye bağımlılığımızın azalmasıdır. SPK‟nın… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Karabıyık, lütfen sözlerinizi toparlayınız efendim. 

LALE KARABIYIK (Bursa) – Peki, bu kadar olsun, sonra tekrar söz alırım. 

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Ben teĢekkür ediyorum, sağ olun. 

Sayın Kavcıoğlu, buyurunuz efendim. 

On dakikadır süreniz.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın BaĢbakan Yardımcım, Değerli BaĢkan, değerli milletvekilleri, kıymetli baĢkanlar, değerli hazirun; öncelikle hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada bu Komisyonda konuĢtuğumuz kurumların AK PARTĠ iktidara gelmeden önceki süreçteki fonksiyonlarına ve 

etkilerine baktığımızda, bu dönemle ilgili karĢılaĢtırmayı yaptığımızda bazı durumları ortaya koyma açısından önemli olduğunu 

düĢünüyorum. 

ġimdi, 90‟ lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde devam eden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu olarak değil ama bankalardan sorumlu birimler ve TMSF olarak Merkez Bankası bünyesinde devam eden 3182 sayılı Bankalar 

Kanunu‟na göre de tamamen siyasi iktidarın yönlendirmesi ve yönetimiyle bankalar üzerindeki kontrolünü devam ettiren yapı maalesef, 

80‟ li ve 90‟ lı yıllardaki olumsuzluklarla 2000‟ li yıllara bizi getirmiĢtir. Bu dönemdeki 3182 sayılı Kanun‟a baktığımızda tamamen 

yetkiyi ilgili bakana bırakmıĢ olması, mesela, bankaların el konulmasıyla ilgili, devriyle ilgili ifadeyi tam olarak değil ama kanunda 

“bakan uygun bir süre vererek banka yönetim kuruluna, bakan yukarıdaki tedbirleri talep hakkına”  falan gibi baĢlayıp tamamen 

iktidardaki bakanın talebiyle, yönlendirmesiyle ve kararıyla açılması, kapanması veya fona devredilmesi veya yönetimlerine etki 

edilmesi çok doğru bir uygulama değildi ama o dönem bu Ģekilde devam ediyordu. 99 yılına gelindiğinde tabii, 4389 sayılı Bankalar 

Kanunu on, on iki yıl sonra ilk defa Kanun Hükmünde Kararnameyle devam edilen ve bir türlü çıkarılamayan kanun 4189 sayılı Kanun 

1999 yılında ve akabinde de Sayın Bakanın ilk baĢkanlığıyla Türkiye‟de bu yapının düzeltilmesi için Bankacılık Düzenleme ve 
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Denetleme Kurumu kuruldu. Tabii, bu süreçten BDDK‟yı çok sorumlu tutmak mümkün değil ama o güne kadar, yine Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası olsun, Sermaye Piyasası Kurulu olsun -bankacılıkla ilgili durumu anlattım- bağımsızlığı hep konuĢulduğu 

hâlde hiçbir dönemde AK PARTĠ iktidarına kadar bağımsız olarak hareket etmemiĢlerdir. Bunun bir sürü örneğini görebiliriz, en 

önemlisi de baĢkanlarının siyasi iktidarın etkisiyle değiĢtirilmiĢ olması. Yani, en basiti, ilk BaĢkan olan Sayın Bakanım 1999‟da 

BDDK‟yı kurdu ve kendi iktidarı döneminde BaĢkanlıktan istifa etmek ya da ettirilmek zorunda bırakıldı. Yine aynı dönemde Merkez 

Bankası BaĢkanı AK PARTĠ iktidarına gideceğimiz süreçte… Yakın olduğu için, geçmiĢe döndüğümüz zaman bir sürü daha böyle bu 

tür örnekleri verebiliriz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ne oldu Merkez Bankası BaĢkanına onu anlamadım. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Merkez Bankası BaĢkanı da istifa ettirildi aynı dönemde, o da değiĢtirildi. Gazi Erçel‟ in 

yerine… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sabırla bekliyorum ne diyeceksiniz diye. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sabırla beklemek önemli. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Anlamadım ben, hâlâ anlayamadım. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Geleceğim noktada anlamayacak bir Ģey yok. Bugün bağımsızlığını konuĢtuğumuz 

kurumların veya bütçelerini konuĢtuğumuz kurumların, etkilerini konuĢtuğumuz kurumların AK PARTĠ iktidarından önce nasıl 

yönetildiği ve ne kadar bağımsız olduğunu anlatmaya çalıĢıyorum. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de bu kurumların 

baĢkanlarının siyasi iktidarın yönlendirmesi ya da etkisi dıĢında hareket ettiğinde direkt istifa ettirilmesi ve görevden alınması, bağımsız 

olduğu iddia edildiği hâlde. AK PARTĠ iktidarı döneminde bir tane örneği bile yok bunun. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Vatan haini ilan ediliyor. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Hayır, hiçbir Ģekilde… Bakın, sizin kaçırdığınız nokta Ģu: Bir kurumun… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġimdi de vatan haini ilan ediliyor. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Mehmet Bey, müsaade edin ben bitireyim de… Bakın, bunun tersi bir durum varsa siz de 

konuĢma… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Söylüyorum da… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ben konuĢurken, müsaade edin ben konuĢurken değil de. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Fazla bağımsız… Anlamaya çalıĢıyoruz yani. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Çok basit bir Ģey yani, daha detayına girersem… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bu konuda basmıyor, biraz sormazsak… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – O sizin sorununuz ama ben anlatmaya devam edeyim. 

Bakın, söylediğim çok basit bir Ģey, AK PARTĠ iktidarında bu kurumların hiçbir tanesinin baĢkanları siyasi iktidar tarafından -

iĢte Merkez Bankası BaĢkanını da örnek verdiniz ama istifa ettirmedik- istifa etmek zorunda da kalmadı. EleĢtiriyoruz, ben de bir iktisat 

doçentiyim, dönem dönem benim de beğenmediğim, benim de eleĢtirdiğim iĢlemleri olmuĢtur ama bu onun tümüyle hatalı, tümüyle 

yönetemediği anlamına gelmez ama hiçbir Ģekilde o kiĢi veya diğer BDDK baĢkanları veya SPK BaĢkanı veya diğer kurumların hiçbiri 

siyasi iktidar tarafından -ki AK PARTĠ döneminde- hiçbiri istifa ettirilmemiĢtir yani aradaki fark bu, hani “anlamadık”  dediniz ya. Ama 

2002‟den önce -ben size iĢte saydım- en basiti sizin iktidarınız döneminde sizin atadığınız BDDK BaĢkanı, sizin atadığınız Merkez 

Bankası BaĢkanı o günkü krizi yönetemediği için veya yönetemediği iddia edildiği için veya sizin istediklerinizi yapmadıkları için 

değiĢtirilmiĢtir. ġimdi, bağımsız bir kurumda bunun olması çok doğru bir Ģey değil. Onu ifade etmeye çalıĢtım. Herhâlde gayet anlaĢıldı 

diye düĢünüyorum.  

Var mı aksi bir Ģey sizce?  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Neyse siz konuĢun da insicamınız bozulmasın.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yok, yok, bozulacak bir Ģey yok yani mevcut durum.  

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, lütfen efendim, devam edin siz.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – ġimdi, 2000-2001 yılında bankaların durumlarına baktığımızda, finansal sektöre, 

biliyorsunuz, o krizle beraber, 2000-2001 kriziyle beraber finansal kesim çok kötü bir durumdaydı. Bunun en önemli Ģeyi bir 

yapılandırma programı dâhilinde o dönemde baĢlatılmıĢ olması. Bu yapılandırmada önemli Ģeylerden bir tanesi, bir, TMSF‟deki 

bankaların yeniden yapılandırılması -oraya geleceğim- kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ki o gün ile bugün arasındaki farkı 

ifade edeceğim. Özel bankaların daha sağlıklı bir Ģekilde yapıya kavuĢturulması. Bunların o günkü Ģartlarda yapılan yeniden 

yapılandırmaları ile daha sonraki AK PARTĠ iktidarıyla finansal kesimin nasıl yönetildiği ve nasıl, hangi rasyolarla, hangi oranlarla ne 

duruma geldiğini karĢılaĢtırdığımızda görebileceğiz. TMSF‟deki bankalar -hepinizin hatırladığı gibi, o gün 21 banka TMSF‟de el 

konuldu- ve bunların çoğu ya birleĢtirildi ya kapandı ya tasfiye edildi. O gün yapılandırılan ya da o sistemin içinden kendini kurtaran 

bankaların daha sonra AK PARTĠ iktidarında nasıl prim yaparak satıldıklarını yabancılara veya yerel kiĢilere çok açık olarak hepimizin 

bildiği bir Ģey. 

Bir örnek vereyim: HSBC Bank‟ ın, o zamanki Demirbank‟ ın çok kısa bir süre önce 1 milyar dolar olan değerinin fonda el 

konularak daha sonra durumları belirli bir noktaya geldikten sonra 300 milyona satıldığını hepimiz bil iyoruz ama o dönemde 
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yapılandırılan ve daha sonra sistemin entegrasyonu ve yeni yapılan düzenlemelerle iyi bir Ģekilde AK PARTĠ döneminde iĢlemesi  

sonucu, biraz önce de eleĢtirildi, hani bir bakıĢ açısıdır, tartıĢabiliriz, büyük bir, belirli bir kısmının yabancıların eline geçmesi diye 

bakıldığında ama global bir sektör olarak düĢündüğümüzde çok yüksek ücretlerle o günkü Ģartlarda anahtarlarını getirip BDDK 

BaĢkanına “Alın, biz artık yönetemiyoruz.”  diyen banka sahiplerinin aynı bankaları dört beĢ yıl sonra 5 milyar, 3 milyar dolar, euro gibi 

rakamlara –bunların hepsi var, tek tek söylemek istemiyorum ama isteyene verebilirim- hepsinin bu rakamlarla satıldığını ve bugün de 

hâlâ çok büyük bir geliĢimle faaliyetlerini devam ettirdiklerini biliyoruz. Örneğin kamu bankalarının o dönemde, 2000 yılında 2.494 

olan kamu banka Ģube sayısı Eylül 2002‟de 1.687‟ye düĢmüĢtür, personel sayısı da 70 binlerden 30 bine düĢmüĢtür. Bugünkü 

durumuna baktığımızda kamu bankalarının…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.  

Buyurun lütfen.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Biraz daha rica edeyim, birkaç Ģeyi ifade etmek gerekiyor.  

BAġKAN – Buyurun Sayın Kavcıoğlu.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – 2003 yılında Ģube sayısı 6 bin iken 2015 yılında 12.500‟e yükselmiĢtir. ÇalıĢan sayısı 123 

binden 201 bine ulaĢmıĢtır ve kamu-özel farkına baktığımızda da kamu bankalarının -biraz önce ifade ettiğim- sektör içerisindeki 

ağırlıkları özel sektöre göre azalmıĢtır, kamu-özel farkı da yaklaĢık 40 bin çalıĢan sayısından 58 bine yükselmiĢken özel sektör de 66 

binden yaklaĢık 140 binlere ulaĢmıĢ bir personel sayısı ki istihdam anlamında da ve finansal aktif büyüklüğü –zaman yetmediği için 

onlara çok girmeyeceğim- o anlamda da çok önemli geliĢmeler göstermiĢtir.  

Bankacılık sektöründe çalıĢan sayısının ve Ģube sayısının bu kadar yoğun artması, tabii, çalıĢanların, emekçilerin… Biraz önce 

ifade edildi, doğrudur, bankacılık sektörü çok çalıĢan, yoğun emek sarf edilen bir yerdir ama sektör Türkiye‟deki Ģartlarda da en iyi 

ücretlenmeyi yapan bir yerdir, en nezih çalıĢma ortamının ve rekabetin yoğun olduğu bir yerdir. Tüm bankaların performans ve çalıĢma 

Ģartlarında muhakkak kendi içlerinde farkları vardır ama öyle kamu-özel arasında o kadar uçuk, insanları mobbing düzeyine getirecek 

bir farkın olduğunu da düĢünmüyor. Hem özel sektörde çalıĢmıĢ birisi olarak hem kamu sektöründe çalıĢmıĢ birisi olarak, iki tarafı 

bilen birisi olarak bunu ifade ediyorum. Ama yine 2002‟den önce kamu ve özel arasındaki bir baĢka fark, kamu bankalarının nasıl 

yönetildiği ve nasıl o duruma getirildiği o günkü raporlarda… Raporlardan hep söz ediyoruz. ġu ifadeyi oradan aldım, sizinle de 

paylaĢayım: “2002 öncesinde görev zararlarının zamanında ödenmemesi, asli fonksiyonlar dıĢında verilen görevler, yönetimlerdeki 

zayıflıklar gibi durumlar nedeniyle kamu bankalarının mali yapısı bozulmuĢtur.”  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, lütfen sözlerinizi tamamlayınız efendim.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Dolayısıyla bugün konuĢtuğumuz kurumlar ve o günkü siyasi iktidarların atadığı 

yöneticilerin o bankaları ne hâle getirdiği, bugün bu dönemde atanan yöneticilerin bu bankaları ne duruma getirdiğini sadece kendi 

çalıĢtığım bankamdaki örnekle size ifade edeyim. 2003 yılında Halk Bankası 300 milyon civarında bir değerle kimsenin almadığı, 

birleĢtiremediği kamunun, devletin üzerinde yük olan bir bankayken…  

MUSA ÇAM (Ġzmir)- Halkbank‟a girmeseydiniz keĢke!  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Dinlerseniz yani bu süreç içerisinde…  

MUSA ÇAM (Ġzmir)- Genel müdürün marifetleri ortada! 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Musa Bey, bir ifade edeyim, siz memnun kalacaksınız bundan, eğer Türkiye‟yi 

düĢünüyorsanız. 

MUSA ÇAM (Ġzmir)- Ayakkabı kutuları bunları hatırlatıyor!  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yok, yok, değil, değil.  

Bakın, ben size bir rakam vereceğim: 2005 yılında Türkiye‟nin en büyük halka arzını gerçekleĢtiren bir banka yani o günkü 

Ģartlarda ki yine siz desteklediniz, e-muhtıranın olduğu gündür…  

MUSA ÇAM (Ġzmir)- Biz muhtıralara destek vermedik hiçbir Ģekilde.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ona rağmen dıĢarıdaki insanlar bizlere güvenmiĢtir, 1 milyar 850 milyon dolar ödenerek 

Halk Bankasının iki sene sonra yüzde 25‟ i satın alınmıĢtır. Bunun yüzde 80‟ ini yabancılar tarafındandır. Gelen talep 13 milyar dolardır. 

Bu çok önemlidir ve o dönemde Avrupa‟nın en itibarlı yatırım Ģirketi East Capital “En büyük ve en baĢarılı halka arz.”  diye Avrupa‟da 

örnek göstermiĢtir sizin bu bahsettiğiniz halka arzı ve aynı bankanın yine yüzde 24, yüzde 25‟ i 2012‟de yaklaĢık 2,5 milyar dolara 

satılmıĢtır, halka arz edilmiĢtir. Türkiye açısından yine en büyük halka arzlardan bir tanesidir. Hazineden sorumlu Sayın Bakanımız ve 

ilgili bürokratlar burada.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, sözlerinizi tamamlamanız için tekrar söz veriyorum efendim.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Diğerlerine de vermiĢtiniz, ben de rica edeyim, toparlayayım.  
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Bu süreç içerisinde Halk Bankasının temettü ödemelerinden 3,8 milyar, vergi gelirlerinden 4,3 milyar, halka arz yoluyla 7 

milyar TL, toplamda 15,1 milyar TL hazineye yani bu devletin, bu milletin geliĢmesi, kalkınması için para, kaynak artarmıĢtır. Bu, 

zannedersem sizin söylediğinize güzel bir cevap olarak algılanabilir.  

MUSA ÇAM (Ġzmir)- Banka çalıĢanlarına söyleyecek bir sözüm yok ama genel müdürün ayakkabı kutularında milyon dolarlar 

var Hocam! 

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Yalan hepsi, yalan!  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ya, sizin kendinizin inanmadığı bir Ģeyi Ģimdi burada gündeme getirmenin bir anlamı yok. 

MUSA ÇAM (Ġzmir)- Yalan mı?  

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Hepsi yalan!  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bir Ģey daha söyleyeyim. 

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Yapmayın ya, yazık! 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Gözünüzle görseniz inanmayacaksınız yani. Bütün dünya gördü! 

BAġKAN – Değerli milletvekilleri, lütfen efendim, sözleriniz… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Lütfen, ben toparlayayım. 

Bakın, Ģimdi, ĠĢ Bankasından… 

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, bir dakika, süreyi durdurdum. 

Sayın Kavcıoğlu‟na sözlerini tamamlayıp bağlaması için söz verdim fakat siz bu Ģekilde müdahale ettikçe değerli milletvekilleri, 

uzuyor. Daha, biliyorsunuz, soru-cevap kısmı var, daha sonra Sayın BaĢbakan Yardımcımız ve kurum yöneticilerimiz sunum yapacak, 

yarın sabah tekrar saat 10.00‟da burada olacağız. Ġstirham ediyorum efendim, lütfen… Sözlerimizi söyledik. Komisyonumuzun süratle, 

etkin bir Ģekilde çalıĢmasına sizlerin destek olmanızı, sahip çıkmanızı istirham ediyorum. 

Sayın Kavcıoğlu, sözlerinizi bağlayın lütfen. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Toparlıyorum. Çok önemli. 

ġimdi, insanların kendileriyle ilgili hassas olduğu konularda karĢı tarafın da aynı hassasiyetini dikkate almaları bence önemli. 

Biraz önce burada ĠĢ Bankasıyla ilgili söylenen sözlerden rahatsızlığınızı ifade ettiniz. Yıllardır bu olay, 17 ve 25 Aralıktan… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hayır, varsa onlarla ilgili bir Ģey onlar da koyulsun. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Müsaade edin ya, cevap… 

17 ve 25 Aralık olaylarında Halkbankın piyasa değeri 20 milyar. Bakın, bu, hiçbir tarihte hiçbir bankanın değeri değil. Bu değer 

bile dünya piyasalarında 17 ve 25 Aralığı açıklamak için yeterli bir neden. Siz ĠĢ Bankasının açıklamalarından rahatsız olurken Halk 

Bankasına aynı suçlamaları yapmanız çok doğru değil. Size Ģunu hatırlatırım o zaman:  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hocam, ikisi aynı Ģey değil.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – ĠĢ Bankası eğer bankacılık yapacaksa Petrol Ofisinde ne iĢi var, Avea‟da ne iĢi var, kimin 

talimatıyla Erol Evcil‟e 50 milyon doları verdi? Genel Müdürünüzü niye istifa ettirdiniz? Kim talimat verdi? Bunları açıklarsanız bu 

hazırun da faydalanmıĢ olur. Ben biliyorum ama isterseniz ben açıklarım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ne biliyorsanız siz söyleyin o zaman. 

BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın Kavcıoğlu. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkanım, müsaade ederseniz çünkü doğrudan bir sataĢma yaptı. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ben sataĢma yapmadım, siz sordunuz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bizim dönemimizdekini sordum ama eksik bilgi var, dolayısıyla açıklamam lazım.  

BAġKAN – Anlıyorum Sayın Günal.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bastım, bekliyorum söz vermenizi. 

BAġKAN – Anlıyorum. ġimdi, Sayın Tamaylıgil‟ in söz talebi vardı yani çok uzun süredir bekliyor. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben kısa bir açıklamada bulunacağım. 

BAġKAN – Ama müsaade ederseniz Sayın Tamaylıgil, Ġç Tüzük 60‟a göre Sayın Günal‟a pek kısa bir açıklama yapması için…  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Benim bir ricam olacaktı ama sonra söz mü alayım? 

BAġKAN – Efenim, soru-cevap kısmında ifade edersiniz gerekirse.  

Size iki dakika süre veriyorum Sayın Günal. 

Lütfen buyurun. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġimdi, hakikaten ibretle dinledim, bir beĢ dakika da bekledim ne söyleyecek diye Sayın 

Kavcıoğlu‟nu ama Ģimdi, hem akademik hem bankacı olunca bir Ģey söylemezsem bu sefer millet yanl ıĢ anlayacak. Yani beĢ dakika 

bekledim ne diyecek diye, bütün derdi eski dönemmiĢ.  

Bakın Sayın Kavcıoğlu… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Eski dönem değil, karĢılaĢtırma yaptım. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Kavcıoğlu, Sayın Hocam, Sayın Genel Müdür Yardımcısı, o Halk Bankasına bir girersek 

orada 7, 8 tane KĠT raporu var yani oraya girmeyelim. ġimdi zamanımız yok ama… 
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ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ben bankayla sektörü karĢılaĢtırdım. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakın, o söylediğiniz Merkez Bankası BaĢkanı, Devlet Bahçeli‟nin BaĢbakana uyarısı üzerine 

sabahleyin Hazine MüsteĢarıyla beraber istifa ettirildi, evet. Neden? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Tamam, onu söylüyorum zaten. Bağımsızsa yapamaz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir dakika, dur bir, bir dur. Bağımsız falan değil.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – ĠĢte biz de onu söylüyoruz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir dakika iĢte. Yani neden? Sen de eleĢtirdin onu defalarca, hiç haberin yok, burada senin 

Hükûmetin neler söyledi. Ġçeride yaĢananlardan dolayı, bürokratlığa yakıĢmayan tarzdaki davranıĢlarından dolayı istifa ettirildi. ġimdi, 

senin CumhurbaĢkanın ne dedi? Nasıl bağımsız? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – BDDK neden istifa ettirildi? 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir dakika dur. “Vatan haini”  diyorsun ya! 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Kime?  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Merkez Bankası BaĢkanına, Bakana. ġu anda BaĢdanıĢman oldu sayın…Ya bu kadar mı 

bağımsız? Olur mu yani, bu kadar mı bağımsız? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Siyaset mi yapıyor?  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Olur mu yani? Bu kadar mı bağımsız? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Buna rağmen, BDDK BaĢkanı… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir dakika, siz de beni dinleyin. Bana dediniz ki…  

Sayın BaĢkan, süremi alıyor, demin diyordunuz. 

Bir Ģeyi konuĢurken, çamur atarken dikkat edeceksiniz. Asıl burayı temizleyen, bankacılık sektörünü temizleyen, senin çalıĢtığın 

bankayı da adam eder hâle getiren, kamu zararlarını da temizleyen, kamu zararlarını vermesini sağlayan, operasyonel yeniden 

yapılandırmasını yapan, Ziraat Bankasını da yapan 57‟nci Hükûmetti. O sayede duruyorsun. Yani…  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – 100 milyar dolar… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bak kardeĢim, bunların hepsi geçmiĢten kalan Ģeylerdi. Çakarken hangi döneme… “90‟ lar, 

80‟ ler”  denmez, hem hocaymıĢsın hem de bürokratsın. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Evet, 90‟ lar. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Öyle söylenir mi? 90‟ larda kim vardı? Geldik biz temizledik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Eskiden kalan Ģeyi… Peynir ekmek gibi banka kurma izni verilmiĢ. Böyle kalkıp da buraya 

gelip de Ģu dönemde Ģu var…  

BAġKAN – Değerli milletvekilleri… Sayın Günal…  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, benim iki dakika… Söylediğim Ģey zaten bitti.  

BAġKAN – Sayın Günal, çok iyi anlıyorum. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Kavcıoğlu, bakın, biz burada… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sayın Günal… 

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, müsaade edin de siz benden çok konuĢuyorsunuz. 

Diyorum ki birisi bir Ģey söylerken kalkacak, muhatabı kimse onu söyleyecek. Ortaya atıp bir o tarafa, bir bu tarafa, bir oraya 

sallayamazsın. En fazla reformun yapıldığı… O kurumların bağımsızlığı 57‟nci Hükûmet döneminde sağlandı. Bu kadar basit. 

Beğenirsin, beğenmezsin, bağımsızlığa karĢı çıkarsın, çıkmazsın ama kalkıp da istifa etti… Ben de diyorum sana, adam “vatan haini”  

diyor senin Merkez Bankası BaĢkanına, ne diyeceksin? 

BAġKAN – Sayın Günal, çok teĢekkür ediyorum.  

Değerli milletvekilleri, yapılan izahat… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bu taraftan “Sizin yüzünüzden öldü.”  diyecekler, ne olacak o zaman? Böyle olmaz. 

BAġKAN – Değerli milletvekilleri, lütfen, istirham ediyorum…  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkanım, siyaset yapacaksa ona göre yapsın, biz de bilelim yani.  

BAġKAN – Anlıyorum. Bakın, siz gerekli izahatı yaptınız, tutanaklara da girdi. Yalnız, bakın, benim de bir istirhamım olacak. 

Biliyorsunuz, burası Plan ve Bütçe Komisyonu, Genel Kuruldan farklı bir çalıĢma düzenimiz var burada. KuĢkusuz, tabii ki 

buradakilerin hepsi siyasetçidir, siyasi değerlendirmelerde bulunacaklardır. Bu yorumların bir kısmına ben de katılabilirim Ģahsen ama 

Ģimdi, burada, konumuzla doğrudan ilgili olmayan…  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Buraya değil, lütfen, oraya söyleyin. Ben Ģimdi kalkıp Halk Bankasının kurumsal Ģubesinden 

nereden, nereye, ne kadar kredi verdiniz dersem ne cevap verecek?  

BAġKAN – Efendim, bütün değerli milletvekillerimizden istirham ediyorum, Ģu anda…  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġirketlere ne kadar kredi verdiniz? Bağımsızlığınızı görüyoruz yani.  
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BAġKAN – Değerli milletvekilleri…  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teminatsız verdiğiniz krediler nereye gitti? Ziraat Bankasından…  

BAġKAN – Sayın Günal, istirham ediyorum efendim.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sadece Çalıklara 1 milyara yakın… 

BAġKAN – Sayın Günal, istirham ediyorum, bakınız… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Buraya değil oraya istirham edin. Böyle konuĢmasınlar. 

BAġKAN – Ġstirham ediyorum. Bu anda tartıĢtığımız konuyla doğrudan alakası olmayan hususlarla ilgili olarak…  

MEHMET GÜNAL (Antalya – Böyle konuĢmasınlar, o dosyaların hepsini burada okurum.  

BAġKAN – O konularla ilgili olarak… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Siyaset yapacaksanız…  

BAġKAN – Değerli milletvekilleri, istirham ediyorum efendim.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – …yapalım, getiririz onları. Bağımsız kurumlar burada, Ziraat Bankasında kimin parası kaldı, 

New York‟ ta kaç ay Amerikan hazinesi niye böyle yaptı, Halk Bankasını niye uyardı diye ben… 

BAġKAN – Değerli milletvekilleri… Sayın Günal, Sayın Kavcıoğlu; lütfen ikinizden de istirham ediyorum, bakın…  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, böyle yapacaksa bizde dosya çok. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen… Bakın, Ģu anda konuĢtuğumuz konuyla ilgisi doğrudan olmayan hususları lütfen bir tarafa 

bırakalım, bunları konuĢacak daha çok zamanımız olacak. Ġstirham ediyorum, lütfen sükûnete avdet edelim.  

ġimdi, Sayın Temizel‟ in anladığım kadarıyla benzer bir mülahazayla söz talebi var.  

Sayın Bakanım, anlıyorum ne demek istediğinizi, istirham edeceğim, lütfen, Komisyonumuzun bundan sonra da etkin bir 

Ģekilde çalıĢmasına münasip bir Ģekilde cevap verirseniz ben size çok müteĢekkir olacağım.  

Buyurunuz efendim.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Estağfurullah Sayın BaĢkanım. Komisyonun bundan sonraki çalıĢmalarının dibine bir dinamit 

konduğundan kesin olarak Ģu andan itibaren bilgi sahibi olun.  

Değerli arkadaĢlar, bu oturumun baĢında bankalarla ilgili veya bankacılıkla ilgili yapılan iĢlerle ilgili olarak konuĢurken 

insanların Ģu 9 boğumlu gırtlaklarında her boğumda düĢünmeleri gerektiğini ima etmeye çalıĢmıĢtım. Sayın Kavcıoğlu hangi bilgilere 

dayanarak söylüyor bilmiyorum ama beni hiç kimse istifaya falan zorlamadığı gibi istifa ettirmemek için de önüme dikildiler hepsi. 

Yok böyle bir olay.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Hayır, ben zaten istifa ettiniz demedim, istifa etti ya da ettirildi dedim. Onu da Sayın 

Bakanımıza soralım dedim, sordum.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Ettirilmedim, asla ettirilmedim.  

ERHAN USTA (Samsun) – “Bağımsızlığına müdahale etti.”  dediniz. Allah aĢkına yapmayın böyle ya! Rastgele 

konuĢuyorsunuz, lütfen yapmayın böyle. Yani, insanın sabrını zorluyorsunuz.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Hayır, o dönemde neden istifa ettiğinin bir sürü örneklerini verdim, diğerlerini de…  

ERHAN USTA (Samsun) – Ama yapmayın.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bunun nedenini hepimiz biliyoruz.  

ERHAN USTA (Samsun) – Yani, herkes her Ģeyi biliyor. Bakın, burada konuĢturmayın. 

BAġKAN – Sayın Usta… 

ERHAN USTA (Samsun) – Bir saniye Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – Sayın Temizel konuĢuyor ama sözünü kesiyorsunuz efendim. Lütfen, istirham edeceğim, Sayın Temizel sözlerini 

tamamlasın, daha sonra siz de söz talep ederseniz size de söz vereyim.  

ERHAN USTA (Samsun) – Yani, biz bağımsız kurumlara neler yapıldığını çok iyi biliyoruz. Yapmayın Allah aĢkına! 

BAġKAN – Sayın Usta, Sayın Temizel‟ in sözünü kestiniz efendim, lütfen…  

Sayın Temizel, buyurunuz efendim, lütfen.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Türkiye 1994 yılından 1999 yılına kadar bankacılık sektörünü kanunsuz olarak yönetti değerli 

arkadaĢlar, hatırlar mısınız?  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sayın Bakanım, onu ifade ettim ben de. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Anayasa Mahkemesi kanun hükmündeki kararnamenin dayanağı olan yetki kanununu iptal 

ettiği için Bankalar Kanunu, daha doğrusu kararnamesi dayanaksız kaldı. Ben hazineye vekâlet ettiğim, bakan olarak vekâlet ettiğim bir 

dönemde, alınan kararlarda -iki saat içerisinde- “DanıĢtaydan bunun dayanağı olan kanun iptal edildi.”  diye hemen geri karar alındığını 

ve getirildiğini yaĢamıĢ bir insanım. Nelerle uğraĢıldığını, nelerle boğuĢulduğunu, ekonominin nasıl bu badireden çıkartıldığını, o 

koalisyon hükûmetlerinin hangi sorumlulukları aldığını bilmeden konuĢmak gerçekten Türkiye‟de yapılanlara haksızlıktır. Bunlar farklı 

bir Ģekilde konuĢulur, siyasete malzeme yapılmaz. Hiç kimse keyfi için öyle uygulamaları falan da yapmaz. O nedenle de -rahmetli 

Ecevit‟ i rahmetle anarak söylüyorum, gerçekten önüme dikildi ama- eğer bir bağımsız kurum yönetiyorsanız onların asla baskısından 

ötürü değil -tek bir baskı bile görmemiĢtir, hatta alınan kararlarla hükûmetin uzaktan yakından ilgisi ve bilgisi de olmamıĢtır- böyle 
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yönetilmiĢ bir kurumdur o. Ama bu bir ilke sorunudur. Bizler sır saklama yükümlülüğü taĢıyan insanlarız. Kanundaki gibi, beĢ sene, on 

sene değil; hayatımız boyunca taĢırız gerekirse sorumluluğunu da alarak. Böyle bir olay olmamıĢtır. Eğer gerçekten bana inanıyorsanız 

inanın, inanmıyorsanız da istediğinizi yapın, ona bir Ģey diyemem.  

Hazine MüsteĢarı ve Merkez Bankası BaĢkanı, ikisi beraber bir basın açıklaması yaparak istifa ettiler. Neden istifa ettiler? Daha 

önceden uygulanan bir ekonomik program baĢarısızlığa uğramıĢtı. “Bu, baĢarısızlığa uğradıysa programı değiĢtirip dalgalı kur 

sistemine geçiyorsa bu sistem, o zaman demek ki bizim bu uygulamadan ötürü sorumluluğumuzun olması lazım. Biz bu sorumluluğu 

üstleniyoruz, baĢaramadık.”  dediler ve gerçekten bu amaçla istifa ettiler. Olay odur. BaĢından sonuna kadar bütün bunları yaĢamıĢ 

olanlar… Belki kaç yıl sonra romanlarını yazarlar bunların bilmiyorum ama sizin temin ederim, sizin dediğiniz gibi bir olgu yok. 

Oradaki insanların hepsi, siyasiler de, bürokratlar da sabahlara kadar aynı masaların etrafında çalıĢarak geçirdiler o günü. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Dalgalı kur sistemine geçerken geçirilen üç günü gerçekten bu Türkiye'nin bir gün bir 

yerlerden okuması lazım. Ġstanbul‟dan bütün G20‟nin müsteĢarları gelmiĢ, IMF‟yle, Ģununla bununla oturmuĢlar, “Ya geçersiniz ya 

geçmezsiniz kardeĢim.”  diye ellerini vuruyor, hükûmet bir taraftan karar almaya çalıĢıyor. Bütün bunların hepsi o ekonominin o sırada 

yılların biriktirmiĢ olduğu bu birikimleri temizlemek için yaptığı uğraĢlardı. Kanun çıkar çıkmaz, birdenbire 9 tane bankaya hükûmet el 

koydu. Yani bütün bunların hepsi sıradan olaylar mıydı? Raporlar aha böyle yığılmıĢ, bekliyor. Uygulayamıyorsunuz, üstelik de 

sorumluları hakkında bir iĢlem de yapamıyorsunuz. Türkiye'nin ekonomi tarihini, bankacılık tarihini yazanlar bunları mutlaka 

yazacaklar. Ama gerçekten istirhamım: Bu konular bu Ģekilde tartıĢılacak konular değildir, asla değildir. Hiçbir zaman kalkıp da bir 

ekonomik olay bir günde pat diye patlamıyor, balon değil bu, birikimle geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor ve çözemiyorsunuz… 

SALĠH CORA (Trabzon) – Koalisyonların sayesinde. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Ben, koltuğumun altında bir kanun tasarısıyla… 

ERHAN USTA (Samsun) – Ne koalisyonları ya! Bir tane reform göster bana. Bak, Bakan burada. 

Sayın Bakanım, çok özür dilerim.  

Ben bu soruyu Maliye Bakanına sordum, her birine sordum, bana 5018… 

SALĠH CORA (Trabzon) – SayıĢtay Kanunu reform değil mi? 

BAġKAN – Sayın Temizel, kifayet ediyor mu efendim izahatınız? 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Bir saniye… ġunu bitireyim, ondan sonra daha da konuĢmayacağım zaten bu konularla ilgili 

olarak.  

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Bakan burada. Bir tane reform söylesin AKP‟nin yaptığı, ekonomik konularda.  

BAġKAN – Sayın Usta… Sayın Usta… 

ERHAN USTA (Samsun) – Yok öyle bir Ģey.  

BAġKAN – Sayın Usta… 

SALĠH CORA (Trabzon) – Türk Ticaret Kanunu reform değil mi? 

ERHAN USTA (Samsun) – Nerede var, söyle bana! 

BAġKAN – Sayın Usta… Sayın Usta… 

ERHAN USTA (Samsun) – Biz yaptık Türk Ticaret Kanunu‟nda. Ekonomiye iliĢkin diyorum. 

BAġKAN – Sayın Usta… Sayın Usta… Bakın, Sayın Bakanımız bir cümleyle sözünü tamamlamak üzereydi. 

ERHAN USTA (Samsun) – Affedersiniz. Öyle bir Ģey yapıyor ki, insan patlıyor.  

BAġKAN – Efendim, istirham ediyorum. Yani, bakın, bu Komisyonda Ģimdiye kadar söz isteyip de alamayan kimse oldu mu? 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Söz ayrı, o tarafa da söylersen… Her türlü sataĢmaya… 

ERHAN USTA (Samsun) – Ya, oraya söyle! Dinamiti koyuyor, ondan sonra insan patlıyor. 

BAġKAN – Sayın Usta, siz Sayın Bakanının sözüne müdahale ettiniz. 

ERHAN USTA (Samsun) – Hayır efendim, siz takip edemiyorsunuz, ben oraya müdahale ediyorum. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakana etmedik, oraya müdahale ettik. 

BAġKAN – Efendim, tamam.  

ERHAN USTA (Samsun) – Koalisyonun bilmem neyiymiĢ. 

BAġKAN - Lütfen o zaman siz müsaade bırakın, ben müdahale edeyim. 

ġimdi, Sayın Bakan, sözlerini tamamlayacak. Lütfen… Hakikaten hepimizin saygı duyduğu çok değerli bir devlet adamı. Ona 

karĢı ayıp oluyor. Ġstirham ediyorum efendim. 

ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, kendisinden özür diledik biz zaten. Ama o tarafa söyleyeceksin. 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, lütfen… 

Buyurun Sayın Temizel.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Değerli arkadaĢlar, insanların hayatında asla bir daha yaĢamak istemediği olaylar vardır ama 

yaĢamak zorunda kalırsınız. Bir kanun düĢünün, kanun hükmündeki kararname. Azınlık hükûmetini destekleyen bütün partilerin 

hepsine koltuğunuzun altında kanun Ģeyiyle gidiyorsunuz. Bakın, daha önceden sizin çıkarttığınız kanun hükmündeki kararname var ya, 
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virgülüne bile dokunmuyoruz, sadece “kanun hükmündeki kararname” yerine “Bankacılık Kanunu” yazıyoruz. BaĢka değiĢikliğiniz 

yok. Gelin, Ģunu çıkartın da bunun hükümlerini uygulayarak ekonomideki ve özellikle sistemdeki bu yozlaĢmanın önüne hiç değilse bir 

set çekelim diye uğraĢıyorsunuz. Bir tanesi gelmedi değerli arkadaĢlar, eğer bunu değerlendirecekseniz oradan değerlendirin. Siyasetin 

bu kısımlarını da zaten hep değerlendiriyoruz. O nedenle, bu tür tartıĢmaları yaparken son bir defa daha söylüyorum. Her defasında, 

dikkat ederseniz, bu konulara falan girmemek için asla konuĢmam. Dediğim gibi, sır saklama yükümlülüğünün öyle bir günlük, iki 

günlük olay ya da siyaset adına harcanacak bir olay olmadığını bilirim. Bunu hayatımın sonuna kadar da korurum ama diğer konularla 

ilgili olarak gerçekten, sizi temin ederim, alnımız da aktır, verebileceğimiz mücadelelerin hepsini toplum adına, millet adına vermiĢiz, 

yapabileceğimiz yapmıĢızdır.  

BAġKAN- Çok teĢekkürler Sayın Temizel. 

Sayın Tamaylıgil, buyurun lütfen… 

Efendim, yalnız, istirham ediyorum saat on bir oldu. Yani, yeni bir tartıĢmayı baĢlatmayalım, lütfen, istirham ediyorum. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Hayır, ben bir tartıĢma baĢlatmayacağım, onun tersine teknik konularla ilgili 

değerlendirme yapıp soracağım.  

BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Zaten tartıĢma baĢlatılırken de tartıĢmanın mesnedinin ortaya konulması lazım. Böyle, 

sadece bir politika yapmak üzere dile getirilen baĢlıkların da çok doğru olduğuna inanmıyorum açıkçası.  

BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – ġimdi, yalnız, bir Ģey söylemek istiyorum, bu tabii ki tespitlerle ilgili.  

Sayın BaĢkan, Sayın Bakanımız; Sayın ġimĢek -benim gerçekten çok hoĢuma giden demeyeyim de- bir siyasetçi olarak 

gerçekten önemli bulduğum bir tespitte bulundular bir açıklamalarında; “Özgürlük olmadan yüksek gelir grubuna giremeyiz.”  dediler, 

çok net olarak bunu söylediler, “Özgürlük olmadan yüksek gelir grubuna giremeyiz.”  Evet, özgürlük olmadan her alanda, her zeminde; 

bu yapılan iĢlemler ve iĢler açısından da, bu yaĢam açısından da, bu ifade açısından, düĢünce açısından da özgür olmadığımız müddetçe 

biz yüksek gelir grubuna giremeyiz. Toplumun her kesimi, ayrım olmadan, gelir seviyesi olarak toplumun geliĢmesine katkı sağlayacak 

ayrımcılığın dıĢında tutularak olduğu müddetçe biz yüksek gelir grubuna gireriz. Bunda hiçbir itirazım yok ama Sayın Bakanım, Ģimdi, 

tarih tarih açıklamalar var, özgürlüğe ben kurumsal özgürlük ve bağımsızlık olarak baktığımda, biz Merkez Bankasının bağımsızlığı 

dediğimizde, kullanılan kelimeler, cümleler ve yapılan uygulamalar tarih tarih önümde ve o zaman, bunları tek tek söylesem zaten 

zaman açısından problem yaratacak ama iki tane örnek söylesem sanırım yeterli olur.  

Bakın, faiz indirimleriyle ilgili olan süreçte, Merkez Bankası BaĢkanı, eğer enflasyon inerse faiz indirimiyle ilgili olarak Merkez 

Bankasının olağanüstü toplanacağını söylüyor 27 Ocakta. 1 ġubatta Sayın CumhurbaĢkanı “Ne diyorlar? Ġnsanı böyle âdeta 

çıldırtacaklar, enflasyon düĢerse faizi düĢüreceklermiĢ. Bu anlayıĢ, anlayıĢ değil, bu yanlıĢ mantık.”  diye baĢlayarak enflasyon-faiz, 

faiz-netice söyleminin arkasından, bakın, 1 ġubatta bunu söylüyor, 24 ġubatta Merkez Bankası faiz indiriyor. Bunun haricinde pek çok 

var söylediğim ama biz eğer bağımsızlıktan, bağımsızlığın getireceği güven ve orada alınan kararlar açısından değerlendirmesine 

bakacaksak gerçekten bu çok önemli. Yani bağımsız mıdır, değil midir… Bu çok açık, bunun gibi pek çok örneği var.  

Diğer taraftan, Sayın Bakanım, rakamlar veriliyor, rakamlarla ilgili olarak ortaya konulan değiĢimler, sizin ortaya koyduğunuz 

daha iyimser ve pembe tablolar ama bir de bugün gerçekten resmi doğru çekerek tespit edeceğimiz baĢlıklar var. Rakamlarla değil, 

Ģimdi, bakın, baĢlıklar itibarıyla… Buna “Hayır.”  diyen arkadaĢlarımız varsa “Hayır.”  da diyebilirler, siz de bunu farklı olarak 

değerlendirebilirsiniz.  

Merkez Bankasının döviz rezervlerinde azalma var mı, yok mu? “Kırılganlık”  baĢlığı olarak bakalım, Merkez Bankasının döviz 

rezervleri azalıyor mu, azalmıyor mu? Peki, borsa endeksi hangi noktada? Yani, baktığınızda yıllar içindeki ortalama olarak geldiği 

değerler ve geliĢmiĢ ülkelerin ortalama değer kayıpları, geliĢmekte olan ülkelerin ortalama değer kayıpları -ki bunun biliyorsunuz, bir 

ortak endeksi var, ona göre hesaplanıyor- ve Türkiye‟deki borsanın değer kaybı. Bizim bugünkü tablomuzda, yine rakamsal da 

verebilirim yani geliĢmiĢ ülkeler yüzde 16, geliĢmekte olanlar yüzde 43 derken biz yüzde 54‟üz. Ortada açık olan bir rakam ama 

rakamları gerçekten söylemeyeceğim. Özel yatırım harcamaları durdu mu, durmadı mı? Yatırımcı iĢtahı kesildi mi, kesilmedi mi? 

Kasım ayında Merkez Bankasının açıkladığı pozisyon belgesinde doğrudan yatırımlarla ilgili rakam aĢağı düĢtü mü, düĢmedi mi? 

Portföy yatırımlarıyla ilgili olan rakam toplamda 70 milyara yakın düĢtü mü, düĢmedi mi? Enflasyonla ilgili baktığımızda, yüzdesel 

olarak enflasyon hedeflerinde nereye geldik, ne kadar saptık? Sırf orta vadeli planla iki aylık aradaki farkı düĢündüğünüzde revizyonu 

hem büyüme hem enflasyon olarak kendi içinde değiĢimini ne kadar gördük? Peki, orta vadeli kaynak ihtiyacımızın varlığı ortada mı? 

Bunu karĢılayacak olan kaynağın Ģu anki pozisyonda… Siz baĢtan anlattınız, dünya Ģartlarını dile getirdiniz. Çin‟de yaĢanan Ģartlar, 

Çin‟ le ilgili konulan farklı teĢhisler var. Yani Çin kendi politikasını değiĢtirdi, iç tüketime döndü, bunda tutarlı olacak, olamayacak ama 

rakamları da verdiniz. Yani bu rakamlar içerisinde de dünyadaki para hareketinin nereye doğru gittiğini, bu para hareketinin gidiĢinde 

ülke risklerine ve değerlendirmelere göre neler yaĢanabileceğini sizler de ortaya koydunuz. ġimdi, bütün bu kırılganlıklar içerisinde biz 

hâlâ Türkiye‟de önümüzdeki dönemde yaĢanabilecek olan baĢlıklar açısından her Ģey çok daha farklı olacak diyorsak o zaman ben de… 

Daha yeni siz “ roadshow” lar için yurt dıĢındaydınız. Hatta, biraz daha oradakilerin sevgisini kazanmıĢ Sayın Babacan‟ ı da aldınız 

yanınıza beraber gittiniz Ģu an Hükûmet içinde görev almasa bile. Dünya Bankası bir 2016 ĠĢ Yapma Kolaylığı Raporu açıkladı. 
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Türkiye açısından bu rapora baktığımız zaman, Türkiye 2003 yılından beri açıklanan bu raporda 4 basamak geriye gitti geçen seneye 

göre, 55‟ inci sıraya kadar indi, bu bir yıl içinde. Diğer taraftan, iĢe baĢlama kolaylığında 96‟ncı sırada ve 6 basamak geriye geldi. ĠnĢaat 

izni kolaylığı açısından bakmıĢlar yani yatırımcılara Türkiye “Hadi, gelin yatırımcılar.”  dediğimizde Dünya Bankasının Türkiye 

açısından verdiği karne içerisinde… Kredi bulma kolaylığı açısından gelinen nokta var. Yine imzalanan kontrata bağlılıkta 19 sıra 

birden geriye giden Türkiye'nin bir gerçeği var. Ama, bunların hepsinin ötesinde Dünya Bankası tarafından ortaya konulan bir baĢlık 

var ki o da hukuki sorunların çözümlenmesinde Türkiye 22 basamak birden geriye giderek 188 ülke içinde 124‟üncü sıraya inmiĢ 

durumda. 

ġimdi, biz bu, dünyadaki uluslararası para trafiği ve akımının etkilediği olayları hep beraber teĢhis ediyoruz, onun için de 

Türkiye açısından verilen karne ve notlara bakıyoruz ve ona göre yapılması gereken… Türkiye'nin, hele hele yaĢanan bu bölgesel 

krizler içerisinde yani politik krizler içerisinde ekonomik açıdan problemli bir süreç yaĢamasını ne muhalefet ister ne de zaten iktidar 

istemez. Önemli olan burada ortak aklı iĢleterek doğruları tespit etmek, yanlıĢ hedefler varsa bunları düzeltecek olan bir yaklaĢımı 

ortaya koyabilmek ve doğruyu yapabilmek. Bunu yasamada ortaya koyabilmek, bunu bütçemiz varsa bütçemizde ortaya koyabilmek. 

Hepimiz bu ülkede yaĢıyoruz, hepimiz bu ülkenin devlet okullarında okuduk ve bu ülkeye borcumuz var. Ama, buradaki sorumluluğu 

sadece bir siyasi söylem gibi görerek yapıcı olanları bile “Hadi, konuĢtunuz…” Bakın, biz burada yaklaĢık iki aydır konuĢuyoruz birçok 

Ģeyi düzeltmek için ama bir anda parmaklar kaldırılarak… Bu iyi niyetli bakıĢ açısında bile problemler var. Bunları paylaĢmanın gerekli 

olduğunu düĢünüyorum. 

Yine teknik gideceğim dedim. Ben sermaye piyasasının bir aracı kurumunda yıllarca çalıĢmıĢ, belki de Vakıf Han‟dan beri yani 

80‟ li yılların sonunda çalıĢmıĢ olan bir kiĢiyim ve sermaye piyasasından Sayın Kurul BaĢkanımızı da çok iyi tanırım eski görevlerinden 

itibaren. Bakın, Ģimdi bugün BĠST, Ġstanbul Borsası iĢlem görüyor. Ġstanbul Borsasına baktığım zaman, bir ĢirketleĢme oldu, iĢte Altın 

Borsası, Ġzmir‟deki Vadeli ĠĢlemler, hepsi bir araya geldi ve Ġstanbul Borsasında iĢlem yapılıyor. Yani biz hep ne diye bakıyoruz? 

Borsada yapılan iĢlemlerle halka açık Ģirketlerin piyasa değerlerinin buradan özel... Baktığımızda Türkiye‟nin ekonomisine katkı 

sağlanması ve orada halka arzlarla beraber güvenilirliğinin sağlanması ve sistemin iĢleyerek gerçekten sermayenin tabana yayılması. 

Ama, Ģimdi borsada bir iĢlem değiĢti bu ĢirketleĢmeden sonra ve iĢlem hacminin artırılması noktasında bu “algoritmik trading”  denilen 

iĢlemler ve yüksek frekanslı iĢlemler baĢladı. ġimdi, bu iĢlemleri kimler yapıyor? Bu iĢlemlerin özel bir lokasyonu var mı? Onun 

içerisine parayı basan gidiyor, daha çok bilgi alıyor, daha çok iĢlemle ilgili kolaylık içinde ve öne alıĢ var ve orada da bir yatırımcı var.  

ġimdi, biraz önce bir rakam verdiniz, içim acıdı. Gerçekten, Türkiye‟deki yerli yatırımcı sayısına 1 milyon dediniz, değil mi? 

Ben 1990‟ lı yılların baĢında o piyasada iĢlem yapan bir kurumun içindeyken 1 milyon 800 bin yatırımcısı vardı yatırımcı açısından 

baktığınızda. Peki, biz geldik, geldik, geldik bugüne ve bugün bu iĢlemlerle beraber iĢlem hacimlerini artırıyoruz ama iki, çift taraflı bir 

uygulamayı sanki getiriyoruz. Gerçek anlamda yatırımcı ne ölçüde gelecek, burada yatırımda öncelik alacak, ki alamıyor. Baktığınız 

zaman bu piyasayı yatırımcıyla geliĢtirecek ne gibi bir faydası olacaktır? Ha, bunun Ģu faydası olacaktır: Borsa Ġstanbul satılacaktır, 

yüksek iĢlem hacmi… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre vereyim müsaade ederseniz. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Ben teknik olarak birkaç konuyu daha söyleyeceğim. 

BAġKAN – Tamam. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – ġu anda yüksek oranlı iĢlemin içerisinde oradaki aracı kurumlara çok yüksek maliyet 

yükleyen bir sistem de iĢliyor. Yani baktığınızda, Borsa Ġstanbul para kazanıyor ama kazandığı o piyasayı oluĢturan aktörlerin öz 

varlıklarını, iĢlem maliyetlerini eriterek Borsa Ġstanbul para kazanıyor, uluslararası sıralamalarda üst noktaya geliyor. Belki bundan 

sonra satıĢında para edecek ama o piyasayı oluĢturan aktörlerin iĢlemleriyle ilgili baktığınızda onların altına dinamit konmuĢ bir 

noktada iĢlemlerin gerçekleĢtiğini görüyoruz. 

Bunun ötesinde, biraz önce yine bir rakam verdiniz. Geçen dönem 6 Ģirket halka açıldı, herhâlde 110 milyon dolar civarında bir 

gelir oluĢtu, değil mi? 241 milyarlık da rekor kırılan tahvil ve –değil mi- yine aynı, yanılmıyorsam özel sektör tahvilini dile getirdiniz.  

ġimdi, bakın, özel sektör tahvilleriyle ilgili olarak zaten sermaye piyasası denir, sermaye piyasası çok geniĢ bir rakam olarak 

değerlendirilir ama hisse senedi içinde küçücüktür, geri kalan devlet iç borçlanma senetleri ve Türkiye‟deki yaĢanan gerçeklerle… Yani 

sermaye ne kadar tabana yayılır noktasında değerlendirin. Ama, Ģimdi özel sektör tahvilleriyle ilgili de yeni bir tebliğ hazırlığı 

içindesiniz Sayın BaĢkan. Özel sektör tahvillerinde diyorsunuz ki: A kategorisinde 3 rating alacak olan, değil mi, bir Ģeyiniz var, özel 

sektör tahvillerinin iĢlemleriyle ilgili bir yeni tebliğ çalıĢmanız var? “Burada eğer sen bu ratingi alamazsan git, banka sana referans 

olsun veya garantör olsun.”  Onunla beraber özel sektör tahvilini ihraç edebilme hakkı verileceksiniz. Hangi Ģirket gider? Gider, banka 

zaten kredisini verir, tekrar Ģirketlere bu sermaye piyasası yerine bankacılık sistemi içinde bir noktaya doğru taĢıyacak tercihte 

oluyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti) 

BAġKAN – Ek süre veriyorum Sayın Tamaylıgil. 
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BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Diğer taraftan, burada yine hatırlatmak isterim. Burada bir yatırımcı tazmin merkeziyle 

ilgili yine sizin kanun dâhilinde yapılan bir iĢlemde yani mülkiyet haklarıyla ilgili bir problem çıkacağında uyararak o günkü zamanda 

hatta bu konunun dile getiriliĢini sağlamıĢtık ama buna rağmen, kanun çıktı ve Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili iptal kararı verdi. 

O karar neticesinde de yatırımcı tazmin merkezine intikal eden ve satılmıĢ olanlar ne olacaktır? O kaydi sistemlerle ilgili problemler 

var. Ama, bakın bu kanun yapma noktasında da çok önemli olduğuna inanıyorum. 

Diğer taraftan, geçtiğimiz yıl yine bir kanun çıkardık burada torba yasa dâhilinde. Sayın BaĢkan ısrarla bunu savundu, dedi ki: 

“Torba yasa içerisinde bu bilgi edinme, daha doğrusu bilgiyi paylaĢma noktasında ortaya çıkan baĢlıktaki suçlarda muhakkak menfaat 

elde etme Ģartı getirerek cezai Ģartın uygulanmasını…” Yani, Ģimdi, örnek ortada, bu cezai Ģartın uygulanmasında menfaatin ne 

olduğunu, kimin ne kazandığını tespit edecek misiniz yani halka bir açık Ģirket, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri? ġimdi 

“Biz bunu tespit ederiz.”  dediniz, ben de size bu konuyla ilgili nasıl bir tespitte bulunacaksınız ve bu tespiti nasıl yapacaksınız veya 

yaptınız mı, yapma yönünde hangi çalıĢmaları gerçekleĢtirdiniz, onu sormak isterim. 

Ġki sorum var; birincisi, SayıĢtay raporlarıyla ilgili olarak TMSF‟ye bunu sormak istiyorum: BMC ve -SayıĢtayın yine 

tespitinde- Turkuvaz Radyo TV‟yle ilgili, KDV tutarlarıyla ilgili saptanmıĢ olan eksik hesaplar ve tahsilat problemi var. Bunları detaylı 

vermiyorum. Bunlarla ilgili geliĢme ne olmuĢtur, onu soruyorum. 

Diğer taraftan, hazineyle ilgili de kıdem tazminatları karĢılıklarının ayrılmaması; artı, cumhuriyet altını üretimi sırasında 

hazineye kalan altınların rayiç değeriyle kayıt altına alınmaması konusunda neler yapılmıĢtır, bunları da öğrenmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, ek süre veriyorum. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Ve tekrar gündemde olan bir konuyla ilgili bir sorumu da anlatmak istiyorum. Birincisi, 

batan veyahut el konulan bankalarla ilgili 2003; 2004 yıllarında burada, Meclis çatısı altında kurulmuĢ Komisyon üyelerinden bir tanesi 

de benim ve orada aylarca çalıĢılarak mali sistemin içindeki bütün kurumlarla ilgili bir rapor çıkartıldı ama bugün hâlen yine bir 

bankanın genel müdürlüğünü yapan o günkü komisyonun AKP‟ li baĢkanı olan arkadaĢımız idi. Ama, çıkan rapor Meclis BaĢkanlığı 

tarafından yayınlanmadı, görüĢülmedi, görüĢtürülmedi yani gerçeklerin konuĢulabileceği rapor ama isterseniz o raporun içeriğinde 

hepsini çok rahat olarak araĢtırabilirsiniz.  

Diğer taraftan, sordunuz değerli bürokrat arkadaĢlarımıza “Yüzde 80‟ lik nasıl olur?”  diye. Varlık yönetim Ģirketlerinin ilk 

uygulamalarından biri olan Bebek Varlık Yönetim ġirketidir, 220 küsur milyon dolarlık bir alacağa 22 milyon dolara sizin iktidarınız 

döneminde satılmıĢtır ve onun alacağı için. Oradaki oranı hesaplarsanız nasıl bir sistem iĢlediğini, ben size sistematik nasıl olduğunu 

anlatmıĢ olurum. Bu, nasıl olabildiğinin bir örneğidir, seçim vaadi değil.  

Diğer taraftan Ģunu soruyorum: Biz yine bir komisyon kurup burada izinsiz halka arz yapan Ģirketlerle ilgili bir komisyon kararı 

çıkarmıĢtık. Yine, Adalet ve Kalkınma Partisinin baĢkan olduğu bir komisyondu ve bu komisyonun içerisinde var olan Ģirketlerden 

birisi de JetPA‟ydı ve onun baĢındaki kiĢiydi.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, son defa uzatıyorum. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sayın SPK BaĢkanımız, bu kiĢinin yaptığı iĢlemlerle ilgili suç duyurusunda o zaman da 

bulunanlardan SPK‟ydı yanlıĢ hatırlamıyorsam değil mi, o günkü iĢlem yani izinsiz halka arz ve para toplamayla ilgili JetPA hakkında? 

O günkü raporun içinde de kendileri vardı. Ve daha sonra kurulan komisyonun içerisindeki sonuç raporunda ilgili kurumlara bu 

firmaların bundan sonraki süreçte yaptığı iĢlemlerin takip edilmesi noktasında bir tavsiye kararı da alınmıĢtı. ġimdi, aynı firma aylarca 

göz göre göre reklamlarla tekrar para toplayacak bir süreç iĢletti ve bugün cezai müeyyideyle karĢılaĢıyor. Hiç mi ilgili birimler bu 

konuda “Ne yapıyor, nedir?”  diye bir araĢtırma ihtiyacı duymamıĢtır? 

Daha soracağım sorular var, sonra soracağım. 

Çok teĢekkür ediyorum anlayıĢınız ve gösterdiğiniz müsamaha için. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. 

Sayın KuĢoğlu, buyurun. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim. 

Demin Sayın BaĢkan çok geç olduğunu, konuĢma yapmamamı söyledi ama birkaç soru sormak istiyorum, özellikle onun için 

konuĢtum, kısa keseceğim ben de, tam bir konuĢma yapmayayım ama ondan önce ġahap Bey‟ in konuĢmasında… ġahap Bey, Plan ve 

Bütçede değil de kendi partililerinizin arasındaki bir konuĢmayı burada yaptınız yani hem MHP‟ye yönelik hem de bize yönelik 

anormal suçlamalarda bulundunuz. Bir tanesi de birisinin bir bankadan -ikisinin de ismini vermiyorum çok önceki yıllarda bizim 

partimizle de bir ilgisi yok- aldığı krediden bahsettiniz 50 milyon. O Ģahıs, bugün Sivas Demir Çelik ve Aliağa‟yı özelleĢtirmeden 

almıĢtır, kredi alarak almıĢtır ve ikisinde de iĢçiler sürünmektedir. Geçenlerde o iĢçilerin ne hâlde olduğunu televizyonlardan 

görmüĢsünüzdür, o Ģahıstır oranın sahibi ve sizin iktidarınız vermiĢtir onları, bir. 

Ġkincisi, yine o “e-muhtırada desteklediğiniz”  dediniz, desteklediğimiz herhangi bir e-muhtıra yok. E-muhtırayı yazan Ģahıs 

“Ben yazdım.”  demiĢtir, “Hiçbir Ģekilde o muhtırayla Genelkurmayın askerinin ilgisi yok.”  demiĢtir. Dolmabahçe Mutabakatı 
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zemininde onlar yapılmıĢtır, desteklediğimiz de yoktur, o gerçek bir muhtıra da değildir, tamamen sizin iĢinize yaramıĢtır, iktidarın 

iĢine yaramıĢ ve iktidarın daha fazla oy almasına mağdur edebiyatı dolayısıyla sebep olmuĢtur, bu çok açıktır.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Cumhuriyet mitinglerini biz mi yaptık? Cumhuriyet mitinglerini kim yaptı? Halk 

görmüĢtür. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Bakın, burada bunlar gündeme gelmez, bunlar konuĢulmaz, onlar partililer arasında 

konuĢulacak ya da bir kahvehanede konuĢulacak konular, buraya getirmeyin onları. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, karĢılıklı Ģeylere girmeyelim. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Biraz önce Çalık‟a verilen krediyi, baĢka kredileri konuĢurken burada… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Ama, siz konuĢtuğunuz için dile getirildi onlar yoksa konuĢulmaz onlar. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Hayır, ilk defa konuĢtum, yapmayın, bir saat burada… 

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, sataĢma olursa size de söz veririm, lütfen müdahale etmeyelim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sadece girizgâhtı, sadece soru sorduk Bakanım, anlatmazsan ben sonra anlatacağım. 

BAġKAN - Sayın KuĢoğlu, siz devam edin. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Talihsiz bir konuĢma oldu. Birbirimizle bundan sonra da hep beraber olacağız, burada daha 

fazla saygı göstermek zorundayız ama bu konulara pek girmeyelim lütfen. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bülent Bey, neden itiraz etmediniz diğer arkadaĢlar konuĢurken? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın BaĢbakan Yardımcım, Ģimdi, bu kriz maalesef küçümseniyor, çok önemli bir krizdeyiz, 

Ġbrahim Bey de 2008‟den beri krizde olduğumuzu, hâlâ o krizden çıkamadığımızı söyledi. Doğrudur, hâlâ içinden çıkamadık o krizin, 

küresel bir kriz var, Türkiye daha fazla etkileniyor bundan. Ama, biz hâlâ o yapısal reformları yapmakta, bu konuyla ilgili olarak çok 

radikal kararlar almakta tereddüt ediyoruz, hâlâ bu krizin ne kadar derin olduğunu, ne kadar sıkıntı getireceğini görmüyoruz. Aslında 

krizin içindeyiz, çok da etkileniyoruz her açıdan, rakamlara bakarsanız bu çok net olarak ortada, biz iyi tarafını sürekli olarak 

göstermeye çalıĢıyoruz ama artık bu reformu yapma zamanı. Mesela, kayıt dıĢılıkla ilgili olarak kayıt dıĢılığı önlemeden… Sizin 

Bakanlığınız zamanında, Maliye Bakanlığının bu konuda birçok projesi vardı, biliyoruz akim kaldı. Neden? Çünkü Hükûmetin, 

iktidarın bu konuda bir kararlılık göstermesi lazımdı, siyasi iktidarın, bunlar akim kaldı, olmadı, bunların ciddiye alınması lazım yine 

sıkıntı olacaktır. 

Mali disiplinden bahsediyoruz, mali disiplinin ben olduğunu düĢünmüyorum. Erhan Bey de söyledi, bakın, evet, bütçe açıkları 

düĢük görünüyor ama biz ek bütçe yapmadığımız için bütçe açıkları küçük görünüyor, düĢük kalıyor. Ek bütçe yapılsa ki mevzuata göre 

yapılması gerekiyor, açık da büyüyecek, daha farklı olacak, net olarak görülecek. Bu kadar yedek ödenek kullanan, gerçek anlamda 

bütçe yapmayan bir ülkeyiz biz, ödenek üstü harcama yapan bir ülkeyiz. Ek bütçe yapılsa gerçek anlamda açıkların çok daha büyük 

olduğu ve mali disiplinin gerçek anlamda olmadığı ortaya çıkacak ya da bu özel hesaplar var ya, onların olmadığı bir ortamda çok daha 

farklı olacak. Biz mali disiplini ya da bütçe disiplinini çok farklı tanımlıyoruz, yanlıĢ sonuçlara ulaĢıyoruz diye düĢünüyorum. 

Bir de bu yine bütçede yer almıyor, kamu-özel iĢ birliğiyle ilgili yüklenimler yer almıyor. Siz, merak ettim, sunumunuzda dile 

getirdiniz, Ģöyle dediniz konuĢmanızda: “Bugüne kadar Avrasya Tüneli Projesi için 960 milyon dolar -1 kabul edeyim- Gebze-

Orhangazi-Ġzmir Otoyolu Projesi için 5 milyar dolar ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, üçüncü köprü kesimi için 2,3 milyar dolar…” 

Yani, bu yaklaĢık 8 küsur milyar yapıyor ama 2016 yılı Programı‟nda bunun 47 milyar dolar olduğundan bahsediliyor. Bir de buna 

iĢletme hakkı devir bedellerini ilave edersek 67 milyara çıkıyor. Bununla ilgili bilgi verebilirseniz memnun olacağım. Bunu risk olarak 

görmüyor mu hazine yani bu çok önemli bir konu kamu-özel iĢ birliği ve bir yüklenim getiriyor, ciddi ciddi bir Ģey. Bütün borçlanma 

hesaplarında bunu dıĢarıda tutuyoruz. Hâlbuki bu çok önemli bir konu. 

Bu kayıt dıĢılıkla ilgili olarak da, 64‟üncü Hükûmet Programı‟nda, Eylem Planı‟nda kayıt dıĢılıkla ilgili hiçbir Ģey yok. Bu 216 

mı, 240 mı eylem planı var, kayıt dıĢılıkla bir Ģey yok. Hükûmet Programı‟nda da aslında geniĢ yer almıĢ olmasına rağmen hiçbir Ģey 

yok. Ona da ĢaĢırıyorum. Evet, 216 eylem planı var, onlar arasında yok maalesef. 

ĠnĢattan… Siz de zaman zaman söylüyorsunuz, “yapısal reform” deyince de her Ģeyden önce siyasi istikrarın olması lazım ama 

onun için de bir hukuki altyapının olması lazım. Hakikaten -Bihlun Hanım da söyledi sizin sözünüzü- özgürlüklerin olması lazım. 

Yoksa Türkiye'ye yatırım gelmesi mümkün değil. Demokrasinin olması lazım. Ġlk önce buradan baĢlamak zorunda, ondan sonra da 

kayıt dıĢılığı, ekonomik reformları yapmak zorundayız, vergi reformunu yapmak zorundayız. Bakın, siz getirdiniz, buradan iki yıl 

bekledi, kadük oldu, çıkmadı. Bakalım, bu dönem gelebilecek mi gerçek anlamda bir vergi reformu.  

Vergiyle ilgili olarak, kurumlar vergisi 2015 tahsilatı düĢtü, beklentinin altında kaldı, 2,7 milyar lira altta kaldı. Bu çok önemli, 

biliyorsunuz, kurumlar vergisi çok önemli bir vergidir, doğrudan tahsil edilen çok önemli bir vergi, çok önemli bir göstergedir. Büyük 

sıkıntılara iĢaret ediyor. 

Bir Ģey söyleyeceğim: Bugün Merkez Bankası bütçesi de, tabii ki, görüĢülüyor.  

BAġKAN – SayıĢtay raporu, Sayın KuĢoğlu, bütçe değil, SayıĢtay raporu. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bütçesi değil de, SayıĢtay raporu. Tabii, Merkez Bankası bir anonim Ģirket sonuçta. TeĢekkür 

ederim düzelttiğiniz için. 
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Davos‟ ta Dünya Ekonomik Forumu‟nda diyor ki: “2016 yılı bizim enflasyonla mücadele yılının baĢlangıcı olacaktır, 

mücadelemizin baĢlangıcı olacaktır.”  Olur mu böyle bir Ģey? Yani, Ģimdiye kadar biz enflasyonla mücadele edemedik, 2016 yılı 

enflasyonla mücadelenin baĢlangıç yılı olacak. Olmalıydı Ģimdiye kadar.  

Kendisi bize bir on beĢ gün kadar önce sunum yaptı; Necati Bey de buradaydı, BaĢkan Yardımcısı. Bu konunun çok ciddi 

olduğunu, enflasyonla mücadelenin ciddiye alınması gerektiğini tekrar tekrar söyledik. “Çok fazla sıkılırsa, enflasyonla mücadeleyi çok 

fazla sıkarsak bu sefer sıkıntı yaratır.”  gibi bir ifadede bulundu. Neyse onun gereği yapılmalıydı, yapılması lazım. ġimdi de aynı 

kanaatteyiz. 

Oradan buradan hızlı bir Ģekilde geçiyorum. SayıĢtay raporlarına geçeyim. TMSF‟yle ilgili olarak SayıĢtay raporunda önemli 

gördüğüm bazı bulgular var. Ticari bütünlük oluĢturan, cebri icra satıĢlarında ihale bedelinden fona intikal etmeyen tutarlar için 

KDV‟nin tahsil edilmemesi gibi, yani, kurumsal ve kadroyla ilgili konular var ama benim merak ettiğim Ģöyle bir Ģey var: Bu tedavi 

giderlerinin kurum içerisinden ödenmemesi geçen dönem de vardı, yine tekrarlanmıĢ bu.  

Bir de açıklama gerektiren bir konu var, SayıĢtay yetkililerinin de açıklamasını isterim. “Bulgu 3: Borçlulardan mevzuata aykırı 

vekalet ücreti tahsilat edilerek fon personeline dağıtılması…” Bu bir anlamda rüĢvet. Yani, mevzuata aykırı vekalet ücreti tahsil ediliyor 

89 bin lira ve kurum personeline dağıtılıyor, fon personeline dağıtılıyor. Nedir? Bununla ilgili olarak ne yapılmıĢ? 

Yine 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟yle belirlenen üst sınırların aĢılarak ücret ödenmesi söz konusu. 217.890 lira 

mevzuata aykırı ödemede bulunulduğu tespit edilmiĢ. Bununla ilgili olarak ne yapılmıĢ, onu bilmiyoruz.  

MüsteĢarlıkla ilgili olarak da, SayıĢtay denetim raporu özellikle performans raporunda 16 bulgu var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, lütfen devam edin, lütfen. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet, 16 bulgu var. Önemli olduğunu düĢünüyorum. Düzenlilik denetimiyle ilgili olarak da 2 

bulguları var ama bu raporun özellikle dikkate alınması gerektiğini düĢünüyorum.  

SPK‟yla ilgili olarak da farklı bir rapor var. SPK 2014 yılı bütçe gelirleri tahminin üstünde; yani, 103 milyon lira tahmin etmiĢ, 

226 milyon lira gerçekleĢmesi söz konusu. Ödenekleri de… 

BAġKAN – Efendim, o, biliyorsunuz, ağırlıklı olarak kayda alma ücretleri.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Kayıt parasından… 

BAġKAN – Yani, piyasa iyi geliĢirse o, tabii, değiĢebilir. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Yok, borçlanmıĢ. 241 milyarlık Ģey var. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yani, ödeneklerin de altında kalmıĢ. 103 milyon lira ödenek almıĢlar, 86 milyon lira 

harcanmıĢ. Ġyi tahmin yapamamıĢlar mı yoksa “TeĢekkür ederiz, iyi kullanmıĢlar kendilerine verilen ödenekleri.”  mi diyeyim, 

bilmiyorum. Açıklama yapabilirseniz memnun olurum. 

Bir de, Sayın BaĢbakan Yardımcım, bakın, Ģu Hazine MüsteĢarlığıyla ilgili kesin hesapta, 2014 Kesin Hesabı‟nda, biliyorsunuz, 

üst düzey yöneticilerle ilgili bir cetvel var ya baĢında, Çanakçı ayrıldıktan sonra, bir buçuk senedir, 2014‟ ten beri bir Cavit DağdaĢ bir 

Burhanettin AktaĢ sürekli olarak vekâlet ediyorlar. Yani, Hazine MüsteĢarlığı gibi çok önemli bir kurumun vekâletle götürülmemesi 

lazım. Çok değerli yöneticiler, siz de biliyorsunuz. Artık asaletle götürülmesi lazım. Hazine MüsteĢarlığının, böyle kriz döneminde 

özellikle, vekâletle gitmemesi lazım. 

Birkaç konum vardı ama uzatmayayım. 

BAġKAN – Evet, teĢekkür ederim, sağ olun KuĢoğlu. Çok teĢekkür ediyorum. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ġbrahim Bey, uyarılarınıza istinaden kısa kestim. 

BAġKAN – Estağfurullah efendim, istirham ederim. Çok teĢekkür ediyorum. 

Cemal Bey, buyurun lütfen. 

CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – Çok teĢekkür ediyorum.  

Sayın BaĢkanım, Saylın Bakanım, değerli üye arkadaĢlar, değerli bürokratlar; ben aslında kısa konuĢacağım.  

Sayın Tamaylıgil biraz önce BMC‟den bahsetti kısmen de olsa. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - Ben değil, SayıĢtay Raporu bahsetmiĢ efendim. 

CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) - Evet, siz atıfta bulundunuz. 

Ben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satıĢ sürecinde BMC‟nin Genel Müdürüydüm en son. Süreci yakından bildiğim 

için, kayıtlara geçmesi açısından birkaç söz söylemek istiyorum. 

Burada Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, gerçekten, Ġnterbank borçları dolayısıyla o grup Ģirketlerinden BMC‟yi de ticari, 

iktisadi bütünlük oluĢturarak kontrolüne aldı. Ve çok baĢarılı bir ihale süreciyle beraber, Türkiye'nin köklü bir otomotiv kuruluĢu olan, 

özellikle Ġzmir, Ege Bölgesinde çok önemli bir yeri olan, aslında kuruluĢta yabancı sermayeli British Motor Corporation olup ama 

Ģimdilerde sadece alfabedeki 3 harften oluĢan ama yüzde 100 yerli bir Ģirket olan BMC‟nin yeniden Türk sanayisine katılmasına vesile 

oldu. Dolayısıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu‟nun bu konuda çok baĢarılı bir süreç, fonksiyon ifa ettiğini söylemek istiyorum. Bu 

sayede BMC hem Türk otomotiv sanayisine hem de savunma sanayisine kazandırılmıĢtır. 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

İncelenmemiş Tutanaktır 

Komisyon : Bütçe 

Tarih :28/1/2016 Saat : Kayıt: Stenograf :  Uzman : ……………….Sayfa: 109 

 

Ayrıca, 2010 yılından sonra, orada yaklaĢık 3 bin civarındaki emekçinin alacağı vardı, bunlar tamamen ödenmiĢtir, bütün 

primleri. Ayrıca, “komponent”  üreten yan sanayicilerimizin de çok büyük alacakları vardı. Yani, o satıĢ sürecinden, satıĢtan elde edilen 

gelirlerin tamamına yakını, neredeyse, o alacaklılara ödenmiĢtir ve böyle bir marka, böyle bir kurum yeniden Türk sanayisine 

kazandırılmıĢtır. 

Ha, iĢin SayıĢtay, katma değer yönü, o ayrıca düĢünülebilir. O mevzuat konusunda ben bir Ģey söylemeyeceğim.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Ben o soruyu sordum sadece. Mevzuatta böyle bir tespit var. Biz de kesin hesabı da takip 

ettiğimiz için, SayıĢtay raporlarında…  

CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – Evet. Yani, ben katkı olsun diye, kayıtlara geçsin diye bunu söylemek istedim. Ama BMC‟nin 

yeniden Türk sanayisine kazandırılmasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu çok büyük bir derin Ģemsiye olmuĢtur. Eğer el 

konulmasaydı, inanın, orada her Ģey tarumar olurdu ve birçok insan da mağdur olurdu. Bu bakımdan, kayıtlara geçsin diye söz almak 

istedim. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın Öztürk. 

Sayın Kavcıoğlu, söz talebiniz var anladığım kadarıyla.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Evet. 

BAġKAN – Neyle ilgili acaba? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Cevap hakkı. 

BAġKAN – Lütfen, cevabınızı yeni bir sataĢmaya mahal vermeden, yeni bir tartıĢmaya yol açmadan, kısa tutmanızı istirham 

ediyorum. 

Buyurun lütfen. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – ġimdi, öncelikle, konuĢmamın temeli -biraz önceki konuĢmamın baĢında da söyledim- bir 

AK PARTĠ öncesi ve sonrasını karĢılaĢtırma. Orada ifade ettiklerim çok net. Sayın Bakanıma ben orada teĢekkür ettim, herhangi bir Ģey 

söylemedim, konuĢma metnimi de ben kendisiyle paylaĢacağım, orada nasıl bir anlaĢma... O güne kadar Türkiye'nin bir bankacılık 

kanunu bile çıkaramadığı, bu anlamda sıkıntılar olduğu, düzenin o Ģekilde... Bankaların çok yanlıĢ yönetildiği ve Sayın Bakanın 

sayesinde 4389 sayılı Kanun‟un çıkarıldığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile kendisinin BaĢkanlığında -teĢekkür 

ederek- kurulduğunu ve ilk baĢkan olduğunu söyledim. Bunun bir yanlıĢ anlaĢılma veya herhangi bir sataĢma veya sırların dıĢarıya 

vurulması falan olduğunu düĢünmüyorum.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Sizin açınızdan değil ben kendi açımdan söyledim, yanlıĢ anlamayın.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yani ben orada size karĢı herhangi bir Ģey... Söylediğim ifade budur, tutanaklarda, 

kayıtlarda vardır, bakılabilir. Onun dıĢında bir ifadem olmadığını zannediyorum varsa da bakar, yanlıĢ bir Ģey varsa da özür dileriz. 

Ama diğer arkadaĢların ifadelerinde bir karĢılaĢtırma... Yani, burada, tabii ki bazı Ģeylere, bankacılık Ģeyine girmedik ama günlerdir 

burada bu konular konuĢuluyor, isimler veriliyor, biz herhangi bir Ģey söylemiyoruz. ġunu, bu kurumların bağımsız olup olmadığını 

tartıĢıyoruz. Bu kurumları bugün değerlendirirken bunların AK PARTĠ iktidarı öncesinde bağımsız olmadıklarını herkesle tartıĢırım 

burada. Türkiye‟de AK PARTĠ döneminden önce beĢ sene görev yapmıĢ bir Merkez Bankası baĢkanı yok, hep istifa ettirilmiĢ, hep 

istifa etmiĢ.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Nasıl yok ya? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yakın döneme baktığımda yok.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Halkbankasına bak ya, biz orada çalıĢtık, biliyoruz.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – En uzun dönem, bakarsan görürsün.  

BAġKAN – Sayın Günal, RüĢdü Saraçoğlu dıĢında görev süresini tamamlamıĢ hiçbir Merkez Bankası BaĢkanı yoktur, yani bu 

tarihî bir vakıa.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Müsaade edin BaĢkanım. O da tam, o da değil, süreyi tamamlamıĢtır. Cafer Tayyar 

Sadıklar‟ ın bu konuda bir kitabı vardır.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Merkez Bankası BaĢkanı bağımsızlığı 2001 yılında Mayıs ayında çıkan kanunla geldi.  

BAġKAN – Doğru.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ondan önce bağımsızlık mı vardı? 

BAġKAN – Hayır, canım.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hocayım diyor hem de ondan sonra konuĢuyor. Ya beni konuĢturma ya. Var mıydı 

bağımsızlık? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Vardı tabii.  

BAġKAN – Yoktu.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – KonuĢuluyordu ve bunun için kanun da çıkarıldı.  

BAġKAN – Yoktu, diyorum Sayın Günal, yoktu diyorum. 2001‟de Merkez Bankası bağımsızlığı geldi, evet, biliyoruz.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – 2001. 
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BAġKAN – Sayın Günal, aynı Ģeyleri söylüyoruz, eko oluyor yani, ben söylüyorum siz aynısını tekrar ediyorsunuz.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ġyi de onu söyle, Ģimdi bunda ne var! 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bakın ondan önceki yıllarda da bu bağımsızlık konusu hep konuĢuluyordu, biz de biliyoruz 

bu konuları. Bunlar konuĢuluyordu, değiĢtiriliyordu, kanunlar yapılıyordu ama hiçbir iktidar döneminde bu sağlanamadı. YanlıĢ 

olabilir, sizin iktidarınızda sağlayabilirsiniz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onu bari söyleme ya, en sağlam desteklenen kısım finanstı. 

BAġKAN – Tamam, Sayın Kavcıoğlu, çok teĢekkür ediyorum, sağ olun.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – BaĢka yerde yap siyasetini ya.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bakın, bankacılıkla ilgili biraz önce yine bir arkadaĢımız... Diyarbakır‟da mesela aynı Ģeyi 

söyledi. Bankacılığın kapandığını, açılmadığını, yatırımların durduğunu. Bunun neden olduğunu hepimiz biliyoruz. AK PARTĠ 

döneminde -sadece Diyarbakır‟ ı söylüyorum, bakın 2005-2015 arası yani AK PARTĠ‟nin iktidarında Diyarbakır‟a neler yaptığını- 49 

Ģubeden 111 Ģubeye çıkmıĢ, bankacılıkta sadece o dönemde, cumhuriyet dönemi ve tüm dönemi karĢılaĢtırdığınız zaman AK 

PARTĠ‟nin o yörelerde ne kadar yatırım yaptığı ve neler yaptığı ortaya çıkar ve bu süreci 2015‟te niye bu olayların olduğunu da daha 

net anlarsınız.  

BAġKAN – Çok teĢekkür ederim.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Hayır, hayır... 

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu... 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – 2-3 rakam vereceğim.  

OSB‟ lerde 110 firma, ticari firmalar 110‟dan 250‟ye çıkmıĢ.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yarın Sanayi Bakanlığında söyle.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Turizm dediniz 6‟dan 15‟e çıkmıĢ.  

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, çok teĢekkür ediyorum, sağ olun.  

ERHAN USTA (Samsun) – Çok kısa Sayın BaĢkan.  

BAġKAN – Sayın Usta, lütfen bir dakika süre veriyorum, lütfen... 

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Kavcıoğlu bir mukayese yaptı, geçmiĢle bugün arasında iĢte özerk kuruluĢlara yapılan baskı 

konusunda. Ġki tane örnek verdi, bir tanesi BDDK BaĢkanı Sayın Temizel‟ in istifası, diğeri de Merkez Bankası BaĢkanının. ġimdi, onun 

doğru olmadığı burada ortaya çıktı. Aslında bütün argümanlarınız göçtü.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yo, hiç değil, tartıĢabiliriz.  

ERHAN USTA (Samsun) – Ha buna rağmen siz nasıl yorum yaparsınız, bilmiyorum ama bana göre göçtü. ġimdi, bakın, 

Merkez Bankası 2001 yılında... 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ben Bakanımın sözlerine itibar ederim.  

ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, bir saniye, ben bitireyim, siz de... 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Benim sözlerimi çürüttüğünü söylüyorsun, sadece o dönemde bütün baĢkanlar istifa etti.  

ERHAN USTA (Samsun) – Hangi dönemde bütün baĢkanlar? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bütün herkes. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ya, Hocam, sen bunları bir daha oku Allah rızası için, vereyim kitapları da bir daha oku ya.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sadece o dönemi söylüyorum ben, öncesi farklı olabilir ama öyle.  

ERHAN USTA (Samsun) – Ġstifa etti. Yani insanlar da ölüyor kimisi trafik kazasında ölüyor kimisi terörden öluyor, bunun 

hiçbir Ģeyi yok mu ya, hepsi aynı mı, insanlar öldü? Öyle Ģey olur mu? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Aynı Ģey AK PARTĠ döneminde hiç olmamıĢtır.  

ERHAN USTA (Samsun) – KonuĢacağız arkadaĢlar biraz ağır kaçacak. 

ġimdi bir cumhurbaĢkanı Ekonomi Bakanlarının hemen hemen tamamı - genetik çünkü Ekonomi Bakanlığında- Merkez Bankası 

BaĢkanının üzerine bu kadar saldıracak, “vatan haini”  diyecek, bunu bir baskı olarak kabul etmiyorsunuz. Bugün o Merkez Bankası 

BaĢkanı istifa etmiyorsa ben onu iyi niyetle vatanperverliğine bağlıyorum, istifa etmiĢ olsa Türkiye‟de ne olur o zaman siz görün. 

Tamam mı yani? 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – DurmuĢ Yılmaz‟ ı falan unuttunuz ya.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – DurmuĢ Yılmaz görevini tamamladı.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yaptığınızı unuttunuz. Nasıl tamamladı? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bağımsız AK PARTĠ döneminde.  

ERHAN USTA (Samsun) – 2001 yılında 57‟nci Hükûmet döneminde bağımsızlıkları verilmiĢ olan kuruluĢlara yani bu Ģekilde 

bir Ģey. KonuĢtuğunuz Ģeylerin bir mantığı yok.  

BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın Usta, siz de gerekli izahatı... 

Değerli milletvekilleri, konuĢmalar tamamlanmıĢtır.  
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ġimdi on dakika -daha önceden kararlaĢtırdığınız gibi- sorular için söz vereceğim. Diğer arkadaĢlarımızın da soru sormasına izin 

verecek Ģekilde soruları mümkün mertebe kısa, somut ve açık tutarsak... 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, cevapları da aynı Ģekilde net ve anlaĢılır yapabilirsek... Vallahi sorduğumuz 

birçok soruya cevap alamıyoruz.  

BAġKAN – Tabii, cevaplar da aynı Ģekilde açık, kısa, net olsun Sayın Erdoğdu.  

Değerli arkadaĢlar, soru sormak isteyen herkes lütfen Ģu anda basmak suretiyle söz alsın.  

Buyurun Sayın Paylan. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, konuĢmamızdaki sorular baki tabii, onları tekrarlamayalım.  

ġu mikroreform ve makroreform dediniz, onların listesini biliyorum ancak öncelikleriniz ne olacak? Yani öncelik sıralaması 

verebilir misiniz? Çünkü bence mesela Ģu rant vergisi meselesi, geçen dönem bir Ģekilde devreye soktuğunuz ancak sonra Sayın 

CumhurbaĢkanının bence onu engellediği bir rant vergisi meselesi vardı. Özellikle bu emlak rantları yani gayrimenkul rantlarıyla ilgili 

vergilendirmeye ihtiyaç olduğunu düĢünüyorum. Bunun bir an önce devreye girmesi lazım. Ciddi anlamda rantlar veriliyor ancak 

vergilendiremiyoruz. Gelir vergisinin de yüzde 68‟ ini emekçiler ödüyorlar. Artık buradaki dengesizliği gidermemiz lazım. Dolaylı 

vergilerden artık direkt vergilere geçmemiz gerekiyor, mümkün mertebe, ciddi adaletsizlik var. Bu konuda ivedi reforma ihtiyaç 

olduğunu düĢünüyorum, bence öncelik olmalı bu. Bu konudaki düĢüncenizi merak ediyorum.  

Merkez Bankası BaĢkanına... Tekrar altını çizeceğim, bu süreci mutlaka bir an önce baĢlatmamız lazım. Geriye sanıyorum iki-

iki buçuk ay kaldı. Bu tartıĢmaya Türkiye‟ye girmeli “Nasıl bir baĢkan olmalı?”  meselesine çünkü son güne bırakırsak bir dayatmayla 

karĢı karĢıya kalabilirsiniz. Bence bu tartıĢmayı siz baĢlatmalısınız. Türkiye'nin Merkez Bankasının Ģöyle bir baĢkana ihtiyacı var 

meselesinin tartıĢmaya girmesi gerekir. Diğer bütün büyük Merkez bankalarında olduğu gibi. 

BAġKAN – Soru Sayın Paylan, soru... 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam, Merkez Bankası BaĢkanı tartıĢmasına ne zaman giriyoruz?  

BAġKAN – Tamam, teĢekkürler.  

Sayın Usta... 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – BaĢkanım, ben önce bir kısa soru soracağım.  

BAġKAN – Tamam, lütfen çabuk. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BDDK BaĢkanına soruyorum: “Basiretli tacir”  sıfatı banka yöneticileri için de geçerlidir 

bildiğim kadarıyla Türk Ticaret Kanunu‟nda. ġunu soracağım, çok net: 5 bin tonluk kapasiteli bir gemiye 150 bin ton kesilen faturayı 

fark edemeyen yöneticiye basiretli tüccar denir mi? Bununla ilgili BDDK o banka yöneticisine soruĢturma açar mı, birinci sorum bu.  

Ġkincisi: Mevcut kredilerde –demin sormuĢtum soruya geçsin diye- yenilenen ne kadar -geri dönüĢle ilgili- ilk defa verilenler ne 

kadar? Bireysel bazda ve ticari kredi bazında bunun dökümü var mıdır? Ne kadarı yenilenen, uzatılan, ne kadarı ilk defa kullanılan 

kredidir? 

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – Buyurun Sayın Usta. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda bugüne kadar bu yeni yasama döneminde 4 tane torba yasa çıkarttık. Bu konuyla 

ilgili ine düĢünüyorsunuz, bir rahatsızlığınız var mı?  

Ġkinci sorum: Bireysel emeklilikte biliyorsunuz yeni bir duruma geçildi. Burada bunların tasarruf artıĢı üzerindeki etkisini ölçen 

bir çalıĢmanız var mı?  

Yani yeni tasarrufa hakikaten neden oluyor mu? Çünkü bu çok maliyetli bir sistem, yaklaĢık 3 milyar lira yıllık maliyeti var. 

Yeni bir tasarrufa neden oluyor mu yoksa tasarruflar kaydırılıyor mu? Onunla ilgili çalıĢmanız varsa onu almak isterim.  

Petrol fiyat düĢüĢünün 2015 yılı büyümesi üzerine etkisi nedir? Sadece bir rakam…  

KonuĢmam esnasında sormuĢtum, eylem planlarında, öncelikle dönüĢüm programlarında 2016 için öngörülen yeni programların 

harcama ve gelir etkisi, harcama azalıĢı, harcama artıĢı ve gelir azalıĢı Ģeklindeki etkilerinin boyutu nedir? 

BAġKAN – Sayın Usta çok teĢekkür ediyorum.  

ERHAN USTA (Samsun) – Daha… 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, buyurun lütfen.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ya, sorusunu bitirsin BaĢkancığım, ben öyle nezaketsizlik… 

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkanım, lütfen sorularımız var… 

BAġKAN – Ama o zaman size süre kalmayacak yani. Bakın, burada ben görüyorum kaç kiĢinin soru sorduğu… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, Ģimdiye kadar sormuĢtu. 

BAġKAN – Bakın, sonunda süre kalırsa ben size vereceğim.  

Sayın Erdoğdu, buyurun lütfen.  

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkan, Erdoğdu sorsun ama ben bu soruların hepsini soracağım, kusura bakmayın. 

BAġKAN – Sorarsınız efendim.  
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ERHAN USTA (Samsun) – Nedir bu? Bir on dakika daha uzatalım.  

BAġKAN – Sorarsınız efendim.  

Sayın Erdoğdu, buyurun lütfen.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Somut sormayınca kaynıyor arada.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sevgili Erhan Usta, ben de hakkını savunacağım.  

ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, söz vermese de illegal bir Ģekilde soracağım.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bu arada Sayın eski Maliye Bakanımızı, yeni BaĢbakan Yardımcımızı bayağı yorgun 

görüyorum. Hastalık mı var, yoksa baĢka… Böyle gözler kapanıyor. GeçmiĢ olsun. 

Birinci sorum Ģu: Yani buna yıllardır cevap alamıyorum ama… Niye? Maliyeti mi belli değil?  

Bu IMF, Dünya Bankası toplantısı yapıldı ya Ġstanbul‟da -2010‟da mı, 2011‟de mi- toplam maliyeti, bütün ödeneklerden 

kullanılan maliyeti nedir? Bu G20 yaptık Türkiye‟de. Bu G20‟nin toplam maliyeti nedir?  

Bir de CumhurbaĢkanlığına sorduk, “BaĢbakanlığa sorun.”  dediler, BaĢbakanlığa sorduk “BaĢka yere sorun…”  En son, 

BaĢbakan Yardımcısı olarak ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak soruyorum size, bu sarayın ve uçağın tam maliyeti, yani 

bütün tefriĢatları dâhil sarayın ve uçağın… Çünkü sarayla ilgili bana bir bilgi geldi; 5,1 milyar dolar, uçakla ilgili bilgi geldi; 1,1 milyar 

dolar, teyit alamıyorum. Tam maliyetini söyler misiniz?  

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, buyurun lütfen. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim.  

Sayın Bakanım, benim soracağım sorulardan bir tanesi yine SayıĢtay dayanaklı bir soru.  

Yine, TÜRKSAT yönetimine Hazinenin temsilci noktasında atama hakkı var ama Hazine bu hakkını kullanmak yerine, farklı 

bakanlıkların -UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme olarak- kullanıldığı noktasında SayıĢtayın bir tespiti ve bunun da Hazine tarafından, 

hazine temsilcileriyle temsil edilmesi noktasında dikkatinizi çeken bir raporu var. Bu konuyla ilgili herhangi bir Ģey yapılmıĢ mıdır? 

Tekrar söylüyorum, TÜRKSAT‟ taki Hazine temsilciliğiyle ilgili.  

Ġkinci sorum da yine, Merkez Bankasının döviz rezervleri altın dâhil olmak üzere belirleniyor ama ben net döviz rezervi 

rakamını öğrenmek istiyorum, çünkü bunu daha önceki sunumlarda da sordum “Net döviz rezervi rakamımız nedir?”  diye. Bunu 

öğrenmek istiyorum.  

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Tamaylıgil.  

Sayın KuĢoğlu, buyurun lütfen.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın Bakanım, ben de konuĢmam sırasındakilere ilave olarak, biliyorsunuz piyasada bu 

zorunlu sigortayla ilgili, kaskoyla ilgili epey bir tepki var. Bununla ilgili bir hazırlığınız var mı, bunun düĢürülmesi ya da 

kaldırılmasıyla ilgili?  

Bir de son dönemde el konulan ya da tedbir getirilen, riskli olan bir sigorta Ģirketi var mı? Basından, medyadan takip edemedim 

ama böyle bir Ģey olduğunu biliyorum.  

BAġKAN – TeĢekkürler. 

Sayın Paylan… 

Kalan süreyi yine size kullandıracağım. 

Buyurun.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – SPK BaĢkanımıza soracağım.  

Bu kapalı tahtalarla ilgili çok mesaj geliyor Sayın BaĢkan, bununla ilgili bir bilgi verirseniz. Bir çalıĢmanız var mı? 

Bir de FOREX meselesiyle ilgili çok Ģikâyetler var. Gerçekten, insanlar servetlerini bir günde kaybediyorlar bilinçsizce ve çok 

reklam var televizyonda ve herkese mesajlar geliyor, “Gelin, FOREX, iĢte, 1‟e 100 kazanıyorsunuz.”  filan diye böyle cezbedici , 

kumarhaneye dönmüĢ bir sistem. Bununla ilgili ne tip tedbirler düĢünüyorsunuz? Ġvedi tedbirlere ihtiyaç var. Bunu soracağım. 

Bir de Sayın Bakana, bu kıdem tazminatıyla ilgili bir hazırlık var. Bununla ilgili, gerçekten iĢçinin hak kaybına uğramamasıyla 

ilgili ne tip tedbirler düĢünüyorsunuz bunu merak ediyorum.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkürler. 

Sayın Usta, buyurun lütfen.  

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim. 

Sayın Bakan, orta vadeli program dönemi için toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısını bir hesap ettiniz mi? 

2016 programında enerji fiyat indirimi olacak mı, öngörüyor musunuz programda? 

TÜRK TELEKOM‟un finansman durumunu takip ediyor musunuz? Son çıkan bir yasayla da biliyorsunuz SayıĢtay denetimi 

dıĢında kaldı ama orada kamu hissesi var.  
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Diğer sorum: ġehir hastaneleri, biliyorsunuz orada 2 tane parametre var; kur ve enflasyona göre kira yardımı ve diğer 

yükümlülükler hesap ediliyor. Bu kur artıĢından sonra Ģehir hastaneleriyle ilgili maliyetlerde bir artıĢ oldu mu? 

Rezerv rakamını konuĢmanızda verdiniz, onu niye verdiniz diye soracağım, çünkü sadece bir rakam vermiĢsiniz, hâlbuki bunun 

bir rasyosunu vermek lazımdı. Örneğin ne verebilirdiniz? Kısa vadeli borçların rezervlere oranını. Hani 2002 mukayesesi yapmıĢtınız 

ya, bir mukayese de ben yapayım. 2002 yılında rezervler kısa vadeli borçların 1,7 katıymıĢ, son dataya göre bu 1 katına düĢtü, bunu 

nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin kırılganlığı artmamıĢ mıdır?  

Euro-dolar paritesini vermiĢsiniz ihracatı açıklarken. Biliyorsunuz 1,17‟ye -yanlıĢ hatırlamıyorsam- çıktı, sonra 0.87‟ye kadar 

düĢtü. Bir Ģans diyelim, talih diyelim, kısmet diyelim, hükûmetleriniz döneminde bu çok yüksek oldu, Euro-dolar paritesi, 1,60‟ lara 

kadar, ortalaması zannediyorum 1.40‟ larda. Yani o günlerin ihracatındaki yüksek artıĢlarda Euro-dolar paritesinden bahsetmezken, 

Ģimdi belki de olması gereken seviyelerde olan Euro-dolar paritesini bugün bir ihracat düĢüĢünde bahane olarak kullanmayı doğru 

buluyor musunuz? 

Diğer sorum, iĢsizlikteki yükselmeyi iĢ gücüne katılım oranlarındaki artıĢa bağladınız. Planda, 2015 yılı için söyleyeyim, iĢ 

gücüne katılım oranı yüzde 52 öngörülmüĢtü, Ģu anda 51,5. Yüzde 52 iĢ gücüne katılım oranıyla planda öngörülen iĢsizlik oranı yüzde 

8‟di, Ģu anda 10,2. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani elbette iĢ gücüne katılım oranı olacak. Sanki biz OECD ortalamasında, yüzde 

70‟ lerde iĢ gücüne katılım oranı olan bir ülke değiliz. Bu sözlerimi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

BoĢ iç denetçi kadrolarına ne zaman atama yapacaksınız? 2015 yılı vergi gelirlerinin geliĢimini -bunları mutlaka 

incelemiĢsinizdir- makroekonomik hedeflerle uyumlu buluyor musunuz? Bir örnek olsun diye söyleyeyim, motorlu taĢıtlar vergisi 

öngörülenin 4,2 milyar TL üzerine çıktı. Bunu sizin makro hedeflerinizle, makro çerçevenizle uyumlu buluyorsunuz? 

Son sorum da 5018 sayılı Kanun‟un 14‟üncü maddesi etki analizini zorunlu kılıyor. Etki analizi, maalesef bugüne kadar ben 

burada hiç görmedim, yani Ģu kısa milletvekilliği dönemimizde, hatta orada, bir de biliyorsunuz “Maliye Bakanlığıyla ilgisine göre 

Hazine MüsteĢarlığının ve Devlet Planlama TeĢkilatının da görüĢleri eklenir kanun tasarılarına.”  diyor. Bunu da hiç görmedik, Hazine 

MüsteĢarlığı size bağlı bir kurum, bundan rahatsız değil misiniz? 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bu askerî casusluk davasında haksızlığa uğrayan personelden göreve iade 

edilmeyen var mıdır? Varsa ne zaman iade edilecek? Bir de bunların mali kayıpları telafi edilecek mi? 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkürler. 

Değerli milletvekilleri, benim Komisyon BaĢkan Vekili olarak görevim, olabildiğince adil bir Ģekilde soru sormak isteyen bütün 

değerli milletvekillerinin soru sormasına imkân tanımaktı, yaptığım müdahalenin sebebi odur, çünkü ben görüyorum önümde kaç 

kiĢinin soru sormak istediğini, herkese dengeli bir Ģekilde süre vermeye çalıĢıyorum, lütfen yanlıĢ anlamayın.  

Gördüğünüz gibi sonunda süre kaldığı zaman da yine bunu sizin kullanmanıza imkân veriyoruz.  

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkan, burası ihtisas komisyonu, Sayın BaĢbakan Yardımcısını burada bulmuĢken, böyle bir 

değerli zatı insan soru sormak istiyor, bir beĢ dakika soru sorsak hiç kimse bir zarar görmez burada.  

BAġKAN – Çok haklısınız, ancak onu gördüğünüz gibi diğer milletvekillerimize de o imkânı verdikten sonra yapmak daha 

adalete uygun diye… Müsaade ederseniz o da benim takdirim olsun.  

Efendim, Ģimdi, bütçe üzerinde söz talepleri ve soru faslı sona erdi, dolayısıyla görüĢmeler tamamlandı.  

ġimdi görüĢ ve eleĢtirilere cevap vermek üzere Sayın BaĢbakan Yardımcımıza ve kendileriyle ilgili konulara cevap vermek 

üzere Sayın BDDK BaĢkanımıza, Sayın Sermaye Piyasası Kurulu BaĢkanımıza ve gerek görüyorlarsa Sayın Merkez Bankası BaĢkan 

Yardımcımıza, müsaadenizle Sayın BaĢbakan Yardımcım, söz vereceğim. 

Sayın BaĢbakan Yardımcımızın süresi yarım saat, kurum baĢkanlarımızın onar dakikadır.  

Tabii, bu süre içerisinde bütün sorulara cevap verememeniz tabiidir, ancak, lütfen, istirham ediyoruz, mümkün mertebe çok 

soruya cevap vermeye çalıĢınız, cevaplandırmadığınız sorular kalırsa onların da yazılı olarak cevaplarını sizden istirham ediyoruz. 

Sayın BaĢbakan Yardımcım, buyurunuz lütfen.  

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

Çok değerli Komisyon üyeleri, her Ģeyden önce birkaç saattir Hazine bütçesine ve diğer kurumlara iliĢkin değerlendirmeleriniz 

için, eleĢtirileriniz için, tespitleriniz için çok teĢekkür ediyorum, gerçekten yol gösterici, son derece yapıcı. Ben mümkün olduğunca 

bana yöneltilen soruların tamamına cevap vermeye çalıĢacağım. 

Bir kere, her Ģeyden önce bir genel değerlendirme yapayım birkaç dakikalık. Ne sunumumda ne de genel olarak, ben, hiçbir 

zaman ülkemiz için, yani her Ģey güllük gülistanlık, her Ģey çok iyidir, her Ģey mükemmeldir yaklaĢımında hiç olmadım, öyle olmadığı 

da bir gerçektir. Türkiye‟nin çok ciddi yani son on-on beĢ yılda reform çabası var, çözülmüĢ olan sorunlar var. Ama bu süreç dinamik 

bir süreçtir, yapılması gereken çok iĢ vardır, birçok sorun vardır, ciddi yapısal reform gereği açıktır. 
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ġimdi, özellikle ülkemizde tasarrufların yetersiz olduğu bir gerçektir. GeliĢmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 24 civarında bir 

tasarruf söz konusu iken ülkemizde bu son birkaç yıldır yükseliĢe geçmesine rağmen yüzde 15,6 civarında geçen sene bir tasarruf 

tahmin ediyoruz, bu sene belki yüzde 16,5‟e ulaĢacak ama bu çok düĢük bir düzeydir.  

Dolayısıyla, bununla iliĢkili olarak katma değer zincirindeki konumumuz… Kesinlikle arzuladığımız yerde değiliz, eğitimde 

kalitede arzuladığımız yerde değiliz, enerji verimliliğinde arzuladığımız yerde değiliz, istihdam oranında, özellikle de kadınların iĢ 

gücüne katılım oranında… Bunları sıralayabilirim size, 20-30 tane ana baĢlık sunabilirim. Zaten bu eksikliklerin, bu sıkıntıların, bu 

yapısal sorunların farkında olduğumuz içindir ki bir süredir gerçekten gerek mikro diyebileceğimiz yani sektörel dönüĢüm kapsamında 

tespit ettiğimiz 1.250 civarında tedbir söz konusu. Yine, bunları kısmen içeren, bunlarla iliĢkili ama bunların dıĢında da özellikle yargı 

reformundan tutun birçok konuya kadar Türkiye‟nin ihtiyacı çok açık ve nettir.  

Yine, Avrupa Birliği sürecinde -özellikle kurumsal kalitenin artırılması- hukuk devleti anlamında, özgürlükler anlamında, 

demokrasinin standartları anlamında da daha çok katetmemiz gereken mesafe olduğu son derece açık ve nettir. Dolayısıyla, bu 

çerçevede gelen değerlendirmeleri ben o Ģekilde algıladım.  

Uzun vadede bir ülkede refah artıĢının çok temel üç kaynağı vardır: Demografik yapı çok önemlidir yani burada iĢ gücünün 

kullanımı, istihdam oranı, iĢ gücüne katılım oranı, bağımlılık oranı gibi böyle birçok birbiriyle iliĢkili değiĢkenler var. Aslında bu 

noktada, Türkiye‟deki nüfus dinamikleri açısından fena bir yerde değiliz. Yani çalıĢma çağındaki nüfusumuz yüzde 1,7 artıyor, bu iyi 

bir rakam. Avrupa‟da 28 ülkenin ortalaması 0,1. Ama iĢ gücünün niteliği anlamında, eğitimin kalitesi, beceriler anlamında katetmemiz 

gereken çok mesafe var. ĠĢ gücüne katılım oranının artması güzel bir Ģey, daha da artması için ciddi bir Ģekilde yine eğitimdeki bu 

çabalara önem vermek lazım. Bu birinci alan. Burada aslında fena değiliz yani bir miktar çabayla beceriler kazandırarak iĢ gücü, iĢbaĢı 

eğitim vesaire anlamında eksiklerimizi gidererek Türkiye gerçekten kalıcı refah artıĢına gidebilir.  

Verimlilikte aslında 2000-2002 dönemi iyi bir dönemdir; toplam faktör verimliliği açısından, millî gelirdeki büyümeye katkısı 

açısından. Sonraki dönemde ciddi bir yavaĢlama var. ġimdi, bu kısmen yatırımlarla iliĢkilidir, kısmen rekabet ortamıyla iliĢkilidir, 

kısmen iĢte bu bahsettiğimiz reformlarla iliĢkilidir. Dolayısıyla, verimlilikte arzuladığımız yerde değiliz. OECD ülkeleri arasında 

verimlilik artıĢında fena değiliz ama verimlilik düzeyinde OECD ortalamalarına göre oldukça gerideyiz. Dolayısıyla, verimlilik artıĢı 

için ciddi bir çaba gerekecek.  

Kurumların kalitesi anlamında burada Ģahit olduğum birçok tartıĢma var. Türkiye‟de uzun yıllar enflasyonu tek haneye indirme 

çabasıyla geçti. Ne zamanki Merkez Bankası bağımsız yapıldı ve bütçe açıklarının finansmanına Merkez Bankasının araç edilmemesi 

ilkesi benimsendi, Türkiye o zaman enflasyonu hızlı bir Ģekilde aĢağıya… Onun için, bu reformu yapan herkesten Allah razı olsun. 

Kimin yaptığı da önemli değil, önemli olan ülkemiz için bizim daha ileriye taĢımamız.  

57‟nci Hükûmet döneminde de çok önemli reformlar yapılmıĢtır, AK PARTĠ hükûmetleri döneminde de yapılmıĢtır. Bir sosyal 

güvenlik reformunu 2008 yılında yaptık, AR-GE noktasında çok önemli adımlar attık. Daha yeni, belki buraya gelmedi, bu Komisyona 

ama AR-GE‟nin ticarileĢtirilmesine yönelik çok önemli adımları içeren, teĢvikleri içeren yeni bir AR-GE reform paketini -ilk paket 

olarak EKK‟da yani Hazinenin, bir anlamda benim BaĢkanlığımda mutfakta- ciddi bir çabayla gönderdik ve inanıyorum ki yakında 

Meclisimizde görüĢülecek.  

ġimdi, onun için ben meseleye -Ģu dönem bu dönem- hiçbir zaman o Ģekilde bakmadım ama Ģu bir gerçek: Kurumların kalitesi 

üçüncü en önemli değiĢkendir. Bu noktada da birçok değiĢkene baktığımız zaman ilerleme var ama arzuladığımız yerde değiliz.  

ġimdi, müsaade ederseniz konuĢmalar süresince gündeme gelen bazı hususlara iliĢkin değerlendirmeler yapayım, sonra da 

sonradan sorulan sorulara.  

Bir kere her Ģeyden önce Ģunu söyleyeyim: ĠĢ Bankası Türkiye‟nin en baĢarılı, en önemli bankalarından bir tanesidir; dıĢarıda 

da, içeride de itibarı son derece yüksektir. Hükûmetimiz kesinlikle ne ĠĢ Bankasına ne de baĢka bir bankaya yönelik olarak Ģu an 

itibarıyla bir çalıĢması yoktur, gündemde değildir. Bunun tek sorumlusu BDDK‟dır çünkü bağımsız bir kurul olarak bankaların 

denetiminden, düzenlenmesinden esas itibarıyla kendileri sorumludur. Bu bahsedilen açıklamalara iliĢkin bir sorun varsa SPK, BDDK 

mevzuat çerçevesinde bunu değerlendirmelidir.  

Faizler neden yükseldi kasım ayına oranla? Bir nominal faiz, biliyorsunuz, enflasyon beklentileri, reel faiz talebi ve risk primiyle 

iliĢkidir. Son iki üç ay içerisinde hem küresel ekonomide ciddi geliĢmeler oldu, bunu bilmemiz lazım. Bir kere uzun süredir 

konuĢuluyordu ama FED nihayetinde bir faiz artıĢına gitti. Her ne kadar bekleniyorsa da bir Ģey olduğu zaman kısmen etki 

gösterebiliyor.  

Ġkinci olarak Çin‟deki yavaĢlama çok daha ön plana çıktı, kaygılar ön plana çıktı, emtia fiyatlarındaki düĢüĢ hızlandı. ġimdi , 

normalde emtia fiyatlarındaki düĢüĢ iyi, güzel Türkiye için ama Ģu bir gerçek: Etrafımıza baktığımız zaman emtia fiyatlarının 

düĢüĢünden inanılmaz olumsuz etkilenen bir ülke seti var ve bunlar bizim önemli ticari partnerlerimiz. Doğrudan etkisi olumlu ama 

dolaylı etkisinin olumsuz olduğu çok açık ve net.  

ġimdi, Ģu an itibarıyla Türkiye‟nin on yıllık tahvillerine baktığınız zaman reel faiz -yaklaĢık olarak söylüyorum- yüzde 2,7. 

DüĢük mü, yüksek mi bunlar tartıĢılabilir ama bize benzer ülkeler var. Meksika‟yla üç aĢağı beĢ yukarı aynı reel faize sahibiz ama 

mesela Meksika‟nın kredi notu bizden daha yüksektir. Brezilya, belki hemfikir değilsiniz ama sonuçta genelde geliĢmekte olan ülkelere 

baktığınız zaman Türkiye, Brezilya bu emtia fiyatlarındaki çıkıĢtan önce hep aynı sepette değerlendiriliyordu, ben çok iyi hatırlıyorum 
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2000‟ li yılların baĢında… Mesela Ģu anda Brezilya‟da 7,33‟ tür yani Türkiye‟de yüzde 2,7 olan. Bunların örneklerini çoğaltabilirim ama 

sonuç itibarıyla bir reel faiz anlamında çok da hani yüksek sayılmayacak noktalardayız. Ben yine geçmiĢe gitmeyeyim, geçmiĢte yüzde 

25‟ leri, 30‟ ları gördük.  

ġimdi, Hindistan, emtia fiyatlarının düĢüĢünden en çok faydalanan ülkedir, Çin de öyle. Bazı tahminlere göre Çin net olarak 

yani 600-700 milyar dolar bundan olumlu etkileniyor. ġimdi bakıyorum büyüme oranlarına: Çin, Hindistan tabii ki hep bizden daha 

yüksek büyümüĢler. Bunlar kıta büyüklüğünde, iĢ gücü yani çalıĢma çağındaki nüfusu inanılmaz… Özellikle Çin‟de belki çalıĢma 

çağındaki nüfus artmıyor ama kırsaldan kente göçün yarattığı çok ciddi bir dönüĢüm var. ġimdi Hindistan‟da büyüme –tahminleri 

söylüyorum geçen sene için- yüzde 7,3; Çin için 6,9; Türkiye 4. Bu iki ülkeden yani emtia fiyatlarından olumlu etkilen iki ülkeden daha 

az büyüme. Ama Polonya‟nın da emtia ithalatçısı olduğunu biliyorsunuz, büyüme yüzde 3,5; Bulgaristan yüzde 2,9; Macaristan yüzde 

2,8; Kore yüzde 2,6; Tayvan yüzde 2,2; Hırvatistan yüzde 1. Yani Ģu anlamda söylemeye çalıĢıyorum: “GeliĢmekte olan ülkeler 

arasında olup da, emtia ithalatçısı olup da hani benzer Ģekilde bu fırsat niye değerlendirilmedi?”  diye soruya baktığınız zaman böyle bir 

çerçeve görüyoruz.  

Bu arada, net borç stoku 2000 yılının sonundan itibaren hesaplanıyor. Bunda ĠĢsizlik Fonu hiçbir Ģekilde yoktu çünkü ĠĢsizlik 

Fonu, biliyorsunuz, bir dıĢ varlık değildir. Toplam kamunun net borç stokunda dikkate alınıyor ama net dıĢ borç stokunda dikkate 

alınmıyor.  

ġimdi, tabii, harcamalar üzerinde ödenekler söz konusu. Doğru, bu eleĢtiri makul bir eleĢtiridir. Ama, bunu Bütçe Kanunu‟nun 

6‟ncı maddesi çerçevesinde, iĢte görüĢüyorsunuz, Maliye Bakanlığına bu Meclisin verdiği yetki çerçevesinde kullanılıyor. Bunlar 

tartıĢılabilir. Hukuki mi, kanuni mi? Ama baĢka türlü yapılabilir mi yani ek bütçe mi getirilmeli? Bunlar hep tartıĢılan konulardır.  

ġimdi, Merkez Bankamızın ihtiyatlı olduğu söylendi. E, merkez bankaları tanım gereği böyle bir konjonktürde ihtiyatlı olmalıdır 

da. Kredi kartları, tanım gereği yine, bir kredi aracıdır yani ATM kartları değil ama kredi kartlarının gerçekten batıda da, bütün dünyada 

da tamamı ödenmiyor, sürekli belki bir kredi…  

Gelir dağılımı bozuk mu? Evet, bozuk. ĠyileĢiyor mu? Evet, iyileĢiyor. Bunu ben söylemiyorum yani OECD raporlarına 

baktığınız zaman Türkiye‟de gelir dağılımının… Ha, bunu nereden görüyoruz? Bir sürü faktör var ama iĢte, gini kat sayısı…  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Gini katsayısı yükseliyor.  

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Yok, hayır, gini katsayısı düĢüyor. Müsaade ederseniz ben 

bitireyim süremiz sınırlı olduğu için.  

Bakın, 2006‟da yüzde 0,43. ġimdi, en son elimizdeki rakamı söyleyeyim, 2014‟ te 0,39.  

ERHAN USTA (Samsun) – 2010‟da bu sayı kaçtı?  

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Ha, bu yüksek bir rakam mı? Evet, yüksek. Yani, daha adil 

olması gerekiyor, kabul. Zaten bu kapsayıcılık meselesi buradan geliyor. Mutlak yoksulluğu azaltmada Türkiye büyük bir baĢarı 

yakalamıĢtır. Yani, küresel normlara göre 4 dolar 30 sentin altında bugün nüfusun yüzde 1,6‟sı yaĢıyor, daha önce yüzde 30‟ la 

civarıydı. Yani, burada, hakikaten önemli bir mesafe katedilmiĢtir.  

Bireysel emeklilikten çıkıĢlar, giriĢler… ArkadaĢlar diyorlar ki: “Ortalama 3,5 yıl kalınıyor.”  Bu, düĢük bir süredir çünkü on yıl 

ve belli bir yaĢ -56 yaĢ diye hatırlıyorum ben- tutturulması lazım ki emekli maaĢı… ġu anda mesela bu sene için yani Ocak itibarıyla 28 

bin kiĢi buna hak kazanmıĢ. ġimdi, tabii ki devlet desteği, bu yüzde 25‟ lik teĢvik yeni bir husus, 2013‟ün baĢından itibaren devreye 

girdi. Onun etkisine iliĢkin arkadaĢlar bir çalıĢma verirlerse paylaĢırım.  

Değerli arkadaĢlar, bizim Hükûmetimizin bir kur tahmini yoktur ama bütçeyi yapabilmemiz için -yani OVP‟de- bir kur 

varsayımı yapmak zorundasınız. ġimdi, burada basit bir varsayım var yani reel kurda bir değiĢim olmayacağı varsayılıyor. Ha, bu 

tartıĢılabilir doğru mu yanlıĢ mı ama uzun yıllardır OVP yapılırken bir kur varsayımı yapılır. Bu varsayım da basit bir Ģey yani nominal 

kur seviyesi alınır, yurt içi enflasyondan yurt dıĢı enflasyon çıkarılır, bu Ģekilde hesaplanır yani basit bir yöntem. Bizim bir kur, -

dediğim gibi-, hedefimiz, tahminimiz yoktur.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tahmininiz var da hedefiniz yok.  

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Bu bahsettiğiniz tahmin de değil inanın, basit bir varsayım. 

Söylenen rakam da ortalama bir rakamdır, dolayısıyla bir yıl sonu rakamı değildir.  

Hazine MüsteĢarlığının yaptığı hesaplamalara göre Ġstanbul‟da bir deprem olması hâlinde ortaya çıkacak sigorta kapsamındaki 

hasarın sigorta Ģirketlerinin öz sermayelerine oranı yüzde 1,2 seviyesinde olacaktır. Neden? Çünkü geri kalan hasarın tamamı dünyanın 

önde gelen reasürans Ģirketlerinden elde edilen teminatlarla koruma altına alınmıĢtır.  

Tasarruflarımız düĢük ama artıyor. Bizim yurt dıĢı tasarruflarına ihtiyacımız olduğu nettir. ġimdi, bu anlamda, yatırım ortamını 

iyileĢtirmek mecburidir. Aslında, ideal olan, doğrudan yatırımları çekebilmektir. Hatta, en ideali, “ tradeable”  dediğimiz yani ticarete 

konu olan yani ihracat kapasitemizi, üretken kapasitemizi artıracak alanlara gelmesidir. Ama gelin görün ki yani eğer tasarruf açığınız 

büyükse, kaynak ihtiyacınız büyükse –ki Türkiye'nin brüt kaynak ihtiyacı büyüktür- bu durumda bizim gibi ülkeler çok da seçici 

olamıyorlar. Yani, bu çok açık ve nettir, ya ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız, onu beceremiyorsanız o zaman da tasarruf yani 

kaynak seçerken çok seçici olamıyorsunuz yani bu Türkiye'nin bir gerçeği. Ha, bunu düzeltmeniz lazım. Tasarrufları artırmak için ne 

yapıyoruz? Yapılacak çok Ģey var. Bu bireysel emeklilikte iĢte otomatik katılım onun bir unsurudur, iĢte bu AR-GE reformunun amacı 
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katma değer zincirinde firmaları yukarı çekip kâr marjını yükseltmektir. Yani, bunları sıralayabiliriz. Kamuda mümkün olduğunca 

açıkları sınırlamaktır. Ġdeal olarak, tabii, kamunun gelirlerinin kalitesini artırıp harcamaları rasyonelleĢtirmek. Bunların hepsi 

programlarda var olan Ģeylerdir.  

Kamuoyunda “ Ġzmir casusluk davası”  olarak bilinen dava çerçevesinde sadece Hazineden 1 eleman iĢten çıkarılmıĢtır. Daha 

sonradan da bu düzeltilmiĢ, tekrar iĢe alınmıĢtır. ġu an itibarıyla iĢten çıkarılıp da iĢe alınmayan bir kimse söz konusu değildir. Ha, 

özlük haklarında bir kayıp söz konusuysa ben detayları bilmiyorum ama normalde hak, hukuk neyi gerektiriyorsa yapılması lazım. 

Tabii ki telafi edilmelidir.  

2015 yılında Türkiye‟den net 10,4 milyar dolarlık çıkıĢ yaĢandı. Bunun 2,4 milyar doları hisse senetlerinden, 7,9 milyar doları 

“deeps”  dediğimiz hazine kâğıtlarından. Biliyorsunuz, geçen sene aynı çerçevede geliĢmekte olan ülkelerden net bazda 531 milyar 

dolar çıktığına dair IIF‟ in bir tahmini var. Tasarruflarımız düĢük seviyeleri, mesela 2013‟ te yüzde 13,4 seviyesinde, Ģimdi 2014‟ te 

yüzde 15 seviyesine neredeyse, 2015‟ te yüzde 15,6; ümit ediyoruz ki bu sene de yüzde 16,5 seviyesine ulaĢır, dönem sonunda da yüzde 

18‟ lere doğru çıkar diye…  

Dediğim gibi, burada özellikle Ģirketlerimizin öz kaynak kullanımını teĢvik eden çok önemli bir düzenlemeyi geçen sene burada 

yaptık beraber. AR-GE Patent Kanunu‟nu önemsiyorum. Yine, ufak projeler ama evlilik, konut için tasarrufları teĢvik mekanizmaları 

var. Bireysel emeklilikten bahsettim. 

Enflasyon… Enflasyon 2016 için en önemli sorun alanlarından bir tanesidir. Zaten elimizde bir yüksek çekirdek enflasyon var. 

Bunun üzerine, tabii, asgari ücretin etkisi tabii ki bir gerçek. Ha, emtia fiyatlarındaki bu düĢüĢ bir miktar aĢağı yönlü yardımcı olacak 

ama gerçekten bizim bu dönemi büyük hassasiyetle, büyük bir çabayla geçirmemiz lazım, tedbir alınması lazım. Ha, kalıcı olarak 

enflasyonu tek haneye düĢürmüĢüz, öyle görünüyor ama düĢük tek haneye düĢürmeliyiz. Gerçek anlamda fiyat istikrarı enflasyonun 

kalıcı bir Ģekilde yüzde 5‟ lerin altına çekilmesiyle sağlanır. Bunu da yani özellikle verimlilik artıĢı, rekabetin önündeki engelleri 

azaltarak tabii ki kredibilite, Merkez Bankasının kredibilitesini artırarak sağlamak gerekiyor, birçok reform alanı var.  

Kayıt dıĢılık, 25 dönüĢüm programının önemli unsurlarından bir tanesi olduğu için muhtemelen son açıklanan belki reform 

çerçevesinde değerlendirilmemiĢtir ama kesinlikle kayıt dıĢılık olmazsa olmaz alanlardan bir tanesidir. Ona yönelik, biliyorsunuz, bir 

eylem planı var.  

Krizi asla küçümsemiyoruz. ġu anda küresel ekonomi zor bir konjonktürden geçiyor, geliĢmekte olan ülkelere yönelik risk iĢtahı 

düĢüyor, azalıyor, ciddi sıkıntılar var, jeopolitik riskler var, kesinlikle küçümsenmemesi lazım ve bütün bunların bir tane i lacı var, o da 

reformdur. Ama bugün doğrusu çok etkilendim. Yani, isim vermeyeyim, bütün partilerden çok değerli arkadaĢlarımız, bu reformlar 

konusundaki sizin hani teĢvikinizi son derece olumlu buluyorum, son derece doğru buluyorum. ĠnĢallah hep birlikte çalıĢırız, 

memleketin önündeki bu sorunları birlikte aĢarız çünkü reform ihtiyacı son derece açık ve nettir.  

Hazine MüsteĢarımızın asaleten atanması… Tabii ki Hazine MüsteĢarlığımız çok iyi bir ekonomist, liyakat esaslı bir 

arkadaĢımız tarafından yönetilmelidir. Merkez Bankasında da meritokrasi üzerine çok iyi bir ekonomist. Benim tek referansım, tek 

hususum budur. Çok iyi, konusuna hâkim, bizi uluslararası düzeyde çok iyi temsil edecek çok iyi bir ekonomist, saygın bir ekonomist. 

Ben, dolayısıyla, hani, detaylara bu noktada girmek istemiyorum. 

ġimdi, müsaade ederseniz -hani, ben birtakım değerlendirmelerde bulundum- az önce hızlı hızlı sorulan sorulara bildiğim 

çerçevede cevap vereyim.  

ġimdi, tabii, siz çıkıp 1.250 mikroreformdan, yani adımdan bahsederseniz önceliklendirme konusu çıkar. Bu konuda haklısınız. 

Aslında, ben kendi çapımda bunu 6-7 ana baĢlığa indirgeyip… Ha, keĢke zamanımız olsa, Ģimdi benim sekiz dakikam kaldı. Sonra, 

isterseniz, bir gün sohbet ederiz ama sorunuza cevap vereyim. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Süre verecek size BaĢkan. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Vergi reformu, tabii ki, kesinlikle en öncelikli konulardan bir 

tanesi olmalıdır. Ve kesinlikle rant vergisi -yani rantların vergilendirilmesi- vergi adaleti açısından da, tasarruflar açısından da son 

derece önemlidir, bu konuda netim.  

Merkez Bankası baĢkanlık sürecinin… KeĢke bizim kültürde, yani, bizim kamu idare kültüründe veya düzenlemelerde üç ay 

önceden açıklanabilse. Ha tartıĢmayı baĢlatmak kolay ama tartıĢma çok basit. Benim tek referansım var: Saygın, çok iyi, l iyakat üzerine 

çok iyi bir ekonomist. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yiğit Bulut olmayacak yani, tamam. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – ġimdi, torba hakkında ne düĢünüyorum? Benim ne 

düĢündüğüm çok açık ve nettir: Ben torbaları doğru bulmuyorum. 

“BES artıĢı etkisi ölçüldü mü?” Vallahi önümde bir Ģey yok, onun için ezber konuĢmayayım ama arkadaĢlar “0,5”  diyorlar. 

BES‟ in, bu devlet teĢvikiyle birlikte, millî gelire oran olarak tasarruflarda yüzde 0,5 oranında bir katkı sağladığı düĢünülmektedir. 

ERHAN USTA (Samsun) – Detaylarını arkadaĢların bize ulaĢtırmalarında bir mahzur yok herhâlde. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Petrol fiyatlarının büyümeye etkisi… Yani, burada, geçmiĢte 

yapılan birtakım çalıĢmalar var. Petrol fiyatları nasıl etkiliyor? Biliyorsunuz, harcanabilir geliri artırarak büyümeye olumlu… Benim 

gördüğüm bazı uluslararası çalıĢmalarda, bu 40 dolarlık düĢüĢün gayrisafi yurt içi hasılayı yüzde 0,7 arttırdığına dair. Yani, geçen 
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seneki yüzde 0,7‟ lik bir tam yıl etkisi değildir muhtemelen çünkü bütün yıl petrol fiyatları düĢerek geldi ama bir yıl içerisinde 0,7‟ lik 

bir tahmin söz konusu. Herhâlde 2016 için böyle bir etki düĢünülüyor. 

Hızlı bir Ģekilde bakıyorum. Sabah biraz erken baĢladım. 

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Bakanım, 2016 mı, 2015 yılı için mi? 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – 2015 0,7 olarak görüyorum. 

ERHAN USTA (Samsun) – 2016‟da da o düzeyde olmaz herhâlde. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – O düzeyde olmaz ama kısmen devam eder diye düĢünmek 

lazım. 

Sayın Erdoğdu, sabah biraz erken baĢladım. Dün gece de saat bire kadar, bir buçuğa kadar ofisteydim. Benim yorgunluğum 

biraz ondan kaynaklanıyor. TeĢekkür ederim. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Çocuklar iyidir inĢallah. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Yok, yok, bir sıkıntı yok. 

ġimdi, değerli arkadaĢlar, 2009 IMF olsun, G20 zirveleri olsun… Varsa rakam paylaĢayım. VarmıĢ. IMF ve Dünya Bankası 

2009 yılı toplantıları için ayrılan ödenek 30 milyon liraymıĢ. Bu ödenek Hazine MüsteĢarlığının 2009 yılı bütçesinde “ temsil ve tanıtım 

giderleri”  kaleminde yer almıĢtır. Toplantılar için 20 milyon 566 bin 749 lira 80 kuruĢ harcanmıĢ ve yaklaĢık 3,5 milyon avro 

harcanmıĢtır.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Toplantılar için. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Bu temsil ve giderler. Bu 2009 IMF, Dünya Bankası 

toplantıları için. Yani, toplamda 28 milyon 359 bin 108 liralık bir harcama.  

G20 dönem baĢkanlığıyla ilgili DıĢiĢleri Bakanlığımız ve diğer kurumların da katılımıyla lojistik görev gücü kurmuĢ, 

hazırlıkların finansmanı için kendi bütçelerinden karĢılamıĢlar. Bu soruları Bakanlığımızın bütçesi görüĢülürken tekrar gündeme 

getirirseniz… 

HAZĠNE MÜSTEġARI VEKĠLĠ CAVĠT DAĞDAġ – Bizim bütçemizle değil, DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Ha, pardon “DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesindedir.”  diyorlar ama 

rakamları yine öğrenirsek paylaĢırız. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, çok özür dilerim. Böyle bir usul var bizde, Plan Bütçede de. Bakın, G20 zirvesi 

Kanada‟da baktım 800 milyon dolar.  

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Sürem bitiyor. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yok, yok, ek süre koyuyor BaĢkan. 

Yani bu rakamlardan… 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – ġöyle: Kurumların değiĢik… 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, lütfen benim adıma taahhütte bulunmayın efendim. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Müsaade ederseniz ben açıklayayım. ġimdi, bakın değerli 

arkadaĢlar, Ģöyle, diyelim ki… Kanada Ģöyle hesaplamıĢtır muhtemelen: O konu için tahsis edilen, diyelim ki, güvenlik güçlerinin 

ücretlerini, mesailerini dikkate almıĢtır -örnek olarak söylüyorum- veya onun için yerel vesaire. ġimdi, bizde ise zaten o güvenlik 

güçlerimize o ciddi bir fonksiyonel hesaplama gerektiriyor. Bizim güvenlik güçlerimize zaten maaĢları ödeniyor. Belki ekstra mesai 

yapıldıysa ona bakmamız lazım. Belediye onun için ekstra birtakım adımlar attıysa -yani altyapı anlamında- bakmak lazım. Ama en 

büyük kalem -benim bildiğim kadarıyla- muhtemelen güvenliktir çünkü, siz de biliyorsunuz, bu tür olaylarda en önemli kalem budur. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Efendim, 500 tane -o dönem ben Hazinedeydim- araç aldık. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – ġimdi, değerli arkadaĢlar, hayır, aldıysak geçici kiralamıĢızdır, 

muhtemelen kira bedelleri de bunun içindedir. Kalıcı olarak aldıysak bilemiyorum. 

Ama Ģöyle, yani, bana söylenen rakamlar… ġimdi, arkadaĢlar Ģöyle: Çok soru soruyorsunuz haklı olarak ama benim önümde Ģu 

anda, yani, yapay zekâ anlamında bir sistem yok.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Arkada bürokratlar var, cevap vermenize yardımcı olurlar. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Saray ve uçakla ilgili maliyetler önümde değil. 

ġimdi, TÜRKSAT‟a, Hazine temsilcisi var, atamadık. ġimdi, ne diyoruz? Hemen siz söyleyin isterseniz. 

BAġKAN – Sayın DağdaĢ, buyurun. 

HAZĠNE MÜSTEġARI VEKĠLĠ CAVĠT DAĞDAġ – Sayın Vekilim, TÜRKSAT‟a Hazine temsilcisi esasında UlaĢtırma 

Bakanlığı kullanıyor Hazine adına, Ģeye Hazine bir atama yapamıyor, Hazineden sorumlu bakanımız atama yapamıyor. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Yapmıyor muyuz, yapamıyor muyuz? 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Yer kalmadığı için yapamıyoruz değil mi? 

HAZĠNE MÜSTEġARI VEKĠLĠ CAVĠT DAĞDAġ – Hayır, hakkımızı UlaĢtırma Bakanlığına devrettiğimiz için, uzman 

kuruluĢa devrettiğimiz için. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Peki. 
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Merkez Bankasının net döviz rezervi her gün değiĢiyor. Net döviz rezervimiz 15 Ocak 2016 itibarıyla 28,3 milyar dolar. 

Sayın KuĢoğlu: “Zorunlu sigortaya iliĢkin -trafik sigortasını herhâlde kastediyorsunuz- bir hazırlığımız var mı?”  Bu konuda 

epey, tabii ki, “ feed-back”  var, tartıĢmalar var. Bu konuyu, tabii ki, çalıĢacağız. Yalnız Ģunun altını çizmek istiyorum. Aslında zaman 

yok da…  

Ben devlet burslusu olarak Ġngiltere‟ye öğrenci olarak gittiğimde -tabii, buradayken geldiğimiz yer belli, hiçbir zaman bir araba 

imkânımız olmadı- Ġngiltere‟de -ben 1991‟den bahsediyorum, 1990 yılında, 1991 yılında- arabalar o kadar ucuz ki ikinci el, eski 

arabalar. 1978 model bir Renault 5 aldık 200 pounda. Çok sevinmiĢtim, bu kadar ucuz, artık gider geliriz diye. Bir gittim sigorta Ģok etti 

bizi. Hem yabancısınız hem öğrencisiniz. Üç dört katı sigorta talebinde bulunuldu, abartmıyorum. “Ya, böyle bir Ģey mümkün mü?” 

dedim. Orada konuĢuyorum ben de aynen bugünkü gibi. Dediler ki: “Bu mesele senin arabanla ilgili değil ki. Senin arabanın 200 paund 

olduğunu hatta daha düĢük olduğunu tahmin ediyoruz zaten. Sorun senin baĢkasına çarparak vereceğin zararın sigorta Ģirketi tarafından 

tazmini.”   

ġimdi, Türkiye'de bizim sorunumuz, arkadaĢlar, trafik kazalarında, maalesef, yani bütün çabalarımıza rağmen arzu edilen 

noktada değiliz. ġimdi, bir de aslında bir öngörülebilirlik sorunumuz var. Yani, özellikle mahkemelerimizin özellikle bu yaralanmalarda 

verdiği tazminatlar konusunda bir öngörülebilirlik. ġimdi, biz bu çerçeveleri biraz daha güçlendirirsek, o zaman belki dönüp sektörel 

anlamda da ne yapabiliriz… Yani, bir bütün olarak bakmak lazım. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ama burada mükerrerlik var ya. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Ġki boyutuyla bakmak lazım. Yani burada sorun arabanın 

değeri vesaire değil, buradaki sorun, maalesef, bu sektörden de… Bu arada Ģunu söyleyeyim: Sigortacılık sektörü hakkında bana bir 

sunum yapıldığında bu sektörde yani bu trafik sigortasından da kâr eden yok, hemen hemen tamamı zarar ediyor, onun da altını 

çizeyim. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Efendim, kötü risk yönetimini zavallı halkımıza çakıyorlar. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) –“El konulan bir sigorta Ģirketi var mı?”  diye bana bir Ģey 

gelmedi. Var mı? 

HAZĠNE MÜSTEġARI VEKĠLĠ CAVĠT DAĞDAġ – Var.  

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Bir anlatır mısınız, yani, siz daha iyi biliyorsanız hemen hızlı 

bir Ģekilde. 

BAġKAN – Buyurun Sayın DağdaĢ. 

HAZĠNE MÜSTEġARI VEKĠLĠ CAVĠT DAĞDAġ – Bir sigorta Ģirketine el konuldu mali bünyesi bozulması gerekçesiyle. 

Sistemde çok büyük bir büyüklükte olan bir sigorta Ģirketi değil. Kamunun herhangi bir zararı söz konusu değil. Sigorta tazmin 

fonundan karĢılandı. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – ġimdilik zararı yok. Toplam risk nedir? 

HAZĠNE MÜSTEġARI VEKĠLĠ CAVĠT DAĞDAġ – Yöneticileri hakkında da adli kovuĢturma için talepte bulunuldu. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – “ġehir hastanelerinin maliyeti arttı mı?”  Dolar kurundaki… 

Tabii ki artmıĢtır çünkü bu kontratların yapısından kaynaklanıyor ama “Ne kadar arttı?”  diye sorarsan Ģu anda önümde bir rakam yok.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onu bilelim de çünkü kefalet… 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Rezerv konusunu konuĢtuk arkadaĢlar, rezervlerimiz, millî 

gelire oran olarak da, kısa vadeli borçlarımıza oran olarak da arzulanan noktada değil, bu açık ve nettir.  

ĠĢsizlik... ĠĢ gücüne katılım oranı Ģöyle arkadaĢlar: 718 bin kiĢiye istihdam aslında az bir istihdam değil veya 2007‟den bu yana 

yani küresel kriz dönemi sonrası için konuĢuyorum, yaklaĢık 6,8 milyon kiĢiye istihdam fena değil. Aslında, istihdam artıĢında -

artıĢında diyorum- geliĢmekte olan ülkeler arasında 3‟üncü en iyiyiz, yanlıĢ hatırlamıyorsam, 3‟üncü civarında diye benim aklımda 

kalmıĢ. Ama geliĢmiĢ ülkeleri de katarsanız yine ilk 4‟ te falan olmamız lazım, ilk 4‟ te veya o civarda. Yani özetle, istihdam sağlamada, 

istihdam artıĢında iyi bir yerdeyiz ama yeterli değil. Neden? Çünkü bizim çalıĢma çağındaki nüfusumuz hızla artıyor, ayrıca, iĢ gücüne 

katılım oranı da artıyor. Bunlar kötü Ģeyler değil, bunlar iyi Ģeyler; daha çok çalıĢıp daha çok istihdam sağlamamız lazım. Onun için de 

daha sağlıklı bir büyüme gerekiyor.  

BoĢ iç denetim kadrolarına atama yapalım. 

Makro çerçevede gelir tutarlılığı meselesi. Bu her zaman tartıĢılan bir konudur. Ben üç aĢağı beĢ yukarı, Maliye Bakanı olarak 

buraya geldiğimde hep söylenmiĢtir, “Ya, bu gelirler geçici mi?”  diye…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Bakanım, sözlerinizi tamamlamanız için ek süre vereceğim beĢ dakika ama lütfen… Dediğim gibi, soruların 

geri kalan kısmına daha sonra yazılı olarak cevap verme imkânınız her zaman için vardır.  

ERHAN USTA (Samsun) – Hangi kalemlerin artıĢı bizim makro çerçevemize uygun? 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Tamam. 
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ġimdi, Ģöyle arkadaĢlar: Genel, böyle, hani, kaba bir kural var biliyorsunuz yani en azından millî gelir deflatörü kadar bir gelir 

artıĢı makul görülür, genel anlamda söylüyorum. Ama bunun iç detaylarına iliĢkin, doğrusu, bana sorarsanız Ģu an itibarıyla çok fazla 

yani “ġu kalemde böyle, bu kalemde böyle.”  diyemem, zaten zamanımız da sınırlı ama o konulara bakarız.  

Etki analizi konusunda yüzde yüz haklısınız. Kendi çıkardığımız kanun, bu torbaların bazen son anda değiĢikliklerle ne tür 

sıkıntılar yarattığını bire bir bilen bir insanım. Etki analizi mutlaka yapılmalıdır, aslında benim de uzun süredir söylenip durduğum bir 

konu. Tabii ki tasarılar önceden bize gelirse biz Hazine olarak görüĢ bildiriyoruz. Ben Maliye Bakanıyken özellikle, her tasarıyı 

imzalamadan önce mutlaka teknik arkadaĢlara verirdim, bunu mutlaka inceleyin derdim, bu açık ve net. Ha, ona rağmen buraya 

geldiğinde etki analiziyle geliyor mu, gelmiyor mu o ayrı bir konu ama hatırlarsınız, buradaki bazı arkadaĢlar bilirler, ben buraya 

getirdiğim birçok tasarıda etki analizini verdim. Belki hatırlarsınız, özellikle, Sayın KuĢoğlu hatırlar, Sayın Günal Bey de öyle, Sayın 

Çam… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Etki analizi olmasa da burada cevap veriyorsunuz en azından.  

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Yok, yok, veriyorum, o konuda Ģey değiliz.  

YanlıĢ hatırlamıyorsam, üç aĢağı beĢ yukarı birçok soruya cevap vermeye çalıĢtım, ufak tefek eksikler de olabilir, onları da 

inĢallah daha sonraki… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Özgürlükler ve demokrasiyle ilgili olarak… 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – ġimdi, arkadaĢlar, özgürlüklerle ilgili olarak yani bakın, son 

cümlemi Ģey yapacağım, açıklama yapacağım. ġimdi, bakın, biz dördüncü sanayi devrimi evresindeyiz, dördüncü sanayi devrimi. 

Dördüncü sanayi devriminin temelinde tabii ki bilgi vardır, inovasyon vardır, özgür ortamda, bu konuda çok netim. ġimdi, Türkiye 

eminim bunu baĢaracaktır. Bakın, yakında inĢallah Meclisimize üç hususta yasal düzenleme gelecek: Bir tanesi ayrımcılıkla mücadele 

konusunda Avrupa Birliği müktesebatını baz alan, aslında bu, vize muafiyeti için de zaten gerekli olan, bizim Avrupa Birliğine olan 

taahhütlerimizden bir tanesi; bunu önemsiyorum, en az bir gelir vergisi reformu kadar. Kolluk güçlerinin gözetimine iliĢkin bir 

düzenleme mesela, bence çok önemlidir. KiĢisel verilerin korunması mesela, bir Patent Kanunu kadar önemlidir. ġimdi, dolayısıyla, 

eksikliklerimiz var, mükemmel değiliz, arzuladığımız yerde değiliz ama bunları gidermeye yönelik de bir çaba var. ĠnĢallah, bütün 

alanlarda, bu bahsettiğim alanlar da dâhil olmak üzere hep birlikte bu reformları hayata geçirme ve Türkiye'nin hem kurumsal 

altyapısını hem özgürlük ortamını hem demokratik standardını iyileĢtirme fırsatımız olur.  

Ama Ģunu da ekleyeyim son bir Ģey olarak: Bu alanda Türkiye‟yi Ģu anda zora sokan, sınırlayan, aslında, bir anlamda algısını da 

ciddi bir Ģekilde etkileyen önemli hususlardan bir tanesi maalesef terördür yani Türkiye‟de bu bütün süreçleri zorlaĢtıran bir Ģeydir. 

Aslında, Türkiye kendi sorunlarını, daha çok demokrasiyle, daha çok temel hak ve özgürlük ekseninde, daha toleranslı bir toplum 

oluĢturarak, ancak o Ģekilde çözebilir. Çünkü bu coğrafyada yeterince zaten acı çekilmiĢ, yeterince kan dökülmüĢ; bu coğrafyada 

Ģiddetle, baskıyla sorunların çözülemeyeceği net, açıktır. Ama burada da sizin de Ģunu bilmeniz lazım: Hiçbir demokraside de Ģiddete 

yer yoktur. Dolayısıyla, bizim bir taraftan kamu düzeni bir taraftan da tabii ki özgürlükleri, bütün bunları birlikte büyütmemiz, 

yeĢertmemiz ve güçlendirmemiz gerekiyor. 

Ben tekrar, bana müsamahalı davrandığınız için çok teĢekkür ediyorum. Dediğim gibi, yine bu akĢamki bütün değerlendirmeler 

için, tespitler için, eleĢtiriler için teĢekkür ediyorum.  

Saygılar sunuyorum.  

BAġKAN – Çok teĢekkür ediyoruz Sayın BaĢbakan Yardımcım. 

ġimdi, kurum baĢkanlarımıza söz vereceğiz ama ondan önce ben bir hususu dikkatlerinize arz etmek istiyorum: Bu daha önce de 

burada gündeme geldi, biliyorsunuz, en kötü Ģey gerçek bilginin ortaya çıkmaması durumudur çünkü gerçek bilgi ortaya çıkmayınca bu 

sefer spekülasyonlar baĢlıyor, istifhamlar oluĢmaya baĢlıyor ve Ģehir efsaneleri alıyor yürüyor. Sayın Erdoğdu hatırlattı, 

CumhurbaĢkanlığı külliyesinin inĢaatı ve tefriĢatı için ve bir de Sayın CumhurbaĢkanımızın kullanımına sunulan CumhurbaĢkanlığı 

makam uçağı için çok çeĢitli rakamlar ve spekülasyonlar yapılıyor. Sayın CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterimiz buraya geldiğinde o 

rakamların çok abartılı olduğuna dair kanaatlerini ifade etti ancak malumları veçhiyle bu yatırımın BaĢbakanlık bütçesinden yapıldığını, 

daha sağlıklı bilginin BaĢbakanlıktan alınabileceğini söylemiĢti. Ġstirham ediyoruz efendim, lütfen… Çünkü bu bilgi, sağlıklı bilgi 

Komisyonumuza sunulmadığı takdirde bu sefer spekülasyonların önü alınamıyor. Onu tabii yazılı olarak verebilirsiniz. Onu istirham 

edeceğim, sizdedir ya da baĢka bir yerden temin edilebilir sanıyorum. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Geçen sene Maliye Bakanıyken bu konuda, o gün itibarıyla 

bütün rakamları en detaylı bir Ģekilde sayın Komisyon üyelerine arz etmiĢtim. ġu an itibarıyla gelinen noktada ilave bir Ģey var mı, yok 

mu; o açıdan benim bir bilgim olmadığı için… 

BAġKAN – Yok, inĢaatıyla ilgili zaten soruldu, inĢaatı ve tefriĢiyle ilgili. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Ama geçen sene bütçe görüĢmelerinde arkadaĢlar sormuĢlardı, 

o gün itibarıyla elimdeki kesinleĢen bütün harcamaları, ayrıca da 2015 için öngörülen rakamları paylaĢmıĢtım arkadaĢlarla. 

BAġKAN – Çok çok teĢekkürler Sayın Bakanım.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sonra üzmüĢlerdi sizi. 

BAġKAN – Sayın BDDK BaĢkanımıza söz veriyorum. 
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Sayın BaĢkanım, lütfen, yalnız on dakikayla istirham edeceğim. Biliyorum, çok fazla sayıda soru var ancak mümkün mertebe 

bunları cevaplandırmaya gayret edelim. Kalanları da -maalesef çok fazla bir esneklik gösteremeyeceğim, vakit çok ilerledi çünkü- 

yazılı olarak mutlaka cevaplandıralım, ihmal etmeyelim, onu istirham ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri, değerli Komisyon üyeleri; zaten soruların bir kısmına Sayın BaĢbakan Yardımcımız cevap 

verdi, ben diğer sorulara cevap vermeye çalıĢayım. ġimdi, sektördeki yabancı payıyla ilgili bir soru vardı, bundan rahatsızlık duyup 

duymadığımız konusu sorulmuĢtu, Sayın Erdoğdu da sanıyorum aynı soruyu sordu. Sektördeki yabancı payımız Ģu anda, 30 yabancı 

bankanın kontrol ettiği 30 bankada aktif payı yüzde 36,8, borsadaki paylarla birlikte bu pay yüzde 46 küsur civarında. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – 50‟nin altında. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN - 50‟nin altında. Biz bunu, yerli yatırımcıların bu sektörde pay almasını teĢvik 

etmek için arada bir beyanatlar da veriyoruz, yerli yatırımcıların bu alana girmesi… Biz de bundan çok memnun değiliz. Bunu eğer bu 

seviyelerin de altına çekebilirsek hakikaten ülkemiz için çok daha faydalı olur, biz de bunun rahatsızlığını duyuyoruz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Borsadakiler çıkıyor çünkü.  

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Evet. 

Diğer bir soru: “ Ġlk defa yenilenen krediler…” demiĢtiniz. 25 milyar civarında bir stok bakiye var burada, çok ciddi rakamlar 

değil yenilenen krediler. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yenilenenler? 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Evet. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Toplam kredi ne oldu? 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Toplam 1,5 trilyon içerisinde. 

Diğer bir soru vardı ücret ve komisyonlar hakkında. “Bankalar aĢırı sayıda komisyon alıyorlar tüketicilerden.”  diye bir soru 

vardı. Biliyorsunuz, bu konu çok gündeme geliyor. Tabii, bankalar kendi masraflarını alma konusunda ısrar ediyorlar, tüketici  bunu 

ödememe konusunda ısrar ediyor. Burada biz zaten “ finansal tüketici”  diye bir birim kurduk ve yıl içerisinde buraya aĢırı telefon trafiği 

oluyor. Bir de, yine, 444‟ lü bir hat kurduk, o da faaliyete geçti, buraya da ciddi manada Ģikâyetler geliyor. Biliyorsunuz, 2014 yılında 

tüketicilerden alınacak ücretlere iliĢkin usul ve esaslar hakkında bir yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik esasına uygun artık bundan 

sonra bankalar ücret alabiliyorlar, bunun haricinde bir ücret talep etme hakları zaten yok. Bu da bizim denetimimiz hakkında, buna 

uymayanlar konusunda da ciddi cezalar kesiyoruz. 

“Bank Asya kâr eden bir bankayken BDDK tarafından el konuldu.” gibi bir soru vardı. Bu bilgi doğru değil. Bank Asya 2014 yıl 

sonu itibarıyla 825 milyon TL zararla kapattı. El konulma tarihi olan 29 Mayıs 2015 tarihinde 1,2 milyon TL zarar, Haziran 2015 

dönemi itibarıyla da 376 milyon TL zarar açıklanmıĢtır. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – 1,2 milyar mı, milyon mu? 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Milyar, milyar TL kapatmıĢtır. 

Diğer bir soru, banka çalıĢanlarının mesaileri, bunlara hedef baskısı altında mobbing uygulanması gibi bir soru vardı. Burada, 

tabii, finans sektöründe çalıĢanların… Demin bir baĢka milletvekili ifade etti, bu tabii ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 

denetiminde bir husus biliyorsunuz ama bizler de tabii ki burada çalıĢanların hakları hususunda çok azami gayreti gösterip orada eğer 

bizim tespit ettiğimiz bir husus varsa onlara müdahil olmaya çalıĢıyoruz ama genel hatlarıyla biliyorsunuz bu ÇalıĢma Bakanlığının 

konusuna giren bir husus. Zaten bu konularda da mobbing davası da biliyorsunuz mahkemeye intikal ediyor, o konularda da 

mahkemeler genelde çalıĢan lehine hükmediyorlar. Tabii, bu sektörün biraz ücretleri de yüksek olduğundan dolayı çalıĢanlar da 

mesailerini de aldıklarını düĢünerek buna biraz katlanıyorlar. Aslında böyle bir konu var ama eskiye göre tabii nispeten kontrol altına 

alınmıĢ durumda. Eskiden Ģubelerin böyle çok geç vakitlere kadar ıĢıkları yanardı ama onları nispeten bir kontrol altında tutmaya 

çalıĢıyoruz bize düĢen tarafıyla. 

Diğer bir soru, ĠĢ Bankasıyla ilgili, Sayın Bakanım zaten orada cevabı verdi.  

Bank Asyayla ilgili diğer bir soru vardı. Burada, tabii, biliyorsunuz, bu bankalara el konulma hadiseleri birden baĢlamıyor, önce 

bizim bir klasik “68‟ inci madde” dediğimiz, daha sonra “70‟ inci madde” dediğimiz, daha sonra da “71‟ inci madde” dediğimiz maddeler 

iĢliyor burada. Tabii, bu 68‟ inci madde kapsamına alındığında banka, bu bir el konulma hadisesi gibi algılanmıyor. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – 2012‟de mi BDDK denetleme yapamıyordu? 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – O baĢka bir soru, oraya da geleceğim. 

Burada, tabii ki önce bir 68‟e alınıyor, bu bir el konulma hadisesi gibi değil; iĢte, bazı kısıtlar getiriliyor; iĢte, Ģube açması 

engelleniyor, sermaye koyması isteniyor falan, bir süreç geçiriyor. Bunları yapamadıktan sonra da yeni bir süreç baĢlıyor, baĢlıyor, 

baĢlıyor. Bu, tabii, Bank Asyayla ilgili süreç aslında 2008‟den itibaren baĢlamıĢ bir süreç. Denetimde bir zafiyet falan aslında yok. 

Orada el konulma hadisesinden sonra da tespit edilen baĢka hadiseler var. 2008‟den itibaren böyle bir süreçten gittiği için tamamen bu 

bir teknik konuyla… 
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GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Rasyosu olumlu o dönem, 2009, 2010, 2011 hep olumlu. Yeterlilik rasyosu 16, 17; 8 

ortalamasının üstünde. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Yok, söyledim demin. Yani, sermaye yeterlilik rasyosu tek baĢına bir gösterge 

değil tabii, birçok rasyolar var. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama o dönem güven veriyorsunuz bize “Bankacılık sistemimiz çok güçlü, rasyomuz yüksek.”  

diye, nasıl güveneceğiz peki? 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Vallahi Ģimdi ifade ettiğimiz Ģu konu ortada. Bankacılıkla ilgili bizim 

rasyolarımız sadece biz kendimiz denetlemiyoruz, biliyorsun bunlar bağımsız denetim Ģirketleri tarafından denetleniyor. Türkiye 

bankacılığı, iĢte, önümüzdeki günlerde açıklanacak, Basel Kriterleri‟ne uyumunu sağlamıĢ, denetimleri tamamlanmıĢ ve bizim de 

bankacılık sektöründeki denetim artık günlük böyle denetimler veya bir ay sonra gidilmiĢ, üç ay sonra gidilmiĢ denetimler değil. Her 

bankada Ģu an gruplar var, artık gruplar orada duruyorlar ve denetimler çok daha sıkı, çok daha dikkatli Ģekilde yapılıyor. O konuda bir 

endiĢeye gerek olmadığını düĢünüyorum. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – O yerlere dair bir soruĢturma var mı, onu da sordum. 

BAġKAN – Sayın Paylan, sürekli müdahale ederseniz cevap veremez, lütfen müsaade edin. 

Sayın BaĢkanım, buyurun. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – BDDK‟da çalıĢan personel veya iĢte bayan çalıĢma konusu vardı. Bizde 575 kiĢi 

çalıĢıyor; bunun yüzde 33‟ü bayan, yüzde 67‟si erkek. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Onlara biz “kadın”  diyoruz. 

BAġKAN – Efendim, siz istediğiniz kelimeyi kullanabilirsiniz, müdahale etmeyin lütfen. 

Buyurun Sayın BaĢkan. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yahu sen de çok müdahale ediyorsun yalnız hiç gıkımız çıkmıyor ama. 

BAġKAN – Ben Ġç Tüzük‟e uygun davranıyorum efendim. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – O da Ġç Tüzük‟e uygun davranıyor. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – “Bank Asyanın sermayesi eksi.”  diye bir ifademiz bizim hiçbir zaman olmadı. 

“Eksi”  diye ifade siz kullandınız ama bizim öyle bir açıklamamız da yok, öyle bir ifadede de bulunmadık. 

Bunun yanında, baĢka ne vardı? 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Personelin on beĢ gün çalıĢtırılması. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Ha, Bank Asya, tabii, orası bizim kontrolümüzde değil. Oradaki yönetim Ģu anda 

tabii sürekli zarar yazdığından artık banka çok küçülmüĢ durumda. Bu küçülmeyle birlikte tabii eleman fazlalığı ve Ģube kapatmaları 

zaten BDDK, TMSF el koymadan önce baĢlamıĢtı, 100‟e yakın Ģubeyi kapatmıĢlardı ve bu süreç orada devam ediyor. Tabii, arkadaĢlar, 

oradaki yeni yönetim bunu muhafaza etmeye çalıĢıyorlar ama tabii küçülen, kredi vermeyen, yeni bir mevduat gelmeyen bankanın artık 

yıllık izinleri kullandırarak, elamanlarını böyle izine çıkartarak bu süreci yönetmeye çalıĢıyorlar. Oranın bir satıĢı falan söz konusu 

olursa, yeni bir sahibi söz konusu olursa belki bu süreç engellenmiĢ olacak. 

Sayın Mustafa SavaĢ‟ ın kredilerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir sorusu vardı. Sayın BaĢkan, sayın milletvekilleri; tabii 

bu dönemde hakikaten çok önemli düzenlemeler yaptık. Biraz önce bahsettiğim gibi, Türk bankacılığı Basel kriterlerini tamamlamıĢ 

bulunuyor, önümüzdeki günlerde de bunun notları açıklanacak. Burada, bu düzenlemeler içerisinde tabii birçok düzenleme bu Basel 

Kriterleri‟ne uyarak çıkartıldığı için bazı düzenlemeler artık rastgele yapılamıyor, mutlaka o kriterlere uygun olması gerekiyor ama 

bahsettiğiniz KarĢılıklar Yönetmeliği‟ yle ilgili de bir net çalıĢmamız var. Orada gruplar arasındaki geçiĢlerin… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın BaĢkan, sözlerinizi tamamlamanız için iki dakika ilave süre veriyorum. 

Buyurun lütfen. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Benim aldığım notlarda bu kadar var. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Bir hususu düzeltebilir miyim acaba? 

BAġKAN – Bir saniye Sayın BaĢbakan Yardımcım. 

Eksik olan bir husus olursa -arkadaĢlar not almıĢtır- yalnız yazılı olarak cevaplandırmaya özen gösterelim Sayın BaĢkan. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN – Tamam. 

ġimdi, tabii, Ģöyle bir konu var: Bankalar kredileri elbette ki verirken bir mali tahlil raporlarına, birtakım raporlara dayanarak 

veriyorlar. Genelde sektörün öz kaynak kredi borçlanma oranına baktığımızda, aslında 3,5 filan gibi bir Ģey ama tabii bu raporlardaki… 

Biraz önce de hep gündeme geldi, Türkiye'deki birtakım kayıt dıĢılık, Türkiye'deki birtakım gelirlerin tam beyan edilmemesi filan gibi 

konuların bir kısmını -tabii raporlara girmeden- bankalar değerlendirmelerine alıyorlar, nereden nasıl gelirleri var diye. Ve bir de 

biliyorsunuz ki, bankalarda Ģube yetkisinde olan, genel müdürlük yetkisinde, bölge yetkisinde, biliyorsunuz… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – BaĢkanım boĢuna kendini yorma. 

BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın BaĢkanım. 

BDDK BAġKANI MEHMET ALĠ AKBEN - Ben teĢekkür ederim sabrınız için, hepinize iyi akĢamlar diliyorum. 
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BAġKAN - Sayın BaĢbakan Yardımcım, bir hususu vuzuha kavuĢturacaksınız. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) - Çok teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; ufak 

bir ekleme yapmak istiyorum. 

2003 yılında biliyorsunuz biz mevzuatı değiĢtirdik. Türkiye'de prensip olarak yabancı Ģirket, yabancı banka terminolojisini 

kullanmıyoruz, yabancı sermayeli bankalar var ve bunlar bizim mevzuata tabidir ve bir anlamda bunların hepsi -sermaye yabancı 

olabilir ama- Türk Ģirketleridir, Türkiye'de Türkiye mevzuatına tabidir, yani BDDK tarafından denetlenir, gözetlenir, o çerçevede 

faaliyet gösterir, yani sadece ufak bir ayrım yapayım dedim. Yani burada bizim maksadımız yabancı sermayeli... Ayrıca biz Ģirketler 

arasında da hiçbir Ģekilde ayrım yapmayız. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bir de kamu-özel riskiyle ilgili cevap verebilirseniz Sayın Bakan.  

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – Kamu-özel riskiyle ilgili bilgiler gelirse memnuniyetle 

paylaĢırım. Yalnız o sizin verdiğiniz rakamlar, muhtemelen 1980‟ li yıllardan bu yana yapılan bütün tabii ki kamu-özel iĢ birliği 

çerçevesinde yapılan projeler. O projelerin bir kısmı biliyorsunuz tamamlandı, miadını doldurdu. 

Bir Ģey geldi, müsaade ederseniz Ģöyle bir bakayım. 2015‟ in ikinci çeyreği itibarıyla geri ödeme garantilerinin, yani stok tutarı 

11 milyar dolardır, 11 milyar dolar. 2015 yıl sonu itibarıyla borç üstlenim taahhüdü verilen kredi tutarı ise 8,2 milyar dolardır. KoĢullu 

yükümlülükler Hazine MüsteĢarlığınca takip edilmekte ve raporlanmaktadır, söz konusu yükümlülüklere iliĢkin bilgilere aylık kamu 

borç yönetim raporlarından da ulaĢılabilir. Yani Hazine olarak biz takip ediyoruz, bu detayları kamuoyuyla da paylaĢıyoruz. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yoktu galiba, son dönemde yoktu. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) - Yani, bu aylık olarak çıkan bir bülten. Ġsterseniz son kopyayı 

Bülent Bey‟e verelim. 

BAġKAN – Bu dağıtıldı zaten Sayın BaĢbakan Yardımcım. 

BAġBAKAN YARDIMCISI MEHMET ġĠMġEK (Gaziantep) – O sayfayı isterseniz paylaĢalım. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN - Sayın KuĢoğlu, bir istirhamım olsa sizden. 

Sayın Erdoğdu da bu hususa iliĢkin bir Ģey söylemiĢti. Yani cevap verilmemiĢ olarak kalmasın, siz kendisiyle de 

paylaĢabilirseniz bu bilgiyi, yani en azından bilgiyi aldığımızı; özen gösteriyoruz çünkü. 

ġimdi, Sermaye Piyasası Kurulu Sayın BaĢkanımıza söz vereceğim. kendisine tevcih edilen suallere cevap vermek üzere. 

Sayın BaĢkan, sizin de süreniz 10 dakika. Dediğim gibi, bu süre içerisinde cevap veremediğiniz takdirde yazılı olarak cevap 

vermeniz kabildir. 

Buyurunuz efendim. 

SPK BAġKANI DR. VAHDETTĠN ERTAġ - TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Tamaylıgil, kendisinin sektörde çalıĢtığı dönemde 1,8 milyon hisse senedi yatırımcısı olduğunu 

söylemiĢti, doğrudur. O yıllarda hatırlanacağı üzere, Türkiye'de muhtemelen sadece hisse senedi enstrümanı varken Ģu anda opsiyon, 

“ future” , “ fx” , tahvil, bono, “Sukuk” , BES, yatırım fonu gibi hemen hemen uluslararası arenada olan bütün sermaye piyasası araçları 

ülkemizde de var. 

Kabaca rakamlara baktığımız zaman, o yıllarda muhtemelen sıfır olan Ģu anda 3,2 milyon yatırım fonu yatırımcısı var, 6 

milyonun üzerinde BES yatırımcısı var, 1 milyonun üzerinde hisse senedi yatırımcısı var, 300 binin üzerinde özel sektör tahvi l, bono, 

“Sukuk”  yatırımcısı var, kabaca 10 buçuk milyonun üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye'de sermaye piyasası araçlarına yatırım 

yapan yatırımcı var. Bu da son on yılda yaklaĢık 6 kata yakın bir artıĢı ifade ediyor. 

“Algoritmik trading”  son yıllarda tartıĢılan bir konu, lehinde olan akademik çalıĢmalar var, aleyhinde olan akademik çalıĢmalar 

var, biz de borsamıza bunu uygulamaya çalıĢıyoruz son teknoloji transferiyle birlikte. ArkadaĢlarımın bana verdiği bilgiye göre, 

Amerika‟da borsadaki iĢlemlerin yüzde 51‟ i, Avrupa Birliğinde de yüzde 39‟u bu tür iĢlemlerden oluĢuyor. Likidite sağlama 

fonksiyonları yüksek, bizim de borsamızın önemli özelliklerinden bir tanesi bu. ġu anda hemen hemen bütün geliĢmiĢ borsalarda var, 

olmayanlar da çok kısa süre içerisinde bu sistemi kendilerine entegre etmeye çalıĢıyorlar. 

Genelde eleĢtiriler, bireysel yatırımcı ağırlıklı bir yatırımcı kesimi varsa onlarda bilgi asimetrisi nedeniyle olumsuz etkisinin 

olduğu ama kurumsal yatırımcı kanalıyla piyasaya giren yatırımcı varsa onlarda çok bilgi asimetrisinin olmadığı yönünde akademik 

çalıĢmalar var. 

Biz son yıllarda özellikle gerek borsanın gerekse bizim finansal eğitim kapsamında yaptığımız çalıĢmalara yatırımcılara hep 

Ģunu önermeye çalıĢıyoruz: Doğrudan hisse senedi almak yerine kurumsal yatırımcılar kanalıyla sermaye piyasalarıyla tanıĢın. Çünkü 

bireysel yatırımcılar küçük bir volatilitede ani davranıĢlarda bulunuyorlar ve piyasadaki olumsuz havayı daha da derinleĢtirebiliyorlar, 

elde tutma süreleri daha kısa. Kurumsal yatırımcılarsa fiyat düĢüĢlerinde fiyat daha makul düzeye geldiği için alım tarafında yer 

alıyorlar ve Türkiye'de son derece sağlıklı bir yeniden yapılanma olduğunu sadece biz söylemiyoruz, bütün uluslararası raporlarda da 

bu vurgulanıyor. Bu, “algoritmik trading” i de o Ģekilde değerlendiriyoruz. 

Tahvillerde “ rating”  raporu istenmesi konusunda bunu bir taslak olarak kamuya açtık. Biliyorsunuz, Türkiye'de dört sene önce 

özel sektör tahvil, bono ihracı sıfırdı. Son dört yıldır, 2012‟de baĢladı, 2013‟te ve son iki yıldır da 485 milyar liralık kaydını aldığımız 
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tahvil, bono, “Sukuk”  türünde borçlanma araçları var. Burada bir “boom” yaĢanıyor. ġu ana kadar da vadesinde ödenmeyen tahvil ler 

tutar olarak binde 1, sayı olarak da beĢ yüzde 1, yani belki de dünyada en iyiyiz, iddialıyız. Bunda özellikle de kurumsal yatırımcıların 

geliĢmesi SPK izninden sonra alıcı tarafında da ya BES‟ ler alıyor ya yatırım fonları alıyor veya yurt dıĢında bu tahviller satılıyor. Biz 

istiyoruz ki, bu performansı devam ettirelim. Hisse senedi piyasasında özellikle 2001 ve öncesinde el konulan bankalar, onların 

iĢtirakleri, bir müĢteri memnuniyetsizliği, yatırımcı memnuniyetsizliği var, onu bir türlü kıramıyoruz ama tahvillerde bir hata yapmak 

istemiyoruz. ġu ana kadar da hedeflediğimiz noktaya büyük ölçüde geldik. Bu taslaktır.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - Taslak ama o hedeflediğinizi gerçekleĢtirmede önünüzde engel olur, bu kadar ağır Ģartlarla 

yani. Orta yolu bulunacak bir Ģey olsa. 

SPK BAġKANI DR. VAHDETTĠN ERTAġ - Sayın Vekilim, görüĢleri değerlendireceğiz ama Ģunu söyledik biz taslakta: ġirket 

bize iki yıl vadeli tahvil ihracı için geliyor. Bakıyoruz, üç ay sonrası bile öngörülemez bir Ģirketse izin verdiğimiz takdirde Ģirkete belki 

finansman sağlayacağız ama özellikle BES‟ lerin yatırım fonlarını, yatırımını düĢündüğümüz zaman binlerce insanı mağdur etmek gibi 

bir durumla karĢı karĢıya kalabiliriz. O nedenle, optimum bir dengeyi yakalamaya çalıĢıyoruz. Biz Ģunu söyledik taslakta, eğer Ģirketin 

finansal yapısı SPK incelemesinde sıhhatli değilse bu Ģirket bir “ rating”  raporu alsın ve buna göre de yatırımcılar yatırım kararlarını 

versin. Tekrar görüĢleri değerlendireceğiz ama yatırımcıyı koruma odaklı bir bakıĢ açısıdır. 

Anayasa Mahkemesi yatırımcı tazmin fonuna yedi yıl içerisinde kaydileĢtirme, menkul kıymetlerin yatırımcılara iadesine iliĢkin 

bir karar vermiĢtir, biz de bununla ilgili bir çalıĢma yaptık onları hak sahiplerine iade etmek üzere bir çalıĢmamız olgunlaĢtı, yakında 

inĢallah neticeleneceğini tahmin ediyoruz. YaklaĢık 170 civarında bu yatırımcı bu haklarını alacaklar. 

“SPK 107 kapsamında araĢtırmaları nasıl yapıyor?”  MERNĠS araĢtırması, MERNĠS‟ teki bilgilere SPK eriĢebiliyor, ayrıca banka 

ve aracı kurumlardaki para hareketlerini izliyoruz, orada Ģu ana kadar bir sıkıntıyla karĢılaĢmadık.  

Jetpa‟yla ilgili olarak biliyorsunuz Sermaye Piyasası Kanunu‟nda izinsiz sermaye piyasası aracı ihracında SPK‟nın bir yaptırımı 

söz konusu. Adı geçen kiĢiyle ilgili daha önce SPK suç duyurusunda bulundu, mahkûm oldu, ancak son para toplama ve reklamlarına 

baktığımız zaman konut alma, devre mülk satımı söz konusu olduğu için, bizim kanun kapsamında olmadığı için bir müdahalemiz 

olmadı ama daha öncesinde yaptırımı söz konusuydu.  

“Bütçe tahminlerimiz tutmadı mı?”  Sayın Vekilimiz, biliyorsunuz bütçenin kullanımında gerçekten tasarruf etmeye çalıĢıyoruz 

ama bu yıl gelirlerimiz 2015‟te… Bizim gelirlerimiz iki kısımdan oluyor: Bir, ihraçlar nedeniyle, geçen sene tahvil ihraçları -biraz önce 

de arz etmeye çalıĢtım- en yüksek rakamı, oradan bir gelir artıĢımız oldu.  

Ġkincisi de ilgili kuruluĢlardan geçen sene kanunun verdiği yetkinin azamisini kullandık çünkü oradan gelecek paralar Ġstanbul 

Finans Merkezi Projesi‟nde kullanılmak üzere, o gerekçeyle. 

Sayın Paylan‟ ın kapalı tahtalarla ilgili… Biz de çok arzu ediyoruz, orada iki gerekçeyle sıralar kapatıldı. Biliyorsunuz, bir, 

2001‟de bankalar ve onların iĢtirakleri büyük bir stok olarak elimizde. Bir de daha sonra bazı Ģirketlerin ekonomik gerekçelerle borsa 

tarafından sıraları kapatıldı. ġimdi, onlardan mali durumu iyi  olanları tekrar açıyoruz ama açmadığımız Ģirketlerin ekonomik değeri Ģu 

anda zaten eksi. Açtığımız zaman da bir değer olmadığı için… Biz de çok arzu ediyoruz ama ancak Ģirketin sahipleri onu… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bu açıklamayı yapsanız, hâlâ umutla bekleyenler var bu konuda, hâlâ bir umut… 

SPK BAġKANI DR. VAHDETTĠN ERTAġ – Yani, yapalım ama bu bir ekonomik değer. ġirketin sahipleri, hâkim hissedarları 

bir yeniden yapılandırma içine sermaye enjeksiyonu düĢünürlerse biz memnuniyetle… 

Foreks piyasasıyla ilgili biliyorsunuz, 2012‟ye kadar Türkiye‟de Foreks piyasaları regüle edilmemiĢti. Parlamento bu yetkiyi 

Sermaye Piyasası Kanununa verdi ve biz de düzenleme yaptık. Bizim yatırımcımızın bir kısmı yüksek risk alma niyetinde. Biz bunu 

regüle etmediğimiz zaman bu iĢlemler Ġnternetin olduğu her ortamda yurt dıĢı piyasalarla veya “merdiven altı”  denilen yapılarla 

geçmiĢte çok yapıldı, binlerce insan mağdur oldu ve kanun koyucu, Parlamento bu yetkiyi bize verdi. Biz de birtakım düzenlemeler 

yaptık, oradaki aksaklıkları gördük ve 14 Ocakta da -belki dikkatinizden kaçmıĢ olabilir- yeniden yatırımcıları korumaya yönelik olarak 

kapsamlı bir düzenleme getirdik. Kaldıraç oranlarını yüzde 1,25‟e kadar -özellikle 20 bin liranın altındaki yatırımcılar için- kıstık. 

Reklamlar için çok ağır yaptırımlar, ilk cezaları iki gün önce Foreks Ģirketlerine verdik… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hâlâ reklamlar dönüyor. 

SPK BAġKANI DR. VAHDETTĠN ERTAġ – …abartılı reklam verenlere. Bütün reklam ve ilanlarda kayıp kazanç oranlarını 

açıklama, bütün SMS reklamlarında ekrana girdiğiniz an sağ üst köĢede bu bilgiler olacak, hesap açmadan önce en az 50 defa iĢlem 

yapacak, en az altı iĢ günü, cumartesi pazar dâhil, yatırımcıları epeyce bir koruyacak regülasyon 14 Ocakta yürürlüğe girdi. ĠnĢallah, 

bundan sonra daha sıkı… Ama bunu gevĢettiğimiz zaman da veya SPK denetimi dıĢına çıkardığınız yatırımcılar ya Güney Kıbrıs 

üzerinden ya Ġsrail üzerinden ya da offshore merkezleri üzerinden yapıyorlar, olabildiğince korumaya çalıĢıyoruz. Yeni uygulamaların 

sonuçlarını, düzenlemeleri takip edeceğiz. Alınması gereken ilave tedbirler olursa da almaya çalıĢacağız. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın BaĢkan. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sorumuz vardı SayıĢtay raporuyla ilgili… 

BAġKAN – Onu Ģey yapacağım. 
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ġimdi, SayıĢtaydan katılmıĢ olan arkadaĢlarımız, Sayın KuĢoğlu‟nun yönelttiği bir soru vardı, TMSF‟yle ilgili bir tespit. Onunla 

ilgili bir açıklama yapacak mısınız? 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Benim de KDV‟yle ilgili… 

BAġKAN – Kim yapacak? 

SAYIġTAY BAġDENETÇĠSĠ SAVAġ DEMĠREL – Sayın BaĢkan, Komisyonu selamlıyorum. TMSF denetim ekibinden 

sorumlu denetçiyim.  

Sayın KuĢoğlu Vekilimizin sorduğu sorular dört konu üzerinde; KDV‟yle ilgili, tedaviyle ilgili, vekâlet ücretleriyle ilgili ve 

tavan ücretleriyle ilgili.  

Ġzin verirseniz kısaca bahsedeyim: KDV‟yle ilgili olarak bizim raporumuzda cebrî icra satıĢlarından… Müzayede mahallinde 

yapılan bu satıĢlarda KDV‟nin doğduğuna iliĢkin bir rapordur ve vergiyi doğuran olayı da ihalenin kesinleĢtiği tarih itibarıyla verginin 

doğduğuna yöneliktir. Bilindiği üzere, KDV Kanunu‟nda fonun yaptığı müzayede mahallinde yapılan satıĢlarda bir istisna getiri lmiĢtir 

ancak bu istisna fona intikal eden tutarla sınırlı olarak uygulanmaktadır. Bizim tespitimiz ise fona intikal etmeyen bu tutarlar hakkında 

KDV‟nin tahakkuk ettirilmesine yöneliktir. Bu raporumuzda yer alan altı kalemde KDV‟nin tahakkuk ettirilmesi lazımdı; birinci  konu 

budur. Tutar olarak yaklaĢık 10,3 milyon TL ve 4,8 milyon ABD doları civarındadır tahsil edilmemiĢ KDV tutarı.  

Ġkinci konu tedavi giderlerine iliĢkin. Bu, önceki yıllarda da bulgu konusu yapılmıĢtı. Bilindiği üzere, 2008 yılından sonra 5510 

sayılı Kanun‟un yürürlüğe girmesiyle beraber, kamu kurumlarının sağlık harcamaları Sosyal Güvenlik Kurumuna devredildi. TMSF de 

bu kurumlar arasında, kamu idaresi sayıldığı için onun sosyal güvenlik harcamalarının da devredilmiĢ olması gerekiyor. Ancak, yapılan 

incelemede TMSF‟nin özel sağlık kuruluĢlarıyla anlaĢmalar yaparak tedavi giderlerini kendi bütçesinden ödediğini tespit ettik.  

Bir diğer konu, vekâlet ücretlerine iliĢkin. Bilindiği üzere, vekâlet ücretleri karĢı taraftan tahsil edildikten sonra kurumda çalıĢan 

avukatlara belli bir sınır dâhilinde dağıtılmaktadır. Yaptığımız incelemelerde bazı vekâlet ücretlerinin vekâlet ücreti sayılmadığı, 

sayılmaması gerektiği hâlde rızaen tahsil edildiğini tespit ettik ve bu tahsil edilmiĢ tutarların da fon personeline ve fon avukatlarına 

dağıtıldığını gördük. 

Sonuncu konumuz, üst tavan ücret sınırıyla ilgili bir Ģey. 631 sayılı Kanun‟ la getirilmiĢ bir üst sınır var üst kurullar için, bu 

tavanın aĢıldığına yönelik. Daha önceki yıllarda da bu tespiti yapmıĢtık ama herhangi bir iĢlem tesis edilmedi. 

BAġKAN – Anladım.  

ġimdi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu BaĢkan Yardımcımıza söz veriyorum. 

TMSF BAġKAN YARDIMCISI MEHMET ALĠ ĠSLAMOĞLU – Aklımda kaldığı sırayla konulara iliĢkin açıklamalar 

yapayım, eksik kalırsa, uyarırsanız tamamlamaya çalıĢırım. 

Katma Değer Vergisi Kanunu‟yla ilgili SayıĢtay eleĢtirisinin kanuna uygun olmadığı kanaatindeyiz. Zira, burada, TMSF‟nin, 

5411‟ in ilgili maddesinde düzenlenmiĢ özel bir satıĢ yöntemiyle yapılmıĢ satıĢlar söz konusu. Katma Değer Vergisi Kanunu‟nda 17‟nci 

maddedeki ilgili bölümde bu satıĢlardan TMSF‟ye intikal eden tutarla sınırla olmak üzere KDV tahsil edilmeyeceği, KDV tahakkuk 

ettirilmeyeceğini öngören bir istisna var. Bunun nasıl uygulanacağına dair biz Maliye Bakanlığından, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığından, 

Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığından muktezalar aldık ve yaptığımız uygulamalar muktezalara uygun. SayıĢtay denetçilerinin, 

SayıĢtayın görüĢü muktezanın kanunun hükmüne aykırı olduğu temeline dayanıyor 1‟ inci maddede. Biz muktezanın daha muteber 

olduğunu ve yaptığımız uygulamanın kanuna da uygun olduğunu düĢünüyoruz, dolayısıyla orada bir problem yok kanaatindeyiz. Kaldı 

ki burada bir vergi kaybı da söz konusu değil, zaten bu satıĢların özelliği gereği henüz bu satıĢlara iliĢkin beyanname yani tahakkuk 

ettirilmesi icap eden kısma iliĢkin beyanname de verilmiĢ değil. Bu beyannameler, sıra cetvelleri kesinleĢtikten sonra verilecek. O 

beyanname verildikten sonra bir eksik vergi tahakkuku olduğu Maliye Bakanlığının Vergi Denetim Kurulunun ilgili birimleri tarafından 

eğer tespit edilirse gereği o zaman yapılır. ġu an eksik bir KDV tahakkukundan söz etmek de mümkün değil. Katma Değer Vergisi 

Kanunu‟yla ilgili, kısa olsun diye böyle izah ettim, gerekli olursa ayrıntılarıyla… 

BAġKAN – Tamam, kifayet eder. 

TMSF BAġKAN YARDIMCISI MEHMET ALĠ ĠSLAMOĞLU – Tedavi giderleri konusu. SayıĢtay bunu üç yıldır yazıyor, biz 

de üç yıldır buna itiraz ediyoruz çünkü biz 5018 sayılı Kanun‟a tabi değiliz, Kamu Ġhale Kanunu‟na tabi değiliz; bunun gibi, kamu 

kurumlarının birçoğunun tabi olduğu bir sürü mevzuata TMSF tabi değil. Biz 5510 sayılı Kanun‟un ilgili maddesi gereği 

yükümlülüğümüzün Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemekle sınırlı olduğunu düĢünüyoruz ve primleri ödüyoruz. Personelimize 

hastanelerle yaptığımız anlaĢmalar gereği, Tabipler Birliği fiyatlarını aĢmamak kaydıyla, tahakkuk ettirilecek rakamın yüzde 30‟unun 

personel tarafından karĢılanması kaydıyla yüzde 70‟ ini fon bütçesinden… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Neye istinaden? 

TMSF BAġKAN YARDIMCISI MEHMET ALĠ ĠSLAMOĞLU - Bunu engelleyen hiçbir hüküm olmadığı değerlendirmesine 

istinaden Sayın Vekilim. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Dayanağınız? 

TMSF BAġKAN YARDIMCISI MEHMET ALĠ ĠSLAMOĞLU – Bunu engelleyen hiçbir hüküm biz bulamadık.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Buna dayanak olan hüküm ne? 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Dayanağınız ne yani, engel yok da dayanak ne? 
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TMSF BAġKAN YARDIMCISI MEHMET ALĠ ĠSLAMOĞLU – Efendim, bu bütçemize hüküm koyuyoruz, bütçemizi 

hazırlamak konusunda, idari mali özerklik bağlamında yetkimiz var. bütçemize böyle bir ödenek koyamayacağımızı öngören bir 

düzenleme yok. Bu personele yönelik sağlanabilecek haklardan biri. Sağlanamayacağı eğer bir yerde yazılı olursa, bize o bildirilirse biz 

bu uygulamayı değiĢtiririz. 

BAġKAN – Tamam, anlaĢılmıĢtır. 

Buyurun, devam edin. 

TMSF BAġKAN YARDIMCISI MEHMET ALĠ ĠSLAMOĞLU – Ücret tavanıyla ilgili konuyu cevaplandırayım müsaadenizle. 

SayıĢtayın iddiası orada Ģudur: 631 sayılı KHK gereği TMSF‟nin personeline vereceği ücretlerin tavanı BaĢbakanlık 

müsteĢarının ücretiyle sınırlandırılmıĢtır ve bu sınır altı ayda bir tespit edilip, karĢılaĢtırılıp uygulanmak durumundadır. 5411‟de baĢka 

bir hüküm var, 631‟den daha sonra yürürlüğe girdi. Yine BaĢbakanlık müsteĢarının ücreti bizim için tavandır ama altı aylık değil, yıllık 

olarak biz bunu uyguluyoruz. SayıĢtayın eleĢtirisinin manası, aslında yanlıĢ olduğunu söylediği Ģeyin somut yansıması Ģudur: Biz ilk 

altı ay BaĢbakanlık müsteĢarının maaĢından daha yüksek maaĢ ödemiĢiz personelimize, ikinci altı ay daha düĢük ödemiĢiz. Yıllık 

ortalamada bu sınırı asla aĢmamıĢız. SayıĢtay bunu eleĢtirince 2015 yılından itibaren de altı aylık sınır tavanına döndük ama bu 2014 

raporu olduğu için bu raporda var, mevzu budur. 

BAġKAN – Aynı durum Sermaye Piyasası Kurulumuz için de söz konusu. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ama yaptığınız tahsilatın… 

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, bir dakika, bir husus kaldı, ona da açıklık getirsin. 

TMSF BAġKAN YARDIMCISI MEHMET ALĠ ĠSLAMOĞLU – Bir husus kaldı, o da vekâlet ücretiyle ilgili. O konuyla ilgili 

de Sayın BaĢkanım ben herhangi bir cevap vermeyi gerekli görmüyorum. Çünkü, SayıĢtay Raporunun okunmadığını düĢünüyorum ve 

rüĢvet almakla itham edilmiĢ olmak dolayısıyla rahatsızım. Bu rapor okunsa bu ithamın SayıĢtay tarafından dahi iddia edilen bir Ģey 

olmadığını, mevzunun rüĢvet almakla itham edilmeyi hiçbir Ģekilde mümkün kılmayan bir teknik uygulamaya iliĢkin bir görüĢ farklılığı 

olduğunu görürdü ilgililer diye düĢünüyorum. 

TeĢekkür ediyorum.  

BaĢka soru varsa onu cevaplayayım. 

BAġKAN – Peki, Ģimdi, ben de müsaade ederseniz yine bunu tamamlayıcı mahiyette, çünkü Merkez Bankasının raporunda da 

benzer bir Ģey vardı. Orada da tabii ki bu SayıĢtay bulgusuna katılmak mümkün değil. Çünkü, kendi özel kanunuyla, özel hukuk 

hükümlerine tabi olduğu, kendi bütçesinin kendisi tarafından yapıldığı, personelinin statüsünün, ücretlerinin ve haklarının banka meclisi 

tarafından belirleneceği çok sarahaten ifade edilen Merkez Bankasıyla ilgili de yine sadece emeklilikle ilgili belirtilen bir husustan 

hareketle orada da tedavi giderlerinin banka bütçesinden ödenmesi eleĢtiri konusu yapılmıĢ. Burada da benzer bir durum var.  

Sayın Merkez Bankası BaĢkan Yardımcımız burada. Sizin ilave bir açıklamanız olacak mı Sayın ġahin? 

Sayın Erdoğdu yok her ne kadar ama cevaplanmamıĢ kalmasın. 

Buyurun. 

MERKEZ BANKASI BAġKAN YARDIMCISI NECATĠ ġAHĠN – TeĢekkür ediyorum, saygıyla selamlıyorum hepinizi. 

Bu “ Ġzmir casusluk davası”  olarak bilinen dosyayla ilgili bir sorusu vardı “Merkez Bankasında iĢine son verilen kimse var mı?”  

diye. Bu dava kapsamında kimsenin iĢine son verilmedi Merkez Bankasında. Vaka o gündeme geldiğinde banka müfettiĢleri tarafından 

bir inceleme soruĢturma yapıldı, hiçbir somut bulguya rastlanmadığı için herhangi bir disiplin cezası ya da iĢe son verme gibi bir 

uygulama yapılmadı. 

Bunu arz etmek istedim. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Peki, çok teĢekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu Ģekilde, kurum bütçeleri üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır. 

ġimdi sırayla bütçe ve kesin hesapları okutuyorum. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – BaĢkanım, bir söz istedim. 

BAġKAN – Buyurun. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Değerli arkadaĢlarım, özellikle bu konuyu gündeme getirdim. 

ġimdi, SayıĢtayın, gördüğünüz gibi bazı iddiaları var TMSF‟yle ilgili ya da Merkez Bankasıyla ilgili, BDDK‟yla ilgili, 

kurumların da iddiaları var. Bu, Meclise rapor olarak bildirilmiĢ. ġimdi, bu bildirildi, biz de öğrendik. Bununla mı kalacak, hiçbir Ģey 

yapmayacak mıyız? Bizden istenen bir Ģey yok mu? Yapılması gereken bu aĢamada nedir? Yani, bu saate kaldığı için –geçen sene de 

böyle oldu- bunlarla ilgili bir karar verilmeyecek mi? Mehmet Ali Bey‟ in dediği gibi üç seneden beri TMSF eleĢtirilere rağmen aynı 

uygulamayı yapıyor yani bunlarla ilgili bir karar verilmesi lazım. Ya öyle yapacak ya SayıĢtayın dediği gibi yapacak. Bizim de bir karar 

vermemiz gerekiyor. 

BAġKAN – Ben Ģöyle anlıyorum Sayın KuĢoğlu… 
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BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Rapor geldi, tamam yani gündeme getirmeseydim dikkate de alınmayacaktı. Bunların 

gündeme gelmesi, bu konularda da bir karar vermemiz gerekiyor, değil mi? Kesin hesap komisyonu olsaydık daha ayrıntıya girecektik, 

o raporlara göre iĢlem yapacaktık. 

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, ben çok teĢekkür ediyorum. 

Ben Ģu Ģekilde anlıyorum: Bu raporlar dağıtılıyor üyelerimize, ondan sonra da netice itibarıyla biz bunlarla ilgili kesin hesapları 

oylamak suretiyle bunları sonuca bağlamıĢ oluyoruz? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Nasıl bağladık? 

BAġKAN – Yani Ģu Ģekilde bağlıyoruz… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Hangi görüĢü kabul ediyoruz? 

BAġKAN – KuĢkusuz, kurumun görüĢünü yani kabul edilirse, kesin hesap kabul edilirse kurumun görüĢü istikametinde bir 

irade beyan edilmiĢ olacak. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – SayıĢtayın görüĢünü de kabul etmiĢ… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – SayıĢtay öneriyor. 

BAġKAN – Tamam yani ben de diyorum ki… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bize öneriyor yani bizim adımıza denetim yapıyor. 

BAġKAN – KuĢkusuz, Sayın Günal ama dediğim gibi, kesin hesap oylanıp kabul edilmesi hâlinde orada yapılan harcamaların 

usulüne uygun olduğu da ibra edilmiĢ oluyor ve dolayısıyla kurum uygulamasının doğru olduğu Ģeklindeki görüĢ kabul edilmiĢ oluyor 

diye ben o Ģekilde anlıyor ve düĢünüyorum. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama kesin hesap kanunu ayrı ayrı oylanmaz ki; TMSF için ayrı, Ģunun için ayrı demiyoruz 

yani.  

BAġKAN – Evet, evet. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ama Ģöyle, ortada kalmıĢ oluyor, bunu bir karara bağlamak lazım, böyle olmaz. 

BAġKAN – Efendim, ben ortada kaldığı kanaatinde değilim. Onu isterseniz… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – SayıĢtay tarafından bildiriliyor. Bu kesin hesaplarla ilgili raporlar geliyor. O zaman SayıĢtayın 

raporunu da kabul etmiĢ olabiliriz dolaylı olarak, olur mu? 

BAġKAN – Yok, hayır yani kurumun bildirdiği yani… Mesela, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kesin hesabını 

oyluyoruz, oradaki kesin hesabı onaylamıĢ oluyor Komisyon onaylarsa Ģayet. Tabii, bir çekincesi varsa onaylamaz ama onaylamadığı 

zaman da… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ama iyi de BaĢkanlık Divanı olarak gündeme getirirsiniz, arkadaĢlarımız da yani kendi 

vicdanlarına, kanaatlerine göre bir karar verirler. Olur mu ama ya! 

BAġKAN – Peki efendim, ben o zaman BaĢkanlık Divanı olarak kendi kanaatimizi tekraren ifade edeyim.  

Değerli milletvekilleri, yaptığımız oylamada kurumların kesin hesaplarını kabul etmemiz hâlinde kurumların yapmıĢ olduğu 

uygulamanın da kabul edilmiĢ olduğu düĢünülüyor.  

Tamam arkadaĢlar… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – TMSF‟nin de, Merkez Bankasının da burada bütçesini oylamıyoruz, yok, kesin hesabı da yok, o 

bir denetim. 

BAġKAN – Evet, tamam arkadaĢlar, kifayetimüzakere. 

ġimdi, Hazine MüsteĢarlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum. 

Buyurun lütfen. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Böyle aceleye getirmeyelim, bunlar önemli konular. Bakın, gelecekte bunlara göre iĢlem 

yapılacak. 

BAġKAN – Buyurun, okuyun. 

(Hazine MüsteĢarlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi) 

BAġKAN – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Sermaye Piyasası Kurulu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Sermaye Piyasası Kurulu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Değerli milletvekilleri, böylece gündemimizde bulunan kurum bütçeleri oylanmıĢ ve kabul edilmiĢtir. 

Sayın Bakanım, değerli kurum baĢkanları ve yöneticileri; hayırlı olsun, Cenab-ı Allah hayırlı muvaffakiyetler nasip etsin. 2016 

yılında ülkemiz için bu bütçeyle güzel iĢler yapacağınıza olan inancımızla sizleri tebrik ediyorum. 

Yarın saat 10.00‟da toplanmak üzere birleĢimi kapatıyorum. 

 

Kapanma Saati: 01.14 

 


