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       Sayfa

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
II.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER

A)KANUN TEKLİFLERİ

1.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri

a)Cumhurbaşkanlığı

b)Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

c)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

ç)Diyanet İşleri Başkanlığı

d)Devlet Arşivleri Başkanlığı

e)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı

f)Strateji ve Bütçe Başkanlığı

g)Kalkınma Bakanlığı

ğ)İletişim Başkanlığı

h)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

ı)Savunma Sanayii Başkanlığı

i)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
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j)Yatırım Ofisi Başkanlığı

k)Başbakanlık

III.- AÇIKLAMALAR

1.-Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Komisyonda üç ayrı birleşimde görüşülmesi 
gereken konuların bir güne sığdırıldığını ve bu konuda bir değerlendirilme yapılmasını rica 
ettiğine ilişkin açıklaması

2.-Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, önümüzdeki dönemlerde bütçe üzerinde 
daha etkili tartışmalar içerisinde olunabileceğini düşündüğüne ve katkı veren, emeği geçen 
herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

3.-Batman Milletvekili Necdet İpekyüz’ün, gelecek dönemde muhalefetin hesap sorması 
için ortam yaratılması ile şeffaflığın korunması gerektiğine ve katkı veren, emeği geçen 
herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

4.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin hayırlı 
olmasını dilediğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

5.-Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer’in, 2020 bütçesinin hayırlı olmasını 
dilediğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

6.-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, şeffaflık, hesap verilebilirlik boyutunda 
2020 yılı bütçesini ve 2018 yılı kesin hesabını sunduklarına ve Komisyon Başkanı ile şahsında 
Komisyonun tüm üyelerine, katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin 
açıklaması

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.-Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın, dile getirilen bazı hususların daha sonraki 
dönemlerde konuşulacak hususlar olduğunu düşündüğüne ilişkin açıklaması

2.-Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın, bugün bütçe görüşmeleri sonunda tüm 
katılımcıları, basın mensuplarını ve personeli yemeğe davet ettiğine ve görüşmelerde ilave 
süre vermeyeceğine ilişkin açıklaması

3.-Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan 
için kullandığı ifadeyi son derece yakışıksız ve yanlış bulduğunu söylemek istediğine ilişkin 
açıklaması

4.-Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısına ve ekibine, 
Komisyon üyesi olan ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine, katkı veren, emeği geçen 
herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğine, tartışmalara rağmen nitelikli görüşmelerin olduğuna, 
Sayıştayla iş birliği içerisinde tüm kurumlara eğitim verilmesi gerektiğine ve bütçenin hayırlı 
olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

V.- SUNUMLAR

1.- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun 
Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında 
sunumu
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25’inci Toplantı

29 Kasım 2019 Cuma

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu saat 10.17’de açılarak sekiz oturum yaptı.

Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Komisyonda üç ayrı birleşimde görüşülmesi gereken konuların bir güne 
sığdırıldığını ve bu konuda bir değerlendirilme yapılmasını rica ettiğine,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, önümüzdeki dönemlerde bütçe üzerinde daha etkili tartışmalar içerisinde 
olunabileceğini düşündüğüne ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine,

Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, gelecek dönemde muhalefetin hesap sorması için ortam yaratılması ile şeffaflığın 
korunması gerektiğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine,

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin hayırlı olmasını dilediğine ve katkı veren, 
emeği geçen herkese teşekkür ettiğine,

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, 2020 bütçesinin hayırlı olmasını dilediğine ve katkı veren, emeği geçen 
herkese teşekkür ettiğine,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şeffaflık, hesap verilebilirlik boyutunda 2020 yılı bütçesini ve 2018 yılı kesin 
hesabını sunduklarına ve Komisyon Başkanı ile şahsında Komisyonun tüm üyelerine, katkı veren, emeği geçen herkese 
teşekkür ettiğine,

İlişkin açıklama yaptı.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, 

Dile getirilen bazı hususların daha sonraki dönemlerde konuşulacak hususlar olduğunu düşündüğüne,

Bugün bütçe görüşmeleri sonunda tüm katılımcıları, basın mensuplarını ve personeli yemeğe davet ettiğine ve 
görüşmelerde ilave süre vermeyeceğine,

Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında Diyarbakır Milletvekili Garo 
Paylan için kullandığı ifadeyi son derece yakışıksız ve yanlış bulduğunu söylemek istediğine,

Cumhurbaşkanı Yardımcısına ve ekibine, Komisyon üyesi olan ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine, katkı 
veren, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğine, tartışmalara rağmen nitelikli görüşmelerin olduğuna, Sayıştayla iş 
birliği içerisinde tüm kurumlara eğitim verilmesi gerektiğine ve bütçenin hayırlı olmasını dilediğine,

İlişkin açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunum yapıldı.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi 
(1/277) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşülmelerine devam edilerek;

Cumhurbaşkanlığının,

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin,

Diyanet İşleri Başkanlığının,

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının,

Strateji ve Bütçe Başkanlığının,
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İletişim Başkanlığının,

Savunma Sanayi Başkanlığının,

2020 yılı bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları;

Devlet Arşivleri Başkanlığının, 2020 yılı bütçesi,

Kalkınma Bakanlığının, 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün, 

Başbakanlığın,

2018 yılı kesin hesabı,

Kabul edildi.

Gelir Bütçesi kabul edildi.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi 
(1/277), maddeleri üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından 20.12’de toplantıya son verildi. 
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29 Kasım 2019 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 10.17

BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Mersin)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız, çok değerli Strateji ve Bütçe Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımız, çok 
kıymetli bürokratlarımız, yazılı ve görsel basınımızın çok değerli temsilcileri; Başkanlık Divanı adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Komisyonumuzun 25’inci Birleşimini açıyorum. 

II.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER

A)KANUN TEKLİFLERİ

1.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri (*)

a)Cumhurbaşkanlığı

b)Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

c)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

ç)Diyanet İşleri Başkanlığı

d)Devlet Arşivleri Başkanlığı

e)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı

f)Strateji ve Bütçe Başkanlığı

g)Kalkınma Bakanlığı

ğ)İletişim Başkanlığı

h)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

ı)Savunma Sanayii Başkanlığı

i)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

j)Yatırım Ofisi Başkanlığı

k)Başbakanlık

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Gündemimizde, Cumhurbaşkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı 
Başkanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayii 
Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, 
Millî Saraylar İdaresi Başkanlığının bütçe ve kesin hesapları; Devlet Arşivleri Başkanlığının bütçesi; 
Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kesin hesapları 
 (*) (1/278) ve (1/277) esas numaralı Kanun Teklifleri ile Sayıştay tezkereleri 24/10/2019 tarihli 4’üncü Toplantı tutanağına eklidir
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ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Yatırım Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları; ayrıca, 2020 yılı 
gelir bütçesi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Teklifi’nin maddeleri bulunmaktadır.

Şimdi sunumunu yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a söz vereceğim 
ancak usulle ilgili bir talep var.

Buyurun Sayın Paylan. 

III.- AÇIKLAMALAR

1.-Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Komisyonda üç ayrı birleşimde görüşülmesi gereken 
konuların bir güne sığdırıldığını ve bu konuda bir değerlendirilme yapılmasını rica ettiğine ilişkin 
açıklaması

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli bürokratlar, basının değerli emekçileri; herkese 
günaydın diyorum, hoş geldiniz diyorum.

Sayın Başkan, biliyorsunuz, bu yıl ilk kez farklı bir usul uyguluyoruz. Her yıl bütçelerimizi 
Maliye Bakanlarımız sunardı -Naci Bey de burada- ve bütçenin kapanışını da Maliye Bakanlığı 
bütçesiyle yapardık. Bu yıl usulü değiştirdik, Cumhurbaşkanı Yardımcımız bütçeyi sundu, kapanışı da 
Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle yapıyoruz. 

Şimdi, pek çok kurum saydınız, saymanız bile iki dakikaya yakın sürdü. Bu kurumların bütçesini 
görüşeceğiz, bu bir. İkincisi, biliyorsunuz, kapanış oturumları bir değerlendirme oturumudur yani bütün 
bütçe görüşmelerinin bir değerlendirmesidir. Biz bir aya yakındır görüşüyoruz, Cumhurbaşkanlığı da o 
kadar muhteşem bir bütçe hazırlamış ki bir virgül bile değiştiremedik maalesef. Bu anlamda bunun bir 
değerlendirmesini yapacağız, bu iki. Üçüncü olarak da kesin hesap maddelerini görüşeceğiz, bu da üç. 
Yani aslında üç ayrı oturumda görüşmemiz gereken, üç ayrı birleşimde görüşmemiz gereken konuyu tek 
bir güne sığdırıyoruz, bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda bir değerlendirme yapmanızı 
rica ediyorum. Yani bugün bu durumu değiştireceğinizi pek sanmıyorum, umarım değiştirirsiniz ama en 
azından gelecek yıla dair buna bir not düşelim ve bu hatayı bir daha yapmayalım diyorum. Bu konudaki 
değerlendirmenizi merak ediyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, çok teşekkür ediyorum.

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.-Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın, dile getirilen bazı hususların daha sonraki dönemlerde 
konuşulacak hususlar olduğunu düşündüğüne ilişkin açıklaması

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Değerli arkadaşlar, aşağı yukarı üç haftadan beri sabah başlayıp gece 
geç saatlere kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ben burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Gerçekten, bu bütçe görüşmelerinde, aslında tüm 
partilerin, yapılan tartışmalarda, görüşmelerde çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Elbette 
Sayın Paylan tarafından dile getirilen hususlar var, bunlar da belki daha sonraki dönemlerde oturulup 
konuşulacak, tartışılacak olan hususlar diye düşünüyorum ve çok teşekkür ediyorum.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, bir de şu “canlı yayın” meselesini çözelim.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Şimdi sunumunu yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımıza söz 
veriyorum.

Buyurun efendim.
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V.- SUNUMLAR

1.- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 
(1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun çok değerli üyeleri, değerli basın mensupları; 
öncelikle heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 
bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporlarının görüşülmesi; ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin maddelerinin 
görüşülmesi sırasında vereceğiniz değerli katkılar için hepinize şimdiden teşekkür ederim.

Sözlerimin başında, Şanlıurfa Akçakale ve Hakkâri’de yıldırım düşmesi ve teröristlerin havanlı 
saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman şehitlerimizin 
yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim ki ülkemizin bağımsızlığına ve bütünlüğüne içten ve dıştan 
yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da azimle ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili, ilişkili kurumların 
2020 yılı bütçe ve 2018 yılı kesin hesapları ile gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri ile Sayıştay 
raporları hakkında çok kısa bilgiler paylaşacağım.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerinin 2018 yılı kesin hesabına göre harcaması 1 
milyar 648 milyon 678 bin liradır. 2020 yılı bütçesinde ise bir önceki yılın 2 milyar 818 milyon 899 bin 
lira olan başlangıç ödeneğine göre yüzde 11,8 oranında artışla 3 milyar 152 milyon 937 bin lira ödenek 
tahsis edilmesi öngörülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden;  165 milyon lirası acil destek giderlerine,  1 milyar lirası İçişleri ve 
Millî Savunma Bakanlığınca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine ve 330 milyon lirası 
ise Cumhurbaşkanlığı ofisleri bütçesine aktarımlar olarak ayrılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının hâlen yürütmekte olduğu koordinasyon ve icra 
hizmetlerine ek olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve öncülüğünde, dünyanın sayılı 
kütüphanelerinden biri olacak olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin milletimizin hizmetine 
sunulmasına yönelik çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Kütüphanede 2 milyona yakın basılı, 
43 bine yakın elektronik kitap, muhtelif yazılı ve elektronik süreli yayınlar ile 46 adet veri tabanı 
kullanıma sunulacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığıyla ilgili 2018 yılı Sayıştay Raporu’nda herhangi bir 
bulguya yer verilmemiştir. 

Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; Cumhurbaşkanlığı sisteminin etkinliğinin artırılması, 
hızlı ve dinamik bir yapıya sahip olması, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirebilmesi 
amacıyla, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 4 ofis, 9 politika kurulu ve başkanlıklar 
faaliyet göstermektedir.

Politika kurullarımızın 2019 yılı faaliyetleri sıralanacak olursa; Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Politikaları Kurulu tarafından 3,  Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından 6,  E k o n o m i 
Politikaları Kurulu tarafından 9, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından 16, Hukuk Politikaları 
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Kurulu tarafından 20, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından 7, Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurulu tarafından 10, Sosyal Politikalar Kurulu tarafından 6 ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu 
tarafından 3 adet rapor veya politika belgesi hazırlanmıştır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Cumhurbaşkanımızca belirlenen ilkeler kapsamında, Dijital 
Türkiye ve Siber Güvenlik Koordinasyonunun aynı çatı altında toplanmasıyla oluşan Dijital Dönüşüm 
Ofisi bu amaçla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında kaynaklarımızı verimli kullanarak, teknolojiyi sadece 
tüketen değil, üreten bir Türkiye olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu çerçevede;

Kurumlar arası veri paylaşım terminoloji birliğini ve kurumlar ile uygulamalar arası entegrasyonu 
sağlamak amacıyla Ulusal Veri Sözlüğü çalışmaları başlatılmıştır.

Kamuda büyük veri ve yapay zekâ uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla 
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Belgesi’nin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir.

Tek Durak Hizmet Noktaları Projesi kapsamında, yine 2019 yılı sonunda pilot uygulamanın hayata 
geçirilmesi ve 2020 yılı ve sonrasında yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması öngörülmektedir.

Bu pilot uygulama dediğimiz konu “Tek Durak Hizmet Noktası” dediğimiz konu da Dijital Türkiye 
yani e-devlete entegre ettiğimiz tüm hizmetlerin fiziki olarak da vatandaş tarafından tek bir noktadan 
devletle olan tüm sorunlarını çözebilmesi, tüm hizmetlerini alabilmesi anlamına gelmektedir. Yani 
“Vatandaşın kapı kapı dolaşmasını engelleyeceğiz, bitireceğiz.” demiştik; bu, onun pilot uygulaması, 
bu yıl sonu itibarıyla gerçekleşiyor inşallah, zaten öncesinde de şu anda da çok ciddi anlamda devletin 
hizmetleri e-devlete, Dijital Türkiye’ye entegre edilmiş durumda. 

KamuNet’in daha güvenli hâle getirilmesi için geliştirilmesine katkı verdiğimiz yerli ve millî IP 
Kripto Cihazı’nın pilot çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmalarımız başlatılmıştır.

Dijital Türkiye Platformu üzerinde katma değeri yüksek, nitelikli ve bütünleşik hizmetlerin 
daha fazla sunulması amacıyla, merkezî ve yerel yönetimler ile özel sektörle iş birliği içerisinde 
çalışılmaktadır. Kasım 2019 itibarıyla Dijital Türkiye Platformu üzerinde 44 milyondan fazla kullanıcı 
sayısına erişilmiş olup, 635 kurum ve kuruluşa ait toplam 5.077 hizmet sunulmaktadır.

Sıfır belge politikası çalışmalarımız kapsamında… Bunun anlamı da yine “Vatandaş, kamudan 
hizmet alırken, kamuda olan, devlette olan hiçbir belge vatandaştan istenmeyecek.” demiştik, birkaç 
yıldır da buna çok yoğun şekilde, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda 
çalışılmakta, bu konu üzerine çalışmaktayız.

Bu çalışma kapsamında, 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 41 yönetmelik ve 13 tebliğde 
değişiklik yapılarak, 111 adet süreç sadeleştirilmiş olup, hizmet başına düşen ortalama belge sayısı 3,8 
iken, şu anda yaptığımız çalışmalar neticesinde talep edilen ortalama belge sayısı 0,34’e düşürülmüştür. 
Yani bunu, ben, tekrar özellikle ifade etmek istiyorum. Herhangi bir kamu hizmeti almaya gittiğinizde, 
Türkiye’de normalde herhangi bir kurum yaklaşık 4 belge istiyor sizden, o 4 belgenin her birini almak 
için bir başka kamu kurumuna gittiğinizde, bunun anlamı o da ayrıca 4 belge istiyor. Yani kapı kapı 
dolaşılmasının arkasındaki yapısal sorun bu. Dolayısıyla, Dijital Türkiye’yle biz bu sorunu çözmüş 
oluyoruz yani çok köklü bir sorunu tamamen kaldıracağız inşallah. Bu 0,34’e düşmüş durumda, 
şimdi de yoğunlaştığımız şey, kamu çalışanlarında da bir zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmek yani 
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sistemde değiştirdiğimiz şeyin artık çalışanlar tarafından da talep edilmemesini yani kültürel anlamda, 
bir zihniyet anlamında “Hadi bunu da getirin.” alışkanlığından çıkarılıp kesinlikle istenmeyeceğine dair 
son noktaya gelindiğinde bunu da sağlamış olacağız, 0,34’e düşürmüş durumdayız bugün itibarıyla.

Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçişle birlikte, 
ülkemiz genelinde insan kaynağının planlanması ve geliştirilmesi ile kamuda modern insan kaynağı 
yönetim modellerinin uygulanması amacıyla, İnsan Kaynakları Ofisi Sayın Cumhurbaşkanımızın 
desteğiyle birçok önemli projeye imza atmaktadır.

Geçtiğimiz yıl 53 olan üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin sayısı Kasım 2019 tarihi itibarıyla 
172’ye ulaşmıştır.

Tüm üniversitelerin birinci sınıflarında bir saatlik zorunlu ders olarak kariyer dersi müfredatı 
hazırlanmış ve üniversite yönetimlerine sunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bölgesel kariyer fuarları düzenlenmiş “Yetenek Her Yerde” 
sloganıyla, bölgesel düzeyde, 8 ilimizde 87 üniversitemizin katılımıyla düzenlenen bu fuarlarda 
70 binin üzerinde öğrencimiz ve yine mezunumuz, 351’i kamu olmak üzere toplam 1.315 firmayla 
buluşturulmuştur.

Yükseköğretim sisteminin iş gücü piyasası performansını ve mezun takibini değerIendirmek 
amacıyla YÖK ve SGK’den temin edilen çalışan bilgileri, 3,5 milyonu aşkın mezunun verileriyle 
eşleştirilerek “Üni-Veri Projesi” tamamlanmıştır. Analiz sonuçları internet üzerinden de kamuoyuyla 
paylaşılmıştır.

Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun saygıdeğer üyeleri; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 
ülkemizin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların arttırılması ve özendirilmesi için 
çalışmalarını yürütmektedir. 2018 yılında dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına 
rağmen, Türkiye’ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır. 2002 yılına kadar Türkiye’ye gelen doğrudan 
yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak gerçekleşmişken, 2002-2018 arası dönemde bu rakam toplam 
210 milyar dolara ulaşmıştır. Sergilenen bu güçlü performans uluslararası yatırımcıların Türkiye 
ekonomisine olan güveninin güçlü bir işaretidir. Yatırım Ofisi, ülkemize 2018 yılında 518 milyon 750 
bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1.106 kişiye de istihdam imkânı oluşturulmuştur.

Yine Yatırım Ofisi, 2006-2018 yılları arasında yaklaşık 24,5 milyar dolar yatırım ve 45.425 kişilik 
istihdama da imza atmıştır. Bu yatırımlar 14 ülkeden 28 farklı sektöre yönelik olarak gerçekleşmiştir.

Yatırım Ofisi tarafından 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin yatırım projeleri kapsamında, Amerika 
Birleşik Devletleri, Almanya, Hindistan, Çin, Kanada, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak 
üzere, toplam 32 ülkede, 27 sektörde toplam 186 yatırım projesi ülkemize kazandırılmak için takip 
edilmektedir.

Ofisin 2018 yılı Sayıştay denetiminde “bütçe yapılmaması” bulgu olarak yer almıştır. Ofis bütçesi, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi içerisinde “Yardım Kalemi” adı altında tahsis edilen bütçeden oluştuğundan, 
Yatırım Ofisi bütçesini de içerecek şekilde bir bütün olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayıştaya 
sunulmaktadır. Konuya ilişkin ayrıca bir mevzuat çalışması devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; her gün gelişen ve büyüyen dünya finans piyasalarında 
ülkemizin önemli bir aktör olarak yer almasını sağlamak amacıyla kurulan Finans Ofisi Başkanlığı, 
paydaş tüm kurumlarla koordineli bir şekilde, başta “İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı” hazırlığı 
olmak üzere, çalışmalarına başlamıştır. 

Bu kapsamda;
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Başlıca uluslararası finans merkezlerinde uluslararası fon yöneticileriyle görüşmeler yapılarak 
İstanbul Finans Merkezi tanıtım çalışmaları yapılmış ve gelecek iş birlikleri değerlendirilmiştir.

Küresel finans merkezleriyle entegrasyon sağlanması amacıyla söz konusu merkezlerde 
teşkilatlanma çalışmaları yapılmaktadır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli 
bir şekilde yeni finansal araçların geliştirilmesi yönünde projeler geliştirilmektedir.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte yeni kurulan 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı,  Türkiye’nin dış tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve kamu 
diplomasisi faaliyetleri kapsamında iç ve dış kamuoyunda Türkiye’nin tezlerini anlatmak; devletin 
üst düzey makamlarını ve kamuoyunu aydınlatmak; Türkiye’ye yönelik dezenformasyon ve kara 
propagandayla mücadele etmek; basının faaliyetlerini kolaylaştırıcı tedbirleri almak; devlet ve vatandaş 
ilişkisini daha da güçlendirmek gibi görevleri yürütmektedir.

İletişim Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden CİMER’e yapılan başvuru sayısı bir 
önceki yıla göre yüzde 34 oranında artış göstermiş, başvuruların ortalama cevaplanma süresi ise on 
dokuz günden on beş güne düşmüştür. 2020 yılında ortalama cevap verme süresinin on güne kadar 
düşürülmesi hedeflenmektedir.

2019 yılı itibarıyla bugüne kadar CİMER’e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir. 
Başvuruların cevaplanma oranı ise yüzde 91’dir. 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü dâhil olmak üzere 2018 yıl sonu harcaması 
362 milyon 524 bin lira olan İletişim Başkanlığına 2019 yılında yapılan bütçe aktarma işlemleriyle 
birlikte toplam 395 milyon 531 bin lira ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödeneğin yüzde 81’i 
kullanılmıştır. Başkanlığa 2020 yılında toplam 368 milyon 136 bin lira ödenek tahsisi öngörülmektedir.

Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; güçlü kurumsal yapısı ve yaygın teşkilatıyla Diyanet 
İşleri Başkanlığı, yurt içinde il, ilçe, köy ve mezralarda, yurt dışında ise 100’ü aşkın ülkede hizmetlerini 
ciddiyet ve samimiyetle yürütmektedir.

Başkanlıkça din istismarıyla bilinç düzeyinde mücadele konusunda ülke sathında çok ciddi 
çalışmalar başlatılmıştır. Öğrenci evleri ve yurtlarının, zamanında FETÖ gibi dini istismar eden 
örgütlere adam yetiştirme işlevi gördüğü tecrübesinden hareketle çocuklarımızın bu tür muhtemel 
yapıların eline düşmemesi için Diyanet Vakfı aracılığıyla son iki yılda 51 öğrenci yurdu daha açılarak 
yurt sayısı 70’e çıkarılmıştır.

Birçok alanda toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yapılmış, özellikle aileyi ve bireyi tehdit eden 
sorunlara dikkat çekmek ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla 500 bine yakın vatandaşımıza eğitim 
verilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı kesin hesap toplam gideri 8 milyar 356 milyon 36 bin lira 
olarak gerçekleşmiştir. Başkanlığın 2019 yılı başlangıç ödeneği 10 milyar 445 milyon 979 bin lira 
olup 2020 yılı bütçesi için teklif edilen toplam ödenek tutarı 11 milyar 519 milyon 609 bin liradır. 
Kurum bütçesinin yaklaşık yüzde 97’si personel maaş ve SGK prim giderlerine ayrılmıştır. Personel 
giderlerinde artış yüzde 10,42; diğer giderlerde yüzde 8,37; toplamda ise artış yüzde 10,28’dir. Yatırım 
ödeneklerinde ise herhangi bir artış yoktur.

Başkanlığın 2018 yılı Sayıştay Raporu’nda muhasebe konularında denetim görüşünü etkilemeyen 
2 adet tespit ve değerIendirme bulunmakta olup bu hususların giderilmesine yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve aldığı kararlar çerçevesinde, 
Savunma Sanayii Başkanlığı, ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin silah, teçhizat ve benzeri 
ihtiyaçlarını azami ölçüde yerli ve millî imkânlarla karşılamak ve modernizasyon, teknoloji geliştirme 
gibi faaliyetleri yürütmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Savunma sanayisi sektörümüz büyük gelişim göstermiş, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine 
geçerek önemli ihracat başarılarına imza atmaya başlamıştır. Bu çerçevede,  2002 yılında 1 milyar 
dolar olan savunma ve havacılık cirosu 2018 yılında 8 katın üzerinde artarak 8 milyar 760 milyon dolar 
olmuştur.  2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2018 yılı itibarıyla 
yine 8 katın üzerinde büyüyerek 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmıştır. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 
ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1 milyar 855 milyon dolara ulaşmıştır.  
Yine, 2002 yılında 66 olan savunma sanayii projesi sayısı bugün 700’e yaklaşmıştır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; teslimatı yapılan ATAK helikopteri sayımız 50’nin üzerine çıkmış, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edileceği sözünü verdiğimiz TCG Kınalıada korvetimiz 
envanterdeki yerini almış, çıkarma gemimiz TCG Anadolu da denize indirilmiştir.

Özgün Genel Maksat Helikopterimiz GÖKBEY ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Uydu yardımıyla 
uzun mesafelerden kontrol edilebilme imkânına sahip SİHA’mız ANKA-S yerli motoruyla göklerdeki 
yerini sağlamlaştırmıştır. Bayraktar SİHA’mız yeni, özgün ürünlerle birlikte ihracatını geliştirmeye 
devam etmektedir. Akıncı, uçuş testleri için piste çıkmış ve bir diğer SiHA olan AKSUNGUR’un 
kalifikasyon testleri tamamlanmış olup yıl sonu kullanıma hazır hâle gelecektir. Yabancı muadillerinden 
daha üstün kabiliyetlere sahip millî gemisavar füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada korvetimize 
konuşlandırılmıştır.

2019 yılı içerisinde millî hava savunma sistemimizin bileşenleri arasında yer alan KORKUT hava 
savunma sistemimizin teslimatlarına başlanmış, deniz platformlarında kullanımı için de GÖKDENİZ 
hazır hâle getirilmiş, HİSAR-A hava savunma sistemimizin ise nihai atış testleri tamamlanarak seri 
üretim aşamasına gelinmiştir.

Önümüzdeki yıl da TCG Anadolu gemimizin 2020 yılı sonunda Deniz Kuvvetlerimize teslim 
edilmesi, Akıncı’nın 2020 yılında envantere alınması, GÖKBEY helikopterimizin sertifikasyon 
süreçlerine devam edilerek kullanıma hazır hâle gelmesi gibi hedefler yer almaktadır.

2018 kesin hesabına göre, yıl sonu gideri 83 milyon 244 bin lira olan Savunma Sanayii Başkanlığına 
2019 yılında toplam 87 milyon 822 bin lira ödenek tahsis edilmiş, gelir fazlası ve likit karşılığı 11 
milyon 54 bin lira ödenek eklenmiştir. 2020 yılı için ise toplam 100 milyon 839 bin lira ödenek tahsisi 
öngörülmüştür. 

Başkanlıkla ilgili 2017 yılı Sayıştay Raporu’nda yer alan 13 bulgunun 12’si yerine getirilmiş olup, 
2018 yılı Sayıştay Raporu’na devredilen 1 adet performans denetimi bulgusu yer almıştır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi 
ve milletiyle bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve millî gücünü 
meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin 
bertaraf edilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Teşkilat, Barış Pınarı Harekâtı’nda Türk Silahlı 
Kuvvetlerine askerî ve istihbari açıdan destek vermiş, operasyonda doğrudan rol oynamış ve sahadaki 
aktörler ile yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki 
konumunu güçlendirmiştir.
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Teşkilat, sermaye giderleri bütçesinin büyük bir kısmını oluşturan altyapı çalışmalarının 
tamamlanmasıyla,  dönem içerisinde Ankara ve İstanbul’daki yeni yerleşkelerine taşınarak fiziki ve 
teknik imkânlarını geliştirmiş, birçok farklı  alandaki kabiliyetlerini bir araya toplamış ve üniteleri 
arasında koordinasyonu da güçlendirmiştir. 2018 yılı yıl sonu kesin hesabına göre, yıl sonu gideri 2 
milyar 884 milyon 707 bin lira, 2019 yılı başlangıç ödeneği ise 2 milyar 157 milyon 761 bin lira olan 
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 2020 yılında toplam 2 milyar 182 milyon 381 bin lira ödenek 
tahsisi öngörülmektedir.

Sayın Başkan, değerli üyeler; ulusal güvenliğimizle ilgili bir diğer stratejik kurum olan Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, millî güvenliğin sağlanması amacıyla iç ve dış savunma hareket 
tarzlarına ait esasları kapsayan Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’nin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları 
yürütmektedir. 2018 yıl sonu, bu Millî Güvenlik Siyaset Belgesi tamamlanmıştır aslında. 2018 yılı 
kesin hesap gideri 29 milyon 43 bin lira, 2019 yılı başlangıç ödeneği ise 32 milyon 341 bin lira olan 
Genel Sekreterliğin 2020 yılı için teklif edilen toplam ödenek tutarı 34 milyon 787 bin liradır. 2017 
yılı Sayıştay Raporu’nda yer alan Genel Sekreterlikle ilgili tüm bulguların gereği yerine getirilmiş olup 
2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda herhangi bir bulguya yer verilmemiştir.

Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 
On Birinci Kalkınma Planı’nda, bir yandan farklı kurum, kuruluş, özel sektör, akademi ve STK’lerle 
istişareler yapılmış, diğer yandan analitik bir çalışmayla sektörel önceliklendirme yaklaşımı hayata 
geçirilmiştir.

Türkiye’nin teknolojik dışa bağımlılığının azaltılması ve sanayide yapısal dönüşümün sağlanmasına 
yönelik On Birinci Kalkınma Planı’yla kamu maliyesinde yapılabilecek tasarruflarla kalkınma ve tedbir 
önerileri üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığıyla müştereken 2020-2022 yıllarına ait Yeni Ekonomi 
Programı yayımlanmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı’nda belirlenen temel öncelik ve politikalar çerçevesinde, 2020 Yılı 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ise 4 Kasım 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Son bir yılda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca merkezî kamu idareleri, üniversite, KİT ve üst 
kurullara ait olmak üzere toplam 120 adet stratejik plan değerlendirilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı oldukları İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi (İSEDAK) Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen, ülkemizin İslam 
dünyasına dönük en önemli iktisadi ve ticari projelerinden biridir. Bu kapsamda, 2019 yılında toplam 
22 proje başarıyla uygulanmakta olup 2020 yılı için değerlendirilmek üzere 99 adet yeni proje teklifi 
alınmıştır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2018 yılı kesin hesap gideri 45 milyon 514 bin lira olmuştur. 
Başkanlığın 2019 yılı başlangıç ödeneği 260 milyon 584 bin lira olup, 2020 yılı bütçesi için 9 milyar 
73 milyon 161 bin lira ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutarın yüzde 96,58’i yedek ödenek tertibi için 
kullanılacaktır.

Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun saygıdeğer üyeleri; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 
mevduat sahiplerinin haklarını korumak üzere kurulmuş, zamanla yaşanan ekonomik ve konjonktürel 
gelişmelerle faaliyet alanı genişlemiş ve sorumlulukları artmıştır.

Mevduat sigortacısı kimliğiyle TMSF, mudiyi korumak üzere finansal kuruluşlardan topladığı 
primlerle oluşturduğu rezervle finansal sistemin istikrarının sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. 
Mevduat sigorta limiti eylül sonu itibarıyla 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmış ve böylelikle toplam 
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sigortalı mevduat tutarı, ağustos ayı sonunda 570 milyar lirayken ekim itibarıyla 677 milyar liraya yükselmiştir. TMSF’nin 
hâlihazırda yaklaşık 46 milyar lira mevduat sigortası rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin toplam sigortalı mevduatı karşılama 
oranı yüzde 6,8 olup gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça yüksek bir seviyede bulunmaktadır.

TMSF, banka çözümlemeci kimliğiyle kendisine devredilen 26 bankadan Eylül sonu itibarıyla 23,1 milyar dolar 
tahsilat sağlamış olup, bu tutardan 12,4 milyar dolarını Hazineye ve 1,4 milyar dolarını Merkez Bankasına borç geri 
ödemesi olarak aktarmıştır.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere 5,6 milyar dolar kamu kurumlarına kaynak aktarımı 
gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki süreçte 300 milyon dolar daha tahsilat beklenmekte ve Hazineye 150 milyon dolar ödeme 
yapılması öngörülmektedir.

Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; TMSF’yle ilgili Sayıştay raporunda yer alan bulgular konusuna da çok 
kısaca değinmek istiyorum.

TMSF’yle ilgili Sayıştay’ın 2017 yılı Denetim Raporu’ndaki bulgularının büyük çoğunluğu TMSF ile Sayıştay’ın 
teknik görüş ayrılıklarından ve mevzuatın farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktaydı. 2017 yılı Denetim Raporu’nda 
yer alan 18 adet bulgudan 11 tanesinin yeni raporda bulunmaması, bu iki kurum arasındaki görüş ayrılığının büyük ölçüde 
giderildiğini ve Kurumun işlem ve faaliyetlerinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine aykırı bir durumun olmadığını 
da göstermektedir.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türk ve dünya tarihi açısından büyük önemi haiz arşivlerimize verilen değer 
doğrultusunda Devlet Arşivleri Başkanlığımız faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu çerçevede, internet üzerinden belge görüntüsü sağlama hizmeti kapsamında, araştırmacılar Devlet Arşivlerine 
gelmeden evinden ya da iş yerinden belgelere erişir hâle gelmiştir.

Devlet Arşiv Ağı Projesi’yle kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilmiş belgelerin bir sistem içerisinde saklanacağı 
ve kontrollü bir şekilde erişilebileceği Devlet Arşiv Veri Merkezi Proje çalışmaları 2020 yılından itibaren yürütülecektir.

2018 yılı kesin hesabı bulunmayan Başkanlığın 2019 yılı başlangıç ödeneği 91 milyon 211 bin liradır. 2020 yılında ise 
Başkanlığa 101 milyon 632 bin lira ödenek tahsis edilmesi öngörülmektedir.

Sayın Başkan, değerli üyeler; dünyadaki uluslararası müzecilik ve konservasyon standartlarında müzecilik hizmeti 
verilmesi ile tarihî ve kültürel mirasın korunup yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan Millî Saraylar 
İdaresi Başkanlığı, 2019 yılında Yıldız Şale Köşkü, Kemaleddin Efendi Köşkü, Beykoz Cam Billur Müzesi, Maslak Kasrı 
Mabeyn Limonluk Köşkü, Kasr-ı Hümayun, Çadır Köşkü rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine devam etmektedir. 
2020 yılı ve sonrası için de Topkapı Sarayı Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu, Beykoz Billur ve Cam Müzesi açılışı, Yıldız 
Sarayı Hamidiye Silahhanesi, Yıldız Sarayı Çukursaray, yine, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Ankara Palas ile Maslak 
Kasrı restorasyonları planlanmaktadır.

Millî Saraylar İdaresi Başkanlığının 2018 yıl sonu kesin hesap gideri 22 milyon 600 bin liradır. 2019 yılı başlangıç 
ödeneği 120 milyon 527 bin lira olan Başkanlığa 2020 yılında toplam 157 milyon 398 bin lira ödenek tahsisi öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, Komisyonumuzun çok değerli üyeleri; sözlerime burada son verirken, bugün yapılacak müzakereler 
çerçevesinde tüm katkı ve eleştirileriniz için başta Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız olmak üzere, siz değerli 
üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

2020 yılı bütçesinin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, hepinize saygılarımı sunarım.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz.

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 10.52
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İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 10.55

BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Mersin)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, 25’inci Birleşimin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Değerli arkadaşlar, müzakerelere geçmeden önce birkaç hususu dile getireceğim. 

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

2.-Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın, bugün bütçe görüşmeleri sonunda tüm katılımcıları, basın 
mensuplarını ve personeli yemeğe davet ettiğine ve görüşmelerde ilave süre vermeyeceğine ilişkin 
açıklaması

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Birincisi: Bugünkü bütçe görüşmelerimizden sonra, Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız, ilgili kurumlarımızın yöneticileri, bürokratları, basın mensuplarımız ve tüm Komisyon 
üyelerimizle birlikte akşam bir yemek yemek istiyoruz. Tüm basın mensuplarımız davetlidir, bugüne 
kadar bize katılan, üç haftadan beri bizimle birlikte olan basın mensuplarımız, Komisyon üyelerimiz ve 
yine bize destek veren Bütçe Başkanlığı elemanları da bizlerle birlikte olacaklar. Bu daveti aktarmak 
istedim. 

İkincisi: Değerli arkadaşlar, bugün süre konusunda bir hususu dile getirmek istiyorum. Normalde 
ilave süre veriyordum, bugün ilave süre vermeyeceğim ama arkadaşları süre bitmeden bir dakika önce 
uyaracağım, arkadaşlarımızın konuşmalarını ona göre ayarlamaları gerekir diye düşünüyorum. 

Müzakerelere başlamadan önce -geleneksel olarak yaptığımız- Bakan Yardımcılarından ve 
bürokrat arkadaşlardan kendilerini tanıtmalarını istiyoruz. 

(Bürokratlar kendilerini tanıttı) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum. 

II.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER (Devam)

A)KANUN TEKLİFLERİ (Devam)

1.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)

a)Cumhurbaşkanlığı (Devam)

b)Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (Devam)

c)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Devam)

ç)Diyanet İşleri Başkanlığı (Devam)

d)Devlet Arşivleri Başkanlığı (Devam)

e)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı (Devam)

f)Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Devam)

g)Kalkınma Bakanlığı (Devam)
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ğ)İletişim Başkanlığı (Devam)

h)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (Devam)

ı)Savunma Sanayii Başkanlığı (Devam)

i)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Devam)

j)Yatırım Ofisi Başkanlığı (Devam)

k)Başbakanlık (Devam)

BAŞKAN LÜTFÜ ELVAN - Sayın Şener, buyurun lütfen. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli 
milletvekillerimiz, değerli bürokratlarımız, basın mensuplarımız; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

16 Nisan referandumu sonrasında Türkiye’de sistem değişmiştir. Bu yeni sistem değişikliğine 
dayalı olarak hem yürütme organı hem yasama organı hem de yargı yeniden şekillendirilmiştir; 
fonksiyonları, işlevleri değişikliğe uğramıştır ve bu yeni sistemle birlikte, Cumhurbaşkanı ülkenin tek 
hâkim gücü hâline gelmiştir, erkler ayrılığı ortadan kalkmıştır. 

Şu ana kadar, gördüğümüz kadarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız 53 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarmış, 2.809 Cumhurbaşkanı kararı çıkmış, 25 genelge çıkmış ve büyük bir hukuk külliyatı, artık, 
köşkten, saraydan inşa edilir olmuştur. Bu yapısı itibarıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama 
yetkileri sınırlanmıştır. 

48 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ofisler kurulmuştur 
ama bu ofisler zamanla ofis olma niteliğini kaybetmiş, hepsinde yeni yeni daire başkanlıkları 
oluşturulmuş, kiminde 5, kiminde 7 daire başkanlığının bulunduğu ve sürekli genişleme istidadı gösteren 
bu Cumhurbaşkanlığı ofisleri vasıtasıyla da bakanlıklara paralel ikinci yeni bakanlıklar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu gidişin zapt edilemez bir noktaya geleceği de açıktır. Hatta, bağımsız ve kimsenin 
etkisinde kalmadan denetim yapma fonksiyonlarını yerine getirmesi gereken Sayıştay Başkanlığı bile bu 
sistem karşısında ister istemez bazı noktalarda susmak, bazı noktalarda da anlaşılmaz cümleler kurmak 
zorunda kalmaktadır. En basiti, Sayıştay denetçilerinin bakanlıklarla ilgili denetimlerde bütün personel 
sayılarını vermeye özen göstermelerine rağmen, Cumhurbaşkanlığı ofislerindeki personel sayılarını 
vermekten çekinmiş olmaları bunu ifade etmektedir veya TMSF’nin, Ataşehir’de, Cumhurbaşkanının 
çocukları ve yakınlarıyla bağlantılı bir gayrimenkul devriyle ilgili konuda da anlaşılmaz cümleler 
kurulmuştur Sayıştay raporlarında. Hâlbuki herkesin görevlerini inanarak, bilerek ve kendisinden emin 
bir şekilde yerine getirmesi, birtakım üst otoriteye dayalı olarak sözlerini eğip bükmemesi, gizlememesi 
ve saklamaması gerekmektedir, devlet sorumluluğu bunu gerektirmektedir. 

Diğer taraftan, Diyanet İşleri Başkanlığımıza baktığımızda da elbette söylenmesi gereken sözler 
olduğunu düşünüyorum. Özellikle, ilk memuriyet görevine Diyanet İşleri Başkanlığında başlamış, 
imamlık yapmış bir milletvekili olarak bunu ifade etmek zorundayım diye düşünüyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı siyasetten etkilenmemelidir. Siyaset ve siyasetçiler hevâ ve heveslerine 
uyan politikalara, uygulamalara saparlar. Diyanet bunları veri kabul edip camilerde hutbeleri, vaazları 
bunun etkisi altında düzenlemeye kalktığı zaman her zaman hata eder. Hatta yeri gelir -ve olmuştur 
da- İsrail stratejilerini camilerde savunma noktasına düşebilir. Onun için siyasetin üzerinde olması 
lazım. Siyasette polemikler vardır, hevâ vardır, heves vardır, ihtiraslar vardır, arzın merkezine kendisini 
koyma vardır ama din böyle bir şey değil; din bunun üzerinde, bunun dışında, daha bağımsız, toplumun 
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bütün kesimlerini kucaklayan, hatta tüm dünyaya insani, medeni mesajlar veren bir kurum olmalıdır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bunu geliştirmediği takdirde, oluşturmadığı takdirde her zaman yara alır, leke 
alır, inançlarımıza, dinimize de zarar verir. Bunu bir dost uyarısı olarak görmelerini rica ediyorum.

Doktora tezim Osmanlı vergi sistemiydi, bir yıla yakın Osmanlı arşivlerinde el yazması belgeler 
arasında ömrümü geçirmiştim. O dönemde daha ilkel, tasniflerde hataların olduğu, aradığınız kaynakları 
bulmakta zorluk çektiğiniz bir dönemdi ama daha sonraki her uğrayışımda devlet arşivlerinin daha 
gelişmiş olduğunu görmekten, hem kullanıcılar açısından hem de kaynaklara erişim açısından 
müşahede etmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum ve bu konuda daha yapılacak çok 
şeyin olduğuna da inanıyorum ama gerekenleri yapacağınıza da inancım devam etmektedir.

Değerli arkadaşlar bu Cumhurbaşkanlığı sistemini “Dokunulmaz ve fevkalade güzel bir sistem.” 
gibi takdim etmekten vazgeçelim derim. Neden vazgeçelim? Bir kere, yasama ile Cumhurbaşkanı 
arasındaki ilişkiye bakın, problem var. Yürütmede de problem var yani yürütme erkinin başında 
Cumhurbaşkanı var ama bakanlıkların bir fonksiyonu kalmış değil “Kanunları Cumhurbaşkanı 
yürütür.” diye çıkarıyoruz, rejimi, yürütmeyi topyekûn tek bir kişiye bağlamışız. Bu, sağlıklı bir yapı 
değil. Cumhurbaşkanı yetki devri yapmadığı takdirde bakanların kendi bürokratlarını atama yetkisi 
bile yoktur. Cumhurbaşkanı, hem bütün kurumları, idareyi düzenleme yetkisine sahip hem de aynı 
zamanda bu kurumlarda çalışan tüm personelin atanma şartlarını, görevden alınma şartlarını, terfilerini, 
yetkilerini, sorumluluklarını belirleme yetkisine sahip; eskiden yasaların düzenlediği şeyleri tek 
başına kendisi yapıyor. Bunun büyük mahzurları, sakıncaları var ve tek kişiye bağlı devlet erkinin 
yürütülmesinde, işletilmesinde her zaman problemler olur ve demokratik yapıya da bu uygun değildir. 
Ama yasama ile yürütme arasında -Cumhurbaşkanıyla ilişkiler arasında da- büyük problemler var. Bu 
problemlerin en basiti; artık yürütme denetlenemez hâle gelmiştir. Yürütmeden kastım ağırlıklı olarak 
Sayın Cumhurbaşkanıdır. Ben “Sayın Hükûmet” dediğimde de sadece Cumhurbaşkanını kastederim 
çünkü Hükûmet tek başına Sayın Cumhurbaşkanıdır, bu Hükûmette aslında bakanların yeri yoktur; 
bu ifadeyi Sayın Cumhurbaşkanı Meclis konuşmasında da zaten ifade etmiştir ve doğru söylemiştir. 
Yani böyle bir yapıda diğer taraftan da Meclisin bu Hükûmeti denetleme yetkisi yoktur, yazılı soru 
önergelerine bile cevap gelmiyor -eski- sözlü soru önergeleri kalktı. Eskiden Hükûmet kurulduğu zaman 
Meclisten güvenoyu alırdı, şimdi Meclise, güvenoyuna başvurmadan kurulan bir Hükûmet var. Eskiden 
bakanları ve Hükûmeti Meclis gensoruyla düşürebilirdi, şimdi hiçbir bakanı ve Hükûmeti Meclisin 
düşürme yetkisi yoktur ve fiilen de Hükûmet denetlenemiyor, soruşturulamıyor suç işlese dahi. Hatta 
şunu söyleyeyim: Bizim şu yeni anayasal sistemimizde Türkiye’yi kuzeyle, güneyle, doğuyla, batıyla, 
dört bir tarafla dünyaya savaşa soksa Hükûmet ve her gün her mahalleye yüzlerce şehit cenazesi gelse 
bu Hükûmeti değiştirecek bir mekanizma yoktur sistemin içerisinde. Böyle bir şey olmaz.

Diğer taraftan, yasama yetkisi Meclise ait bir yetkidir ve hiçbir çağdaş demokraside yasama 
yetkisi konusunda Meclisin şeriki yoktur, ortağı yoktur ama şimdi Cumhurbaşkanımız yasama yetkisi 
konusunda Meclisin ortağıdır. Demin söyledim, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yasa yetkisine denk 
bir metin bu aslında ve eskiden bütün idarenin düzenlemesini kanunla yapardık, Anayasa “Kanunla 
yapılır.” diyordu, şimdi de diyor ki: “Hayır, bu, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılır.” 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Halk sistemi değiştirdi.

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sistemi değiştirdik ama bu şuna benziyor: Değerli arkadaşlar, 
muhtarı seçiyorsun, muhtara “Bütün yetkilerini kendin belirle.” diyorsun. Yani bütün muhtarlarımız 
değerlidir, örnek olsun diye söylüyorum. Muhtarın biri de çıkıyor, diyor ki: “Köyün bütün yumurtaları 
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bana aittir.” Olmadı, arkasından iki gün sonra: “Bütün tavukları bana, muhtarlığa aittir.” Üç gün sonra: 
“Bütün büyükbaş hayvanları bana aittir.” Sonunda da diyor ki: “Köyde ne kadar menkul, gayrimenkul 
varsa hepsi muhtarlığın malıdır.” ilan ediyor. Bu sistem böyle bir sistem. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – O kadar da değil.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Cumhurbaşkanına kendisiyle ilgili idarenin bütün yetkilerini 

verdiğiniz zaman yeni tüzel kişilik kuruyor, yeni bakanlık kuruluyor, personeli yeniden düzenliyor, 
personelin bütün hukukunu, atanmasını, bilmem nesini belirliyor. Bu kadar çok yetkiyle birlikte “Sayın 
Cumhurbaşkanım, bütün yetkilerini de kendin belirle.” diye yetkiler vermişsiniz Cumhurbaşkanına. 
Bakın “Temel haklarla ilgili kısmın birinci, ikinci, dördüncü bölümlerinde Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarılamaz.” diyoruz, zaten bu konuda kanun çıkarmanın da sınırları vardır ama üçüncü 
bölümü atlamışız. Niye? “Üçüncü bölüm hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir.” 
demek istiyoruz. Bu ne anlama geliyor? Ekonomik haklar var orada, mülkiyet hakkı var. Bakın, 
kanunla yapılması gereken bir konuda Cumhurbaşkanına yetki vermişiz. Ben vermedim tabii, ben 
“hayır” kampanyasının içindeydim, 20’den fazla ili dolaştım “Buna ‘hayır’ verin.” dedim. “Bu kadar 
çok yetki eğer bir akıllıya verirseniz delirtirsiniz, bir deliye verirseniz zırdeli yaparsanız.” diye de bu 
kampanyalarda söylemişimdir. Bütün kıyıların kullanım haklarını Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenleme yetkisi var ya, Hatay’dan Artvin’e kadar bütün kıyıların kullanımı, mülkiyetle ilgili haklar. 
Bu doğrudan doğruya yasamadır arkadaşlar, yasama yetkisidir. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkan, cümlesini geri alması lazım. “Zırdeli” diye bir kavramı 
kullanması doğru değil. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Kampanyalarda söylediğimi söyledim arkadaş, üslubuyla 
söyledim, hangi lafın nerede söylendiğine bakılır; sen dinlememişsin. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Ama kayıtlara geçti, doğru bir cümle değil o.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Ya, girme araya, vakit de yok biliyorsun. 
KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Ya, teşbihte hata olur mu?
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Değerli arkadaşlar, bu kadar yetki kimseye verilmez; evliyaya 

versen evliyayı azdırırsın yani bu olmaz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(Oturum Başkanlığına Kâtip Şirin Ünal geçti)
OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Şener, ilave süre veriyorum, tamamlayalım lütfen. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Yargı: Hâkimler ve Savcılar Kurulunun –“Yüksek” kısmı 

kalktı- 6 üyesini Cumhurbaşkanı doğrudan atıyor, Meclisteki üyeleri de dolaylı olarak belirleme gücüne 
sahip. 

SALİH CORA (Trabzon) – Değil. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Evet, evet öyle.
SALİH CORA (Trabzon) – Sayısal çoğunluğu yetmiyor, uzlaşma araması lazım Sayın Bakan. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Yetiyor, yetiyor. O Anayasa değişikliğini yaparken Meclisteki 

sayısal çoğunluğunuz yetiyordu, ona göre hepsi belirlenmiştir. Şimdi bu dengelere göre “Tam 
yetmiyor.” diyorsun da Meclisteki atamalardan 1’ini de diğer 6 demir leblebi gibi demir leblebi atama 
yaptığınız zaman çoğunluğa geçiyorsunuz ya. Osmanlı’da bile padişahın yargı mensuplarına, kadılara 
karışma yetkisi yoktu, karışmazdı padişah. Bütün yetki şeyhülislamdaydı ama “Şeyhülislamı padişah 
atamıyor mu?” diyeceksiniz; hayır, Rumeli kazaskerlerinden birini atamak zorundaydı, onda da iki 
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üç alternatiften başka alternatifi yoktu, kendisinin atamadığı kazaskerlerden birini şeyhülislam olarak 
atamak zorundaydı. Yani yargı üzerinde Osmanlı padişahından daha fazla yetkili bir Cumhurbaşkanlığı 
sistemi olmaz değerli arkadaşlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yani Osmanlı’yı mı istiyorsunuz?

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Tarihimizin güzel taraflarına sahip çıkarız, biliyorsunuz. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. 

Sayın Kalaycı, buyurun. 

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli 
bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti yaklaşık on yedi aydır Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle 
yönetilmektedir. Yeni sistemin ülke yönetiminde sağladığı faydalar, millî bekamız ve geleceğimiz 
açısından önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılmaktadır. Samimi olarak bir kanaatimi burada 
paylaşmak istiyorum. Sisteme yönelik eleştiriler, genel olarak, parlamenter sistem bakış açısıyla 
yapılan değerlendirmelerden kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, samimi ve iyi niyetli olmayan, 
boş ve dayanaksız eleştiriler de yapılmaktadır. Cumhurbaşkanının partili olması ve tarafsızlığı sıkça 
dile getirilmektedir. Cumhurbaşkanının partili olması icraatlarında ve hizmetlerinde toplumun tüm 
kesimlerine eşit davranmasına engel değildir. Tarafsız olmak, partisiz olmak değil, seçmenin bütününe 
hizmet etmek anlamındadır. Hepimiz biliyoruz ki eski sistemde cumhurbaşkanlarının tarafsızlığı parti 
üyeliğinin kâğıt üzerinde sona ermesinden ibaret kalmıştır. Yine, eski sistemde Başbakan partilidir ve 
aynı zamanda icraatın başındadır. 

Meclisin etkisizleştirildiği iddialarının aksine; Türkiye Büyük Millet Meclisi eskisine göre daha 
da güçlendirilmiştir. Meclise, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin çoğunluğunu oluşturan 7 üyeyi 
nitelikli çoğunlukla seçme yetkisi verilmiştir. Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk yüklenerek Meclise 
hesap verebilir hâle getirilmiştir. Meclisin bütçe yetkisinin devri asla söz konusu değildir. Nitekim, 
Meclis olarak şu anda 2020 yılı bütçesini görüşüyoruz. Bütçe kanununun ve geçici bütçe kanununun 
Meclis tarafından çıkarılamaması hâlinde devlet işlerinin durmaması amacıyla yeni bütçe kanunu kabul 
edilinceye kadar yine Meclisten geçen bir önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranına göre 
artırılarak uygulanması öngörülmektedir. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanına bütçe kanunu çıkarma gibi 
bir yetki verilmemektedir.

Cumhurbaşkanı hem yasama hem de yargı denetimine tabi kılınmıştır. Yürütme, güvenoyunu 
bizzat milletten aldığından, doğal olarak güvenoyu, sözlü soru ve gensoru mekanizması kalkmıştır. 
Yürütme yetkisinin tek kişiye verilmesi ve Cumhurbaşkanının yürütme alanıyla ilgili kararname 
çıkarması başkanlık uygulamasının rutinlerindendir. Unutulmamalı ki Sayın Cumhurbaşkanımız 
milletimizin yüzde 52’sinin oyuyla seçilmiştir yani arkasında millî irade vardır. Cumhurbaşkanı 
yürütme alanından sorumlu olmak üzere halk tarafından doğrudan seçildiğinden, yürütme alanında 
atama ve yapısal düzenlemeler yapma gibi yetkilere sahip olması gerekir. Kararname yetkisi de iddia 
edildiği gibi sınırsız ve yasama yetkisini ihlal eden bir yetki değildir. 

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin bütün unsurlarıyla sağlıklı bir zemine oturmasını, kurum 
ve kurallarının hızla inşasını önemli görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçilmesiyle 
başlayan kamudaki yeniden yapılanma süreci 2019 yılında da devam etmiştir. Yeni hükûmet sisteminin 
temelini oluşturan insan merkezli bir yaklaşımla ekonomik ve sosyal refahın artırılması, hukuk devleti, 
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demokratikleşme ve iyi yönetişim ilkelerinin devlet tarafından güçlü bir şekilde sahiplenilmesi, 
bütüncül bir stratejiyle ortak hedeflere ulaşmak için gerekli adımların atılması ve büyük bir atılımı 
gerçekleştirmek için temel alanlardaki yapısal sorunlara yönelik tedbirlerin hızla alınması önem arz 
etmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçişle birlikte adalet ve hukuk alanında önemli bir reform 
olan Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlanmış ve uygulamaya geçiriliyor olması memnuniyet 
vericidir. 

Kamuda etkili bir idare ve iş bölümüyle kaynak israfı önlenmeli, devletten başlayarak tüm toplumda 
tasarruf bilincinin oluşturulması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Stratejik yönetimin uygulama 
etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar 
yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. İdare bütçelerinin üst politika 
belgeleri ve stratejik planlarla bağlantısının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin performansını 
gösteren belgelere dönüştürülmesini teminen program bütçeye geçiş sürecinin başlaması önemli bir 
gelişmedir. Bütçeden yapılan harcamalara ilişkin bilgilere vatandaşların erişebilmesi ve verilerin açık 
ve anlaşılır olması bütçe okuryazarlığının ülkemizde geliştirilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu 
kapsamda, bütçe ve harcama verilerinin yer aldığı bütüncül ve kullanıcı dostu bir formatta geliştirilecek 
internet portalına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Kamu hizmetlerinin kullanıcı talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak değer üretecek şekilde tasarlanması, 
elektronik ortamda sunulması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmaları destekliyoruz. Kurumsal 
bilişim stratejilerinin hazırlanması, e-devlet kurumsal mimarisinin oluşturulması, kurumsal olgunluk 
ve insan kaynağı yetkinlik modelleri geliştirilmesi, kamu bulut bilişim altyapısıyla ulusal coğrafi bilgi 
sistemi altlığı oluşturulması ihtiyacı da giderilmelidir. Kamu bilgi sistemlerinde açık kaynak kodlu 
yazılım kullanımı yaygınlaşmakla birlikte lisanslı ürün kullanımından kaynaklanan maliyetlerin 
ve güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla yaygınlaşma sürecinin ilave tedbirlerle hızlandırılması 
gerekmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, yönetim sisteminin kalitesi kadar sistemi işletecek olan insan 
gücü kalitesi de önemlidir. Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve 
daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulmalıdır.

On Birinci Kalkınma Planı’nda da vurgulandığı gibi ehliyet ve liyakat esaslı bir yaklaşımla 
memleketimizin tüm nitelikli insan gücünden etkin ve verimli şekilde yararlanılmasını mümkün kılan 
bir personel rejimi inşa edilmeli ve uygulama sergilenmelidir. Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde 
aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve 
sosyal haklar yönünden birçok farklılık bulunmaktadır. Bu durum, Anayasa’yla güvence altına alınan 
eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gibi, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz 
etkilemektedir. Kamuda ücret adaletini sağlayacak, statü ve istihdam karmaşasını önleyecek; işe 
girişte, ilerleme ve yükselmede objektifliği, liyakati esas alacak bir personel rejimi hızla uygulamaya 
konulmalıdır. Kamuda güvencesiz, sözleşmeli, geçici, vekil, fahri, ücretli ve kısmi zamanlı personel 
çalıştırılması da son bulmalıdır. Kamu çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüme 
kavuşturulmalı, ek göstergelerdeki adaletsizlikler giderilmelidir. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bakınız, size bağlı Diyanet teşkilatında kadrolu, sözleşmeli, 
vekil, fahri, geçici gibi çeşit çeşit statüler bulunmaktadır. Vazifeleri aynı olmakla birlikte, aldıkları 
maaş, hakları ve imkânları farklıdır. Aynı görevlerde aynı işi yapan çalışanlar arasında ayrımcılık 
yapılması Diyanet teşkilatına yakışmamaktadır. Her şeyden önce kul hakkı söz konusu olup bu hususa 
öncelikle ve özellikle Diyanet teşkilatında hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Vekil ve geçici 
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statüde çalıştırılan kardeşlerimiz KPSS ve ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yeterlilik 
sınavlarını ve her sene müftülüklerce yapılan mülakatları hakkıyla geçerek vazifelerini yapan donanımlı 
insanlardır, Kur’an ve din gönüllüleridir. Diyanet İşleri Başkanlığında vekil ve geçici statüde çalışan 
imam-hatip veya müezzin kayyumlar ile vekil ve fahri olarak çalışan öğreticiler kadroya alınmalıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, yine, bakınız, size bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığında 1987 
yılında 105 kişi olarak göreve başlayan Arşiv uzman yardımcılarından bugün itibarıyla kurumda kalan 
29 kişi hem otuz iki yıllık bir mağduriyetin sonlandırılması hem de bir hakkın teslimi adına Devlet 
Arşivleri Başkanlığının yeni yapısında ihdas edilen Arşiv uzmanlığı kadrosuna atanmayı bekliyor. 
Kamu Denetçiliği Kurumunun haklarında vermiş olduğu Arşiv uzmanlığı kadrosuna sözlü/yazılı sınava 
girmeden atanması yönünde gerekli işlemlerin yapılmasına dair kararının uygulanmasını bekliyorlar. 
Bu mağduriyet giderilmelidir, Kamu Denetçiliği Kurumu kararı uygulanmalıdır. Her şeyden önce 
Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarına Cumhurbaşkanlığı itibar etmezse başkalarının da itibar etmesini 
bekleyemeyiz.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, basın ve yayın kuruluşlarımızın yaşadığı sorunların çözümlenmesi 
demokrasimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanda kapsamlı bir değişime, yenilenmeye 
ihtiyaç bulunmaktadır. Türk basını gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini 
düzenleyen bir yasaya ihtiyaç duymaktadır. Bu yasa teknolojik gelişmeler ve internet haberciliği de 
göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır. Yaygın bölgesel ve yerel yayın 
yapan televizyon kanalları büyük bir borç yükü altında kalmıştır. Bu kuruluşlar desteklenmelidir. 
Ayrıca, RTÜK yasası günümüz koşullarına göre yeniden ele alınmalıdır. Basın kuruluşlarına kamu ve 
özel bankalar ile Hazine, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları aracılığıyla uygun koşullarda kredi desteği 
verilmelidir. Basın sektöründe vergi ve sigorta primlerinde indirim yapılmalıdır. Özellikle reklamlar 
ile resmî ilanlara uygulanan katma değer vergisi düşürülmeli, gazete kâğıdı, gazete mürekkebi ve kalıp 
gibi ürünlerin gümrük vergilerinde kolaylık sağlanmalıdır. İcra ilanlarının gazetelerde yayımlanması 
uygulaması kaldırılmamalıdır. Gazetecilerin yıpranma hakkından yararlanabilmeleri ancak basın kartı 
sahibi olmalarıyla mümkündür. Basın Kartı Komisyonu toplanarak daha fazla mağduriyetin önüne 
geçilmelidir. Yerel medyanın reklam pastasından aldıkları pay çok sınırlıdır, kamu reklamlarından yerel 
medyaya pay verilmesi yönünde bir düzenleme yapılmalıdır. Anadolu medyasının ciddi, basın ahlakına 
sahip, tarafsızlık ilkesine bağlı ve objektif bir yayın organı olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 
özel destek programları uygulamaya konulmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, güçlü ve caydırıcı bir savunma sisteminin sürdürülebilir 
kılınması, fiziki, teknolojik ve beşerî kapasitenin güçlendirilmesine yönelik gelecek planlamasının 
sağlıklı bir şekilde yapılması zorunludur. İçinde bulunduğumuz coğrafya ve İslam dünyasına yönelik 
oynanan küresel oyunlar Silahlı Kuvvetlerimizin hiçbir zaman zafiyet göstermeden kendisinden 
beklenen görevi yapacak şekilde hazır olmasını gerekli kılmaktadır. Savunma sanayisindeki gelişmelerin 
yakinen takip edilmesi ve Silahlı Kuvvetlerimize robot ve akıllı silah, mühimmat dâhil, yeni teknolojik 
imkânların sağlanması özel önem arz etmektedir.

(Oturum Başkanlığına Başkan Lütfi Elvan geçti)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen toparlayalım efendim.

Buyurun. 

MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Zira, tüm imkânlara sahip ve dünyanın sayılı, NATO’nun 2’nci 
güçlü ordusu olmamıza rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin temininde güçlük çekilen silah ve mühimmat 
ile yetişmiş personel sıkıntısını zaman zaman yaşadığını biliyoruz. Nitekim, F-35 uçaklarının temini 
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ve S-400 hava savunma sisteminin tedariki konusunda yaşananlar ortadadır. Türkiye ihtiyaç duyduğu 
silahları üretene kadar tek tedarikçi ve belirleyici konumunu muhafaza etmek isteyen ülkelerin 
tahakkümünden kurtulmak zorundadır.

Son olarak Konya’yla ilgili kısa bir bilgi paylaşacağım. Konya’nın bir savunma sanayi üssü olması 
açısından önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Konya, savunma ve havacılık sektöründe ihracatını 
2018 yılında yüzde 30 artırarak 50 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. Savunma ve havacılıkta Konya en 
fazla ihracat yapan iller arasında 5’inci, en fazla ihracat artışı yapan iller arasında 2’nci durumdadır. Yeni 
yapılan ASELSAN Silah Sistemleri tesisiyle Konya savunma alanında önemli bir ivme yakalamıştır. 
Bu vesileyle, bu önemli tesisin Konya’ya yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği 
geçen herkese, özellikle ASELSAN’a ve Konyalı sanayicilerimize teşekkür ediyorum.

Konya’nın savunma alanında itici gücü olan Beyşehir, Huğlu ve Üzümlü bölgesinin potansiyeli 
çok önemli olup bu bölge, dünya markası av tüfeği üretimini ihmal etmeden çok kolay ve hızlı bir 
şekilde savunma sanayisine entegre olabilecek durumda olup MPT-76 ve MPT-55 üretimiyle entegre 
olmaya başlaması da sevindiricidir. Buradaki potansiyelin daha fazla değerlendirilmesini bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bütçelerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ve 
başarılarınızın devamını temenni ediyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kalaycı.

Sayın Yılmaz, buyurun lütfen. 

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım ve değerli Cumhurbaşkanlığı bürokratları hepinizi saygıyla 
selamlıyorum ve bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. 

Anayasa’mızın 104’üncü maddesinde “Belirlenen hususlar konusunda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle düzenleme yapılamaz.” deniliyor fakat bugün geldiğimiz nokta itibarıyla, bir yıllık süre 
içerisinde, gelinen noktada, görüyoruz ki bu sınır açık ve net değil. Kanunla düzenlenmesi gereken 
birçok konuda, Mecliste şu ana kadar geçirdiğimiz yasalarda da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenleme yapılması için Cumhurbaşkanına yetkiler verildiğini gördük veyahut Cumhurbaşkanı bu 
düzenleme yapılmadan da uygun gördüğü yerde ve noktada bu tür düzenlemeleri yapıyor.

SALİH CORA (Trabzon) – Kanuna aykırı olmaması koşuluyla yapılıyor.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) - Mustafa Bey’in söylediğinden hareketle, ister samimi olarak 
parlamenter sistemden hareketle yaptığım eleştiri olarak kabul edin, ister ön yargılı olarak yaptığım bir 
ön kabul olarak kabul edin, benim şu andaki samimi duygum, düşüncem şu: Cumhurbaşkanlığı sistemi 
tıkandı ve tıkanmaya da mahkûm.

SALİH CORA (Trabzon) – Hiç alakası yok.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) - Bu sistemin özü, esası, geçmişte parlamenter sistemde yaşanan 
birtakım sıkıntılardan hareketle hızlı karar alınamamasıydı ve dolayısıyla da Cumhurbaşkanlığı 
sisteminde kararlar hızlı alınacaktı. Gerçekten de çok hızlı karar alınıyor fakat kararların yanlış alınma 
ihtimali son derece yüksek ve yanlış kararlar alınıyor. Dolayısıyla, birbiriyle çelişen bu iki amaç bu 
sistemi belli bir noktada tıkanmaya götürecek. Bunun süresini kestirmek o kadar kolay değil ama son 
tahlilde biz herhangi bir değişiklik yapsak da yapmasak da bu sistem kendi kendini sonlandıracak diye 
düşünüyorum. Ama bizim açımızdan önemli olan husus, bu sonlandırmanın maliyetinin erken olmazsa 
çok çok yüksek olacağı ve dolayısıyla, toplum üzerine önemli bir maliyet getireceği konusu. 
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Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, sunumunuzda ortaya koyduğunuz bası hususlar var. Buradan 
söylenmesi gereken, örneğin, Dijital Dönüşüm Ofisi, Ulusal Veri Sözlüğü, Tek Durak Hizmet Noktaları 
Projesi ve onunla ilgili olarak KamuNet’te yapılan birtakım düzenlemeler, bunları ben şahsen takdirle 
karşılıyorum. İster Cumhurbaşkanlığı sistemi olsun isterse parlamenter sistem olsun vatandaşlarımızın 
yaşantılarını kolaylaştırmak, işleri hızlandırmak, verimliliği artırmak açısından hangi sistem olursa 
olsun bunların yapılması gerekiyor. Geldiğimiz noktadaki teknolojik uygulamalar da zaten buna 
izin veriyor. Dolayısıyla, doğru bir adım ve dolayısıyla da bunların yapılmasını, daha da ileriye 
götürülmesini destekliyoruz. 

Buradan hareketle sormak istediğim bir iki sual var, soru var. Diyorsunuz ki: “Kütüphanede 2 
milyona yakın basılı, 43 bine yakın elektronik kitap, muhtelif yazılı ve elektronik süreli yayınlar ile 46 
adet veri tabanı kullanıma sunulacaktır.” Bu 2 milyona yakın basılı kitap cumhuriyetten bu tarafa gelen 
Cumhurbaşkanlığının uhdesinde olan böyle bir kütüphane mi var, yoksa Millî Kütüphanedeki kitap mı 
bu, İstanbul’daki kütüphanelerde mi? Bu kitap stoku şu anda nerede, yoksa satın alınıp 2 milyona mı 
çıkarılacak? Yani buradan bu çok net anlaşılmıyor. 

Diğer bir husus, işsizlikle ilgili olarak “Tüm üniversitelerin 1’inci sınıflarında bir saatlik zorunlu 
ders olarak kariyer dersi müfredatı hazırlanmış ve bu, üniversite yönetimine sunulmuştur.” diyorsunuz. 
İleride “Yükseköğrenim sisteminin iş gücü piyasası performansını ve mezun takibini değerlendirmek 
amacıyla YÖK ve SGK’den temin edilen çalışan bilgileri 3,5 milyonu aşkın mezun verileriyle 
eşleştirilerek Üni-Veri Projesi tamamlanmıştır.” diyorsunuz. Yani buradaki amaç ne? İşsizliği bu 
veriyle nasıl önleyeceksiniz? Üniversitedeki bu kariyer planlama merkezleri ne iş yapacaklar da işsizlik 
azalacak? Yani burada açık ve net bir şey ortaya çıkmıyor açıkça söylemek gerekirse. Eğer bu konuda 
da aydınlatıcı bir bilgi verirseniz memnun olurum. 

Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığının Sayıştay raporundan 
gördüğümüz kadarıyla Diyanet İşleri Başkanlığına yılın başında 6,2 milyar ödenek tahsis ediliyor, yıl 
sonunda toplam ödeneği 3,5 milyar deniliyor, yılın sonunda tekrar 6,6 milyar, dolayısıyla 3 milyar 
TL’nin üzerinde bir ödenek aşımı var. Yani acaba bu, baştan planlanamaz mıydı? Dolayısıyla, baştan bu 
ödenek niye verilmedi ve hangi zaruretle bu ödenek aşımı ortaya çıktı? Bunun da açıklanması gerekiyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili olarak Abdüllatif Bey’in söylediği temennilere ve eleştirilere 
ben de katılıyorum. Bugün itibarıyla etrafımızdan duyuyoruz, maalesef, hutbelerin içeriği konusunda 
insanlarda, toplumun belli bir kesiminde rahatsızlık oluşturan durum var. Dolayısıyla, ibadet eden 
insanların belli bir kesimi cemaatle namaza katılmaktan geri duruyorlar ve cuma namazına da 
gitmiyorlar. Dolayısıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu konuyu dikkate alması gerekir diye 
düşünüyorum. 

Bunun dışında, savunma sanayisiyle ilgili olarak bizim ülkemizde bugün ekonomimizin geldiği 
nokta itibarıyla kaliteli, yetişmiş insan gücümüz var ve özellikle makine sanayimiz son derece güçlü ve 
Türk makine sanayisinin imal ettiği makineler yurt dışında her ülkenin imalatıyla rekabet edebilecek 
güçte ve ediyor. Yalnız, sıkıntı şu ki Türk makine imalat sanayisi malzeme bulmakta sıkıntı çekiyor. 
Dolayısıyla, savunma sanayisi de bunun dışında değil. Dolayısıyla, bizim ne yapıp edip ileride herhangi 
bir ambargoyla vesaireyle karşılaştığımızda o sıkıntıya düşmemek için özellikle savunma sanayisinin 
ihtiyaç duyduğu ara malı ve ham maddeyi, malzemeyi Türkiye’de üretecek yön ve yöntemleri 
araştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu, son derece önemli.

Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, 2018 yılında –siz de buradaki sunumunuzda söylediniz- 
yurt dışı satış gelirleri 2,1 milyar dolar fakat aynı belgenin içerisinde ithalat da 2,4 milyar dolar. Bunu 
şöyle mi anlamalıyım: 2,1 milyar dolarlık dış geliri elde edebilmek için, ihracatı yapabilmek için, satışı 
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yapabilmek için üretilen malların girdisi olarak bu kadar ithalat yaptık. Dolayısıyla, yaptığımız ithalatla 
malı ürettik, sattık -2,4 ödedik- 2,1 kazandık mı diyeyim yoksa bu ilave olarak, bir taraftan yurt dışı 
ham maddeyle bunları ürettik, 2,1 milyar kazandık ama bunun dışında da ordunun ihtiyacı vesairesi için 
de ilave ithalat mı yaptık, böyle mi anlamalıyım?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Cevap vereceğim efendim, cevap 
vereceğim. 

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Evet.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’yla ilgili söyledikleriniz maalesef benim nezdimde pek kabul 
bulmadı ve bu raporu okuyanların nezdinde de kabul bulacağını düşünmüyorum açıkça söylemek 
gerekirse.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’yla ilgili Sayıştay raporunda çok çok çok önemli bulgular var. Sizin 
de raporunuzda söylediğiniz şu: “18 adet bulgudan 11 tanesinin yeni raporda bulunmaması bu iki kurum 
arasındaki görüş ayrılığının büyük ölçüde giderildiğini ve Kurumun işlem ve faaliyetlerinde şeffaflık 
ve hesap verilebilirlik ilkelerine aykırı bir durumun olmadığını da göstermektedir.” Yani buna katılmak 
mümkün değil. Açık ve net olarak Sayıştay raporunda şu söyleniyor, 2018 yılı için... Gerçekten de çok 
karmaşık, karmaşık demeyeyim, son derece anlaşılabilir ama maalesef, herhâlde birtakım ilişkilerden 
dolayı kurum kendi üzerinde baskı hissetmiş ve dolayısıyla da yapılması gerekenleri yapmamış diye 
düşünüyorum. Sonuçta Sayıştay raporunun geldiği nokta şu, diyor ki: “Yukarıdaki açıklanan mevzuata 
aykırı olduğu tespit edilen işlemler nedeniyle fon alacağının teminatını oluşturan hak ve varlıklar risk 
altına sokulmuş ve 5411 sayılı Kanun ve bu Kanun gereğince yürürlük kazanmış mevzuata aykırı 
tasarrufta bulunmak suretiyle kurum zarara uğratılmıştır.” Bu sadece tek bir maddenin şeyiydi, diğer 
maddeler sonucunda da denetçilerin vardıkları nokta bu. Dolayısıyla bu Sayıştay raporunda, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu’yla ilgili ve dolayısıyla onların kayyumluk görevlerinden gelen ve o kayyumluk 
görevi çerçevesinde el konulan veya onlara devredilen ekonomik “entity”ler üzerindeki tasarrufun son 
derece yanlış olduğunu düşünüyorum ve bu, kuruma da zarar veriyor. Dolayısıyla, hem kurumun hem 
de Sayıştayın elini lütfen gevşetin ve buna zarar verenlerin üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Tekrar bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz.

Sayın Paylan, buyurun lütfen.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli bürokratlar, önceki dönem Maliye 
Bakanımız, basının değerli emekçileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bir ayı aşkın süredir bütçeyi görüşüyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yüzlerce saat çalıştık siz geldikten sonra. Pek çok bakanlıkla 
ilgili milletin temsilcilerinin önerileri oldu, önergelerimiz oldu. Uzlaşmak istedik önergelerimiz 
konusunda ama Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, o kadar muhteşem bir bütçe hazırlamışsınız ki, o 
kadar adaletli, vicdanlı bir bütçe hazırlamışsınız ki milletin temsilcileri bir virgül bile değiştirmeye 
gerek duymadılar. Bir virgül diyorum bakın, bir virgül bile değiştirmeye gerek duymadılar.
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Bakın arkadaşlar, şimdi, bu bütçede emeklilikte yaşa takılanların sorunları yok. Sonuç olarak 
bütçeler toplumsal talepleri yansıtırlar. Bu bütçede Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlu milyonlarca 
gencimizin sorunları yok, evlerine –biliyorsunuz- hacizler gidiyor gençlerimizin. Mesela yüz binlerce 
öğretmen atama bekliyor arkadaşlar, yüz binlerce öğretmen. O yüz binlerce öğretmenin atamasıyla 
ilgili herhangi bir ödenek bu bütçede yok. 

Yerelin talepleri yok. Dün, pek çok milletvekilimiz Ulaştırma Bakanına dediler ki: “Benim köprüye 
ihtiyacım var.” “Benim yola ihtiyacım var.” İktidar partisi, AKP milletvekilleri dâhil, bu bütçede o 
talepler yok. Oysa, meclisler bu bütçeleri görüşürken kendi yerelinin taleplerini de yansıtırlar. 

Biliyorsunuz, ABD’de, Kongrede bütçe geçirilmesi için senatörler taleplerde bulunurlar, derler 
ki: “Benim yola ihtiyacım var, köprüye ihtiyacım var, hastaneye, okula ihtiyacım var. Eğer bu talepleri 
bütçeye yansıtırsan ben senin bütçeni onaylarım.” Öyle değil mi? Çünkü denge denetleme bunu 
gerektirir, güçler arasında eğer bir denge varsa bunu gerektirir ama hiçbir milletvekilimiz hiçbir talebini 
bu bütçeye yansıtamadı. 

Bakın, burada sivil toplum kuruluşları yok Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Yani “sivil toplum” 
dediğimiz sendikaların, meslek örgütlerinin talepleri burada yansımadı çünkü bütçe görüşülen salona 
onlar alınmadılar, onları dinleyemedik. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakın, aynı zamanda siz konuşurken burada 30 tane kamera 
vardı, siz sustunuz, 30 tane kamera dışarı çıktı. 

Ben millete nasıl ulaşmaya çalışıyorum? İşte, bu ithal cihazla, iPhone’la, ithal bir sistem Periscope 
ve Twitter üzerinden ulaşmaya çalışıyorum. 

Niye bunlar ithal biliyor musunuz? Niye biz iPhone yapamıyoruz? Niye Periscope’umuz yok? 
Neden Twitter’ı biz üretemedik? Neden WhatsApp üzerinden haberleşiyoruz biliyor musunuz? İşte, 
bu antidemokratik düzen yüzünden. Neden bunlar Amerika’da çıkıyor da bizde çıkmıyor? Çünkü 
orada demokrasi, herkes fikrini ifade edebiliyor, beyin göçü oraya doğru oluyor, Silicon Valley’e 
doğru oluyor, MIT’ye doğru oluyor ama bizde, ben burada vatandaşa fikrimi ulaştıramadığım için, 
yarattığınız sistem üzerine…

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Kaynakları teröre aktardığımız için olabilir 
mi?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Her şeyi teröre bağlayın, tamam!

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, işte, ben ithal sistemlerle 
vatandaşa ulaşmaya çalışıyorum. İşte, siz konuşunca… 

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Ne alakası var?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Zaten siz her gün konuşuyorsunuz, her gün Cumhurbaşkanı… 
Televizyonu açıyoruz Erdoğan, kapatıyoruz Erdoğan…

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Yahu, sen burada her gün konuştun, her gün konuştun! 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – …biz yokuz. 

Ama ne zaman konuşacağız? Mecliste milletin temsilcileri olarak burada konuşacağız. 1990’lı 
yıllarda bile…

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Sen de her gün konuştun, basın buradayken de konuştun. Yani terör…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya bir dakika arkadaşlar…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Güneş…
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ben gençtim arkadaşlar, 1990’lı yıllarda ben bütün Meclis 
tartışmalarını izlerdim. Yani bütün partilerin görüşleri yansırdı. 

Akşam televizyonu açıyoruz, bir tek bakan konuşuyor, “Bakan şöyle dedi, Bakan böyle dedi.” 
bitti. Başka bir şey yok. Çünkü niye? Oradaki editörler yalnızca böyle yapabiliyorlar, muhalefetin 
sesini eğer oraya yansıtırlarsa, o editörler o görevlerde kalamıyorlar. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan, izliyorum bakın canlı sizi.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Eyvallah, sağ olun. 

Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Güçlü Meclis” dediniz, maalesef, Meclisimiz güçlü 
filan değil. Bakın, Meclisimiz bu durumda. Bakın, Meclisin vekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 
bu durumdalar, şu fotoğraftaki durumdalar. İstiklal Caddesi’nde kongremiz için bir bildiri dağıtmak 
istedik, etrafımızı güvenlik güçleri sarmış. 

Ben size açılışta da bunu sormuştum “Niye böyle yaptınız?” demiştim Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, verdiğiniz cevap şu: “HDP milletvekillerinin bildiri dağıtımı sırasında alınan güvenlik 
tedbirleri, çevrede bulunan kalabalıktan milletvekillerine gelebilecek olası bir saldırıyı önlemek 
içindir.” Allah, Allah! 

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Çok teşekkür ediyoruz ya, gerçekten!

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yani düşünebiliyor musunuz milletvekilleri böyle yürüyor, 
etrafımızda yüzlerce kalkanlı Çevik Kuvvet var, ben bildiri dağıtmak istiyorum ve diyorsunuz ki 
“Alınan tedbir kısıtlayıcı ve hak kullanımını engelleyici bir mahiyet taşımamaktadır.”

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sizi korumak istemişler. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ben bildiri dağıtmak istiyorum. 
Bu kalkanlardan ben tek bir vatandaşa ulaşamadım, İstiklal’in bir başından gittik, aynen bu durum, geri 
geldik, 3 kilometre yürüdük, aynı durum. Ve bütün dünyaya, maalesef, bu fotoğrafla bir kez daha rezil 
olduk. Yani güvenlik elbette alınması gereken bir şey ancak…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Dağıtırken başınıza bir şey gelse ne olacak? Öyle bir şey olsa ne 
yaparsınız? Bizi linç edersiniz ya!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Nasıl konuşuyor ya!

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – …güvenlik elbette alınsın ama böyle mi alınır? Bir istibdat rejimi 
görüntüsü vererek mi acaba ülkemizin itibarını yükselteceğiz? 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yanlış düşünüyorsun.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, milletin iradesi bir bütündür Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, milletin iradesinin eğer ki bir bölümüne doğru bu tip uygulamalar yaparsanız… Çünkü her 
dönem milletin belli kesimlerine, bir dönem mütedeyyinlere karşı bu devlet konumlandı, bir dönem 
sosyalistlere, solculara karşı, zaten her zaman Kürtlere karşı… 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Kürtlere karşı değil.

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Kim Kürtlere karşı?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu konumlanmada, hep böyle görüntülerle acaba dünyaya rezil 
olmuyor muyuz? Milletin iradesi bir bütündür. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – “Kürtlere karşı” diyemezsin!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Kürtler bu devletin birinci sınıf vatandaşıdır, 
bu devlet teröre ve teröristlere karşı tavır almıştır ve alacaktır. 
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, niye oranın sesini açtınız, anlamadım ki. 
(Gürültüler)

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Paylan…

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – O ifadesini düzeltmesi lazım. “Kürtlere karşı” diye 
konuşursan…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, kim buradaki… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Daha düzgün bir dil kullanın Sayın Paylan. Ayrımcılık yapmayın. 
Terör örgütü…

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Başkanım, bu ifadenin düzeltilmesi gerekiyor. “Kürtlere 
karşı…”

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Böyle bir düşünce ifade ediyor…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakın…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – …kuvvetler arası bir denge ve denetim yok. Yani Meclis işlemiyor, 
sizi dengeleyip denetleyemiyor. Peki, yargı ne durumda? Yargı maalesef sizin bir sopanız hâline gelmiş. 
Muhalif olan herkese karşı…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Şimdi, Sayın Paylan, bir saniye… Arkadaşlar, bir saniye… 

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Bilinçli yapıyor bunu. Kim Kürtlere karşı?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye arkadaşlar ya, bir saniye… 

Şimdi, burada bulunan hiçbir Komisyon üyemizin, hiçbir partinin öyle Kürtlere karşı bir tutumu 
falan söz konusu değil. Siz herhâlde terörü mü kastetmek istediniz bunu söyleyerek?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir müsaade ederseniz ben 
açıklayacağım fikrimi. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Ama bu “Kürtler”deki kastınız nedir?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Müsaade eder misiniz ben bir devam edeyim. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Lütfen Sayın Paylan, nasıl bir dil…

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Tahir Elçi’nin ifadelerinin bulunamadığını… 
Mesela bunları kastediyor.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya anlatacağım, anlatacağım arkadaşlar.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – O sözünüzü geri alın. Geri alın o sözünüzü.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, sonuç olarak… (Gürültüler) 

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Anlatılacak bir yanı yok. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, lütfen..

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Nasıl bir dil ya?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Arkadaşlar, müsaade edin ya. Anlatacağım diyorum, müsaade 
edin.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Hadi anlat.
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, yargı sarayın bir sopasına dönüşmüş durumda. (Gürültüler) 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bunu mu anlatacaksın?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Muhalif olan herkese karşı maalesef bir düşman hukuku 
uygulanıyor. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Canlı yayın yaparak ayrımcılık yapamazsın Sayın Paylan. Lütfen 
Sayın Paylan…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, Sayın Selahattin Demirtaş bu Mecliste yıllarca görev yaptı. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Paylan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir milletvekili olarak 
ayrımcılık yapamazsınız. Ayrımcılık yapamazsınız.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Sayın Başkan… 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, bir saniye… Ama bir saniye arkadaşlar ya, bir saniye…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ne oluyor ya?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Ya Sayın Paylan, tabii, kullandığınız ifade doğru bir ifade değil. Yani 
şimdi siz tutup da bugün…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Olur mu öyle şey?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya, Başkanım, ben fikrimi söyleyeyim ya.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye ya bir saniye, bir şey diyeceğim.

Bugün, bakın, Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki: “Kim Kürtlere karşı? Biz kaşı değiliz.” AK 
PARTİ diyor ki: “Biz karşı değiliz.”

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, ben de kendi sözümü söylüyorum. Bırakın…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – …CHP diyor ki: “Biz karşı değiliz.” İYİ PARTİ diyor ki: “Biz karşı 
değiliz.”

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, süremden gidiyor. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Gider tabii.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Yani tamam da ama böyle bir ifadeniz doğru bir ifade değil değerli 
arkadaşım.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Başkanım, izah edeyim. (Gürültüler)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun izah edin o zaman.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Paylan, sizi düzgün dil kullanmaya davet ediyorum. 

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Müdahale edemezsiniz, bırakın düşüncesini 
açıklasın. Siz beğenmiyorsunuz diye sizin istediğiniz gibi mi konuşacak? 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, Sayın Selahattin Demirtaş… 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkes Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
vatandaşı. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Kerestecioğlu…

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ya, sizin istediğiniz gibi konuşmak zorunda değil. 
Bırakın açıklasın.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN - Lütfen arkadaşlar… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, müsaade edin ya. Bakın, süremden beş dakika gitti.
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BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Gitmedi efendim, ben takip ediyorum.

Buyurun…

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – “Kürtlere karşı” derken neyi kastettiğini bırakın 
açıklasın.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Paylan, bu dilin kimseye faydası yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya arkadaşlar, müsaade edin, izah edeyim ya. Müsaade edin izah 
edeyim.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye…

İzah edin o zaman lütfen, lütfen…

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Sayın Başkan, söz verin…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bu dilin HDP’ye de faydası yok arkadaşlar. Yok, size faydası yok. 
(Gürültüler) 

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Bunun da size faydası yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya, 1998’de 28 Şubat süreci kime karşı yapıldı? 28 Şubat süreci 
kime karşı yapıldı? Mütedeyyinlere karşı yapılmadı mı? Mütedeyyinlere karşı yapılmadı mı? Allah 
Allah! (Gürültüler) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye arkadaşlar… Sakin olun arkadaşlar… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Her dönem birisi düşman ilan edilmiştir. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – 28 Şubat sürecinde kim eline silah alıp dağlara çıktı? Kim kimi 
öldürdü 28 Şubat sürecinde?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Başkan, ne oluyor ya?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, lütfen… Lütfen arkadaşlar. 

Siz de gerilmeyin, sakin olun.

Lütfen devam edin.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Terör ile Kürtlerin ne alakası var ya?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, benim beş dakikam gitti Sayın Başkan. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen devam edin.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, süremi vereceksiniz, ben kabul etmiyorum. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bu çatı altında milleti bölüyorsunuz ya, buna müsaade mi edeceğiz? 
Sayın Paylan, lütfen ama…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Tamam, buyurun konuşun.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Siz konuşun… Siz konuşun…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar lütfen…

Sayın Paylan, buyurun. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Başkan, arkadaşı uyarın. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Buyurun, konuşsun.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Şimdi, Sayın Paylan, bakın…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, konuşsun. Buyurun, konuşun.
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BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan… 

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Sayın Başkan, sataşma varsa söz alırlar...

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye… 

Ama arkadaşlar, söylediği şey size de geliyor ya, herkese geliyor ya. Arkadaşlar, sizin de 
savunmanız gerekir ya. Lütfen… “Kürtlere karşı” ne demek ya?

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Sataşma varsa söz…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, tarafsız yönetin lütfen. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Ya böyle bir ifade olamaz.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ben meramımı anlatacağım.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Anlatın o zaman, buyurun.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ama tarafsız yönetin lütfen.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Ben tarafsız yönetiyorum.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Orayı bir susturun lütfen.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Sayın Başkan, bir insan sözünü tamamlayamıyorsa 
zaten “Size de geliyor bu laf.” denmez. Bir insan sözünü tamamlayamıyorsa, daha açıklayamıyorsa o 
zaman…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Tamam Sayın Kerestecioğlu, peki, peki.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Burada düşünce, ifade özgürlüğü yok. (Gürültüler)

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ne düşüncesi ya? Bölücülük bu ya, bölücülük bu. Hangi düşünce?

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Özgürlük bu ya, özgürlük bu. Herkes söyleyecek. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, lütfen…

Ya şunu söyleyin ya: “Kürtler hepimizin kardeşidir.”

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, ne söyleyeceğim ben karar vereyim. İzah edeyim 
meramımı. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Hepimizin kardeşidir ya.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İzah edeyim meramımı.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Tamam, buyurun. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sekizinci dakikadan beri…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – İlave süre vereceğim, buyurun.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır sekizinci dakikadan beri… İzah edeyim meramımı.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Yok arkadaşım, son beş dakikadan beri buyurun, sekizinci dakikadan 
beri değil, ben takip ediyorum.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Dış dünyaya yanlış mesaj veriyorsunuz. 

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Devlet PKK’ya karşı terör örgütü…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ya arkadaşlar, peki de bu belediyelerin… Ya yapmayın, 
konuşmayın ama ya.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, Sayın Paylan…
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EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Neden o zaman siz Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerdeki 
belediyelere kayyum atadınız?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Bunu da terörle mi açıklayacaksınız? (Gürültüler)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, teşekkür ediyorum…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – İbrahim Kalın dün diyor ki… Yani “iltisak” lafını kullanmaya 
başlarsanız o zaman hepiniz FETÖ’cüsünüz. Ahlah Allah! Sinirlendirmeyin insanı ya.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, Sayın Katırcıoğlu… Arkadaşlar, lütfen…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Sinirlendirmeyi insanı ya.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, lütfen… Sayın Aydın, lütfen oturunuz.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Böyle şey olur mu ya? Ya bir “iltisak” lafı uydurdunuz ve 
iltisaklı diye bir sürü belediye başkanını görevden aldınız. Bunun nesini savunuyorsunuz? Allah Allah! 
(Gürültüler) 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Erol Bey…Erol Bey

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Katırcıoğlu…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – “Terör” diyorsunuz, siz terörü nasıl açıklıyorsunuz bilmiyoruz 
ki. Bir belediye başkanı…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bu belediye başkanlarının yaptığı hataları…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, bugün, Hükûmet, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere 
FETÖ’ye karşı en güçlü mücadeleyi vermektedir.

(AK PARTİ ve HDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Hayır, FETÖ’yle…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Evet, öyle diyoruz.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – 15 Temmuzda bunun mücadelesini kim verdi? Sayın Cumhurbaşkanımız 
önderlik etti, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunlar yapıldı, FETÖ’yle mücadele…

(AK PARTİ ve HDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Böyle olmaz.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Erol Bey, izah edeceğim.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – İzahlık değil…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Katırcıoğlu…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – İzah edeceğim ya.

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Ne izahı ya? İzaha gerek yok.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 11.51
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 11.53

BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Mersin)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – 25’inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan…
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir, lütfen.
Sayın Paylan, buyurun.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, süremin ikinci dakikasından itibaren…
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – İki değil, efendim, altıncı dakikadan, ben takip ediyorum, vereceğim 

size süreyi. Süre konusunda rahat olun siz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, hayır, lütfen.
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, benim…
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, bakın, on ikiden başladınız.
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Ya, ben takip ediyorum.
Bakın, ben size gereken…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – FETÖ terör örgütüyle…
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Terör örgütleriyle…
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Katırcıoğlu…
(AK PARTİ ve HDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Süremi bilirsem ona göre konuşurum, ayarlarım kendimi, kaç 

dakikam var Sayın Başkan? On beş dakika hakkım var, ikinci dakikadan başlayıp…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bir kere en başta…
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – “PKK terör örgütü.” deyin ya.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ben onu söyledim, bana onu televizyonda sordular, ben onu 

söyledim.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Burada de. Söyle de duyalım.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ne geçecek elinize?
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Ya, bir söyle.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ben diyorum ki…
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Ya, bir söyle, PKK’ya “Terör örgütüdür” 

de.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Diyemez.
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EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ya, niye diyemeyeyim ya?

(AK PARTİ ve HDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Katırcıoğlu…

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Ya, söyle.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ee, peki, ne olacak o zaman?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Söyle, ondan sonra…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Başkan…

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Söyle, ondan sonra…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Birleşime ara veriyorum

Kapanma Saati: 11.55
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DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 11.56

BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Mersin)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Toplantıyı açıyorum.

Buyurun Sayın Paylan.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İşte, memleketin hâlipürmelal-i budur. Hiçbir fikre maalesef saygınız yok.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Hakaret ediyorsunuz, hakaret.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bir tek kendi sözünüzün büyüsüne kapılmış durumdasınız. Ama 
demokrasi şöyle bir rejimdir: En aykırı düşüncelere bile tahammül edilir, saygı gösterilir ve arkadaşlar 
o düşüncede uzlaşırlar. Siz bir yankı odasında yaşıyorsunuz yani kendi sözünüzün büyüsüne kapılmış 
durumdasınız.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sen kendini tarif ediyorsun.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Kendini tarif ediyorsun.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hiçbir eleştiriye tahammülünüz yok, o yüzden de hep hata 
yapıyorsunuz.

Bakın, darbeden önce ben, “Bir darbe dinamiği var.” dedim. Pek çok bombalar patlıyordu. O 
darbeciler devletin bütün kurumlarına sızmıştı, istihbarat kurumları dâhil. Bir oyun oynadılar, başımıza 
çorap ördüler, bizler konuşamıyorduk, tartışamıyorduk, siz bize bağırıyordunuz, biz size bağırıyorduk. 
Ne oldu? O darbe gece üçte başlasaydı, bugün hepimiz yan yana mezarlarda yatıyorduk.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Oyun değil, darbe oldu, o, oyun değil.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bugün bu alçaklar ülkemizi maalesef ele geçirmişlerdi. İşte, 
fikirleri konuşamazsak, yürütmeyi eleştiremezsek arkadaşlar, yine aynı hataları yaparız. Darbe 
dinamikleri yine yetişir.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Eleştirin.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, kurumlar işlemiyorsa, kurumlar birbirlerini dengeleyip 
denetleyemiyorsa, arkadaşlar, güç bir elde toplanmışsa güç kavgaları olur. Saraylarda o yüzden saray 
darbeleri olmuştur geçmişte. Güç yalnızca saraydaysa, sarayı kimse eleştiremiyorsa, basın yazamıyorsa, 
Meclis dengeleyemiyorsa, yargı, sarayın uygulamalarıyla ilgili objektif kararlar veremiyorsa, yalnızca 
“Padişahım çok yaşa!” diyorsa herkes, inanın, o padişah hep hatalar yapar. Hepimizin görevi, bize 
düşen Meclisin varlık sebebi dengeleyip denetlemek; yargının görevi, yürütmeyi vatandaşa karşı 
korumak çünkü yürütme vicdansız bir yola girebilir, vatandaşın hakkını gasbedebilir, ona karşı da yargı 
devreye geçer.
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Basın yazar, bakın, arkadaşlar, basın özgürce yazar. Yürütmenin hatalarını yazar ki yürütmeye bir 
ayna tutsun, “Arkadaş, bak, sen şurada hata yapabiliyorsun.” desin. Özgür üniversite olsa akademi yazar 
ama özgür üniversite bir Barış Bildirisi yayınladı, binlerce akademisyeni üniversiteden attınız. Bakın, 
Anayasa Mahkemesi dahi beraat kararı verdi, tahliye kararı verdi, hâlâ o akademisyen üniversiteye 
dönemiyorlar. Sivil toplum işlemiyor ya. Beş yıl önce her yerde biz sivil toplum cennetiydik, bütün sivil 
toplumu susturdunuz. Osman Kavala şu anda hapiste. Neden bahsediyoruz? Hiçbir kurum dengeleyip 
denetleyemiyor. Herkes “Padişahım çok yaşa!” derse emin olun, o padişah da abat olmaz, başka saray 
içi güç dengeleriyle, dinamikleriyle, yeni darbe dinamikleriyle, karşı karşıya kalırız. 

Emin olun, sizi bir kez daha uyarıyorum Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bırakın, kurumlar 
işlesin, dengelesin, denetlesin sizi, sizi eleştirebilsin. Eleştirilmediğiniz zaman korkun, bakın, 
eleştirildiğiniz zaman değil, yanlışlarınızı size söyleyebilsin.

Bakın, “demokrasi” dediğimiz şey niye padişahtan, krallardan yerele doğru verilmiş, niye 
ademimerkeziyetçilik tartışılmış? Niye biliyor musunuz? Ya, güç yalnızca Ankara’da olmasın, 
Londra’da, Paris’te olmasın, yerellere yetkiyi dağıtalım, yetkiyi, gücü yerellere dağıtalım ki darbe 
dinamikleri oluşmasın diye bunu yapmışlar. 

Niye biz belediyelerimize daha çok yetki vermeyi tartışıyorduk, ademimerkeziyetçiliği 
tartışıyorduk? Bu yüzden. Şimdi ne oluyor? Belediyelerden yetkiyi almak üzere bir eğilim var tekrar. 
Ademimerkeziyetçilikten daha bir merkeziyetçi anlayışa doğru dönüyoruz. Bu, hiçbirimizi abat etmez.

Bakın, Selçuk Mızraklı, ya daha beş ay önce, arkadaşlar, beş ay önce yalnızca yüzde 63 oyla seçildi 
bu insan ya. Türkiye’nin rekortmen belediye başkanlarından birisi, Kayseri gibi, Trabzon gibi o da 
yüzde 60’ın üzerinde oyla seçildi. 

Bakın, ben mahkeme dosyasından çıkardım “yalan” dediniz diye. Bakın, mahkeme dosyasından 
çıkardım arkadaşlar. Bir insan -Anayasa’nın temel hükmüdür- suçluluğu ispat edilinceye kadar 
masumdur, net, bu kadar açık. Dün İbrahim Kalın’ın düştüğü hâli gördünüz değil mi? Ne diyor? 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Neye düştü? 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ne diyor? “Bak, sen de Zaman’da yazıyordun, sana da bir gizli 
tanık uydursalardı seni de iltisaklı yapabilirlerdi.” diyor. “Olur.” diyor “Devran dönebilir.” diyor. Ne 
oldu arkadaşlar? 

Selçuk Mızraklı yüzde 63’le seçildi. Biz Diyarbakır’da halaya durduğumuz anda… Bakın, 
belgesini mahkeme dosyasından çıkardım İbrahim Bey. 31 Martta yüzde 63’le seçilmiş bu adam, 1 
Nisan sabahı görevden alınma yazısı yazılmış. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Böyle bir şey olamaz, hep aynı şeyi söylüyorsun burada. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Var, var. Mahkeme dosyasından çıkardım, bakın. Valiliğin 
açıklaması var. 1 Nisan sabahı, mahkeme dosyasında var. Mahkeme dosyasından çıkardım. Bakın, 
buyurun. 

Arkadaşlar, 1 Nisan sabahı…

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Soruşturması vardır. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya, hangi suçtan bahsediyorsunuz? Seçimden önce Cumhurbaşkanı 
demedi mi? “Seçilirlerse görevden alacağım.” dedi. 

Arkadaşlar, Selahattin Demirtaş’a yapılanlar… Geçen yıl, AİHM kararı sonrası dedi ki: “AİHM 
ne karar verirse versin tanımayız, biz karşı hamlemizi yaparız.” ve uyduruk bir mahkeme kararı verildi. 
Bu yıl da yeniden tahliye kararı verildi Demirtaş’la ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki: “Onları 
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bırakamayız.” Ya, nerede kaldı o zaman mahkeme kararı? Nerede kaldı bağımsız, tarafsız yargı 
arkadaşlar? Var mı böyle bir şey? Sayın Cumhurbaşkanı talimat veriyor, yargı karar alıyor. İşte, denge 
ve denetleme yok. Kim ki eleştiriyorsa kendini hapiste buluyor ya da sessizliğe bürünmek zorunda 
kalıyor. Bu iyi bir şey değil; sizin için de iyi bir şey değil, sizin iktidarınız için de iyi bir şey değil, 
memleket için de iyi bir şey değil. 

Bakın, bütçeler bir ülkenin vicdanı ve en siyasi belgeler. Bütün vatandaşlarımızdan vergi 
topluyoruz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ya, siz demiyorsunuz ki: “Biz HDP’liden vergi 
almayalım.” CHP’liden, İYİ PARTİ’liden vergi almayalım demiyoruz. Herkesten alıyoruz, herkese 
hizmet etmeniz lazım. Herkese adaletle hizmet etmeniz lazım. Bunun için, biz, milletin vekilleri size 
yetki veriyoruz ama toplumun belli kesimlerine karşı, belli temsilcilerine karşı bir düşman hukuku 
uygulanması hiçbirimiz için iyi bir şey değil arkadaşlar. 

Bakın, bütün bakanlar buraya geldiler. Niye toplumsal barışımızla ilgili sorunlarımız var biliyor 
musunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Bütün bakanlar geliyor, yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili 
“soydaşlarımız” diyor mesela. Ben “Bu ne demektir, açıklayın.” dedim Dışişleri Bakanına. “Bir soydaş 
var, bir vatandaş var, bir de akraba var, ben hangisine giriyorum?” dedim. Ben, soydaş değilim. Sonuç 
olarak, bir klasman koyuyorsunuz ortaya. İçeride de bu klasmanı koyuyorsunuz. Belli bir soyu esas 
alıp ona göre yürüyorsunuz ama diyorsunuz ki: “Herkes Türk’tür Anayasa’ya göre.” ama orada da bir 
klasman var, belli bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşiyi gelin kaldıralım. Devlet bütün kimliklere, bütün 
inançlara eşit mesafede yürüsün. 

Bakın şöyle Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Sayın Cumhurbaşkanı dün bir açıklama yaptı 
-Diyanet İşleri Başkanlığı da burada- diyor ki: “Nefsimize ağır gelse de hayatımızın merkezine 
dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz.” 

Bakın, sorun şurada: Sayın Cumhurbaşkanı Müslüman, biliyorum ama bu ülkede yalnızca 
Müslümanlar yok. Sonuç olarak, Müslümanlığın da çeşitli alt başlıkları var, Müslümanlığın çeşitli 
mezhepleri var. Hıristiyanlar da var bu ülkede. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen tamamlayalım. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Hristiyanlar da var, Museviler de var. 

Bakın, bir Cumhurbaşkanı “dinimizin” diyemez, eğer çok çeşitli inançlar varsa yani “dinlerimizin” 
diyebilir, belki dindar bir toplum yetiştirmek istiyorsa, Türkiye’de var olan bütün dinleri… 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yüzde 99’u Müslüman bir ülke ya!

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bir de diğer bir mesele var. Bu ülkede dini hayatın merkezine 
yerleştirmek istemeyenler de var arkadaşlar ya. 

SALİH CORA (Trabzon) – Din ve vicdan özgürlüğüne saygı duyuyoruz. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu ülkede, dini hayatının merkezine yerleştirmek istemeyenler de 
var, öyle yaşamak istemeyenler de var. Çeşitli inançlar var, çeşitli dünya görüşleri var, daha seküler bir 
yaşam tarzını benimseyen vatandaşlarımız var, ateistler var bu ülkede ama ne diyor bakın: “Dinimizi 
hayatımızın merkezine yerleştireceğiz.” İşte, sorun, buralarda bir yerde. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sorun değil ki bu. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Bence sorun sizin onlara bakış açınızda. 
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sorun “soydaş” tanımında; sorun “dinimiz” tanımında. Çok 
kültürlü, çok inançlı, çok renkli bir ülkeyiz. İşte, bu çok renkliliği siz tek renge, griye ve betona 
indirgediğiniz zaman sorunlar orada yaşanıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu da toplumsal barışımıza zarar veriyor. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyoruz. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Son bir cümle Sayın Başkan. 

BAŞKAN LÜFTİ ELVAN – Son cümle, bağlama cümlesi. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakın, dört yıldır bir türbülans 
içindeyiz. Artık yeter diyoruz. Bakın, bütün toplumun temsilcileri buradayız, hiçbirimiz KPSS’yle 
gelmedik, hepimiz milletin iradesiyle geldik, hem yereldeki iradeye hem merkezdeki, Meclisteki iradeye 
saygı duymalıyız ve demokratik siyaseti işletmeliyiz. Farklı fikirler burada oluşsun, tartışılsın, sizin 
tasarruflarınız eleştirilebilsin, basın sizi eleştirebilsin, yargı özgürce karar versin. Bu yargı, bağımsız 
ve tarafsız bir yargı yarın size de lazım olacak. Basın, yarın sizin de sesinize ses olmasına ihtiyacınız 
olacak. Meclis, sizin de hakkınızı yarın savunsun diye sizin de ihtiyacınız olacak. O koltuklarda ilelebet 
kalamayacaksınız. Çocuklarımız için, torunlarımız için daha demokratik bir ülkede yaşamak için hep 
beraber konuşmalıyız. 

Son cümlem, konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz olmadığına inanıyorum ama bunun 
şartlarını hep beraber yaratmak hepimizin sorumluluğu, başta sizin sorumluluğunuz, sonra hepimizin 
sorumluluğu. 

BAŞKAN – Sayın Aydemir, buyurun. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli Cumhurbaşkanı Yardımcım, şahsınızda bütün heyete 
saygı sunuyorum. 

Bizim Erzurum’da “Doluyu tarlaya çağırmak.” diye bir kavram var. Biz Cumhurbaşkanlığı 
bütçelerini görüşecektik ve ona dönük çalışmalarımız vardı ama hakikaten bu bütçe görüşmeleri 
başladığından bu yana… Gerçi sadece bu dönem değil önceki yıllarda da aynı tarzı sürdürdü, sureti 
haktan gözüküyorlar, hem suçlu hem güçlü. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ne suçu? 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yani alttaki duruyor, üstteki… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sensin suçlu! 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Sen suçlusun! 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar… Sayın Aydemir… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ne suçu? 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bak kardeşim, sen terörü teşvik eden bir adamsın. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Teröristi yücelten bir adamsın. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yürü be!

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ayıptır be!

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan… 
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Her seferinde geriyorsun burayı. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hadi oradan!

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yazı gönderiyorsun, yazıda ne var? 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – 1 Nisan… 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Al, 1 Nisan… 1 Nisanda yazılmış. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ha bire yalan söylüyorsun! 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir… Sayın Aydemir…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yalanla konuşuyorsun hep!

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Al, 1 Nisanda yazılmış. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yalan söylüyorsun hep! 1Nisanda neyi yazmış? 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sen yalan söylüyorsun! 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – İşin gücün bölücülük yapmak, başka bir şey değil!

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sensin bölücü!

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Diyanet İşleri Başkanlığından… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sensin bölücü!

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir… Sayın Paylan… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bölücünün zirvesisin, âlâsısın!

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, müdahale edin. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen… Ediyorum ben, ikinize de ediyorum. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, arkadaşlar… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, hayır, böyle konuşmaya devam edemez.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bana “bölücü” deyip konuşmaya devam edemez. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Daha önceki bir oturumda… (AK PARTİ ve HDP sıralarından 
karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, lütfen… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bana “bölücü” diyemezsin! 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Sen beni susturmaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Tarzın 
bu işte senin. Tarzın bu. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bana “bölücü” diyemezsin.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, lütfen… 
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ben bölücü değilim, sen bölücüsün! 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kürt’ü getirip, ifade edip Kürt düşmanlığı yapıyorsun sen. Her 
seferinde söyledim ben. Ayıp! 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, bu sözünü geri almasını talep ediyorum. 

BAŞKAN LÜFTİ ELVAN – Sayın Aydemir… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Böyle bir şey yok ya!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Konuşmana dön sen. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Tamam abiciğim ya!

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir, lütfen… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bu kadar gerilir mi ya! Herkesi geriyor bu ya! 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sen geriyorsun. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir, lütfen… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Her seferinde yapıyor bunu ya! 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sen konuşmana dön. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir, sakin olun, lütfen. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Ayıp ya!

SALİH CORA (Trabzon) – Düşünce özgürlüğünüz bu mu sizin? 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Cora… Sayın Aydemir… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, bu sözünü düzeltmesini talep ediyorum. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Abdüllatif Şener Bey başlarken, Cumhurbaşkanlığı sistemine 
dönük birtakım…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bana “Sen bölücüsün.” diyemez. Bu sözüyle ilgili düzeltme talep 
ediyorum. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Benzer ifadeyi siz de kullandınız maalesef. Siz de kullandınız. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır Başkanım, o başladı. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ben başlamadım, sen başladın. Biz böyle bir şey yapmayız. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir, buyurun. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Biz böyle bir şey demeyiz 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aydemir… 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sen konuşmanı yap. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bıraksın ki konuşayım işte. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, lütfen… 

Sayın Aydemir, lütfen.. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Başbölücü sensin! 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli Cumhurbaşkanı Yardımcım… 
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BAŞKAN – Lütfen, Sayın Aydemir… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - … parlamenter sistemde… 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Baş bölücü sensin! O sözü geri almadan konuşmaya devam 
edemez!

BAŞKAN – Sayın Paylan… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bu terörist sistemi…. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Baş terörist sensin!

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bakın, terörist işte, görüyorsun. Terörist yöntemi bu, başka bir 
şey değil. Görüyorsunuz. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Başbölücü sensin!

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şımarık şey!

BAŞKAN LÜFTİ ELVAN - Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.09
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 12.11

BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Mersin)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, 25’inci Birleşimin Beşinci 
Oturumunu açıyorum. 

Buyurun.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Abdüllatif Şener Bey konuşmasına başlarken Cumhurbaşkanlığı 

sistemine dönük birtakım tespitler yaptı. Tabii, o kendi zaviyesinden bakış açısıyla aktardı ama ben de 
şu zeminde yaptığım çalışmalar odağında birkaç kayıt düşeceğim. 

Geçtiğimiz dönem de milletvekiliydim yani parlamenter sistemde de milletvekiliydim, bu dönemde 
de milletvekiliyim. Bütün samimiyetimle söylüyorum -burada benden çok daha eski parlamenterler 
var, onlar da biliyor- önceki sistemde milletvekilinin kanun yapma süreçlerine katkısı ihmal edilebilir 
düzeydeydi. Oysa şimdi, geldiğimiz noktada -ben bizim grup için özellikle söylüyorum, AK PARTİ 
Grubu için söylüyorum, Cumhur İttifakı’nın diğer paydaşı Milliyetçi Hareket Partisi için söylüyorum- 
varsa bir kanuni düzenleme çalışması mutlaka ama mutlaka esaslı şerik pozisyonu alıyoruz, çok 
net. Yani yetkin olma sahamıza göre mutlaka gidip oralarda müdahil oluyoruz. Dolayısıyla, biz 
Cumhurbaşkanlığı sisteminin propaganda sürecinde de bunu anlatıyorduk, geldiğimiz nokta bizi haklı 
çıkardı ve geçen bir yıllık süre içerisinde Türkiye’deki yönetme erkinin hadiselere müdahale hızı, 
hadiselere vaziyet etme hâli geçmişle kıyaslanmayacak kadar muhkem, sağlam bir hâldedir. Kaldı ki 
şunu söyleyelim: Yani daha önce Başbakan neyi söylemiş de olmamış o zaviyeden bakarsak? Şimdi 
“Cumhurbaşkanı ne derse o olur.” deniyor ya, sistemin özünde bu var, evet, millet Cumhurbaşkanına 
güvenoyu veriyor. Cumhurbaşkanının yaptığı tasarruflar milletin hoşuna gitmezse verdiği güvenoyunu 
geri çekiyor. Oysa Başbakanın her tasarrufu velev ki milletin seçip gönderdiği milletvekillerine karşı 
bile olsa, Parlamentodaki milletvekillerinin duruşuna karşı bile olsa milletvekillerince tebcil edilip 
onaylanıyordu, bunlar hiç tenkit edilmiyordu. Daha samimi, daha sahici bir tarz Cumhurbaşkanlığı 
sistemi. Dolayısıyla, biz orada sizin gibi düşünmüyoruz.

Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla, altını çize çize şunu söylüyor: “Bizim davamız, her 
alanda ülkemizi zirvelere taşıma davasıdır.” Bizim nefislerle, şahıslarla asla ve kata bir hesabımız 
olmadı. Bakın, biraz önce Diyanet İşleri Başkanlığı bağlamında bir toplantıdan bahsedildi. Sayın 
Cumhurbaşkanımız mertliğin timsali, mertliğin zirvesi bir isim. Orada bir konuşma yapıyor ve 
“Hayatımızın odağına, hayatımızın merkezine dinimizin umdelerini koyacağız.” diyor. Bundan doğal 
ne olabilir? Diyanet İşleri Başkanlığının toplantısı, oradaki heyet bütün bütün o kurumu ifade ediyor ve 
biz “tek millet” kavramını her vesile terennüm eden bir kadroyuz. “Tek millet” asla soy sop işin içerisine 
sokmayan bir tarz. Kim varsa, etnik aidiyeti ne olursa olsun başımızın üstündedir, ta ki niyet olarak 
bölmezse, yıkmazsa, yok etmezse kucaklamışız; biz hep bunu söylemişiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
bu tarzı, siyaset yaptığı her zeminde -siz de iyi biliyorsunuz Sayın Bakanım- dillendirmiş müstesna 
bir isim. Dolayısıyla buradan bakıp bize tenkit yöneltmek çok ciddi bir haksızlıktır. Yani Diyanet 
İşleri Başkanlığında bu söyleniyor. Bizim “soydaş” kavramını kullanmamızdan daha tabii ne olabilir? 
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Mesela hep söyledim “Markar Eseyan” diye bir isim, benim çok fevkimde vatansever birisi, benim çok 
fevkimde bu milleti sarıp sarmalayan, kucaklayan, milletin menfaatlerini önceleyen bir isim. Ben onu 
benim kendi etnik kimliğime sahip milyonlarca insana değişmem; biz böyle bakıyoruz hadiseye. Kaldı 
ki biz milletçe dünyada var olduğumuzdan bu yana hep adalet dağıtmışız, bu yaklaşımımızla yapmışız. 
Dolayısıyla millete bühtan, millete iftira bizim vicdanımızı yaralıyor; biz milleti temsil ediyoruz. 

Bakın, burada bir mugalata yahut bir tartışma mevzusu yapmak için söylemeyeceğim ama -daha 
önce de söyledim- lütfen bu tartışma bitsin. Başkanımızın kendisi hukukçu. Ya, arkadaşlar, bir seçim 
oluyor, seçimin sonuç ifade edebilmesi için mutlaka ve mutlaka sürecin tamamlanması lazım. Yani 
seçim oldu. Ne zaman? 24 Haziranda. Ben milletvekili mazbatamı almadan önce, milletvekili olmamın 
onayı söz konusu değil ki. Dolayısıyla efendim 1 Nisanda “Bu görevden alınsın.” gibi bir tarzı burada 
ortaya koymak büyük bir haksızlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Ben yazıları okudum. Efendim, 19 
Ağustos tarihi itibarıyla böyle bir işlem başlatılmış ama onun önceki süreçleri var. Bak, altında yazıyor, 
gerekçesi var. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – 1 Nisan. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yok, böyle.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Talep, Valiliğin talebi, 1 Nisan, Valilik yazısı. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Öyle bir şey yok. 

Arkadaşlar, tamam, ben sadece not düşme adına söylüyorum bunları, buna gerek yok. 

Efendim, bizim bütçelerini görüştüğümüz kurumlarımız var, kuruluşlarımız var. Mesela burada 
ben not aldım ve bir vesile gene söylemiştim, bizim en büyük yatırımımız “millî” ve “yerli” kavramını 
zihinlere nakşetme yatırımı olmuştur. Bakınız, kavramlar, isimler hayatımızı şekillendiriyor, bunlar 
bütün bir topluma yön veriyor. “ATAK” “GÖKBEY” “ANKA” “Bayraktar” “Akıncı” “AKSUNGUR” 
“ATMACA” “KORKUT” “GÖKDENİZ” “HİSAR” milletimizi ifade eden isimler ve bunlar eşsiz 
hizmetlere konulmuş ad olmuşlar; şevkimizi, şavkımızı artıran yaklaşımlar. Efendim, dolayısıyla, 
burada Savunma Sanayii Başkanlığımıza hususen şükranlarımı sunuyorum, müthiş bir gayret 
koyuyorlar, müthiş bir çalışmayla millet evlatlarının çok daha müreffeh şartlarda yaşamaları için bir 
zemin oluşturuyorlar. Buradaki heyetin tamamı bu kıvamda, bu nitelikte. 

Millî İstihbarat örgütümüz, Millî İstihbarat Teşkilatımız, şu anda dünyada öykünülen, hakikaten 
özenilen bir kurum hâline geldi. Ne adına yapıyor bunu? Millet adına yapıyor. Bizim verdiğimiz, 
burada hazırladığımız, oylayacağımız bütçelerle bunları yapıyorlar. Öyleyse bunlara hak teslimi 
yapmak durumundayız. 

Sevgili Bakanımız sabahleyin gene Sayıştaydan bahsetti, oysa yanındaki Sayın Kuşoğlu -her 
zaman öğrendiğimizi de ifade etmişizdir- her bakanlık bütçesinde kayıtları çok net bize aktardı, biz de 
o vesileyle öğreniyoruz, teşekkür ediyoruz kendisine. Sayıştay çok sahici değerlendirmeler yapıyor, 
zaman zaman bizim cenahın “Bunlar da abartılmış.” dediği değerlendirmeler oluyor. Oysa öbür taraf, 
sanki perdelenmiş gibi göstermeye çalışıyor; böyle bir şey yok. 

Ben burada Diyanet İşleri Başkanlığımızın yetkilisinden hususen bir şeyi talep ediyorum: Şu 
yurtlara dönük çalışmanız hakikaten çok saygıdeğer; çok çok değerli, çok önemli ama bunu biraz daha 
yaymak lazım. Yani “70’e çıkardık bütçede.” demişsiniz, çok daha fazla olması lazım. İstismar edenler, 
değerlerimizi istismar edenler bu alanda yer bulamamalılar. Buradaki gayretinizi biz biliyoruz. Allah 
razı olsun. 
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Daha önce “Millî Güvenlik Kurulu” dendiğinde aklımıza şu geliyordu: Ya, acaba oradan nasıl 
bir vesayet dayatması çıkacak? Şimdi, toplantıları, fevkalade vatan, millet için gerçekleşiyor; çıkan 
sonuçlardan da herkes, muhalif, muarız, muvafık herkes tatmin oluyor. Bir tartışma odağına o kurumu 
koymuyoruz. Her kurum için söylüyorum. Efendim, noksanımız yok mu? Elbette var, burada tartışıyoruz 
işte. Mesela, birisi, yine Sayın Paylan dedi ki: “Bu bütçede yatırımın adı yok, yatırım yok.” Oysa dün 
söyledim ben. Bir arkadaşımız, Erzurum Ovit Tüneli’yle bağlantılı Kırık Tüneli’nin yatırım değerine 
itiraz etti: “Bu olmamalı, buradan çok az sayıda araç geçecek. Buraya niye bu yatırım yapılıyor? Niye 
948 milyon buraya para aktarılmış?” diyor. Böylesine alil, düşük, sakat düşünceler burada serdediliyor. 
Yani “Yatırıma para aktarılmamış.” sözü abartılı bir şey. Olur mu? Milleti çok tatmin edecek değerler 
ifade edilmiş. Elbette ki ülkemizin imkânları orta yerde, o zaviyeden bakıyoruz. 

Kaldı ki Bütçe Başkanımız -burada onu yine en iyi tanıyan Sayın Kuşoğlu’dur- efendim, yetkinliğin, 
birikimin doruklarında bir isim; yaptığı işi bihakkın, hakkını vererek yapan bir isim. Dolayısıyla oradan 
neşet edenlerin tamamına yakını bütün milleti tatmin ediyor arkadaşlar. 

Bütçe -yani Cumhurbaşkanlığı, kurumları da içine alarak söylüyorum- millet odaklı, milleti 
merkeze koyan bir bütçe, asla milleti ihmal etmeyen, dahası istismar etmeyen; bakın, çok çok mühim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

(Oturum Başkanlığına Sözcü Abdullah Nejat Koçer geçti)

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Aydemir, tamamlar mısınız.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Arkadaşlar, ben daha önce bir şey söylemiştim: Sizin 
memleketinizde, Sivas’ta yerel seçimlerin ilk mitingi yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanımız hitap 
ediyor. Aşağıdan birileri “Efendim, biz kadro istiyoruz.” dediler Sayın Cumhurbaşkanımıza. Başka bir 
lider olsa -samimi söylüyorum- sükût eder en azından ama o, kalbî olduğu için, içiyle dışı bir olduğu 
için “Hayır, ülkemizin imkânları buna elvermiyor.” dedi. Oradan -seçim olacak- seçim zemininde bunu 
yapıyor. 

Şimdi, şu EYT’liler. Daha önceki tavırları biliyoruz, bu ülkenin geleceğine tasallut eden politik 
tarzları hepimiz gördük, yaşadık. Ama şimdi ne yapıyor? “Asla.” diyor. “Ülkemizin imkânları, 
geleceğimizin karartılması adına ben bunu yapmam.” diyor. Dolayısıyla samimi, içten, kalbî tenkitler, 
eyvallah ama öforik özellikle karartmaya dönük olanlara da pes demeyeceğiz yahut geçit vermeyeceğiz. 
Yaptığımız budur arkadaşlar.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Aydemir, lütfen tamamlayalım.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Tabii, ben, özellikle şu “Kürtlere karşı” kavramına açıklık 
getireceğim çünkü ben, Kürt seçmenden oy alarak buraya gelmiş birisiyim. Tam tersi arkadaşlar, bu 
devlet Kürt’ün devleti. Kürt’ü öteki gören namerttir. Kürt’ü bu devletten dışlayan haindir. Asla böyle 
bir şey yok. Kürt bizatihi bu devletin sahibidir. Dün, İbrahim Kalın’ın -benim hemşehrim, asalet timsali 
birisi- karşısındaki gazeteciyi gördük ve ben, onu seyredince, izleyince bunların aslında organize bir 
yapı olduğunu, içeriyle dışarının çok senkronize yöneldiklerini görüyoruz.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Aydemir, vaktimiz çok bol değil. 
Lütfen tamamlayın. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hemen bitiriyorum.
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Aynı dil, burada kullanılan dil orada da kullanılıyor ama elhamdülillah, milletimiz bunları görüyor, 
milletimiz bu ihanet yaklaşımının ucunu da biliyor, nereye gitmek istediğini de biliyor. Bunlara fırsat 
vermiyoruz ve şu dirayetli liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun etrafındaki şu seçkin kadro ve 
siyasi heyet, sonuna kadar, ilanihaye bu süreci devam ettireceğiz ve ülkemizi çağlar üzerinden aşırtıp 
muasır medeniyetler seviyesine en kısa sürede ulaştıracağız.

Efendim, bütçeleriniz hayır uğur getirsin inşallah. 
Hepinize saygı sunuyorum. 
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Görüşmelere 13.45’e kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati: 12.26
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ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 13.58

BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Mersin)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, 25’inci Birleşimin Altıncı 
Oturumunu açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz.

Sayın Kuşoğlu, buyurun lütfen.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kurumların değerli 
başkanları, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Türk devletinin iki bin yıllık bir devlet geleneği var, Türk devlet geleneği için 
bunu söylüyorlar ve bu Türk devlet geleneği daima ikili bir sisteme sahip olmuş yani kağan-vezir 
-başvezir- hakan-veziriazam, padişah-sadrazam, reisicumhur-başvekil, Cumhurbaşkanı-Başbakan yani 
böyle ikili bir sisteme sahip. Şimdi, biz iki bin yıllık bu devlet geleneğini değiştirdik, Başbakanlığı 
kaldırdık. Neden kaldırdık, soruyorum, inanın, şimdiye kadar kimse bunun cevabını veremedi. 
“Çatal kazık batmaz, yere çakılmaz.” dediler, kalktı. Zaten biz yere batsın istemiyorduk ki. Yani 
bunu gerçekten anlayamadım. “Çatal kazık yere batmaz, toprağa saplanmaz.” dedik, Başbakanlığı 
kaldırdık, gerekçesi belli değil. Başbakanın olmadığı bir dönem yaşıyoruz ilk defa, ikili olmayan bir 
dönem yaşıyoruz. Yani herkes parlamenter sisteme takmış ama Parlamento yerinde duruyor, yetkileri 
alınmış vaziyette ama sistem çalışmıyor, sıkıntı orada yani asıl ikili bir sisteme sahiptik. Şu anda 
“yürütme erki, yürütme” deyince sadece seçilmiş tek kişi var; Cumhurbaşkanı. Hâlbuki daha önceki 
sistemde Cumhurbaşkanıyla birlikte yürütme erkinde Başbakan, bakanlar seçilmişlerdi bürokrasiyle 
beraber yani seçilmiş insanlardan oluşuyordu yürütme erki, şimdi sadece tek bir kişi var seçilmiş, o da 
Cumhurbaşkanı. Bakanların millî iradeden aldıkları bir siyasi güç yok, seçilmiş değiller. Tabii, bunun 
birçok şekilde etkisi de var. Bakanlar daha önceki sistemde, Anayasa’da, kendi işlerinden ve emirleri 
altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumluydular ve kendi yetkileri içindeki işlemlerden de siyaseten 
sorumluydular. Bu bir siyaset-idare hukuku ayrımını da getirebiliyordu. Yani bakanlardan başlayarak 
siyasi, müsteşardan başlayarak da idari bir yapılanma vardı, idare hukuku müsteşardan başlıyordu, 
idari sorumluluk müsteşardan başlıyordu, siyasi sorumluluk bakandan başlıyordu. Şimdi, bizim kamu 
hukukumuz ile idare hukukumuz da altüst oldu. Nereden başladığını bilemiyoruz; bakandan mı, bakan 
yardımcısından mı, Cumhurbaşkanından sonra mı, nereden başlıyor bilmiyoruz. Yani şu anda idari 
anlamda da ne yaptığımız belli değil. Eskiden valiler Cumhurbaşkanını temsil ederlerdi yani devleti 
temsil ederlerdi, devletin temsilcisinin temsilcisiydiler; hükûmeti değil, devleti temsil ederlerdi. Şimdi 
o da kalktı, valiler de artık devleti temsil edenler değiller. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bir de şu süre içerisinde gördüğüm kadarıyla, bu bakanlıkların 
yeniden yapılandırılması bazı bakanlıkları hantal hâle getirmiş vaziyette. Mesela, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok büyük bir bakanlık olmuş, bütçesi de müthiş. Çok fazla kurum var, 
birbirinden çok farklı işlev var. Birçok bakanlık için bunlar geçerli, çok fazla büyümüş, bakanlığı 
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toparlamak mümkün değil. Yani tamam, bakanlık sayısı azalsın ama bu arada hantal bir yapının da 
olmaması lazım. Bazı bakanlıklar için bunu söyleyebiliriz, böyle kısa bir zamanda bunun detayına 
giremem ama böyle bir durum da söz konusu. Ayrıca, bakanlıkları azalttık ama Cumhurbaşkanlığı 
içerisinde ofislerle ve politika kurullarıyla yapıyı yine genişlettik, hem de biraz da çok başlı hâle 
getirdik; orada da sorun var, sıkıntı var. 

İlk defa Maliye ve Hazine Bakanlıkları dışında Cumhurbaşkanlığı tarafından yani bir başka kurum 
tarafından hazırlanan, sunulan ve takip edilen bir bütçe var. Ben bilmiyorum, Türkiye dışında var 
mı? Ama Türkiye’de bu ilk defa oluyor. Türkiye dışında, hazine ve maliye bakanlıkları dışında -yani 
bazı yerlerde hazine bakanlıkları maliyeyi de temsil ederler, mesela Amerika’da- maliye veya hazine 
dururken bir başka bakanlık tarafından bütçenin hazırlandığı bir ülke var mı bilmiyorum. Tabii, Sayın 
Bakanım Naci Bey daha iyi bilir. Yani bu anlamda sistemin çok iyi çalıştığını düşünmüyoruz. 

Ben Diyanet İşleri Başkanlığı konusuna çok fazla girmeyeceğim ama şunu söyleyeceğim: 
Bazı hocalarımızın, imamlarımızın -hepsine saygım sonsuz- Dinimübiniislam konusunda daha iyi 
yetiştirilmesi lazım, bunu söyleyeceğim. Siz de bunun farkındasınızdır, biliyorsunuzdur. Bilmiyorum, 
bir şekilde eğitim verilmesi lazım diye düşünüyorum. 

Sayın Başkanım, dün siz yoktunuz, ben konuşmalarımda, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla 
ilgili Sayıştay raporunda bir konu vardı, düzenleyici ve denetleyici kurumların 5018 sayılı Kanun’a, iç 
kontrol sistemine tabi olmaması nedeniyle, bazılarının kendi mevzuatının da olmaması nedeniyle boşluk 
olduğunu anlatmıştım. Sayıştay da bu konuda bir mevzuat üretilmesi gerektiğini söylüyor. Sayıştay “Ya 
5018 sayılı Kanun’a tabi olsunlar ya kendilerinin mevzuatı tamamlansın.” diyor raporunda da. Böyle 
bir şey yapmamız lazım bu dönemde. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Ağbal burada.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Zaten ona da söylüyorum ama bizim de belki yazmamız gerekir, 
bilmiyorum. Sayıştay tarafından böyle bildiriliyor, sizin de bir göreviniz diye düşünüyorum. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Peki efendim. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Bir de TMSF’yle ilgili Sayıştay raporu çok iddialı bir rapor. 
Daha önceki dönemde Sayıştay raporları yoktu bu kadar, ilk defa bu dönemde daha farklı bir tarzımız 
var, bu dönemde yeni bir kültür, yeni bir tarz oluşturmamız lazım. Bu Sayıştay raporunda çok önemli 
bulgular var. Bir tanesinde, kamu zararı olduğunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Fon 
mülkiyetine geçen bir grup şirketinin gayrimenkulleri için ihale ve duyuru yapılmaksızın bir başka 
firmayla hasılat paylaşımı esaslı bir anlaşma yapılıyor mevzuata aykırı bir şekilde. Ondan sonra da 
oradaki sözleşmenin damga vergisini bile ödemekten yoksun bir firma, o kadar potansiyeli olmayan 
bir firma birçok işlemden sonra TMSF’yi zarar ettiriyor. Usulsüzlükler söz konusu. İş tasfiye ediliyor 
275 sayılı Fon Kurulu Kararı’yla. Belli bir kârı söz konusu oluyor bu destek çıkılan şirketin. İş tasfiye 
ediliyor ama kurum zarara uğruyor. Sayıştay raporunda bu durum çok ayrıntılı olarak anlatılıyor. Hangi 
firmalar olduğunu bilmiyorum, orada da yok zaten. 

Değerli Başkanım, bizim bununla ilgili bir şey yapmamız lazım.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – İnternete girerseniz, raporda nokta, nokta denilenlerin ismi 
çıkıyor. 

BAŞKAN LÜFTİ ELVAN – Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcımıza biraz önce de 
konuyu aktarmıştım, gerekli açıklamayı yapacak.
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BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Tabii ama bizim de bununla ilgili bir şey yapmamız lazım. Yani 
ya Sayıştayın TMSF’yle birlikte burada konuşması ya da bizim ayrı bir oturum yapıp bu konuyu ele 
almamız lazım, ne yapılabilecekse o tavrımızı göstermemiz lazım.

İkinci bir bulgusu var Sayıştayın yine raporda. Fon’un kayyum olarak görevlendirildiği bir şirketin 
hisseleri bir başka anonim şirkete satılıyor, ardından Fon kararıyla yüzde 50’si üçüncü kişilere satılıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN LÜFTİ ELVAN – Tamamlayın lütfen.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim.
Hisse devri sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak muvafakat veriliyor. 6758 sayılı Kanun’a yani 

TMSF’nin kendi kanununa aykırı işlemler yapılmış. TMSF’ye bu konu sorulduğu zaman Sayıştay 
tarafından, TMSF demiş ki: “Senin bir ilgin yok, karışamazsın, bu senin işin değil.” Ama şöyle bir 
genel kural vardır, siz de bilirsiniz: Devlet memurları kendi işleriyle ilgili olmasa bile herhangi bir 
hukuka, kanuna aykırılık gördükleri zaman o tespiti yapıp ilgililere bildirmek durumundadırlar. Burada 
Sayıştayı tebrik etmek lazım aslında, kendi işi dışında bir tespiti varsa da bilmiyorum. Ama bu konunun 
da değerlendirilmesi lazım mutlaka. Bu da karar vermemiz gereken konulardan biri. Bu ikisi çok önemli.

Bir konu da üçüncü olarak: Daha önceki yıllarda da bu konu gelmişti. Fon yönetim ve denetiminde 
bulunmayan bir başka üçüncü bir şirketin kamuya olan borcu, 1 milyon 283 bin lira, TMSF tarafından 
ödeniyor, ödettiriliyor. Böyle bir husus var. 2016 ve 2017’nin raporlarında da olan bu hususla ilgili 
olarak TMSF hiçbir işlem yapmamış, durumu düzeltmemiş bile. Onun için, izlemeye almış Sayıştay, bu 
yılın, 2018’in raporuna da dercetmiş. Bizim bunlarla ilgili işlem yapmamız lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN LÜFTİ ELVAN – Tamamlayalım lütfen.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcıma bir cümleyle şunu 

söyleyeyim: Bir de Yatırım Ofisi Başkanlığının 140’a yakın personeli var ama burada bütçe de 
yapmamış, 10 milyon liraya yakın, 9 küsur milyon liralık bir yabancı danışman gideri var, yabancı 
danışman harcamaları var, kendisinde de 140 personel var, dışarıdan da sözleşmeli hizmet alıyor. Nedir 
yaptığı iş, bununla ilgili bilgi verebilirlerse memnun olurum.

Tekrar teşekkür ederim.
Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum.
Teşekkür ederim müsamahanız için Başkanım.
BAŞKAN LÜFTİ ELVAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Gergerlioğlu, buyurun.
ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım ve diğer yetkililer; hoş geldiniz.
Ben, özellikle, bugün, Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karar üzerinde durmak istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi bugün, Hükûmetin, iktidarın güvenlik soruşturması uygulamalarını iptal 
etti. OHAL döneminde yoğun bir şekilde, on binlerce kişinin hakkını hukukunu çiğneyen güvenlik 
soruşturması uygulamasını iptal etti Anayasa Mahkemesi. Biz, defalarca, bu uygulamanın hakka 
hukuka, Anayasa’ya aykırı olduğunu söylememize rağmen, on binlerce kişi bu dönemde mağdur 
edildi ve kendileriyle bile ilgili değil, yakın akrabalarıyla ilgili hususlardan dolayı işlere giremediler, 
okullarda okuyamadılar, mağdur edildiler, dışlandılar. Bu, hukuk adına çok büyük bir ayıptı ve biz bunu 
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defalarca vurgulamıştık ama bunlar sadece güvenlik soruşturmasıyla sınırlı değildi, KHK uygulamaları 
son derece hukuksuz bir şekilde son üç buçuk yıla damgasını vurdu. Yüz binlerce kişi mağdur edildi, 
devlet sektöründen ihraç edildiği gibi özelde de iş bulamadı ve İŞKUR programlarına alınmadı, en 
ufak bir sosyal yardımlaşmadan faydalanamadılar ve anayasal seyahat hürriyetleri iptal edildi, insanlar 
“barış” dediği için terörist ilan edildi ve hukuki olmayan, somut olmayan delillerden dolayı terörist 
ilan edildi. Bunlardan dolayı, şu anda OHAL Komisyonu son derece yavaş çalışıyor, yüzde 91 ret 
veriyor ve hukuki olmayan nedenlerden dolayı ret veriyor. Üç buçuk yıl geçti, ihraç edilen yüz binlerce 
kişinin yüzde 30’u daha yargının bile önüne çıkamadı. Bu inanılmaz bir durumdur, bir hukuk devleti 
adına. Zaten bu inanılmazlığı da dün İbrahim Kalın’la konuşan gazeteci de vurguladı ve “İnsan hayatını 
bitiren sayısız uygulamalara imza attınız.” dedi. Sayın Kalın cevap veremedi bu uygulamalara ve kötü 
örneklerle kıyas yaptı, eski Nazi Almanyası uygulamalarını kıyas yaparak cevap vermeye çalıştı. 
Ülkemiz bunu kesinlikle hak etmiyor. “Yargı yolu açık.” dedi ama şu anda OHAL Komisyonundan 
sonra, on beş yirmi yılı bulacak yargı yolu süresi var ve insanların hayatı karartılıyor. 

Bunun dışında, aramızda MİT Daire Başkan Yardımcısı da var. Ben özellikle çok önemli bir 
hususu sormak isterim: Son üç buçuk yılda Türkiye’de 28 insan kaçırıldı ve bu insanlar kendilerini 
devlet görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldı ve işkence edildi. Kimisinin iletileri bize 
ulaştı, bunu bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığına, Adalet, İçişleri Bakanlıklarına sorduk, tek bir cevap 
alamadık; Meclis Başkanlığına sorduk, incelemedi. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Devletin kaçırdığını… Bunu reddediyorum 
yani devlet insan kaçırmaz.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ulusal mekanizmaların hiçbiri cevap vermedi. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Devlet insan kaçırmaz. 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Cevap vereceksiniz Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Hayır, ben şu anda bunu ifade etmek 
istiyorum. 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Şubat ayından itibaren sorduğumuz sorulara 
cevap verilmedi. Uluslararası başvurular yaptılar, AİHM ve Birleşmiş Milletler, Türkiye’ye “Acil” 
koduyla sorular sordu, dokuz ay boyunca Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı cevap veremedi ve 
sonradan bu insanlar, aniden Ankara Emniyetinde ortaya çıkıverdiler; farklı illerde kaybolmuş insanlar, 
ışınlanmış gibi Ankara Emniyetinde ortaya çıktılar ve bu insanlar tutuklandı, şu anda 34. Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılanıyorlar. Linç mahkemelerinin yapıldığı bir mahkeme burası ve bu duruşmalara 
ne İnsan Hakları Derneği yetkilileri alınıyor ne milletvekili alınıyor. Geçen Sayın Tanrıkulu gitmişti, o 
alınmadı, ben de alınmıyorum. İnanılmaz bir uygulama devam ediyor. Aylarca bu insanlar gözaltında 
kaldı, hiçbir açıklama yapılmadı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen tamamlayınız Sayın Gergerlioğlu. 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Bu insanların -Edirne’den, İstanbul’dan, 
Ankara’dan- kaçırılırken apaçık ortada olan kamera kayıtları var. Kimisi Ankara’da Çamlık 
Mahallesi’nde, tüm mahallenin ortasında kaçırıldı, adres de verebilirim size; kimisi Edirne’de kaçırıldı, 
kamera görüntüleri var ama tek bir MOBESE kamerası incelemesi yapılmadı. “Dönemin beyaz 
Toroslarını ortadan kaldıracağız.” diyen bir iktidar bu döneme “siyah Transporter’lar” kavramını ekledi. 
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Sayın MİT Daire Başkan Yardımcısı da burada, bu konularda bir açıklama bekleriz. Bu kastedilen 
kişiler hakkında mahkeme 34. Ağır Cezada devam ediyor. Kimisi mahkemelerde kaçırıldığına ve 
işkence edildiğine dair dehşet veren ifadelerde bulundu. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Bu şeylerin tamamını reddediyorum ben. 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ben konuşmamı bitirmedim Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, siz cevap verirsiniz. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Herhangi bir suçtan, devlet gözaltına 
alabilir, mahkemeler de gerekirse tutuklayabilir. 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Peki, o zaman AİHM ve Birleşmiş Milletlere niye 
cevap vermediniz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Ama herhangi bir suçtan dolayı gözaltına 
alınan birisini “Devlet kaçırdı.” diye söyleyemezsiniz, bu şekilde ifade edemezsiniz. 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Bakın, ben size soruyorum, ben sadece ve sadece 
sorulara cevap istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye arkadaşlar, bir saniye, bir saniye…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ulusal mekanizmalar…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Süreniz doldu, bir saniye, söz vereceğim. 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Bir dakika ama benim mikrofonumu kesip niye…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Kesmedim efendim, otomatik kesildi, süreniz doldu. 

Bir saniye, ilave süre vereceğim. 

Lütfen arkadaşlar, lütfen…

Buyurun efendim. 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ulusal mekanizmaların hiçbiri cevap vermedi, 
savcılıklara gittiler, elleri boş döndüler, Emniyet müdürlüklerine gittiler, hiçbir araştırma, açıklama 
yapılmadı. Defalarca soru önergesi verdim. Bakın, size, sadece Cumhurbaşkanlığı makamına 300’den 
fazla soru önergesi verdim, en fazla yüzde 10’unu cevapladınız; cevap vermiyorsunuz, belki de cevap 
veremiyorsunuz; diğer bakanlıklar da aynı şekilde. Bir hukuk devleti böyle olmaz. 

Bakın, AİHM’e ve Birleşmiş Milletlere bile Türkiye Cumhuriyeti cevap veremedi, bu olacak bir 
iş değil. Ulusal mekanizmalar iflas etti, uluslararası mekanizmalara da cevap verilmedi. Bunları bire 
bir takip ettim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Çok teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Kaboğlu…

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Efendim, Cumhurbaşkanlığı bütçesi vesilesiyle, özellikle, anayasal düzlemde ortaya çıkan 
farklı yaklaşımlar nasıl çatışmaya dönüşüyor? Veyahut da Anayasa kaynaklı çatışmayla karşı karşıya 
bulunduğumuzu söyleyebilirim. Bu sadece niteleme çatışması değil “Cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sistemi mi, monokrasi mi?” çatışması, bunun çatışması değil fakat bütün söylemlerde bu Anayasa 
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değişikliğinin yapıldığı ortam ve koşullarından, Anayasa değişikliğinin yapılma tarzından ve Anayasa 
değişikliğini uygulamaya geçirme tarzından kaynaklanan -hepsini birlikte aldığımız zaman- çok derin 
bir çatışma karşısındayız.

Ben karşılaştırmalı anayasa hukukunu Avrupa’nın en saygın üniversitelerinde anlattım ama 
anayasa yoluyla bu kadar derin bir çatışmaya anayasa tarihinde hiç tanık olmadım, bizde de yok 
1876’dan 2017’ye kadar. Bunun üzerinde ciddi olarak, serinkanlı bir biçimde düşünmemiz gerekir, 
düşünmezsek eğer daha derin çatışmalara yönelebiliriz. Bu öyle bir konu ki parti aidiyeti ötesine 
geçen bir konu, gelecek kuşaklara dair bir konu. Mesela “Rejim mi, sistem mi değişti?” tartışması… 
Her ikisi de değişti, her ikisi de değişti. Sorun değil zaten, sistem rejimden daha geniş bir kavram 
karşılaştırmalı anayasa hukukunda fakat buradaki sorun esasen şu: İster “Rejim değişti.” diyelim, 
ister “Sistem değişti.” diyelim, mademki biz “Cumhurbaşkanlığı” diyoruz o zaman Anayasa madde 
2’ye, “Cumhuriyetin nitelikleri”ne ne kadar uygun? Çünkü burada “Demokratik ve laik Türkiye 
Cumhuriyeti.” deniyor “…demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” deniyor. Peki, bunun 
3 ana öğesi nedir? Bir: Anayasa’nın üstünlüğüne ve normlar hiyerarşisine, makamlar hiyerarşisine, 
kurumlar hiyerarşisine saygı. İki: Görev, yetki ve sorumluluk üçlüsünde hesap verebilir bir yönetim. 
Üç: Yargı bağımsızlığı temelinde erkler ayrılığı. Esasen, bizim tartışmamız gereken hususlar bunlar. 
Şimdi, bu vesileyle, özellikle, biraz önce belirttiğim üzere, bu çatışma Anayasa’nın değiştirilme ortam 
ve koşulları, bir; değiştirilme tarzı, iki; üç, içerikle birlikte uygulama tarzından kaynaklanıyor. 

Bakın, mesela, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin -hazır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı buradayken- 
sayıyı 50’yi aştı, 40’tan sonra torba hâline dönüştü ve bizim yaptığımız yasaların yaklaşık olarak 3 
misli fakat mesela Anayasa’nın 2’nci maddesi açısından en büyük zaaf, gerekçesiz bunlar, gerekçesiz. 
Oysa, hukuk devletinde hiçbir işlem gerekçesiz olamaz. Bakın, ben niçin Avrupa’ya yollama yaptım? 
1850’lerden bu yana Avrupa kamu hukuku ailesi içerisinde yer alıyoruz. Bugün Avrupa hukukunda, 
Avrupa Birliğinde hukukun genel ilkesidir, bir idari işlem bile, tikel, bireysel bir idari işlem bile 
gerekçesiz yapılamaz ama ben yarım yüzyıllık hukukçu olarak bakıyorum niçin koydular, öbür gün 
niçin kalktı diye, bunu bilemiyorum. Biz burada, Mecliste torba kanunları eleştiriyoruz ama iyi kötü bir 
gerekçe ortaya koyma çabası içerisindeyiz. Şimdi, bu olmadığı gibi, mesela biz de burada çok çatışmacı 
yasalar yapıyoruz. Bir yıldır, on altı aydır “Bu, Anayasa’ya aykırı.” deyince bazı vekiller “Kaboğlu da 
hep konuyu Anayasa’ya aykırılığa bağlıyor.” diyor. Bir başka şeye bağlanamaz tabii ki. İşte, bugün, 
biraz önce belirtilen kararda ikinci bir konu var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen tamamlayın.

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (İstanbul) – Tamamlayayım sözlerimi.

Mecliste, Genel Kurulda bu hafta tartıştığımız sözlü sınav olayı. İşte, Anayasa Mahkemesi açıklığa 
kavuşturdu yani güvenlik soruşturması da öyle. O zaman, direnmeyelim yani buradaki ciddi sorun 
-belirttiğim gibi- Anayasa’nın yapıldığı ortam ve koşullar, yapılma tarzı, içerik ama bunu uygulamaya 
koyuş tarzı bile 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a 
uygun değil. Şimdi, Anayasa aslında nitelik itibarıyla uzlaşma ve toplumsal barış belgesi olduğu hâlde, 
bu olmadığı sürece bir sarmal olarak tam tersine çatışma belgesine dönüşüyor. Peki, bundan nasıl 
çıkarız? Soğukkanlı tartışmayla, Anayasa’da olağanlaşma sürecini açmakla, hukukun olağanlaşmasıyla 
siyaseti olağanlaştırabiliriz. Yoksa biz olağan sürece gitmiyoruz. Bu konuda lütfen biraz daha serinkanlı 
davranalım. 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Kılınç… 

YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, sayın milletvekilleri, sayın bürokratlar, 
değerli medya emekçileri; Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yerine kurulan İletişim 
Başkanlığının yaklaşık bir buçuk yıllık icraat süresi içerisinde basınımızın durumuyla ilgili şu veriler 
dikkat çekiyor: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, 2018 yılında basın 
sektöründe çalışan sayısı 6.500 kişi azalarak 2019 Ocak ayında 86.366’ya düşmüştür. Sektörde bir 
yıl içerisinde daralma oranı yüzde 6,28’dir. Gazeteciler arasında işsizlik oranı yüzde 25 civarındadır 
yani 4 gazeteciden 1’i işsizdir. Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü istatistiklerine göre, işsizlikte 
mesleklerdeki 2’nci en yüksek oran gazeteciliktedir. Resmî tirajlara göre, en çok satan 10 gazeteden 
9’u, Cumhurbaşkanlığına yakın sermaye gruplarının elindedir. Basın Kartı Yönetmeliği değiştirilmiş, 
yeni oluşturulan Basın Kartı Komisyonunda meslek örgütleri temsilcileri kalmamıştır. Basın İlan 
Kurumu Yönetim Kurulunda bağımsız hiçbir basın meslek örgütü temsilcisi bulunmamaktadır. 
Gazeteciler, iktidar organları tarafından WhatsApp gruplarına eklenmekte, Cumhurbaşkanını takip eden 
gazetecilerin haberleri, haber metinleri önce İletişim Başkanlığı tarafından kontrol edilmekte, sonra 
yayımlanabilmektedir. Haberlerin hangi başlıklarla yapılacağı talimatlarla bildirilmektedir. Bunları, 
gazete manşetlerinde, hatta gazetelerin köşe yazılarında da görebilmekteyiz. TRT’de düzenli olarak 
gazeteci çıkarılmakta, yerine Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından yetiştirilen 
stajyerler yerleştirilmektedir. Anadolu Ajansında 31 Mart seçim sonuçları aktarılırken gece yarısı veri 
akışını durdurulmuş, tam on iki saat boyunca seçim ekranı dondurulmuştur. Seçimlerin üzerinden 
yedi ay geçmesine rağmen henüz seçim gecesi skandalının sorumlularına hesap sorulmamıştır. Ulusal 
basında durum budur, yerel medya daha da ağır sonuçlarla karşı karşıyadır. 

Yerel medya demişken Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü Sayın Kalaycı’nın basınla ilgili 
söylediklerine tümüyle katıldığımızı belirterek süremi doğru kullanmak istiyorum. Gerek tespitleri 
gerek çözümlerle ilgili önerilerinin tümüne katılıyoruz. 

Ayrıca, Basın Kartı Komisyonu üyeleri hangi kriterlere göre belirlenmiştir, öğrenmek istiyoruz. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, 
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği neden bu Komisyona alınmamıştır? Bu soruların da 
cevaplarını istiyoruz. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Sayın Çelebi, buyurun.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Başkanım, aslında Garo gelse, onunla konuşsam daha uygun olur diye 
düşünüyorum ama…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Böyle bir usul yok Sayın Çelebi ya, böyle bir usul yok ya. 

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Kavga mı edeceksiniz, sataşma mı yapacaksınız Sayın Çelebi? 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Yok, ben kavga etmiyorum ama şöyle…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen, böyle bir usul yok.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Başkanım, şöyle…

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Komisyona konuşun Sayın 
Çelebi. 
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EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkanım, çok Değerli Cumhurbaşkanı Yardımcımız, çok değerli 
kamu kuruluşlarının değerli bürokratları, çok değerli milletvekilleri, çok değerli basın mensupları; ben 
de bu bütçemizi, ikinci bütçemizi sunan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza teşekkür ediyorum, ikinci 
bütçenin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Tabii, bundan sonraki aşamalarda yani 2020 yılı bütçesiyle ilgili Meclisimiz geçen sene de bir 
karar verdi, bu sene de bir karar verecek. Bilindiği gibi, Türkiye’de 16 Nisan 2017’de bir halk oylaması 
oldu. Bu halk oylamasıyla birlikte Anayasa’mızda da değişiklik yapıldı ve başkanlık sistemine geçildi. 

Şimdi, sabah da bazı arkadaşlar -aslında benim konuşma metnim bu değildi ama tutanakları da 
aldım- yani birkaç tane şeye değindiler, onu da burada açıklamak istiyorum. Şimdi, Garo’nun konuştuğu 
bir şey var, diyor ki: “Bakın, yargı, sarayın bir sopasına dönüşmüş durumda, muhalif olan herkese 
karşı maalesef bir düşman hukuku uyguluyor.” Yani bu devlette hiç kimse kimseye bir düşman hukuku 
uygulamıyor, bunu özellikle söyleyeyim. Yine aynı şekilde devam ediyor, diyor ki: “Bakın, milletin 
iradesi bir bütündür Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, milletin iradesinin eğer ki bir bölümüne doğru 
bir tip uygulaması yaparsanız… Çünkü her dönem milletin belli kesimlerine, bir dönem mütedeyyinlere 
karşı -devam ediyor- solculara karşı, zaten her zaman Kürtlere karşı…” 

Şimdi, burada ben özellikle şunu arz etmek istiyorum: Garo bir Kürt değil. Şuraya baktığım zaman, 
anladığım kadarıyla bir Batman Milletvekilimiz var bölge insanı. 

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Kürt, bölge insanı.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Dolayısıyla, Kürt hani kimse ona bir şey demiyor ama şunu da arz 
edeyim: Özellikle AK PARTİ hükûmetleri döneminde Kürtler ve Aleviler bu ülkede kendi kimliklerini 
almışlardır. Hiçbir dönemde olmadığı kadar gerçekten demografik anlamda herkesin önü açılmıştır. 
Yani bizim kendi elimizi vicdanımıza koyduğumuz zaman bunu açıklamamız lazım.

İkinci bir hususu da şöyle arz edeyim: Bir dönem bırakın bu ülkede Kürtçe konuşmayı, Kürtçe 
kaset bile dinlediğiniz zaman nerelere gidebileceğinizi veya sonunun nereye gidebileceğini siz 
hesaplayamıyordunuz ama şu anda herkes istediği her şeyi konuşabiliyor, hatta en son bizim yapmış 
olduğumuz düzenlemeyle birlikte mitinglerde bile herkes konuşuyor. Dikkat ederseniz, 2002 yılında 
AK PARTİ hükûmetleri ilk geldiği zaman, cezaevlerinde hiç kimse Türkçenin dışında veya İngilizcenin 
dışında bir şey konuşamıyordu, tek bir genelgeyle hepsi kaldırıldı. 

Dolasıyla, şunu söylüyorum: Anladığım kadarıyla Garo, bugün bütçenin son günü olması nedeniyle 
bir kavga çıkarmak istiyordu. Dolasıyla, hani burada da AK PARTİ bu oyuna gelmedi, bunu da herkesin 
özellikle bilmesini istiyorum. 

Yine, her bütçenin başlamasında bir usul tartışmasında şunu söyler: “Bu bütçe bir savaş ve faiz 
bütçesidir.” İşte, ikinci husus da şudur cümlelerinde: “Öğretmenler atanmıyor, öğrenciler kredisi 
verilmiyor, intihar ediyorlar.” Şimdi, saygıdeğer milletvekilleri, bakın, burada bürokrasi de var ve 
bu bürokrasinin çoğunun, şöyle baktığınız zaman herkesin hizmet süresi yirmi beş yılın üzerindedir 
diye tahmin ediyorum, bir kısmı hariç. Her devlette olduğu gibi her millet kendisini korur. Siyaset 
bir gün geçicidir -benim 2’nci milletvekilliği dönemim, birçok arkadaşın da 2’nci, 3’üncü, 4’üncü, 
5’inci milletvekilliği dönemi vardır- ama geriye kalan tek bir şey var, o da vatandır. Eğer insan kendi 
vatanına, kendi bayrağına sahip çıkmıyorsa sizin yeryüzünde iddianızı millet olarak sürdürebileceğiniz 
hiçbir şeyiniz kalmaz. Dolayısıyla, şudur: Yani beynimizin arka lobunda aslında terörü çağrıştırarak 
biz bunu söylediğimiz zaman bu devlet mecburen kendisini koruyacaktır. Şimdi “faiz” diyor, “savaş” 
diyor. Bu devlet, kendi Fırat Kalkanı Harekâtı’nı yapacaktır çünkü mecburdur ona; Zeytin Dalı 
Harekâtı’nı yapacaktır, mecburdur ona; Barış Pınarı Harekâtı’nı yapacaktır, mecburdur buna. Bunu 
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yapmadığı zaman bu devletin aidiyetini sorgular. Dolayısıyla, bu tür konuşmaları biz milletvekilleri 
olarak yaptığımız zaman tabii, milletvekilleri toplumun rol model unsurlarıdır ve bizim bunu biraz daha 
düşünmemiz lazım. 

Yine, bir şey daha arz etmek istiyorum: Özellikle, bu öğrencilerin borçlarıyla ilgili iki üç gün 
öncesinde Berat Albayrak Bey burada bir açıklama yaptı, bir çalışmalarının olduğuyla ilgili. 

Bir de bir şey daha açıklamak istiyorum: Şimdi, geçen hafta ön sıradaki masada şu anda 
cezaevinde olan 7-8 kişinin fotoğrafı vardı. Bakın, siz dünyada demokrasiyle yönetilen hangi ülkeye 
giderseniz gidin bir milletin meclisinde eğer bu tür şeyler varsa o devlet, inanın, o milletvekilinin eğer 
dokunulmazlığı varsa onu en fazla 1 gün içerisinde, 24 saat içerisinde kaldırır. Ben şunu arz edeyim: 
Garo elbette ki bu devletin vatandaşıdır ama bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kürsüsünde 
oturup da bu devletin milletine hakaret ediyor. 

Bakın, ben biraz önce de konuştum yani onu da söyledim Sayın İpekyüz; eğer savaş hukukundan 
bir şey bahsediyorsa bu doğru değil. Canlı yayında, eğer burada oturup da kendi Cumhurbaşkanlığını, 
Ermenistan’da “Ya ben yüzde 62-63 civarında, orada yapılan anketlerde öndeyim.” çıkıyorsa o zaman 
gider, orada kendi propagandasını kendi ülkesinde yapar.

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Ne alaka ya!

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Alakası çok var.

Bakın, AK PARTİ hükûmetlerinde, ben Genel Merkezde Başkan Yardımcısıydım, biz Hrant 
Dink’in eşi Rakel Hanım’ı Genel Başkan yardımcımızla birlikte gittik İstanbul’da ziyaret ettik. 
Dolayısıyla bu devlet hiçbir dönemde, ne demografik yapıda ne de herhangi bir kişinin dini üzerinde bir 
siyaset gütmemiştir, biz böyle bir milletiz. Ben daha önce geçen haftaki bir konuşmamda da söyledim: 
Osmanlı özellikle Ermenilere “sadıkayımillet” unvanını vermiş ama bizim kendi kürsümüzde oturup 
da Türkiye Cumhuriyeti devletinin şahsiyetine hakaret etmeyi ben doğru bulmuyorum ve bu cümlelerin 
aynısını da kendisine iade ediyorum.

Bir de bir şey daha arz edeyim. Özellikle kayyumlarla ilgili... Bakın, Ağrı ili Doğubeyazıt ilçemize 
-ben burada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza da sabah arz ettim, gerçekten kendilerinden destek 
de istiyoruz- 2020 yılının Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi İshak Paşa Sarayı’nın UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde 20’nci yılı olması dolayısıyla, tıpkı Göbeklitepe veya 2018’deki Troya gibi bizim ilimize de 
ilçemize de bu yakışır diye burada yardımlarınızı da talep ediyorum.

Bakın, sadece Doğubeyazıt ilçemize kayyumdan sonra yapılan yatırımlar 70 trilyon lira para. Ağrı 
merkeze yapılan yardım -Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da geçen sene geldi, ben buradan da 
kendilerine teşekkür ediyorum- 120 trilyon lira para. Dolayısıyla şudur: Eğer bir tarafta devlet seçime 
gidiyor, seçimle gelen insanlar burada herhangi bir yansıma yapmayıp da devletin genel bütçesinden 
gelen paralar başka bir yere gidip de halkın refahına bunlar yansımıyorsa devlet kendi vatandaşını 
korumak zorunda. Yoksa AK PARTİ hükûmetleri kadar bu dönemlerde, gerçekten, özellikle Doğu 
ve Güneydoğu’da milletin önünü açın hiçbir hükûmet olmamıştır. Bakın, biz Büyükşehir Yasası’nı 
değiştirdik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

(Oturum Başkanlığına Sözcü Abdullah Nejat Koçer geçti)

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet Sayın Çelebi, lütfen tamamlar 
mısınız.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Tamam Başkanım.
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Büyükşehir Yasası’yla birlikte Van’ı HDP kazandı. Dolayısıyla eğer doğru düzgün bir sistematik 
yönetim olsaydı devletin herhangi bir müdahalesi olabilir miydi? Ama devlet kendi bütçesine, 7 coğrafi 
bölgesinde toplanan paralara sahip çıkmak zorundadır.

Ben bu vesileyle 2020 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Çelebi.

Sayın Sındır... Siz hazır değilseniz ben Sayın Katırcıoğlu’na söz vereyim.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Katırcıoğlu hazırsa ona verebilirsiniz.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Buyurun Sayın Katırcıoğlu.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bürokratlar, sayın üyeler, değerli basın mensupları; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Sabahki oturumda gergin anlar yaşandı ki bugüne kadar yaşanmamış olan düzeyde bir gerginlikti. 
Tabii, bu şunu ortaya çıkarıyor bence: Her ne kadar burada daha küçük bir azınlıksak yani Meclisin 
çoğunluğu itibarıyla bakarsak, yakın ilişkiler de geliştirdi arkadaşlarımız, arkadaşlık ilişkisi kurduğumuz 
insanlarla birlikteyiz. Dolayısıyla da belli bir tolerans çerçevesinde birbirimizi de yeteri kadar 
tanıyoruz. Dolayısıyla da o tolerans çerçevesinde bir konuşma ve tartışma ortamı olmasını beklerdim 
şahsen ama iş öyle bir yere geldi ki yani beni tanıyanlar bilir, ben hayatımda bu kadar sinirlendiğimi 
de hatırlamıyorum ama bir noktadan sonra demek ki ben de bu kadar sinirlenebiliyormuşum, bu da 
herhâlde Karadenizlilik damarı olsa gerek diye düşünüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, ben size şunları söyleyeyim: Ben bir Kürt değilim, ben bir 
Karadenizliyim ve bundan epey bir zaman önce… Üstelik sol siyasetlerden gelen bir insanım, onu da 
açıkça söyleyeyim. Erdal İnönü’nün ekonomi danışmanlığını yapmışımdır 1991’de, üç sene burada, 
bu komisyonlarda da yer almışımdır şu andaki bürokrat arkadaşların yer aldığı gibi. O zamanlar 
“Fetullah Gülen Hoca” diye peşinden giden arkadaşlarımızın -hâlâ Mecliste gördüğüm insanlar var 
bunların arasında- biz ya da en azından ben -öyle söyleyeyim- Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının siyasi 
çıkışını doğru bulmuş, bir itiraz hareketi olarak desteklemiş insanlardan biriyim ve bunu da bir yazar 
olarak yaptım, bir akademisyen olarak yaptım, televizyonlarda defalarca konuşmalar yaptım, başörtüsü 
meselesine ilk imza veren insanlardan biriyimdir. Bilgi Üniversitesinde uzun yıllar yöneticilik yaptım, 
Bilgi Üniversitesine başörtülü kızların alınmamasıyla ilgili YÖK’ten gelen baskılara rağmen direndik. 

Evet, arkadaşlarımızın söylediği gibi birçok reformlar da yapıldı, yapılmadı değil ama arkadaşlar, 
geldiğimiz yere bakar mısınız lütfen. Geldiğimiz yer daha önce gelinen yer değil. Yani şöyle söyleyeyim: 
Geçmişte daha çok dindar insanlara yapılan baskılara benzer baskılar görüyoruz şu anda. Eğer siz 
“Yok.” diyorsanız, o zaman hakikaten ya siz ülkeyi yönetemiyorsunuz ya da biz yanlış şeyler görüyoruz 
diye düşünüyorum.

Şimdi, dolayısıyla gelinen nokta itibarıyla söyleyince, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi olarak 
kurduğunuz bu sistem yanlış bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin yanlışlığı şuradadır 
arkadaşlar, altını çizerek söylüyorum: Topluma ait olması gereken, bağımsız olması gereken veya 
toplumda her kesime karşı aynı mesafede durması gereken kurumları Hükûmet kurumları hâline 
çevirdiniz, bir tür parti devleti oluşturdunuz. Bunu belki istemeden yaptınız yani Cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sistemi denilen sistem sizi buraya getirdi belki ama bugün itibarıyla gördüğümüz şey şu 
arkadaşlar, bu gözden kaçamayacak bir şey. Eskiden bakanlıklar vardı -Sayın Bülent Kuşoğlu arkadaşım 
söyledi- bakanlıkların önemi bir ölçüde şuydu: Denetleyici ve düzenleyici bir kurum işlevi görüyordu. 
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Arkadaşlar, şimdi bakanlıklar gitti, tamamen bireysel ilişkiler geldi ve bireysel ilişkiler de özellikle 
bizim gibi biat kültürünün yaygın olduğu toplumlarda kaçınılmaz olarak otoriterleşme anlamına 
gelir ve öyle de olmuştur sonuç olarak. Yani bunu ben söylemiyorum, bunu Sayın Cumhurbaşkanı 
kendisi söyledi, hatırlıyorsunuz “Beyefendi öyle istiyor diye iş yaptıranlar var.” dedi. Evet, sizler bunu 
görüyorsunuz, görmeniz lazım. Bu gidiş, gidiş değil arkadaşlar yani bir devlet böyle yönetilemez. 

İltisak lafına geleceğim. Şimdi, iltisak lafı benim anladığım kadarıyla dilimizde pek olan bir kelime 
değildi ve yanılmıyorsam 2016’daki KHK’yle gündeme geldi Türkiye’de ve o KHK’nin de gelmesinin 
sebebi de biliyorsunuz 15 Temmuz darbesi gelmişti ve bunun altında bir teşkilat olduğu anlaşıldı ve bu 
teşkilatın da gizli çalıştığı anlaşıldı, iltisak lafıyla etkin bir mücadele verilebileceğine inanıldı ve iltisak 
lafı öylelikle benim anladığım kadarıyla hukukumuza da girmiş oldu.

Şimdi, arkadaşlar, iltisak, benim anladığım kadarıyla, ben hukukçu değilim ama hukukçularla 
yaptığım konuşmalarda anladığım şey şu: İltisak, irtibattan daha dar anlamı olan bir kelime. Dolayısıyla 
da iltisak irtibattan daha fazla delil gerektiren bir mesele. Dolayısıyla “Şu şununla iltisaklı.” dediğiniz 
zaman, bir şey söylüyorsunuz ama söylediğiniz şeyin anlamı şu… Bunu ispatlamak zorundasınız, 
delil koymak zorundasınız ortaya. Ama benim bugün gördüğüm kadarıyla, herkes herkesi bir şekilde 
iltisaklı diye, daha da açık konuşalım, terörle iltisaklı diye mahkemelere sürüklüyor, gözaltı yapılıyor, 
tutuklama yapılıyor. 

Bakın Halkların Demokratik Partisi, bizim partimiz Türkiye’de demokrasi talep eden bir partidir ve 
demokrasiyi de kusura bakmayın ama Adalet ve Kalkınma Partisinin anladığından daha geniş anlamda 
anlayan bir partidir. Onun için, Garo Arkadaşım, ikide bir “Niye burada kadın yok?” der. Çünkü biz, 
kadın eşitliğine de inanan bir parti olduğumuz için, bunun özellikle Türkiye’de sözcüsü olmak gibi bir 
hedefi benimsemiş durumdayız. 

Şimdi, arkadaşlar, bizi, bir şekilde terörle iltisaklı diye konuşuyorlar. Ben de diyorum ki: Hukukta 
şöyle bir şey vardır “belirlilik” diye bir mesele vardır Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Yani bir kişinin 
bilmesi lazımdır, neyi yaparsa yanlıştır, neyi yaparsa doğrudur, bunu bilmesi lazımdır. Eğer biz Halkların 
Demokratik Partisi olarak illegal bir örgütlenmeysek, terörle iltisaklıysak ben de diyorum ki, Genel 
Kurulda da yaptığım konuşmalarda söylüyorum bunu: Bunu bana söylemek zorundasınız devlet olarak. 
Bunu ortaya koymuyorsunuz, koyamıyorsunuz çünkü. Niye koyamıyorsunuz, onu ben anlamıyorum. 
Varsa o zaman… Yani neden korkuyorsunuz anlamıyorum. Yani şu olabilir: Parti kapatmak istemiyor 
olabilir Adalet ve Kalkınma Partisi çünkü kendisi bir zamanlar kapatılmak istendiğinde bizler karşı 
çıkmıştık, Adalet ve Kalkınma Partisinin kapatılması kararına da karşı çıkmıştık. Şimdi, dolayısıyla da 
burada bir kör dövüşü gidiyor ve benim anladığım kadarıyla, Adalet ve Kalkınma Partisinin çıkıştaki 
itiraz eden bir parti olma hususiyeti yok oldu. Şimdi, biatcı bir anlayışla, tamamen kişisel ilişkiler 
üzerinden yürüyen bir devlet yapılanması ortaya çıkardınız. Bence -ekonomiyi de konuşuyoruz- 
ekonomik olarak da Türkiye’nin şu anda yaşadıklarının arkasında yatan budur. Çünkü az sayıda insan 
eğer çok sayıda insanın hayatıyla ilgili karar veriyorsa mutlaka yanlış karar veriyordur. Dolayısıyla da 
yani biz eleştirmeyip de ne yapacağız, tabii ki eleştireceğiz ve eleştirecek yığınla iş var. On beş dakika 
mı, on dakika mı veriyorsunuz, bu kadar bir süremiz var ve burada… 

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – On dakika da bitmek üzere. 

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Bitmek üzere, farkındayım.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ayrıca tamamlamanız için süre veririm.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Bir iki dakika daha verin.
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Dolayısıyla da şunu söyleyeyim size: Bu öyle bir hâle geldi ki arkadaşlar, gerçekten gerçekleri 
konuşamaz hâle geldik. Ben dün burada Sayın Ulaştırma Bakanına soru sordum: Ya bütün bu ihaleleri 
alan 5 tane şirket aynı zamanda Türkiye’deki medyanın sahibi. Ya, bu size tuhaf gelmiyor mu?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Buyurun, tamamlayın, bir dakika daha 
süre veriyorum. 

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Bu size tuhaf gelmiyor mu? Yani Türkiye’de 4054 sayılı bir yasa var dedik rekabeti önlemek üzere. 
Şimdi burada bir rekabet ihlali var, açıkça gözüküyor. İhale almak için medyayı kullanıyorlar, sonra 
da aynı devletten ihale alıyorlar. Yani arkadaşlar, bu olmaz. Böyle bir mekanizma şu anlama gelir: 
Ekonomide de kararlar merkezileşmiştir. Yani az sayıda insan karar vermektedir, az sayıda şirket sahibi 
vermektedir. Aynı şekilde siyasi yönetimimizde de bu vardır. 

Şimdi, bence arkadaşlar, buradan çıkış yok, ben size söyleyeyim. Böyle bir mekanizmadan 
çıkamazsınız. Bu, eninde sonunda bizi felakete götürecektir. Bunu uyarıyoruz, bunu uyarmaya 
çalışıyoruz ama bize diyorlar ki: “Terörle iltisaklısınız.” Ya kardeşim, dün işte İbrahim Kalın’a 
söylediler. İbrahim Kalın da Zaman’da yazıyordu. E, Zaman da FETÖ’cü gazeteydi. Şimdi ne diyelim, 
biz şimdi iltisaklıdan gidersek bence onun da yargılanması lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ama benim, orada yazıyor olmasından dolayı Sayın Kalın’ı 
eleştirmek gibi bir şeyim yok açıkçası.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Katırcıoğlu, lütfen tamamlayınız.

EROL KATRICIOĞLU (İstanbul) – Dolayısıyla da arkadaşlar, hakkında bir delil, bir şey olmadan 
insanları “iltisaklı” lafıyla suçlamak “terörle iltisaklıdır” diye iş vermemek kabul edilebilir bir şey değil. 
Arkadaşlar, lütfen… Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, umarım dinliyorsunuzdur ama bu eleştirileri 
ciddiye alın lütfen. Bunlar hepimiz felaketi olacak diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Katırcıoğlu.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Erol Hocam…

EROL KATRICIOĞLU (İstanbul) – İzin verirse…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Başkanım, affedersiniz… 

Hocam, size bir suçlama yönlendirmiyoruz ama bir talebimiz var sizden.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Aydemir, konuşmanız bitti. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Terör örgütü olduğu bütün dünyada bilinen bir örgüte dönük 
burada tespit yapmanız, hepsi bu, istediğimiz bu.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Teşekkür ederim.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Müsaade eder misiniz?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kaldı ki…

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Sayın Aydemir, teşekkür ediyorum.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - …İbrahim Kalın’la konuşan gazeteci de…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Tamam.
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - …aynı merkezden birilerinin

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Bir cümle edebilir miyim?

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Lütfen….

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Erol Hoca’ya…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Bir cümle edebilir miyim?

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Süreniz bitti. 

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ama bir şey sordu.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Yok, soru-cevap şeklimiz yok, biliyorsunuz.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Ama olmaz ki.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Biliyorsunuz ama böyle bir usulümüz de 
yok, süreniz bitti.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, başka konularda da usulünüz olmayan şeyler 
yaptınız.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Daha sonra Sayın İpekyüz söz alacaksa…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Kusura bakmayın, söylemek zorundayım.

Ben de diyorum ki arkadaşlar: Bana “PKK terör örgütü de.” dendiği zaman… Sinirden bir şey 
söylemek istemiyorum. Ama ben şunu söylemek istiyorum: PKK’yla ilgili konuşacaksak böyle 
konuşamayız diyorum ama konuşulması lazım. Geçen sefer Hükûmet konuşmadı mı Allah aşkınıza? 
Aynı arkadaşlarımız konuşmadılar mı?

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Tamam herhâlde, teşekkür ediyorum.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Dolayısıyla da böyle PKK’ya terör örgütü diyerek tartışmak 
bana çok kabul edilebilir gelmiyor.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bunun anlamı ne yani anlaşılmıyor.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Yani isterseniz başka zaman tekrar konuşuruz İbrahim 
kardeşim.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Teşekkür ederim.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Hocam, daha net olmanızı bekliyorduk.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Ben de cevap vereceksiniz zannettim ama 
cevap olmadı.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Hocam, daha net olmanızı beklerdik.

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Sayın Sındır, buyurun.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım ve çok kıymetli 
bürokratlarımız, kurulların, ofislerin başkanları, yöneticileri ve Cumhurbaşkanlığımızın değerli 
çalışanları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hemen önce şunu göstererek söze başlamak istiyorum: Başbakanlık 2018 yılı kesin hesabı tarihe 
karıştı artık. Tabii, Başbakanlık kesin hesabı görüşülmüyor bile, artık 2018 yılının muhasebesini ve 
tartışmasını bile yapamıyoruz, yapmıyoruz daha doğrusu, gerek görülmüyor. 
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Şimdi, Cumhurbaşkanlığımızın geçmişteki 2018 yılı geri kalan dönem ve kesin hesabı ve 2020 yılı 
bütçesi üzerine görüşme yapıyoruz. 

Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bugüne kadar Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın 
Fuat Oktay’ın bize ilk yaptığı bütçe sunuş konuşmasından sonra bakanlıklarımızın ve bütün kurum 
kuruluşların, genel ve özel bütçeli idarelerin bütçelerinin üzerinde yaptığımız görüşmelerde, 
konuşmalarda dikkatimi çeken husus şu oldu, genel olarak söylemek istiyorum: Her ne kadar biz Plan 
ve Bütçe Komisyonu olsak da ve bütçeyi ve planı ve planlamayı önemseyen ve bunun üzerinde devletin 
planlı bir kalkınması, planlı bir geleceği üzerinde yapılmış olan planların değerlendirilmesi ve bunlara 
ne kadar uyulduğunun incelenmesi, görüşülmesi üzerinde duruyor olsak da izlenimim şu ki bugüne 
kadarki bakanlıkların ve kurum ve kuruluşların gerek bütçelerine gerek performans programlarına gerek 
stratejik planlarına baktığımızda çok fazla plana önem verildiğini ve planlı yol yürümeye gerektiği 
kadar değer verildiğini göremedim, bunu hissedemedim.

Bunu şuradan başlayarak söylemek istiyorum: En başta On Birinci Kalkınma Planı zaten yaklaşık 
bir sene geç gündeme gelip bu yıl içerisinde -9 Temmuzdu, hatırlıyorum- geçti Komisyonumuzdan 
ve Meclis Genel Kurulundan. Dolayısıyla 2019’un öncesinde yani bu yıl içinde bulunduğumuz yılın 
bütçesinin ve çalışmasının devlet yönetiminin On Birinci Kalkınma Planı’na göre hazırlanmış olması 
gerekirken biz ancak 2020 yılı bütçesini ve idarelerin o kalkınma planını ne kadar inceleyebildiğini, ne 
kadar bütçelerini oluştururken veya stratejik planlarını hazırlarken o zaman aralığında, darlığında ne 
kadar buna uygun hazırlık yaptıklarını da tereddütle karşılıyorum ama plansız olduğunu düşündüğüm 
bir süreç.

Bunu başka hangi nedenlerle söylüyorum? Bazı kurumlar, örneğin, stratejik planlarını 2019-
2023 dönemi değil, 2011-2017 dönemi, işte, 2018-2023 dönemi değil 2011-2017 dönemi stratejik 
planları geldi önümüze bazı kurumlardan. Bazı kurumların stratejik planlarında koyduğu hedeflere 
ve performans programlarındaki hedeflere uygun stratejik amaç ve faaliyetlerin bütçelemelerine, 
maliyetlerine baktığımızda, ödeneklerin çok üzerinde planlama yapıldığını, performans programı 
hazırlandığını gördük. En azından daha dün, evveli gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının stratejik 
planında ve performans programında ödeneklerin 2 katı, 2,5 katı üzerinde maliyetlerle karşılaştık yani 
akıl alır gibi değil.

Tabii, bu da değil birçok kurumun, bakanlığımızın başlangıç ödeneğinin çok üzerinde harcama 
yapıldığı ve yıl içerisinde Hazineden ödenek aktarmalarla faaliyetlerini sürdürdüğü, gelir ve gider 
tahminlemelerinin çok tutarsız, daha doğrusu çok gerçek dışı, yanlış, hatalı planlamalarla yapıldığını 
gördük, buna müşahit olduk. Ben, önümüzdeki sürecin de yani 2020 yılının da planlı bir dönem, planlı 
bir süreç olacağına gerçekten inanamıyorum; bunu inanarak söylüyorum.

Bazı durumlarda, bu yeni dönemin, bizim “tek adam rejimi” olarak ifade ettiğimiz, Hükûmetin 
“Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” olarak tanımladığı bu yeni dönemin hem yasamada hem 
yürütmedeki sorunlarını da aslında ifade etmekte fayda var. Geçen gün burada bir bakanlığın 
bütçesinin görüşmesi esnasında bu 13 termik santralin baca filtreleriyle ilgili bir eleştiri geldiğinde, 
AK PARTİ’den bir milletvekili arkadaşımız “Sayın Bakana niye söylüyorsunuz? Onu onlar yapmadı 
ki biz yaptık.” dedi mesela yani “O kanun teklifini biz verdik, Bakanın suçu yok, suç varsa bizdedir.” 
anlamına gelen bir ifade kullandı. Milletvekili arkadaşımızın ismini zikretmeyeceğim herhangi bir şey 
olmasın diye ama ben bu örneği vererek, örnek üzerinden aslında yasama organında getirilen kanun 
tekliflerinin, biliyoruz ki bakanlıklarımız tarafından, devletin organları tarafından, ihtiyaca binaen 
kimi zaman, doğru veya yanlış… Doğrusu da bu yani devletin bakanlıkları, bürokratları yürütmenin 
de gerçek amaç ve hedeflerine uygun düşecek değişiklikleri yapacaktır -eskiden kanun tasarısı olarak 
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gelen değişiklikler- ve bunun da Meclise gelmesi doğaldır ama şimdi bu, bir çeşit kılıf uydurup ya da 
“Öyle değildi böyleydi.” deyip kendi kendimizi kandırmak gibi bir sürece evrildi. Yani bu, yasama 
organı sanki yürütmeyle tamamen kopmuş, hiçbir bağı yok, kendi başına kanun yapan, yasama yapan 
bir organmış gibi davranan bir sürece evrildi. Yürütmede de bunun benzerini, karşılığını görüyoruz 
aslında. Cumhurbaşkanlığı teşkilatımızda ofisler var, özellikle bu kurullar var, politika kurulları var. 
Devletin yani yürütmenin politikalarını, devleti yönetmek, yürütmek adına geleceğe dair politikalarını 
belirleyen, esaslarını ortaya koyan, geleceği planlayan bu politika kurulları ortadayken bakanlıkların da 
“mış” gibi yaparak sanki kendileri bu politikaları belirliyormuş gibi -yürütmenin de kendi içerisinde- 
kendimizi kandırdığımız böyle bir süreç olduğunu görüyorum; bu da beni gerçekten üzüyor. Yani 
milletvekili arkadaşlarımızın birçoğu, Meclis sıralarında, Meclis Genel Kurulunda Sayın Bakanları 
göremedikleri için buraya gelip kendi şehirleri, seçim çevreleriyle ilgili “Şu sorunumuz var, bunu 
da çözer misiniz?” diye sözlü soru önergesi verme ihtiyacı duyuyorlar Sayın Bakanlara. Dolayısıyla 
bu da başlı başına bir sorunun, aslında büyük bir sorunun göstergesi. Tabii, burada bütçe hakkımızın 
uygulanmasında da millet adına, milletimiz adına bizler milletvekilleri olarak -bu Komisyonun her bir 
üyesi için söylüyorum- bütçe hakkını kullanırken birtakım sıkıntılar yaşıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

(Oturum Başkanlığına Başkan Lütfi Elvan geçti) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen tamamlayalım efendim.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Teşekkür edeceğim sadece.

Son sözüm şu: Bugün Sayın Cumhurbaşkanının bir sözü beni yaraladı. Yani bu “Tek parti 
yıllarında olduğu gibi, İslam’ı gerilik emaresi olarak gören faşist zihniyet ülkemizde tarihe karışmıştır.” 
ifadesi, yani “Ezan sesine hasret kaldığımız karanlık dönemler inşallah bir daha geri gelmemek üzere 
kapanmıştır.” sözleri beni gerçekten çok yaralamıştır, bu milleti yaralamıştır; doğrusu da budur, 
yaralamalıdır çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu sözleri hak edecek hiçbir dönem olmamıştır. 
Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ne Mustafa Kemal Atatürk’ün ne Millî Şef’imiz rahmetli İsmet 
İnönü’nün böyle faşist bir tutumu ya da ezanı yasakladığı bir dönem söz konusu olmamıştır. Bunu da 
sözlerimin sonuna ekleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Hocam, ezan yasak değil miydi?

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Ezan hiçbir zaman yasaklanmadı.

AYŞE KEŞİR (Düzce) – Arapça ezan yasaktı.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Cumhurbaşkanlığımızın 
bütçesi devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için hayırlı olsun diyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Çelik, buyurun.

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli bürokratlar, değerli basın; 
Cumhurbaşkanlığının bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının bütçe sunumunu dikkatle izledik. 
Verilen rakam ve bilgiler gerçek hayatla o kadar da uyumlu değil. Baz alınan 2002 yılı ile bugünü 
karşılaştırmanın yanlış bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bütçe ve kesin hesap ile kurumların 
icraatları bir önceki dönemle karşılaştırılsaydı daha mantıklı ve anlamlı olurdu. Onun için, ne kadar 
pembe tablolar çizersek çizelim, bunun hakikat olmadığı da kamuoyu tarafından zaten yaşanarak 
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görülüyor. Dolayısıyla bu, canımızı acıtıyor çünkü piyasaya baktığımız zaman, sokağa çıktığımız 
zaman gördüğümüz tablo şu: İşsizlik aşırı artışta, enflasyon ilan edilenin neredeyse 2 katı; esnaf, tüccar, 
çiftçi oldukça mağdur; genç işsizlik had safhada, üretmemek esas kabul ediliyor, sosyal politikalar 
genellikle sadaka kültürü şeklinde işletiliyor, asgari ücretle çalışan milyonlar da açlık sınırının altında, 
geçim derdine düşmüş durumda, nitekim intiharlar da bunun en büyük kanıtı. 

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Talihsiz bir açıklama.
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza Türkiye’nin gerçek gündemini bu 

şekilde hatırlatmak istiyorum. Yapay gündemlerden çıkmamız gerekiyor. On yedi yıllık iktidar olmanın 
kibri ve şatafatı bizi halkın değerlerinden asla uzaklaştırmamalı, ayağımız yere basmalı. 

Cumhurbaşkanlığı teşkilatlanma şekli âdeta holding tipini andırmakta. Bu sistemi -siz de 
biliyorsunuz- devam ettirmek mümkün değil. Onun için, Türk idari yapısı ile bu sistemin kan 
uyuşmazlığı var ve bu sistem bizzat kısa sürede sizin elinizle yeniden değiştirilecek. Ben bunu 
görüyorum, inanıyorum. 

Onun dışında, bir FETÖ olayı var, devletin içine sokulan, devlet kurumlarını mefluç hâle getiren 
bir FETÖ olayı var ve bundan döndünüz yani zorunlu olarak döndünüz çünkü devlet düşmanı bu 
örgüt başınıza bela oldu, döndünüz. Çözüm sürecinden döndünüz, Habur vakasından artık döndünüz. 
Dolayısıyla aldanarak, dönerek olmayacaktır, bu sistem de bu şekilde değişecektir. 

Savunma sanayisiyle ilgili çok güzel bilgiler edindik. Ben de sizin bilgileriniz dışında da sektörü 
takip ediyorum, çok başarılılar, kendilerini de kutluyorum. 

Bütün bu gelişmeleri parti çıkarlarıyla uyumlu hâle getirmek çok yanlıştır çünkü Cumhurbaşkanlığı 
demek devlet demektir. Devlet ayrı şey, parti ayrı şey. Eğer tek parti sistemine gitmek istiyorsanız ona 
Türkiye’nin müktesebatı asla izin vermeyecektir, bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığının -bu konuya konuşmacılar da değindi- geçen hafta hutbedeki konuşması 
maalesef gerçekten incitici olmuştur. Cami cemaati Türkiye çapında azalıyor, dikkatinize sunuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun, tamamlayınız.
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Buna tedbir almak gerekir çünkü sonuçta Türkiye’de inançlı, mümin, 

Müslüman ciddi bir kitle var, bu kitlenin kalbini kırmadan buna çözüm bulmak gerekiyor. Yani sosyal, 
ekonomik ve geçimle ilgili meselelere daha çok eğilmek lazım. Dolayısıyla Türkiye’nin devasa boyutta 
büyük sorunları var, bunları çözmemiz gerekir diye düşünüyorum. Aslında değinmemiz gereken bazı 
konular da var icra erkini, Hükûmeti burada bulmuşken ama ben Sayın Başkanın anlayışına sığınarak 
sözümü burada bırakıyorum. 

Bütçenin vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelik.
Sayın Girgin, buyurun lütfen.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, sayın Komisyon üyelerimiz, değerli bürokratlar, Meclisimizin 

ve basınımızın değerli emekçileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, dünya genelinde kabaca son on yıldır, devlet aygıtında 

yürütmenin özerkleşip öne çıktığı bir eğilim yaşanıyor. Türkiye’de siyasal rejimin otoriter dönüşümü de 
bu temelde yaşanmakta. 12 Eylülden beri süregelen bu yönelim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 
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tavan yapmış durumda. Yürütmenin yanında polis ve istihbarat, rejimin kalbi haline gelmiş durumda 
aynı zamanda. OHAL sürecinde bu yönelim katmerlenerek sürdü, üstüne üstlük, yargı da yürütmenin 
kontrolü altına alındı. Sadece Rahip Brunson örneği bunu kanıtlamaya yeter.

Rejimin otoriter karakteri çokça vurgulandı burada fakat merkezileşme boyutunu da 
özellikle vurgulamak lazım. Bu merkezileşme sürecinde siyasi aktörler bürokrasiye üstün kılındı. 
Merkezileşmenin odağında 2011 KHK’leriyle yeniden düzenlenen bakanlık örgütlenmesi yer alıyor. 
Bu süreçte AKP’nin siyasi merkezileşme eğilimi giderek kurumsallaştı. 

Parlamento başta olmak üzere, temsilî demokrasi kurumlarının, siyasal partilerin önceki dönemlere 
göre etkinlik ve işlevleri görece zayıfladı. Yürütme organı güçlenmekle kalmadı giderek yasamanın 
işlevini üstlendi. Bütün kamu yönetimi anlayışımızın geleneksel rolünün yerini işletme yönetimi 
ideolojisi aldı.

Cumhurbaşkanlığı yönetişim sistemi piyasa odaklı bir sistemdir. Bu sistemi şirket devlet 
olarak tanımlayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015’te şöyle demişti: “Sizler bir iş adamı 
gibi bu ülkenin yönetilmesini istemez misiniz? Benim derdim ne biliyor musunuz? Bir anonim 
şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye de öyle yönetilmelidir.” İşte şirket devlet hayata geçirilerek Sayın 
Cumhurbaşkanının isteği de yerine getirilmiş oldu fakat Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, eğer 
karşımızda bir şirket yönetimi varsa bu başarısız bir şirkettir. Neden mi? 2013’te 950 milyar dolar 
olan gayrisafi yurtiçi hasıla 749 milyar dolara indi. Tüm makro göstergelere baktığımızda, Türkiye 
ekonomisinin son bir yıllık karnesi zayıflarla dolu. Bu kötü karnede geçmişten gelen yapısal sorunlar 
ve dış konjonktürün etkisi de olsa rejim değişikliğinin yarattığı sorunlar da ekonomideki kötü gidişat 
açısından belirleyici bir unsur oldu, kurallar bağlayıcı olmaktan çıktı. Başkanlık sistemi denilen 
sistemle birlikte kuvvetler ayrılığının rafa kaldırıldığını ve kamu bürokrasisinde kuralların bağlayıcı 
olmaktan çıktığını görüyoruz. Bunun vatandaşa yansıması nasıl oldu? Örneğin, daha dün yaşanan bir 
olay, İstanbul Çatalca’da -aldığımız bilgilere göre- pazar alışverişi yaparken çıkan tartışmada, Sayın 
Erdoğan ve AKP’yi eleştiren 63 yaşındaki bir kadın, şikâyet üzerine, misafirliğe gittiği arkadaşının 
evinde gözaltına alındı. Sabah on birde ilçe başkanımız ve avukatıyla birlikte gidildi. Savcılığa verilen 
ifadeden sonra vatandaşımız serbest bırakıldı.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, sizden ricamız, bu ülkede herkes Cumhurbaşkanını övmek 
zorunda değil. Lütfen biraz hoşgörü. Bunu özellikle rica ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, 16 Nisan 2017 referandumunun ardından hem devlet hem 
de Hükûmet Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 Bakandan 
oluşan yeni Kabineyi açıkladı. Eski sistemde Bakanlar Kurulunda olan yürütmenin ve bakanların 
yetkilerinin çok büyük bir kısmı da Cumhurbaşkanına aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı örgütlenmesinde 
yetkileri itibarıyla Erdoğan’dan sonra gelen ve sistemin en tepesinde yer alan kurum Cumhurbaşkanı 
Yardımcılığıdır. Şirketlerde icra kurulu başkanının yetkisi ve rolü ne ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
da benzer yetkilerle donatılmıştır. Bu tanımlamayla beraber, şirket-devlet yönetiminden ne kastettiğim 
sanırım anlaşılmıştır Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız.

10 Temmuz 2018’den bu yana çıkarılan ve hâlen devam eden bir dizi yeni düzenlemeyle yeni 
Cumhurbaşkanlığı sisteminin ana bileşenleri oluşturuldu. Sistem, ofisler, kurullar, başkanlıklar 
ve bakanlıklardan oluşuyor. Bu yapıların siyasi olduğu kadar idari birçok işlevi de bulunuyor. Bu 
noktada, yeni sistem, politik karar verme süreçleri açısından önemli muğlaklıklar içeriyor Sayın 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız. Politik karar verme süreçleri konusundaki netlik, hukuki, idari ve 
siyasi sorumluluklar açısından hayati önemdedir. Bu muğlaklığın merkezinde politika kurulları yer 
alıyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız. Anladığımız kadarıyla, önceki sistemde mevcut olan 65 
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kurul, komite ve konseyin ortadan kaldırılmasıyla oluşturulan ve bizzat Sayın Erdoğan’ın Başkanlık 
ettiği ve üyelerini doğrudan atadığı 9 kurulun temel işlevi ise yapısal politika önerileri geliştirmek ve 
icrai raporları incelemektir. Politika yapımında etkin olarak çalışacak bu kurullarda milletvekillerinin 
yanı sıra, akademi, iş dünyası, kültür, sanat, ekonomi ve benzeri alanlardan çeşitli uzmanlar da yer 
alabilecektir.

Burada temel sorum şu olacak: Bu 9 politika kurulu ile bakanlıkların ilişkisi nedir Sayın 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız? Plan ve Bütçe Komisyonunda birçok oturumda, burada vurgulandı; 
bakanlıkların sekretaryaya dönüştürüldüğü söylendi. Bu kurullar aracılığıyla bakanlıklar baypas 
mı ediliyor, yoksa bu kurulların görev ve yetkileri bilinçli olarak muğlak bırakılarak yeni sistemde 
karar verme süreci açısından iktidara bir politik manevra alanı mı bırakılıyor? Bu kurullar, bir nevi 
teknokratik zihniyeti yeniden diriltmek değil midir? 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, 4/B özelleştirme çalışanlarının tam 4/B haklarına sahip 
olması yönündeki taleplerini sizlere iletmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Aralık 2017 günü, bu konuyla ilgili “Kamuoyumuzda 
uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz.” şeklinde açıklamaları vardı, açıklamalar 
yapmıştı. Mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu da yine 24 Aralık 2017’de 
“Daha önceki kadroya geçiş süreçlerinde uygulanan prosedür neyse aynen geçerli olacak. Yeni bir şey 
koymadık” şeklinde açıklamalar yapmıştı. 4/C’liler için bu açıklamalar umut olmuştu ancak bu söz ve 
açıklamalara rağmen yapılan haksızlık giderilmedi. 696 sayılı KHK’yle yapılan düzenlemede mevcut 
4/B kadrosu içerisinde 4/C’liler için ayrıştırılmış 4/B kadrosu oluşturulduğu görüldü.

Sonuç olarak, normal 4/B değil de 4/B içerisinde 4/C icat edilmiştir. Bu haksızlık giderilmelidir.

4/B’lilerin talepleri şunlardır: Diplomalarına göre unvan verilmesi, ek ödeme oranlarının unvana 
göre verilmesi, mevcut 4/B haklarının tamamına sahip olmak,  mevcut 4/B kapsamında bulundukları 
için peşin maaş almak. Bu sorunun giderilmesi konusunda üzerinize düşeni yapmanızı bekliyoruz 
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız.

Diğer bir konu da şu: Meclisimizin değerli emekçilerinin durumu.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Meclis personelimiz yetersiz olduğu için mevcut 
personelimiz çok uzun ve yoğun çalışmak zorunda kalıyor. Meclis emekçilerimiz 2.600 TL ortalama 
ücret alıyor, bu ücrete yemek ve yol da dâhil. Ayrıca, bu emekçilerimiz yüzde 20’Iik vergi dilimine 
girerek önemli miktarda vergi veriyorlar. Mecliste memurlarımızın 6-7 liraya yediği yemeği örneğin 
temizlik işçilerimiz 13-14 liraya yiyorlar. Bu konuda, Meclisimizin bütün yükünü sırtlanan bu değerli 
emekçilerimize gereken hassasiyetin gösterilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz 
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız.

Sözlerimi Değerli Hocamız Oğuz Oyan’ın vergi üzerine yaptığı çalışmasına dayanarak 2020 yılı 
bütçesinin sınıfsal karakterini ortaya koyarak bitirmek istiyorum. Oğuz Hocamızın yaptığı çalışmaya 
göre 500 bin kazanan birinin ödediği gelir vergisi kazancının yüzde 19.6’sına tekabül eder iken 148 bin 
kazanan ücretli gelirinin yüzde 24,5’ini vergi olarak vermektedir. Diğer yandan, ücretlilerin gelirinin 
gayrisafi yurt içi hasılaya oranı dörtte 1 iken ücretliler toplam gelir vergisinin yarısından fazlasını 
ödemektedirler.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Bitiriyorum, son cümlem Sayın Başkanım.
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Bütçe üzerine yapacağımız her tartışma bu gerçeği göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu 
ülkenin değeri emekçilerimizi gözeten bir bütçenin yapılacağı günlerin gelmesi dileğiyle 2020 
bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, herkese teşekkür ediyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum Sayın Girgin.

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

3.-Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
üzerindeki konuşmasında Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan için kullandığı ifadeyi son derece 
yakışıksız ve yanlış bulduğunu söylemek istediğine ilişkin açıklaması

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Değerli arkadaşlar, benim kürsüde olmadığım bir anda Sayın Çelebi 
tarafından bir ifade kullanılıyor Sayın Paylan için: “Ermenistan’da, kendi ülkesinde propaganda yapsın.” 
diye bir ifade. Bunun son derece yakışıksız ve yanlış bir ifade olduğunu buradan söylemek istiyorum. 
Garo Paylan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşıdır ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
üyesidir; bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Son derece yanlış bir ifade kullanılmış.

Evet, devam ediyoruz.

II.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER (Devam)

A)KANUN TEKLİFLERİ (Devam)

1.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)

a)Cumhurbaşkanlığı (Devam)

b)Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (Devam)

c)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Devam)

ç)Diyanet İşleri Başkanlığı (Devam)

d)Devlet Arşivleri Başkanlığı (Devam)

e)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı (Devam)

f)Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Devam)

g)Kalkınma Bakanlığı (Devam)

ğ)İletişim Başkanlığı (Devam)

h)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (Devam)

ı)Savunma Sanayii Başkanlığı (Devam)

i)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Devam)

j)Yatırım Ofisi Başkanlığı (Devam)

k)Başbakanlık (Devam)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Aksu, buyurun lütfen.

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, saygıdeğer Komisyon üyeleri, 
Cumhurbaşkanlığının değerli bürokratları, değerli basın mensupları; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, yaptığınız sistematik sunumunuz ve gayretli çalışmalarınız için 
size ve Cumhurbaşkanlığı ekibine teşekkür ediyorum.
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Konuşmamda Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine ve süreç içerisindeki gelişmelere, ayrıca 
faaliyetlerinize değinmek istiyorum. 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa değişikliğiyle yönetim 
sistemimiz kapsamlı bir reforma tabi tutulmuştur. Türk milletinin iradesiyle bu tarihte ana omurgası 
güçlü devlet, güçlü yönetim ve demokratik istikrar olan Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine 
geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, millî 
iradenin doğrudan tecelli ve temerküz ettiği bir yönetim yapısıdır. Sistemle, kuvvetler ayrılığı tahkim 
edilmiş, yasama, yürütme ve yargı organları kendi içinde daha güçlü, daha etkin ve daha bağımsız hâle 
gelmiştir. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle sistem bütünüyle uygulamaya 
girmiş, Sayın Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı 9 Temmuz 2018’den itibaren de sistem 
fiilen işlemeye başlamıştır. 

Yeni hükûmet sistemi, demokratik kurum ve kurallar çerçevesinde ve sağlıklı bir şekilde 
işlemektedir. Şu an sistemin 2’nci bütçesini hem de sizin tarafınızdan hazırlanan ve sunulan bütçeyi 
görüşüyoruz. On Birinci Kalkınma Planı’yla, orta vadeli programlar ve yıllık programlar da yasal 
prosedüre uygun olarak çıkarılmıştır. 

9 Temmuz 2018’den itibaren geçen bir yıl dört ay yirmi günlük sürede yasama, yürütme ve yargı 
kendi alanlarında bağımsız yürüttükleri faaliyetler kapsamında önemli hizmetler yapmıştır. Devlet 
teşkilatı, idari teşkilatlanma, insan gücü ve diğer tüm unsurlarıyla yeni sisteme uygun hâle getirilmiştir. 
Devletin temel işlevlerine yönelik önemli fonksiyonlar Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanmıştır. Bu 
kapsamda Cumhurbaşkanlığında 9 politika kurulu, 4 Cumhurbaşkanlığı ofisi, 1 İdari İşler Başkanlığı, 
bağlı kuruluşlar ve 16 bakanlıktan oluşan bir Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı teşekkül ettirilmiştir. 
Türkiye’nin tarihsel yönetim yapısı da dikkate alınarak kamu yönetiminde önemli yapısal dönüşümler 
bu süreçte gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemi, millî bekamıza yönelik saldırıların 
engellenebilmesi, ülkemizin içine girdiği türbülanstan çıkabilmesi için önemli avantajlar sağlamış, 
Türkiye ruh köküyle buluşmuş, Türk milleti bölgesel ve küresel tehditlere karşı ortak aklı ve ortak 
iradeyi devreye almıştır. 

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi kamuoyu vicdanında karşılık bulmuştur. Demokratik sistem 
tüm unsurlarıyla devreye girmiş, Türkiye’nin aydınlık geleceği için “2023 lider ülke Türkiye” hedefi 
doğrultusunda etkin ve verimli bir çalışma imkânı doğmuştur. Karar süreçlerindeki tıkanıklıklar 
açılmış, hükûmet etme sistemindeki engeller aşılmıştır. PKK/PYD-YPG, FETÖ, DEAŞ ve diğer 
terör örgütlerinin kökü kazınacaksa, Türkiye, ayağındaki küflü prangalardan kurtulacaksa bu sistemin 
sunduğu imkânlarla olacaktır. 

1 Ağustos 2019’da İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın ABD’nin yaptırım listesine alınmasıyla 
başlayan ve ABD Başkanının sosyal medya mesajlarıyla Türkiye’de yükselen kur, faiz ve azan 
enflasyonla Türkiye ekonomisine adı konulmamış bir savaş açıldığı hafızalarımızda tazedir. Ekonomik 
operasyonlarla Türkiye’nin taviz vermesi, geri adım atması, tezlerinden vazgeçmesi hedeflenmiş ve 
Türkiye’yi ekonomik darboğaza çekmek isteyen fırsatçılar devreye sokulmuştur. Ağustos ayındaki 
ekonomik operasyonların ardından, 31 Mart seçimlerine bir hafta kala bazı uluslararası bankaların, 
sermaye gruplarının, küresel tefecilerin döviz kurunu spekülasyonlarla yükseltme oyunları baş 
göstermiştir. Ardından, Türkiye, terörle yürüttüğü meşru mücadelesinden yalnız bırakılmakla kalmamış, 
etrafında örülmek istenen terör koridorunu uluslararası hukuktan aldığı meşru hak çerçevesinde 
engellemek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’yla birlikte Türkiye’ye karşı yeni yaptırımlar gündeme 
gelmiş, tehditlerle hedeflerinden geri adım attırılmak, meşru haklarından taviz verdirilmek istenmiştir. 
Ancak Türkiye, devletiyle ve milletiyle Barış Pınarı Harekâtı’nı da başarıyla icra etmiş, devletimizin 
kararlılığıyla, milletimizin dirayetiyle şer oyunlar bir kez daha bozulmuştur. Sonuçta Türkiye’nin 



64 

29 . 11 . 2019 T: 25 O: 6

tezlerini kabul eden mutabakatlarla, Türkiye, askerî, diplomatik ve siyasi önemli bir başarı elde 
etmiştir. Eş zamanlı olarak da içerideki terör mücadelesi sonuç alıcı bir şekilde devam ettirilmiştir. Her 
türlü spekülatif saldırılar zamanında ve yerinde alınan tedbirlerle etkisiz hâle getirilmiş, ekonominin 
güçlü dinamikleri harekete geçmiş ve ekonomiye olan güven de artmıştır. Uluslararası kuruluşlar da 
Türkiye’ye yönelik tahminlerini pozitif yönde revize etmiştir. 

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle daha etkin kararlar alarak caydırıcılığını artırmış, 
devasa sorunlarla baş etme ve küresel meydan okumalara karşı koyma kabiliyetini güçlendirmiştir. 
Bu süreçte Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmelerin belirleyicisi durumuna geldiği, yakın 
coğrafyamızda Türkiye’nin onayı ve oluru olmadan hiçbir girişimin gerçekleşme şansının olmadığı da 
herkesçe anlaşılmıştır. Bize göre, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini itibarsızlaştırmaya, Türkiye’yi 
yeniden sıkıntı süreçlerin dehlizlerine sokmaya çalışılsa da sistem yerleşmiştir, etkileri, sonuçları 
alınmaya başlanmıştır, uygulamada karşılaşılan aksaklıklar da giderilmektedir. 

Hatırlatmak isterim: Çok partili dönemde, 1946’dan 9 Temmuz 2018’e kadar geçen yetmiş iki 
yılda 51 hükûmet görev yapmıştır. Parlamenter hükûmet sisteminin uygulandığı bu sürede hükûmetlerin 
ortalama ömrü 1 yıl 5 ay düzeyinde kalmıştır. Bu denli kısa ömürlü hükûmetlerin yanı sıra, hükûmet 
kurma çalışmaları, kurulan hükûmetlerdeki çekişmeler, Mecliste yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 
krizler, ardından gelen antidemokratik girişimler sistemde tıkanıklıklara yol açmış, önemli zaman 
kayıplarına sebep olmuştur. Parlamenter sistemde kanunların yüzde 96’sı hükûmetten gelen tasarıların 
yasalaşmasıyla çıkmıştır. Cumhurbaşkanı yine yürütmenin başıydı ama siyasi ve hukuki sorumluluğu 
yoktu. Tarafsızlığı kâğıt üzerindeydi ve kendimizi kandırmaktan başka bir anlamı da yoktu. Yargıya 
ilişkin yetkileri bugünden fazlaydı. Cumhurbaşkanının bugünkü kararname yetkisi ise yasa gücünde 
değildir, kapsamı dar ve sadece yürütmeyle sınırlıdır. Ayrıca da yargının denetimine tabidir. Tüm bunlar 
ortadayken nasıl oluyor da yeni sisteme “tek adam” deniliyor “denetimsiz ve kontrolsüz” denilebiliyor 
anlamak mümkün değildir. Bu sistemin en temel iki özelliği, güçlü bir uzlaşma dinamiği ile denge ve 
denetim mekanizmalarını içinde barınıyor olmasıdır. 

Kimse unutmasın, Türkiye bir hukuk devletidir, binlerce yıllık köklü geleneklere sahiptir. Bin 
yıldır bu coğrafyada birlikte yaşadığımız insanlarımız arasına nifak sokarak ayırmaya kimsenin gücü 
yetmeyecektir. PKK/YPG-PYD, DEAŞ, FETÖ ne Kürt’ün ne de bir başkasının temsilcisi olamaz. 
Bunlar, devletin hukuk zemininde mücadele ettiği, insanlık düşmanı, bebek katili, uyuşturucu taciri 
terör örgütleridir. İnsan haklarına saygılı, demokratik ve hukuka uygun, meşru siyasetin bunlara karşı 
olması, terörü ve terör örgütlerini lanetlemesi gerekir. Bunlara sırt dayayarak yapılan siyasetin sonu 
gelmiştir. Zira, milletimiz herkesi görüyor, her şeyi biliyor, kimin, kimleri hangi şer amaçlar için 
kullandığını da engin ferasetiyle ayırt ediyor. 

Son olarak, faaliyetlerle ilgili birkaç hususa değinerek konuşmamı bitirmek istiyorum.

Özellikle, kurumların birleşmesine, ayrılmasına yahut kapatılmasına bağlı olarak bu kurumlarca 
yürütülen faaliyetler anlamında devletin asli fonksiyonlarının açıkta kalmaması, varsa bu yöndeki 
eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kamu idareleri 
ile yatırımcılar arasında çıkan yatırım uyuşmazlıklarını karara bağlayacak yatırım ombudsmanlığı 
sistemi oluşturulması öngörülmektedir. Söz konusu yapının teşekkülü yatırımların hızlanmasına 
katkı sağlayacaktır kuşkusuz. Bununla birlikte, Kamu Denetçiliği Kurumu görevleri ile yeni yapının 
görevleri çakışmamalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

(Oturum Başkanlığına Kâtip Şirin Ünal geçti)
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OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayın Sayın Vekilim.

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Tamamlıyorum Başkanım. 

Yeni oluşturulan birimlerin süratle yeterli kapasiteye kavuşturulması, iç yapılanmalarının klasik 
yapılanmalardan ziyade, proje yönetimine uygun, esnek yapılar şeklinde teşekkül ettirilmesi yerinde 
olacaktır diye değerlendiriyoruz. Kurumların birbirleriyle olan ilişkilerinin belirgin bir hâle getirilmesi, 
benzer hizmetlerin ve fonksiyonların aynı çatı altında toplanması ve böylelikle görev, yetki ve 
sorumluluk çatışmalarının önlenmesi konusunda sonradan münferiden yapılan düzenlemeler de dâhil 
olmak üzere gözden geçirilmesi, etkili bir idare ve iş bölümüyle kaynak israfının önlenmesi bakımından 
önemlidir diye değerlendiriyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da belirtildiği gibi, kamuda hizmet sunumunda verimlilik 
ve etkinliğin artırılması, kamu çalışanlarının memnuniyet seviyesinin yükseltilmesi, kamu kurumlarının 
insan kaynakları yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi ve personele yönelik eğitimlerinin 
çeşitlendirilmesi gerekmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayın Sayın Vekilim.

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Bunun için kamu personelinin işe alınmasından başlayarak 
terfi, disiplin, mali ve sosyal haklar, ödüllendirme sistemi, personel dağılımda dengenin sağlanması 
gibi kamu personel yönetimine ilişkin tüm süreçlerin de gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşları 2020 yılı bütçelerinin ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim Sayın Vekilim.

Sayın Sibel Özdemir, buyurun.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkanım.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım ve çok değerli bürokratlar, değerli Komisyon üyeleri; açıkçası, 
sunumu daha sonradan edindim ve dikkatlice okudum. Doğal olarak sunumun içeriğine baktığımız 
zaman az evvel de değerli Sayın Girgin’in de söylediği gibi, ofisler, kurullar gibi çalışmalar ve paralel 
bakanlıkların yapmış olduğu görevlere paralel kurumsal yapılar var burada.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, burada açıkçası genel olarak kamu kurumlarının bütçelerine 
baktığımız zaman büyüme odaklı ve niceliksel bir bakış açısı vardı. Sürdürülebilir bir kalkınma 
açısından sorun alanlarında bir ilerleme kaydedeceğimize dönük çok da spesifik ve somut politikaları 
göremedik açıkçası. Ki on yedi yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidarın şimdi temenni ve daha çok iyi 
niyet hedefleri ortaya koyması da bir çelişki olarak ortaya çıktı. 

Kalkınma Bakanlığı bütçesi önemli, şu an o bakanlığımız yok artık. Orada Kalkınma Bankası, 
Devlet Planlama Teşkilatı gibi gerçekten -biraz sonra değineceğim kurullar ve ofisler dışında- yüksek 
nitelikli personel yetiştiren, kamuya istihdam sağlayan, planlama yapan bu kurumlarımız yok artık. 
Doğal olarak bunları bir sorun alanı olarak görüyorum. 

Birleşmiş Milletlerin bir kalkınma planı, bir programı var 2030’a dönük ve burada çok önemli 
hedefler koymuşlar yoksullukla mücadele, kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, enerji, iklim, sürdürülebilir 
şehirler, doğa, su kaynakları, güçlü, bağımsız kurumlar gibi. Şimdi biz bu bütçe döneminde gördük 
ki –bugün son günü- bunlarla ilgili gerçekten, bırakın Birleşmiş Milletlerin koyduğu o hedefleri, 
ülkelerin tartıştığı o konuları, biz burada gerçekten, daha, çok geride kaldığımız konuları tartıştık. İşte 
ağaç kesimi, sağlıkla, şiddetle ilgili, enerjiyle, enerji kaynaklarıyla, tarımla ilgili, su kaynaklarıyla 
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ilgili… Daha başka bir boyutta ya da potansiyelimizin, Türkiye’nin gerektirdiği potansiyelin dışında 
daha düşük seviyedeki konulara odaklandık; büyüme ve niceliksel odaklıydı her şey. Aslında, küresel 
kalkınma endekslerinde, kalkınma verilerinde, açıklanan bütün verilerde gerçekten büyük bir geriye 
gidiş var; gelir dağılımı adaletsizliği öyle, Yoksulluk Endeksi’nde öyle. Yoksul ile zengin arasındaki 
farkın açılması, eğitim yatırımlarımız hâlâ OECD ülkeleri bütçesine göre çok geride. Yükseköğrenim 
seviyemiz arttıkça istihdam düzeyi azalıyor, ciddi sorunlar var. Yaşam Kalitesi Endeksi’nde çok önemli 
metaforlarımız sıralamalarda geriye gidiyor. En önemlisi, Demokrasi Endeksi’nde on yıl geriye gittik 
ve gerçekten, 167 ülke arasında şu an 110’uncu sıradayız. 

Bu konulara biraz daha odaklı ve dikkatli bir bütçe gerekiyordu açıkçası. On yedi yıldır bu ülkeyi 
tek başına yönetme yetkisi verilen bu iktidar, gerçekten, yeni bir sisteme ve sanki yeni bir boyuta 
geçmişiz gibi çok geç kalmış vaatler ortaya konuldu. Hedef konulsa da bu hedefleri tutturamayan, 
güven vermeyen bir iktidar ve ekonomi yönetimi maalesef. Sürekli bir stratejik plan, birbirini yok 
sayan programlar, hemen her gün yenisi eklenen YEP, OVP gibi birçok program… Biraz öz eleştiriden 
uzak, hedefleri tutmayan… Doğal olarak bu bütçenin bütün toplumun farklı her kesiminin gençlerin, 
kadınların, çalışanların, emeklilerin gerçekten, bu beklentilerini çok sağlayamadığını düşünüyorum. 
Bağımsız ve güçlü kurumlar ve kurumlaşmaya dönük sürdürülebilirlik yerine, daha kişilere –şimdi bu 
ofisleri de söyleyeceğim- kişilerin inisiyatifine dönük suni, kısa vadeli, bazen de ideolojik bakış açısı 
hâkimiyetini görüyorum. Bunları genel bir eleştiri olarak söylüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – İzin verirseniz lütfen…

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayalım Sayın Vekilim. 

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, sunumunuzla ilgili, ofislerle 
ilgili dikkatimi çeken en önemlisi, İnsan Kaynakları Ofisi var burada. Bu önemli, değerli bir ofis. Az 
evvel söylediğim belki DPT’nin bir alternatifi olarak düşündüm ama içeriğine baktım, üniversitelerde 
kariyer merkezi açmak, kariyer dersi verilmesi, bölgesel kariyer fuarları… Bunlar zaten üniversitelerin 
olağan yaptığı işler, her üniversite bunları yapıyor. Buradaki İnsan Kaynakları Ofisinin gerçekten 
temel sorun alanımız olan istihdam ve personel planlamaya dönük gerçekten nitelikli bir çalışmaya 
odaklanması gerekiyor ki bununla ilgili kurumsal yapıların hepsi tasfiye edildi. 

Yatırım Ofisinden bir iki veri paylaşmak istiyorum: 2018 yılından 518 milyon dolar yatırım 
yapılması sağlanmış, sadece 1.100 kişiye istihdam; 2006-2018’de 24,5 milyar dolar yatırım ve 45 bin 
kişiye istihdam, ya bu nasıl bir kaynak yönetimi? Bu kadar, 8 milyona dayalı bir işsizlik varken, bu 
kadar milyon dolarlar, milyar dolarlar harcanırken sadece 45, artı 1, 46 bin kişiye…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. 

Tamamlayın, buyurun. 

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Bir de İletişim Başkanlığı… İlk paragrafı şöyle: “Dış tanıtım 
faaliyetlerini yürütmek, kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamında iç dış kamuoyuna Türkiye tezlerini 
anlatmak.” Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bakın, resmî aday ülkesi olduğumuz Avrupa Birliğine 
dahi biz hiçbir tezimizi anlatamadık. Bu bir başarısızlık değil mi? Bu İletişim Ofisinin ve bu ilgili 
bakanlıklara paralel açıklamalarla gündeme gelmesi gibi…
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Son otuz saniyemde de Diyanet İşleri Başkanlığı ofisinizden bahsetmek istiyorum. 11 milyar bir 
kaynak aktarılıyor ve iki yılda 51 öğrenci yurdu daha açılıyor. Zaten KYK var, KYK’ye 10 milyon 
bütçe ayıracağınıza Diyanet İşlerine bu kadar muazzam ve böyle bir bütçe ayrılması ve yurt yapımı 
izni verilmesi… 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Şu çok önemli… Teşekkür ediyorum, içeriğine yazmışsınız, 
demişsiniz ki: “FETÖ gibi istismar eden örgütlere, bir tehlikeye karşı dönük...” 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Çok kültürlü bir Türkiye’de bunu KYK yaparken neden Diyanete 
böyle bir kaynak aktarımı yapıyorsunuz? Bunu sormak istedim. 

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sağ olun.

Sayın Başarır…

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız, değerli bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, ben de Sibel Hanım’ın kaldığı yerden, yurtlarla ilgili konuya devam ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. Gerçekten, bu dönem en büyük sıkıntıyı öğrenci yurtlarında yaşadık. Yani 
bunu siyaseten veya muhalefet yapmak anlamında söylemek istiyorum. Anadolu’dan gelen birçok 
öğrencimizi yurtlara yerleştirmedik ama Diyanete bu konuda bir bütçe verilmiş ve bunu Diyanetin 
yaptığı kitapçıkta yazıyor. Bence bunu KYK yapabilir. Ciddi bir sıkıntı var, çocuklar sokakta.

Bakın, bugün Aladağ’daki facianın yıl dönümü. 10 öğrenci, 2 görevli öldü. Neden? Çünkü 
çocuklarımızı yerleştirebileceğimiz yurtlarımız yok. 

İkinci bir sıkıntı, geçen hafta Mecliste de dile getirdim, bu ülkede bir gün, bir hafta yurt ücretlerini 
geç yatırdıkları için çocukların, öğrencilerin kayıtları siliniyor. Neden, neden? Evet, bu yurt sorununu 
mutlaka çözmemiz lazım.

Bütçenin geneline baktığımız zaman, evet, yine Cumhurbaşkanlığı bütçesinin olabildiğince 
arttığını görüyoruz ama işçinin, emeklinin, halkın sorunlarını çözmeye yönelik bir bütçe değil. İlginç 
olan, bunları konuşmak da, bunları eleştirmek de artık suç. Dün Mecliste intiharları konuşuyorduk. 
Neden insanlar intihar ediyor? Ekonomiyi konuştuk. AK PARTİ Grup Başkan Vekili çıktı “İntiharlar 
üzerinden siyaset yapmak günah, ayıp.” dedi. İntiharlar üzerinden siyaset yapmıyoruz. İntiharlardan 
mutlu olmak herhâlde bir psikopatlıktır, hastalıktır ama bu intiharların nedenlerini konuşmak 
zorundayız. Neden insanlar, çocuklarına pantolon alamayan, pazara gidemeyen, çocuğunu üniversiteye 
yollayamayan insanlar neden intihar ediyor? Bunu konuşmak zorundayız. AKP iktidarı 2002’de geldiği 
zaman tüm seçim stratejisin bir yazar kasa üzerinden yapmıştı ama o zaman Başbakanın önüne bir 
vatandaş yazar kasa fırlatabiliyordu. Bugün Cumhurbaşkanına bir yazar kasa fırlatılsa ne olabileceğini 
düşünüyor musunuz? Herhâlde bir daha gün yüzü görmez. Evet, insanlar çareyi intiharlarda görüyor. 
Çok ciddi sıkıntılar var ama Sayın Cumhurbaşkanının çok usta olduğu bir konu var: Ekonomide, 
işsizlikte, ülkede, dış politikada ne zaman işler kötü gitse bir şekilde gündem değiştiriliyor. Yani tek 
parti dönemine kadar gidiyoruz, işsizliği konuşmuyoruz; saraya girip çıkan ziyaretçileri konuşuyoruz; 
EYT’yi konuşmuyoruz, emekliyi konuşmuyoruz, öğrenciyi konuşmuyoruz. 
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İkinci bir durum, burada birçok bürokratı görüyorum, isimlerini bile telaffuz edemiyorum, hiçbirini 
tanımıyoruz, vatandaş da tanımıyor. Daha ilginç nokta, Mecliste personel ve milletvekilleri arasında 
bir anket yapsak herhâlde yüzde 70’i bakanların tamamının ismini söyleyemez. Ciddi bir kopukluk 
var. Bakanlar milletvekillerini tanımıyor, bölge sorunlarını bilmiyor; tamamen Cumhurbaşkanlığına 
bağlı, halktan kopuk, sorunları dinlemeyen bir bakan var. Mesele, Mersin’le ilgili sıkıntıları Mersin 
milletvekillerine söylediğimiz zaman bakana ulaşamadıklarını söylüyorlar. Bürokratların çoğunu 
insanlar tanımıyor. İşte, yeni sistemde eleştirilen konu bu, hatların kopuk olması. Sarayda bir bürokrasi 
var ama kimse bunu bilmiyor. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, belki söylediklerim tuhaf geliyor ama gerçekten böyle.

Toparlıyorum, çok kısa…

(Oturum Başkanlığına Başkan Lütfi Elvan geçti)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN - Buyurun. 

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Eskiden, bir bakanlıktaki genel müdürü, daire başkanını 
insanlar, milletvekilleri, bürokratlar tanıyordu, sorunları iletebiliyordu, bugün bu kurumdaki 
bürokratların hiçbirini tanımıyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum.

Şimdi, ben de Mersin Milletvekiliyim. Dolayısıyla tabii, kim olduğunu bilmiyorum ama benim öyle 
bir problemim yok; yine, bizim vekil arkadaşlar da öyle bir problemleri olduğunu bana aktarmadılar 
ama bilemiyorum tabii. 

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkanım, siz de eski bir Bakan olduğunuz için… 

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Kim söylemiş, kim? 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Kim o? 

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Ama ciddi olarak bu sorunlar yaşanıyor yani. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – En azından bana bir ismini verirseniz o arkadaşın, o arkadaşla ben 
görüşürüm. 

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Tamam. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Ersoy, buyurun lütfen. 

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Teşekkürler Sayın Başkanım. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, değerli bürokratlarımız, Komisyonumuzun güzide üyeleri, 
basın temsilcilerimiz; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kurumlarımızın bütçelerini görüştüğümüz yaklaşık bir aylık süreç içerisinde, kurumların bütçeleri 
üzerinden dolaylı olarak makamlara saldırılar olduğuna da buradan hepimiz şahit olduk. Bugün de aynı 
şekilde türlü yakıştırma, suçlama ve girizgâhlarla toplantının seyrini ve amacını değiştirmeye, provoke 
etmeye, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst makamını itibarsızlaştırmaya yönelik saldırıların olduğunu 
görüyoruz. Ne yazık ki söze gelince demokrasiden bahseden malum milletvekillerinin, maalesef, 
demokrasiyi pankart açmaktan öteye taşıyamadıklarına, milletin iradesine saygı göstermediklerine 
tanık olmak gayet acı.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Olmaz böyle ya, bu nasıl bir dil ya! 
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MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Bizim, Milliyetçi Hareket Partililer olarak, liderimizin 
önderliğinde “Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için evet.” sloganıyla çıktığımız 
bu yolda Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk günden beri destekçisiyiz. Sistemin eksikleri 
vardır, elbette olacaktır lakin yapacağımız eleştirilerden önce içinde bulunduğumuz vaziyeti düşünüp 
tartmalıyız. Türkiye’deki terör faaliyetleri, PKK/PYD’nin terör devleti kurma istekleri, Doğu Akdeniz 
ve Kıbrıs’ta yaşananlar göz önünde bulundurulmalıdır. Daha bir buçuk yılı bulmamış bir sistemi 
suçlayarak yeni kaoslara Türkiye’yi sürüklemek, siyasi partilerin anlayışıyla, demokratik etiğiyle 
bağdaşmamaktadır. 

Milletin iradesinin yani sözünün üstüne söz söylemeye kalkışan çevrelere yeniden hatırlatmakta 
fayda görüyorum. Sayın milletvekilleri, üzerine bastırarak söylüyorum: Unutmayın ki 16 Nisanda 
kazanan, Türk milleti, Türkiye’dir; kazançlı çıkan, bayrak, devlet, vatan, millî namus ve haysiyet 
olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi milletten onay almıştır. 16 Nisanda partiler oylanmamış, 
yalnızca Anayasa değişikliğiyle ilgili milletimizin görüşlerine müracaat edilmiştir. Yapılan, demokratik 
sürecin ikmalidir. Bir kaşık suda fırtına koparıp 16 Nisanı hazmedemeyenler, iyi niyetten mahrum 
olan karanlık çevrelerdir. Halk oylamasında yüzde 50 artı 1’e ulaşan taraf meşrudur. Demokrasiden 
umudunu kesenler sokağa oynamaktadırlar. Türk siyasi tarihî, referandum gününü siyasi Nevruz günü 
olarak ilan etmiştir. Bunun üzerine söz söylemeye kimsenin hakkı yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sisteminin arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, diğer bir konu ise malum, Türk milleti olarak uzun yıllardır terörle 
mücadele ediyoruz. Bölücü terör örgütleri, yıllardan beri güvenliğimizi, varlığımızı, birliğimizi, elbette 
millî bekamızı zedelemek istemişlerdir. Terörün beşerî, sosyal ve ekonomik maliyeti ne yazık ki çok 
fazla olmuştur. Bedelini can vererek, kan dökerek ödediğimiz cennet vatanımız, mensubiyetinden onur 
duyduğumuz aziz milletimiz, küresel operasyonların, emperyalist komploların, tarihî hesaplaşmaların 
odağında yer almıştır. Türkiye, bölgesinde bir güçtür ve bu mücadelesini sadece terör örgütlerine karşı 
değil, onları besleyip yönlendirenlere karşı da yürütmektedir. Millî üretim silahlarımızla son yıllarda 
teröre nasıl darbe vurulduğu ortadadır. Millî savunmamızı yerli silahlarla yapmamız ve yabancı ülkelere 
bu noktada muhtaç olmamamız, bizler için gurur ve onur vesilesidir. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, seçim bölgem olan Kayseri’de savunma sanayisi alanında 
hayata geçirilmesini umut ettiğimiz yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Kayseri, stratejik konumundan, 
tankların modernize edildiği Ana Tamirinden, ASPİLSAN’ından, TAKSAN’ından söz edilip yıllarca 
“Altyapı hazır; işte yan sanayi, işte insan gücü.” denilerek yatırımlardan pay almaya çalışan bir ilimizdir. 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını kendi savunma sanayisiyle 
karşılamasının önemini bugün geldiğimiz noktada daha iyi anlıyoruz. Kayseri’de, bildiğiniz üzere, ilk 
uçak fabrikası kurulmuş olmasına rağmen bugün bu işletmeler gerekli ve yeterli yatırımları maalesef 
alamamaktadır. 

Savunma sanayisinde parça üretecek takım tezgâhları bu işin kalbidir. Bugün, Türkiye’de takım 
tezgâhı üreten TAKSAN’dan başka fabrika yoktur. Bu fabrika, Kayseri’nin fedakâr iş adamlarının kendi 
imkânlarıyla faaliyetine devam etmektedir. Üreticilerimizi teşvik etmemiz gerekirken ek vergilerle 
maliyetlerimizi artırmamız üretimi yavaşlatacak, ithal ürünlerin önünü açacaktır. Millî bekamız için 
yerli ve millî mühimmat üretiminde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut projeleri hâlihazırda 
beklemektedir. Tüm yatırımı, kendi imkânlarıyla karşılamak suretiyle, üretim sevdalısı sanayicilerimizin 
oluşturduğu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırabilecek savunma 
projeleri üzerinde görüşmelerde bulunulmuştur. Savunma Sanayii Başkanlığımız, mevcutta bulunan 
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iki ayrı yerli mühimmat üretim projesi bulunduğunu, bu projeleri yerli üretim olarak ihale edeceklerini 
bildirmesi üzerine Kayseri OSB olarak bir yıl sürecince detaylı idari ve teknik çalışmaların sonucunda 
İhalelere iştirak edilmiştir.

Birinci proje 7,62x54 milimetre, 3 farklı nitelikteki çelik çekirdekli, keskin nişancı ve izli 
fişeklerin yerli imkânlarla üretilmesine yönelik ihale, Savunma Sanayii Başkanlığı Silah ve Mühimmat 
Daire Başkanlığınca ihale değerIendirme süreci sonuçlandırılarak önümüzdeki günlerde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından değerlendirmeye 
alınacağı bildirilmiştir.

İkinci projeyse, 10 farklı nitelikteki bomba atar mühimmatların yerli olarak üretilmesi ihalesi olup 
hâlihazırda Savunma Sanayii Silah ve Mühimmat Daire Başkanlığınca değerIendirme sürecindedir. 
Kısa bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında, Savunma Sanayii İcra Komitesi 
tarafından değerlendirmeye alınacağı yine tarafımıza iletilmiştir. 

Aziz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet güçlerimizin… Yurt dışına bağlılığı olan bu 
mühimmatların Kayseri’mizde yüzde 90 oranında millî olarak üretilmesine bizler talibiz. Öncelikle, 
ülkemizin mühimmat ihtiyacını karşılamak ve İslam coğrafyası başta olmak üzere dünya ülkelerine 
ihracat yapabilmeyi de hedeflemekteyiz. Özetle, Kayseri’mizi, savunma sanayisi altyapısı açısından 
Türkiye’nin en önde gelen illerinden biri olarak görmek istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, konuşmacı hatiplerden Sayın Garo Paylan, konuşmasında 
“Kürtlere karşı konum almak.” gibi bir ifadede bulundu. Kürtler ile Türklerin bin yıllık kardeşliğinden 
başka bir münasebeti olamaz. Kürt kardeşlerimiz ile bizleri ayrıştırmak vatanımızı bölme niyeti anlamına 
gelir bize göre ki bunu biz doğru bulmuyoruz ve bunun cevabını en güzel Mehmetçik kardeşlerimiz 
vermektedir. Mehmetçik kardeşlerimiz şefkatli elleriyle Kürt kardeşlerimizin yardımına koşan ve her 
zaman onların yanında olan kişilerdir. Bakın Irak’ın kuzeyinde Türk askerlerini görünce gözlerinin içi 
gülen çocuklar, sevinçten gözyaşlarına boğulan analar, kendi evlatlarını görmüşçesine Mehmetçik’i 
kucaklayan babalar vardır. Bu manzara bizlerin yüreğini sızlatmaktadır. Hatip konuşmasında “Türkiye 
neden bir iPhone üretemiyor?” diyor. Türkiye yıllardır terörle mücadeleye ayırdığı kaynakları teknolojiye 
ayırabilseydi inanın Türk milleti çok daha farklı yerlerde olurdu. Yıllarca genç mühendislerimiz, çiçeği 
burnunda öğretmenlerimiz, doktorlarımız teröre kurban edilmiştir, bunları konuşmamız gerekiyor. 
Bölücülerin susadığı kana kurban giden canları konuşmamız gerekiyor. Bu sinsi bulutlar cennet 
vatanımızın üzerinde gezinmese inanın çok daha farklı konumlarda olabilir, devletimizin kaynaklarını 
çok daha etkin kullanabilirdik.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, özellikle bir konunun daha altını çizmek istiyorum TMSF’yle 
ilgili. Seçim bölgem olan Kayseri’mizde eski adı Boydak Holding, yeni adı Erciyes Anadolu Holding 
olan ve Himmetdede mevkisinde bulunan Koza Altın İşletmelerine 15 Temmuz hain darbe girişiminden 
sonra devletimiz tarafından atanan yönetim kurulu başkanlarımızın gayret, azim ve üretkenlikleriyle 
bölgemizde üretim ve istihdam anlamında kayıp yaşanmadığı gibi artan üretim, kapasite ve kâr 
oranlarından dolayı bölgemizin sanayi anlamında lokomotifi konumunda olan işletmelerimizdeki bu 
başarı hikâyelerinden dolayı da hassaten TMSF Başkanımız Sayın Muhiddin Gülal Beyefendi’ye de 
teşekkür ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun. 
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MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) - Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2020 yılı bütçesinin 
devletimize ve milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum, inşallah 
bereketli olur. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve ekibine ayrıyeten başarılar diliyoruz. Tüm basın 
mensuplarımıza burayı başından beri takip ettikleri için emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm 
Plan ve Bütçe Komisyonu çalışanlarımıza ve diğer Meclis personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Sayın Başkanım Lütfi Elvan Beyefendi’ye bugüne kadarki vicdanlı, adaletli ve demokratik 
anlayışından ve tarzından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bütçemizin tekrar hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Ersoy.

Sayın Erim, buyurun.

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Sayın Başkanım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun kıymetli 
üyeleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Bütçe Başkanım, çok kıymetli bürokratlar ve değerli basın; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

1980’li yıllarda su kuyuları vardı, içlerinde de salyangoz türbinler vardı suyu yukarıya basan. 
1980’li yıllarda önce dikey milli pompalar, sonra dalgıç pompalar yeni yeni görülmeye başlandı. Türbin 
yapan bir ustamız vardı Aydın Nazilli’de, dedim ki: Sen niye dalgıç yapmıyorsun? “Ya, yapamayız, o 
çok masraflı, şu bu.” dedi. Aradan çok da zaman geçmedi, beş altı sene, tabii, bütün kuyular kapatıldı ve 
dalgıç pompalar yaygınlaştı. “Keşke en kıymetli malımı satsaydım, seni dinleseydim, yapsaydık.” dedi. 
Daha sonra 1990’lı yıllarda –tabii, Aydın sıcak memleket- önce pencere tipi klimalar duvarlar kazılıp 
konurdu, sonra çift üniteli oda tipi normal klimalar çıkmaya başladı, görülmeye başlandı. Soğuk hava 
cihazlarıyla uğraşan bir firma vardı, arkadaşlar vardı, dedim ki: Ya, siz niye klima yapmıyorsunuz? 
“Yapamayız, çok masraflı, çok şey...” On sene geçmeyecek, bak, her evde klima olacak, hatta birkaç 
tane olacak dedim ve dediğim oldu. O da zaman geçtikten sonra dedi ki: “Keşke seni dinleseydik. Şimdi 
yapsak artık iş işten geçti, çok yapıldı. Kazanç kalmadı.” 

Neyse, şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu biliyorum, güveniyorum. Sayın 
Cumhurbaşkanı Yardımcımla az çok muhabbetimiz oldu. Okudum, inceledim; otomotiv tamam, 
inşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanımla görüştüm, araba işi için aralıkta sunum yapılacak. Raylı sistem 
tamam, deniz araçları tamam; savunma sanayisinde helikopter tamam, insansız hava aracı tamam, 
askerî uçak tamam, ticari uçak tamam. Şimdi, biz sıkışmadan… İsrail SİHA vermedi, insansız hava 
aracını yaptık ve ekstrasını yaptık, ihraç da ediyoruz; ekstrasını yaptık, bak, geliştirdik. Şimdi, Amerika 
F-35’te çekince koydu, şimdi yapmaya hazırlandık, inşallah yapacağız, ekstrasını da yapacağız. 
Senelerdik ihraç ediyoruz, Avrupa’ya, Amerika’ya araba ihraç ediyoruz ve çok çok kaliteli yapıyoruz. 
Biraz önce baktım, internetten araştırdım, Türkiye’de savunma füzesini de yapmaya başladık. Dünyada 
20 bin ticari uçak var yaklaşık bugün itibarıyla, yirmi yıl içinde de 40 binin üzerine çıkacak bu uçak 
sayısı, istatistikler onu gösteriyor. Asya’nın daha çok ihtiyacı var, Avrupa’nın, hepsinin ihtiyacı var. 
Diyorum ki: Baktım, Çin yapıyor, Rusya yapıyor, biz de başlayalım. Onlar da daha tam oturtmamışlar 
ama biz başlayalım, başarırız. Bakın, hepsini başarmışız, bunu da başarırız. Ben sizin vizyonunuza 
güveniyorum. Bu iş ufuk meselesi. Ben 2011 yılında Çin’e gittim, daha önce de söyledim, Huawei 
fabrikasının başında Türk var. Bizi gezdirdi, her tarafını, Türk var. BMW fabrikasına gidiyorsun, orada 
Türk var. Her yerde var, bütün bunlarda bizim Türklerin parmağı var, eli var yani. Mutlaka yaparız 
diyorum.
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Onun dışında, kültür turizminde… Şimdi sadece turizmimizde güzel bir atak yaptık. Deniz, kum 
birçok ülkede var, güneş o da var ama bizim 200’ün üzerinde antik kentimiz var. Bununla ilgili Turizm 
Bakanlığımız on iki ay kazıya başladı ve kazıyı da artırmaya başladık, Aydın’da da bu sene 5 yeni kazı 
başlayacak. Burada buna da destek olmamız lazım, el birliğiyle yani. 

Gençlik ve sporda da güzel işler yapıldı, son yıllarda dünyaya adımızı duyurmaya başladık, 
fazlasıyla duyuruyoruz ama motor sporlarında çok eksiğiz. Trafik kültürü için, bu motorsikletli 
ölümlerin azalması için, araba kazalarının azalması için ve spor için yarış pistlerinin yapılması lazım. 
Yarış pistleri de çok büyük tutuldu İstanbul’da. Hiç gözümüzü korkutmasın yani bir futbol sahası şeyine 
10 tane yarış pisti yapılır, çok maliyeti yok yani. Onları mutlaka yapmamız lazım. Bilhassa Sayın 
Gençlik ve Spor Bakanıma da söyledim geçenlerde, Ankara’da bir pistimiz yok, olması lazım. Yani 
gençler, insanlar, bu işi sevenler yollarda yapıyor bu işi, cezaya razı oluyor ama hoş değil yani hoş 
görüntü olmuyor, trafik kazaları da bu yüzden artıyor. 

Onun dışında, vallahi, şu uçak işine bakın, Sanayi Bakanı Sayın Varank’ın toplantısında da 
söyledim. Şu, ofiste duruyor, akşama kadar bakışıyoruz böyle. Şimdi, eskiden lükstü, havada görürdük 
-biliyorsunuz- bizim vizyonumuzla on yedi senede… Geçen de söyledim. Arkadaşlar dediler…

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Aydın’a gel, Aydın’a.

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Lükstü ama şimdi ihtiyaç, otomobil de lükstü zamanında, o da 
ihtiyaç oldu, bu da artık ihtiyaç. Artık her şeyi uçuş saatine göre yapıyoruz, bütün iş planlarımızı. Onun 
için bunu yapalım, mutlaka yapalım. Gülenler olabilir bu işe ama ben ciddi söylüyorum, zoru hemen 
yaparız, imkânsız biraz zaman alır Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Biz hemen yaparız, sorun yapmakta değil, 
hemen yaparız. 

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Aydın’daki havaalanını açın da ondan sonra uçak yapın.

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Bakın, Türk Hava Yollarını da katalım bu işin içine. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Ben size bunun sözünü veriyorum. Pazar, 
yapmaktan daha önemli yani pazarı bulursak biz hemen yaparız. 

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Sağ olun. 

Şimdi, Türk Hava Yolları, bakın, 100 tane uçak siparişi veriyor Amerika’ya. Böyle sanki benim 
bir yerimden bir şey kesiliyor, o kadar içim acıyor. Yani milyarlarca dolar… Neden? Boeing var, işte, 
2-3 tane firma var, istedikleri yerden kesiyorlar yani fiyatlar… Onun için bunu yaparız, ihraç da ederiz.

Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, sağ olun.

Hayırlı uğurlu olsun bütçeniz, bereketli olsun. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, Sayın Erim, çok teşekkür ederim. 

Sayın Yıldız, buyurun.

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim, Cumhurbaşkanı Yardımcım, bürokratlar, değerli basın 
mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Demin Aydın Milletvekilim güzel şeyler söyledi ama -başta gireyim buraya- 1960’da yapılan 
mevcut havaalanımızı dahi alıp Türk Hava Yollarına devrettiniz ve orada şu an sivil havacılık olmuyor 
yani uçak uçmuyor; ilk önce bu sorunu çözmemiz gerektiği inancını taşıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım…
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BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Yıldız, şunu söyleyeyim: Sayın Erim geçen gün “Benim 
konuşma hakkımı Sayın Yıldız’a ver.” dedi. Onu da söyleyeyim yani. Birbirinizi çok seviyorsunuz.

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Verdi, teşekkür ediyorum.

Ama şimdi, şöyle: Orada havaalanı açılması Aydın milletvekillerinin işine yarıyor çünkü 
vatandaşın içine gittiğin zaman talepleri var yani. Ben onlara yardımcı oluyorum aslında, muhalefet de 
yapmıyorum. Aydın her dönemde 3-4 milletvekili veriyordu. Ben milletvekillerini düşündüğüm için her 
gittiğimizde esnaf, sanayi odası, ticaret odası, sivil toplum örgütleri ve 1 milyon 200 bin Aydınlı; onlara 
soru soruyorum. “Ne oldu? On yedi yıldan beri Aydın Havaalanı’nı bekliyoruz. Niye açmıyorsunuz?” 
diye, onlara yardımcı oluyorum aslında ben burada. 

İşin gerçeği şöyle: Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, benim anladığım kadarıyla, 
Cumhurbaşkanlığı sisteminde biz bürokrasiyi küçültelim derken büyüttük ve bakanları da bürokrasiden 
atadık. Gelen kanunlara baktığımızda, hatta bakanla görüştüğümüzde “Bazı kanunlardan haberimiz 
olmadan bu kanunlar çıktı.” diye itiraf ettiler. Örnek, diyelim Turizm Bakanlığında Türkiye’yi Tanıtma 
Fonu’nu kurdunuz, ciro yüzde 1’di; 0,75’e düşürdünüz, yüzde 0,75 cironun… Bütün otelcilerden ve 
pansiyonculardan, beş yıldızlı otellerden, eğlence merkezlerinden para topladınız. O yetmiyormuş gibi 
bir de konaklama vergisini getirdiniz, yüzde 1 bu yıl, önümüzdeki yıl yüzde 2, turizm işletmecilerine 
korkunç derecede ağır bir yük geliyor. Bunu sorduğumuzda gerçekten Turizm Bakanının haberi 
olmadığını anladım çünkü kendisi Turizm Bakanlığına geldiğinde, işi bilen bir arkadaşımız geldiği için 
bir muhalefet milletvekili olarak teşekkür ettik kendisine, geçen dönemde Genel Kurulda da. 

Şimdi de ben sayın vekilimin dediği “İç ticaretimizde 35-40 milyar dolar açığımız var, biz bunu 
turizmle kapatıyorduk, ilk defa bu sene turizm iyi oldu.” Yani iyi değil diyelim çünkü şöyle: Sıra olarak 
dünyada 6’ncıyız ama gelirde 14’üncüyüz arkadaşlar. Bugün İspanya 110 milyar dolar ciro yapıyor. 
Yani bana göre, Türkiye’deki yatırımlar İspanya’yı geçiyor. Bunun nedeni olarak aslında söylenecek 
çok şey var ama burada söylenmez tabii, kısa olarak söylüyorum.

İkincisi: Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, son bir ayda 3-4 aile intihar etti. Bugün asgari ücret 
2.020 lira yani 100 bin lirayı kazanan insan da 1 trilyon kazanan insan da 2.020 lira kazanan insan da 
aynı elektrik parasını ödüyor, aynı doğal gaz parasını ödüyor. Demin sizin vekiliniz dedi ki: “Araba 
bir lüks değil, bir ihtiyaçtır.” Evet, bir ihtiyaçtır. O vatandaşın arabası hurda arabaysa da aynı mazot 
parasını, aynı vergiyi ödüyor. 

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Ama yoksulun 150 kilovatsaate kadar olan elektrik parasını biz 
ödüyoruz. 

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Maalesef, bu ülkede yoksul, asgari ücret alan da 100 milyon dolar 
kazanan da aynı vergiyi veriyor; maalesef, bu sistem böyle. 

Şimdi, asgari ücret önümüzde var, 2.020 lira; bu asgari ücretli kaç para vergi ödüyor biliyor 
musunuz arkadaşlar normalde? Ayda 573 lira ödüyor. Yani 2.020 lira alan bir vatandaş otuz gün 
boyunca çalışıyor, 573 lira vergi ödüyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – İki dakika alabilir miyiz?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun, bir dakika veriyorum.

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Şimdi, bizim derdimiz bu. Asgari ücretten bu vergiyi kaldırmanız 
lazım, aksi takdirde önümüzdeki altı ay içerisinde insanlar yaşayamayacak duruma gelecek. Bu, büyük 
bir sorun. En azından da asgari ücreti 2.500 lira yapmanız gerektiğine inanıyorum. 
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Ayrıca, doğal gaz, elektrik ve akaryakıtta ÖTV’leri kaldırmanız gerekiyor. Zenginden daha çok 
para alacaksınız, fakirden daha az alacaksınız. Yani 21/f’de 47 milyar TL ihale yaptınız. Eğer siz 
açık ihale yaparsanız ülke yani hazine en az 10 katrilyon kâra geçer ve bu aradaki farkı kapatırsınız. 
İnsanların aldığı 2 bin liranın üzerinden vergi alarak hazineyi doldurma şansınız yok. Siz yönünüzü 10 
tane büyük şirkete çevirip oraya giden avantaları kesersiniz bu ülke düzelir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Çakırözer, buyurun. 

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, öncelikle Komisyonun ilk gününde sorularımızı göndermiştik, 
bunların büyük bölümüne yanıt vermişsiniz; teşekkür ederek başlamak isterim.

Bugün benim dikkat çekmek istediğim bir husus var, o da şu: Yargıyı yakından ilgilendiren 
bir konu var; haberlerde, köşe yazılarında okuyoruz. Avukatlar arasında bir İstanbul grubundan 
bahsediliyor, İstanbul Adliyesinde bir güç merkezi oldukları dile getiriliyor. Gücün kaynağının da 
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun verdiği vekâlet olduğu söyleniyor. El üstünde tutuluyorlar; 
savcılarla, hâkimlerle aralarının çok iyi olduğundan bahsediliyor. Öyle ki İstanbul Anadolu Adliyesine 
bu avukatlar için savunma tarafının olmadığı özel duruşmalar bile yapılabiliyor yani sadece onlar 
geldiğinde duruşmalar başlayabiliyor. Sadece İstanbul’da değil, Antalya’da bir otel zincirinin ortakları 
hakkında FETÖ iddiasıyla açılan bir davada duruşmada tutuksuz tanık, bir avukatı kastederek “Beni 
tehdit etti. ‘Senin hâkimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm.’” dedi. “Şahidim var.” diyor 
ve ekliyor “Buna göre, Sayın Erdoğan’ın avukatı olduğu iddia edilen bu şahıs ‘Senin beraatını da 
alırım. Ben hallederim. Fettah Tamince’ye beraat alan da benim.’” dedi. Sanığın şu sözleri çok önemli, 
doğrudur, değildir: “Bunlar mafya olmuş, çete olmuşlar.” Ben asla yakıştıramam ne Cumhurbaşkanına 
ne de Sayın Cumhurbaşkanının avukatı olan kesime ama bu şekilde bir ifade kullanılması bile hepimiz 
açısından düşündürücüdür. 

Daha ilginci de var. Yine, Sayın Erdoğan’ın avukatı olduğu ve Sayın Tamince’yi savunduğu 
söylenen avukat dönemin Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Antalya L Tipi Cezaevinde adli bir 
mahkûmu kayıt dışı ziyaret ediyorlar, retina okuma sistemleri devre dışı bırakılıyor. Neden? Bir 
avukatın savcıyla birlikte cezaevinde işi nedir? Vatandaş bir karikatür paylaşıyor, on ay hapis cezasına 
çarptırılıyor, hükmün açıklanması geri bırakılıyor. Avukat itiraz ediyor “Burada hakaret yok.” diyor. 
Hâkim “Cumhurbaşkanını eleştirmiş, ben ne yapayım?” diyor, avukat “Tamam işte, eleştiri, hakaret 
değil ki.” diyor, hâkim yanıt veriyor “Ama avukat bey, Cumhurbaşkanı...”

Görüyoruz ki Sayın Erdoğan’ın avukatları, sadece Sayın Erdoğan’ın avukatları değil. Bu 
avukatların savcılar ve hâkimler üzerinde baskı kurduğu iddiaları var. Bu, tabii ki kanıtlanamaz ama 
okuyoruz ki bir grup Adalet Bakanına bile meydan okuyabilmekte. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın 
bu grubun yaptıklarından haberi var mı? 

Sayın Erdoğan’ın avukatları Sayın Erdoğan dışında başka kimlerin avukatlığını üstlenmekte? Aynı 
zamanda Sayın Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşlarının ve yakın akrabalarının avukatları olduklarını 
biliyoruz ama diğer isimler kimlerdir? Sayın Erdoğan’ın vekâlet verdiği kaç avukat vardır? Sayın 
Erdoğan’ın yakınlarının, yakın çalışma arkadaşlarının avukatlığını üstlenen avukat sayısı kaçtır? Bu 
avukatların ücretleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden mi karşılanmaktadır?

Bakın, 2018 yılında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 26.115 kişi hakkında soruşturma açıldı; 
bunlardan 4.880’i davaya dönüşüyor, 2.462 kişi hakkında hüküm veriliyor. 
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Şimdi, şöyle bir iddia var; bunun doğru olup olmadığını sormak isterim. Cumhurbaşkanlığı 
makamının ya da Sayın Cumhurbaşkanının bu tazminat davalarında özellikle tazminatları yani 
kazanılan, kazanılacak olan tazminatları avukatlarına bıraktığı yönünde bir iddia dile getiriliyor; doğru 
mudur, değil midir? Çünkü avukatların adliyelerde estirdiği bu kasırganın arkasında bu tazminatların 
kendilerine bırakıldığı iddiası var; açtıkları davalardan elde edilen gelirler ki buna maddi, manevi 
tazminatlar da dâhil gerçekten avukatlara mı bırakılmaktadır? 

Benzer şekilde, İletişim Başkanlığımız, basınla ilgili sorulardan ve konulardan biliyorsunuz 
doğrudan sorumludur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun. 

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Daha önce de değerli milletvekilimiz ifade etti, basının çok 
sayıda sorunu var. İletişim Başkanlığı tabii, doğal olarak yeni sistemde bunlardan birincil derecede 
sorumlu hâle geldi. 

Anadolu’da kapanmakta olan gazete sayısı çok fazla. İlk gün sunumunuz sonrasındaki görüşmeler 
sırasında sormuştum; yanıtınızı da aldım, sağ olun ancak bu yanıt tatmin edici değildir. Yani, borcu 
olan basın kuruluşlarının borç ertelemesinin ya da bir düzenlemenin yapılması gerçekten zaruridir. Eğer 
yapılmaz ise, sizin bize gönderdiğiniz yanıtta olduğu gibi, yapılmayacaksa, bu, gerçekten Türkiye’de 
çok sayıda yerel gazetenin kapanmasına, gazetecilerin işsiz kalmasına ama daha da önemlisi, hepimizin 
gerçeklerden haberdar olma hakkımızın, özgürlüğümüzün elimizden alınmasına neden olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, buyurun. 

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Benzer şekilde basın kartları konusunda, işte hem normal 
basın kartını almak isteyen meslektaşımız hem sürekli basın kartı olup bunları yenilemek isteyen birçok 
meslektaşımız on ayı geçen, belki işte bir yıla yaklaşan süredir kart beklemektedir. Buralarda insanlara 
bir açıklama yapılması gerekir; neden kartı verilmiyor? Daha önce sorduğumuz sorulara verilen 
cevaplarda “Bir fişleme yapılmadığı, bir ambargo listesi olmadığı” söylendi ama gazeteciler, hem Türk 
hem yabancı gazeteciler basın kartlarını alamamaktadır. 

Seçim gecesi Anadolu Ajansı veri akışını durdurma talimatını kimden almıştır? Anadolu Ajansı 
seçim sonuçlarını nereden almaktadır? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum efendim. 

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Sayın Başkan, son olarak… 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun. 

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Çok teşekkür ederim. 

Son olarak, yine Savunma Sanayii Başkanlığı da sizin uhdenizde. Açıklık getirmek lazım bir 
konuya çünkü hem Rusya’dan hem Türkiye’den yetkili isimler farklı açıklamalar yapıyor. Türkiye, 
Rusya’dan kaç S-400 sistemi almak için anlaşma imzaladı ve devamında da Türkiye, kaç S-400 sistemi 
için 2,5 milyar dolar ödedi ve bu miktarın hepsinin ödemesi yapıldı mı; bir miktarı avans mı? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Bundan sonra S-400 sistemi almaktan vazgeçildiği ve onun 
yerine Amerika Birleşik Devletleri’nden Patriot mu almak düşünülmekte? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum. 

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Yani S-400’ler için yapılan pazarlığın bir parçası mı alınacak 
olan Patriot’lar?

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Arı…

CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, 
değerli bürokratlar; öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, 2019 yılı bütçesinin geçtiğimiz yıl ilk sunumu yapılır iken 
Sayın Maliye Bakanı tarafından özellikle tasarrufa dönük bir bütçe olacağı ve özellikle de yatırıma 
dönük bütçede azalma yapılacağını ifade ederek bütçe sunumu yapılmıştı burada. 

Bu bağlamdan yola çıkar isek özellikle Cumhurbaşkanlığı konusu gündeme geldiğinde 
kamuoyunda şöyle bir algı var Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım: Daha çok saray akla gelmekte, 
sarayın masrafları gelmekte vatandaş arasında; özellikle Okluk Koyu’na yapılmakta olan, hâlâ devam 
eden 300 odalı mini saray akla gelmekte; uçan saray meselesi akla gelmekte. Yani, inanın, bakın, 
kamuoyunda en çok bunlar konuşulmakta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. 2019 yılı bütçesi yapılır 
iken burada tasarruftan bahsederek bütçe düzenlemesi yapılacağı ifade edilirken bu konularda nasıl bir 
tasarruf yapıldığı, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin nasıl kullanıldığı ve özellikle de sarayın masraflarının 
ne şekilde olduğu kamuoyunda hep ilgi konusudur.

Yine, Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak ifade edilen yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar 
Kurulunu açıkladıktan sonra, tüm sayın bakanlarla beraber vermiş olduğu resim sonrasında “Ne bizim 
ne de bizden sonra gelecek Cumhurbaşkanlarının yürütme konusunda aksaklıklar yönünden öne 
sürecekleri bahanesi kalmamıştır.” şeklinde bir ifadesi var Sayın Cumhurbaşkanının. Yani “Biz yaklaşık 
on altı yıl iktidardaydık. Bu iktidar süreci içerisinde başaramadığımız veya bu ülkede yapılamayan çok 
şey var ama artık bundan sonraki süreçte başkanlık sistemini de öyle ya da böyle bir şekilde yürürlüğe 
girdi, artık bundan sonra hiçbir bahanemiz kalmadı.” şeklinde bir cümleyle yeni sistemi başlattı. 

Şimdi, bu açıklamasından sonra ülkemizde özellikle gelişen ekonomik verilere bakar isek Sayın 
Cumhurbaşkanı Yardımcım, örneğin, dolarda -o günden bugüne ani yükseliş ve sonrasındaki normale 
dönen ani yükselmeleri saymıyorum- yaklaşık yüzde 26 seviyesinde bir yükselme yaşanmakta. İşsizlik 
o günkü orandan yani yaklaşık yüzde 11’ler seviyesinden bugün yüzde 14’ler seviyesine yükselmiş 
vaziyette. Enflasyon derseniz yüzde 10 seviyelerinden bugün reelde yaklaşık yüzde 20 seviyelerine 
yükselmiş durumda. Yine, bütçe açığı, 2019 yılı bütçesinde bütçe açığı olarak öngörülen yaklaşık 80 
milyarlık yani 1,8 oranındaki bir bütçe açığı bugün fiiliyatta yaklaşık neredeyse 150 milyara, yüzde 
olarak bakarsak da 2,9 oranına kadar yükselmiş durumda.

Yine, yargıyla ilgili maalesef durumumuz pek öyle parlak değil. Yargıyla ilgili yani hukuka güvenle 
ilgili veriler de özellikle yüzde 30-38 seviyelerinde oldu ve yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına 
bu anlamda güvenin olmadığı dönemleri yaşamaktayız. Özellikle soru önergemize tarafınızdan verilen 
yazılı cevapta da yargıya güvenin bugün yüzde 38’ler seviyesinde olduğunu da bizzat kendi yazılı 
cevabınızdan öğrenmiş bulunmaktayız. 
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Yani kısacası şunu ifade etmeye çalışıyorum: Eğer bugün ülkede yaşanan özellikle ekonomik 
anlamda sıkıntılar var ise artık bunun bir bahanesi yoktur Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Artık 
tüm yetkiler sizde, tüm yetkiler Sayın Cumhurbaşkanında yani bugün neredeyse devletimizin her 
kademesindeki, yargıdan tutun bürokrasiye kadar her kademeyi atayan, belirleyen, tüm politikaları 
belirleyen bir kişi vaziyetinde bir Cumhurbaşkanıyla karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bunun yanı sıra, özellikle bugün görüşülmekte olan Diyanet İşleriyle ilgili de birkaç hususa 
değinmek istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın, ülkemizde son 
dönemlerde, Diyanet İşleri Başkanlığında ve tüm ülke genelinde görev yapan personelin yani özellikle 
imamlarımızın bir kısmı –bakın, hepsini demem tabii ki mümkün değil ama bir kısmı- maalesef bugün 
iktidarın temsilcisi görüntüsü vermekte. Böyle bir olay olamaz. 

Bakın, biz siyasetçiyiz, bizim rakibimiz siyasetçidir; bizim söylediğimizi siyaseten eleştirebilir, 
cevabını verebilir, doğruluğunu yanlışlığını siyasetçi bize söyleyebilir ama bir imam, seçim sürecinde, 
referandum sürecinde “Hayır oyu verirsen şöyle olursun, böyle olursun.” diyemez veya bir partiye oy 
verilip verilemeyeceği yönünde görüş ifade edemez. Bakın, birçok köyde, Anadolu’nun birçok yerinde 
maalesef bunlar yaşandı. 

Buradan Diyanet İşleri Başkan Yardımcımızı da özellikle görerek söylüyorum, bu konuda 
sizlerden rica ediyorum, bakın, bizim özellikle dine bakış açımız yönünden söylüyorum, din hepimizin 
ortak paydası, hepimiz inanıyoruz. Takva ehlini Allah’tan başkası bilemez, kimin nereye ne şekilde 
inanacağını Allah bilebilir. Yani dolayısıyla rica ediyorum, bakın, imamlarımızın –ki hepsini de 
kastetmiyorum, muhtemelen içerisinde belli kişiler bunlar- siyasetten bir şekilde ellerini çekmelerini 
istirham ediyorum, aksi hâlde, bakın, ön yargı oluşur bu vatandaşta. 

Şimdi, örneğin, Antalya’da bir konu yaşandı ve bu yaşanan konu tarihî bir eserle ilgili. Tarihî bir 
eserle ilgili, Antalya dinamikleri kendi içerisinde görüş ortaya koydular, eylemler yapıldı, işin teknik 
boyutuyla ilgili, tarihî eser olduğu için özellikle kültürel boyutuyla da ilgili birtakım açıklamalarda 
bulunuldu, eylemler yapıldı, hatta ben de katıldım bu eylemin bir tanesine. Bakın, bu açıklamaları 
yapan kişiler teknik, özellikle meslek odaları. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bakın, Antalya Müftüsünün açıklaması... Ki konu “Kesik 
Minare” olarak geçen bir tarihî eserimizdir, şu an restore edilmekte, çok eskiye dayalı bir yapı. Bu, 
kamuoyunda özellikle meslek odalarıyla gündeme getirilmiş bir konuydu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CAVİT ARI (Antalya) – Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun Sayın Arı. 

CAVİT ARI (Antalya) – Bakın, İl Müftüsü direkt bu konuya dâhil olarak bu konuyla ilgili 
düşüncelerini açıklayanlara, bu yapılan işlemin doğru olmadığını söyleyenlere -ki söyleyenler doğrudur, 
değildir, bu başka bir şey yani o söyleyenler yanlış da söyleyebilir, yanlış da eleştirebilir, söylediklerinin 
doğruluğu konusunda illa ki doğru söylüyorlar da demiyorum, bakın bu başka bir şey ama- bir 
müftünün konuya dâhil olup bu açıklamaları yapanlara, bu konudaki yanlışlıkları dile getirenlere bu 
eylemleri ve söylemlerinden dolayı “İşte, yaptıkları ihanettir, cami, minare, ezan karşıtlığıdır.” diyerek 
toplumu ayrıştırması, oradaki insanları sanki din karşıtıymış gibi, cami karşıtıymış gibi göstermesi 
talihsizliktir yani üstüne vazife olmayan bu konuya bir din görevlisinin dâhil olmasıdır. İşte, mesele 
buralarda yatıyor. 
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O nedenle, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, özellikle bu konularda daha hassas olunması 
gerektiği yönünde gerekli önlemlerin alınmasını da özellikle istirham ediyorum. 

Bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın İpekyüz, buyurun lütfen. 

NECDET İPEKYÜZ (Batman) - Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli 
bürokratlar; hoş geldiniz. 

Aslında geçen sefer de görüştüğümüzde tekrar sorunları dile getirmiştik. Burada son günde, bu 
yorgunlukla biraz toparlamaya çalışacağız; sabah istemediğimiz olaylar da yaşandı ve sonradan daha da 
derinleşti. Yani birincisi şu, burada bulunan hiç kimse bu ülkenin birlik beraberliği, geleceği konusunda 
kötü bir şey istemez, istememesi lazım. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar her dönem tartışmalar 
olmuştur, incitmeler olmuştur ama hep Türkiye’nin daha iyiye gitmesi için çaba harcanmıştır. Ve 
Meclisin iyi ki tutanakları var, geçmiş döneme ait tutanakları okunursa neler neler tartışıldı... Bugün 
hiç konuşulmaması, ağza alınmaması gereken konular üzerinden epey tartışmalar da yaşandı. Sayın 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri burada. 28 Şubat öncesi o tartışmaları hep beraber hatırlayalım. 
Türkiye’de bazı sembollerin ne kadar kötüye kullanıldığını hatırlayalım. Hangi kurumlara kim girer, 
kim giremez -neredeyse- özel mekânlara girer, giremez; bunun sonucunun ne kadar kutuplaştırıcı ve 
kötü sonuçlara gittiğini hatırlayalım. Neredeyse üniversite rektörleri “Bir an önce ordu göreve gelsin.” 
diye çağrı yapıyorlardı ama bugün farklı bir sürece geldik. Ve geçmişte aslında bizim yaşadıklarımız ve 
tutanaklara girenlere baktığımız da her zaman bir şeyleri abartarak hoş görüp alkışlayanlar da olmuştur, 
bir taraftan da muhalefet etmek isteyenler olmuştur. Muhalefetin özelliği, daha iyiye gitmek için geldiği 
yerdeki sorunları aktarabilmek ve bunun böyle olması lazım. Bunun aksi durumunda zaten her devletin 
kurumları var, o kurumlar çalışma yürütür ve ona göre işlem yapar. 

Benim ilk dönem vekilliğim ve bu dönemi izlediğimde, ilk günden beri aslında Cumhurbaşkanlığı 
sistemi, rejimiyle beraber belki de yeni bir Meclis, öyle bakmak lazım. Hatta geçenlerde bir yerde 
konuktum, orada konuşurken -böyle küçük bir toplantıda- dedim ki aslında bu dönem Araf dönemi gibi. 
Bu dönemi biz iyi atlatabilirsek, birbirimizi iyi dinleyebilirsek, sistemi oturtabilirsek yarını daha iyi 
yapabiliriz. Çünkü eski parlamenter sistem desek bile çok olağanüstü değildi yani teknoloji gelişmiş, 
dünya değişmiş, strateji değişmiş, birçok şey değişmiş, Türkiye’nin buna uyması lazım. Yeninin de çok 
iyi olduğunu söyleyemeyiz, bu tartışıldı da ve ona benzer önlemler de düşünülüyor. Bu Araf dönemini 
biz konuşarak, birbirimizi dinleyerek yapmazsak geleceğimizi daha sağlıklı yapamayız. Buna çok 
yoğun emek harcamamız lazım ve bu konuşmaların buna yönelmesi lazım. 

Şimdi, arkadaşlarımız değindi, ben birkaç konu daha belirtmek istiyorum bütçe konusunda. Bir 
tanesi, bütün bakanlıklar dâhil, kâr amacı gütmeyen kurumlara yardım var, sadece kâr amacı gütmeyen 
kurumlar. Yani her bakanlıkta ve neredeyse her başkanlıkta da var -yani arkada oturan başkanlıklara 
da ait- bakanlıkların kimi genel müdürlükleri de dâhil, bunlar ne, bilemiyoruz. Biz ilk günden beri 
burada bir dilekçe verdik, dedik ki: “Ya, sivil toplum örgütleri burada olsun.” Onlar yok, bu kâr amacı 
gütmeyen kurumlar keşke burada olsaydı yani sonuçta para alıyorlar, ne yapmışlar, ne etmişler, bu 
Türkiye’nin vekillerine bir bilgi versinler ve buraya çok ciddi miktarda para gidiyor. Ve bunu denetleyen 
yoksa saydamlığı yoksa çok büyük bir soru işareti oluşturur ve bunu sorduğumuzda da kimsenin itiraz 
etmemesi lazım. Bizim hakkımız, toplum adına bunu sormamız lazım. Bu paralar nereye gidiyor, kötü 
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niyetle mi kullanılıyor veya tümüyle bir projecilik mi gelişti? Birileri birilerini mi kandırıyor? Yani 
kendileri “kamu yararına” gibi bir tanımlama getirip, parayı alıp cebe mi atıyorlar, bunları bilmemiz 
lazım. 

Bir diğeri de bazı isimleri gerçekten anlayamıyoruz, birçok bakanlıkta da var. Mesela dün Ulaştırma 
Bakanlığında da “hane halkına transfer...” Yani içeriği ne? Bu “hane halkına transfer” derken ne 
oluyor? Sonra sorduğumuzda mesela “Firmalara para veriliyor.” Yani bu isim o zaman “hane halkına” 
olmasın. Yani şimdi ben Batman’a gittiğimde “hane halkına transfer” dediğimde “Ya bu para nereden 
gelecek? Neyse ben de başvurayım.” diyecek Ama Türkiye’de 5-6 şirket bundan yararlanıyor. “İşsizlik 
Fonu” diyoruz, işverenlere oradan pay veriyoruz. “İhtiyat akçesi” diyoruz, Karayollarının gideri için 
para veriyoruz. Yani isimler değiştirip, kamuflaj edilip hesap sorulamaz dediğimizde sıkıntılar çıkıyor. 
Bunu niçin söylüyorum? Bu Araf dönemde bu denge denetleme ve şeffaflaşmayı sağlamazsak, etik 
değerlere sahip çıkmazsak olmaz. Eğer Cumhurbaşkanlığında, burada oturan arkadaşlar veya buraya 
gelmeyen başkanlar iki yerden maaş alıyorsa, üç yerden maaş alıyorsa yönetim kurulu üyesi olarak ve 
birileri bunu sorduğunda da “Soramazsınız, inceleyemezsiniz; yasak getiriyoruz.” diyorsanız denge-
denetleme kalmaz, şeffaflık kalmaz. O zaman ne olur? Alttaki vali de, kaymakam da, müdür de bu 
şekilde düşünür, der ki: “Ben de istediğimi yaparım. Ben de birden fazla yere üye olayım. Ben de 
banyomu lüks yapayım, şunu yapayım; etrafımı gezeyim. Hiç kimse benden hesap soramaz.” Bunun 
değişmesi lazım. Dışlayıcı, kutuplaştırıcı bir tutum sergilendiğinde tekçi anlayış bizi felakete götürür. 
Bunun inançta, kimlikte, anlayışta, felsefede, her alanda olması lazım; hele hele çoğunluk olan kişinin 
aza daha da önem vermesi lazım, sesi az duyulana önem vermesi lazım. 

Şimdi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı… Yani, Azadiya Welat gazetesi niye gelmiyor, Agos 
gazetesi niye gelmiyor, Sabo niye gelmiyor? Bu, sesi az duyulanlar ne diyor, neyi merak ediyorlar? 
Muhtemelen arkada, işte, Millî İstihbarat var; inceliyorlardır, biliyorlardır ama Cumhurbaşkanlığı 
makamının bunu merak etmesi lazım. Biliyor musunuz ne aşamaya geldik? Türkiye’de artık herkes 
CİMER’e başvuruyor, sonra Bakanlığa başvuruyor. Yani, CİMER, Cumhurbaşkanlığı bir baypas 
merkezi olmasın; oradaki bir kargo şeyine dönüşmesin. Bunlara eğilmediğiniz sürece olmaz.

Bir de bir bilgi kirliliği var; bu bilgi kirliliğini biz kötü kullanırsak geleceğimiz daha da kötü olur.

Şimdi, sabahleyin arkadaşımız da gösterdi; mahkeme kayıtlarında Selçuk Mızraklı… 1 Nisanda 
yazılmış. 1 Nisanda Selçuk Mızraklı Milletvekili. Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu var. Milletvekili 
olan bir kişi için nasıl bir yazı gidiyor, ne oluyor? Ve bunu biz her söylediğimizde böyle bir itiraz… 
Ya, belgesi var ve her şeyi geçtim, yargı devam ediyor, mahkeme devam ediyor. Arkadaşlarımızın 
fotoğrafları gösteriliyor; yani, yıllarca yargılanıyorlar; tutukluluk resmen cezaya dönüşmüş. Ve başka 
bir durumda, biz eleştirdiğimizde “Yargı var, mahkeme var; niye itiraz ediyorsunuz…” Kendinize ait 
şeyi hoş görüp başkalarına ait olan şeyi de bir mevziye dönüştürürseniz daha da beter kutuplaştırıcı 
olursunuz.

Konuşacak çok şey var, mesela Kürtçe meselesi. Ya, her konuştuğumuzda bize kimi arkadaşlar 
“Eskiden cezaevinde Kürtçe konuşulmuyordu…” Ya, insanların Kürtçe konuştuğu için cezaevine 
girdikleri günleri de hatırlıyoruz. Ya, lazım değil, cezaevinde de Kürtçeye izin verilmeseydi. Ben 
dün Ulaştırma Bakanına söyledim. Hâlâ Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçi “bölge” diyorlar arkadaşlar 
Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illere. Dün mesela kürdistan bölgesel yönetimi yöneticileri buradaydı, 
yöneticilerle konuştular; orada, uçakta Kürtçe anons yapmayıp hâlâ İngilizce anons yapıyorsa bu, 
bizim ayıbımızdır. Yani, niçin bunu konuşmuyoruz? “Yıllardır kardeşiz…” Ya, böyle kardeşlik mi 
olur? Diyanet Başkanlığı temsilcisi arkada. Sayın Başkan Vekilim, “web” sayfanızda 6 dilde ilan var, 6 
dilde; Kürtçe niye yok? Bakın, ne güzel düzenleme yaptınız, dediniz ki: “Meleleri atayalım bölgeye.” 
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Meleler geldi, “Kürtçe vaaz verseniz iyi olur.” dediler. Niye siz kendi sayfanızda bunu yapmıyorsunuz? 
Geçenlerde Kültür Bakanına da söyledim. Bu olmadığı sürece, bu sorunları biz gündeme getirdiğimizde 
“Ya, terör var, olmaz; vatan gidiyor…” Kimi zaman bazı şeyleri söylediğimizde “Türkiye liderdir, 
Türkiye çağ atlıyor, Türkiye’de dünya standartları uygulanıyor, her şey artık Türkiye’de bitiyor, 
stratejik bir önemi var…” 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun, tamamlayın.

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Evet, bunlara evet ama başka konularda… Niye ilk 500’de 
üniversitemiz yok? Niye yoksullukta fazlayız? Niye işkencede fazlayız? Niye Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda hâlâ başvurular var? Bakın, artık Anayasa 
Mahkemesi bile son dönemde isyan edercesine bazı kararları değiştiriyor. Şimdi, bunları biz 
söylemedikçe olmuyor. Şimdi, kayyumlar… Her “kayyum” diye söylediğimizde… Arkadaşlar, daha 
bir tane dosyada hırsızlık çıkmadı, bir tane usulsüzlük çıkmadı. Ve daha yeni bir süreç. Çoğu maaş 
ödeyemeyecek durumda. Bunu dile getirdiğimizde… Kayyumlar ne yapıyor, biliyor musunuz? O gün 
de söyledim: Birçok yerde ilk gittiklerinde Kürtçe tabelayı indiriyorlar; “web” sayfasını kapatıyorlar; 
kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili merkezleri kapatıyorlar. Ama Sayıştay yöneticileri burada; geçmiş 
dönemde, kayyum döneminde 31 yolsuzluk yapılmış; hiç biri hakkında işlem yapılmamış. Geçmişte, 
bizim arkadaşlarımız ilk seçildiğinde… Ya, odaları gösterdiler, usulsüzlükleri gösterdiler, faturaları 
gösterdiler…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın İpekyüz, tamamlayın lütfen. Son cümlelerinizi alalım.

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Toparlıyorum.

Hiçbir işlem yapılmamış. Biz bunu söylediğimizde “Bu konuşulamaz, tabu.” derseniz olmaz. O 
kayyumlarla ilgili işlem yapılmazsa, hele hele aynı kayyumu bir daha göreve getirirseniz o bize oy 
veren vatandaş gerçekten bizim ne kadar meşru ve haklı olduğumuzu düşünür ve bu uygulamaların 
ne kadar gayrimeşru olduğunu düşünür. Şimdi, bütçenin adil olması için -çok konuşulacak var- sağlık, 
eğitim, ekonomi... Mutlaka savunma olsun, mutlaka güvenlik olsun ama “güvenlik” deyip de güveni 
sarsan, kutuplaştırmayı artıran, ayrımcılığı artıran ve hele hele şatafatı artıran, israfı önleyemeyen bir 
bütçe olursa işçi, emekçi, memur, köylü herkes mağdur olur ve bu ülke hepimizinse -birlik, beraberlik- 
bunları rahatça konuşacağız, birbirimize anlatacağız; Kürt’üyle, Ermeni’siyle, Alevi’siyle bunları 
konuşacağız. Bunu konuşmayıp tabuya dönüştürürsek bu, ileride bizi daha büyük sıkıntılara götürür ve 
ileride bu tutanaklar incelendiğinde, burada bunları konuştuğumuz için bize bazı ithamlarda bulunanlar 
tarih önünde 28 Şubat gibi tartışılır.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyoruz.

Sayın Emecan, buyurun lütfen.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, çok değerli bürokratlar, kurum başkanları, değerli milletvekili 
arkadaşlar, basınımızın değerli emekçileri; öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, ben Sayıştay raporuyla giriş yapacağım konuşmama. Sona 
kalınca zaman yetmiyor, fazla üzerinde duramıyoruz çünkü önemli olduğunu düşündüğüm bir konu.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’yla ilgili bulgulardan birkaçına Sayın Bülent Kuşoğlu değindi. 
Ben raporda yer alan bulgulara değil de başka bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi, raporun ek 2 izleme 
bölümünde, tam olarak yerine getirilen ya da getirilmeyen bulgular tekrar veriliyor ve bunların içinde 
de tam olarak yerine getirilmeyenler o yılın Sayıştay raporunda yer alıyor. Fakat benim dikkatimi 2 
tane madde çekti burada. Bir tanesi, Fon’u zarara uğratan Fon personelinin tamamının müşterek ve 
müteselsil sorumluluk kapsamında takip edilmemesi. Diyor ki: “Bu konuda işlem tesis edilmediği 
için bulgu aynen 2018 yılı raporuna tahvil edilmiştir.” Fakat 2018 raporunu incelediğimiz zaman bu 
bulgunun bu raporda olmadığını görüyoruz, olması gerekirken. Ben de merak ettim açıkçası “Nedir 
bu madde, neyle ilgili?” tekrar 2017 Sayıştay raporuna döndüm ve baktım. Yani önemli bir konu 
olduğunu düşünüyorum, tekrar gündeme getireceğim. Şimdi diyor ki “Bulgu 5” olarak belirlenmiş: 
“… Yatçılık Turizm ve Tic. A.Ş.’nin, kuruma olan bu borcunun kaynağının ne olduğunun araştırılması 
neticesinde, bu borcun kaynağının, söz konusu firmaya 2005 ve 2006 yıllarında usulsüz kullandırılan 
avanslar ile bu avansların kapatılma şekli olduğu ve bu sebeple TMSF Denetim Daire Başkanlığınca 
bir mütalaa ile iki denetim raporu ve Başbakanlık Teftiş Kurulunca da bir teftiş raporu hazırlandığı, 
ardından yargı süreçlerinin başladığı anlaşılmış ve/fakat eylemleri ile Fon’un zarara uğratılmasında 
doğrudan sorumlulukları bulunduğu halde kimi Fon yöneticilerinin bu soruşturmalarda ifadelerinin 
dahi alınmadığı ve oluşan Fon zararına, müşterek ve müteselsil sorumlulukları bulunan bu kişilerin 
ortak edilmediği görülmüştür.”

“Sonuç olarak bahse konu yatçılık firmasından hizmet alınmasına, 05.05.2005 tarihli Fon Kurul 
Kararından önce başlanıldığı, hatta söz konusu firma sahibinin dönemin Fon Başkanı AE’ye hitaben 
yazdığı 16.06.2004 tarihli yazıdan da anlaşılacağı üzere 28.05.2004 tarihinde bahse konu işlerin … 
Yatçılık tarafından yürütüleceğinin ilgili şahsa, başka bir şahsın huzurunda dönemin Fon Başkanı 
tarafından ifade edildiği ama yine bu yazıdan ve ilgili firma sahibi ünlü armatörün Başbakanlık 
müfettişlerine yazdığı yazıdan, 07.10.2002 tarihinden itibaren hizmetinden faydalanıldığı fakat bunun 
resmi bir hizmet alma sürecine dönüşmediği, en nihayet 2005/176 sayılı Fon Kurulu Kararıyla ilgili 
firma ile sözleşme yapılmasına karar verildiği, fakat bu sözleşme metninde, Kurul’un kararından sonra 
tahrifat yapılmak suretiyle Kurul’un karar verdiği ile imzalanan sözleşme arasında Fon aleyhine farklar 
yaratıldığı anlaşılmaktadır.”

Son olarak şunu da söyleyerek bitireceğim: “Bulguda yer alan gerekçeler ve burada ifade edilen 
sebeplerle… Yatçılık lehine Fon’un zarara uğratılmasında dahli olan diğer kişilerin sorumluluğa dâhil 
edilmemesi nedeniyle, Fon zararının tahsil ve tazmini risk altına sokulduğu gibi, 5411 sayılı Kanun’un 
127’nci maddesi hükmüne de aykırı işlem yapılmıştır.” deniyor.

Burada tabii rakamlara baktığımızda da çok ciddi rakamlar var. 700 bin dolarları bulan kullandırılmış 
bir fondan bahsediyoruz. Bu kadar önemli bir konu tahlil edilmişken neden 2018 raporuna alınmadı? 
Bu konuda çok hızlı bir şekilde bir işlem mi yapıldı? Bunu sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

Şimdi, Cumhurbaşkanlığıyla ilgili -kalan süremde- ben de birkaç görüşümü belirteceğim sizlere. 

Tabii, yeni yönetim sistemine geçmemizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, çift başlılık 
ortadan kalkacak, istikrarsızlık ve krizlere yol açan vesayet sistemi tamamen son bulacak denildi. 
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer bütün kurumların üzerinde… Burada Türkiye Büyük 
Millet Meclisini özellikle basa basa vurgulamak istiyorum çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üzerinde de bir vesayet oluşmuş durumda aslında. Yani çift başlılık kalkmış değil, tam tersine, daha 
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da artmış ve kesinleşmiş durumda şu andaki yeni yönetim sistemiyle. “Kanunları Meclis yapacak.” 
diyordu Cumhurbaşkanı ama Hükûmetin, yoğun şekilde çıkardığı kararnamelerle bu sürece girdiğini 
de hepimiz hep birlikte gördük.

Ekonominin de çift başlı olduğunu bu sistemde görüyoruz, çift başlı hâle geldi çünkü bir tarafta 
Hazine ve Maliye Bakanlığı varken diğer yanda Strateji ve Bütçe Başkanlığı var. Tabii, bu arada 5 tane 
ofis, 9 tane politika kurulu kuruldu. Arkadaşlarımız değindi, onlara girmeyeceğim fazla.

Şimdi, “Bütçe Başkanlığının bütçesinin yüzde 96,58’i yedek ödeneklerin tertibi için kullanılacak.” 
dediniz konuşmanızda. Yani Bakanlıkların bütçeyi aşması, ihtiyaç duyması durumunda Bütçe 
Kanunu’nun 5’inci ve 6’ncı maddesinde de belirtildiği gibi, bu aktarımlar tamamen Cumhurbaşkanının 
yetkisinde olacak. Yani bu bir örnek sadece. Neye örnek? Aslında sistemin tam bir tek adam rejimi 
olduğunun bir tanecik örneği. Çünkü burada da her şeye yani bir bakanlık olmasına rağmen her şeye 
Cumhurbaşkanı tek başına; hangi bakanlığa ne kadar ödenek gidecek, kimin neye ihtiyacı var; canı 
isterse gönderir, istemezse kendi önceliklerine göre belki paylaşım yapacak; orada ülkenin menfaati mi, 
kendi menfaati mi, onu bilemeyeceğiz.

Ekonomik süreç olumsuz etkilendi tabii yeni yönetim sistemi döneminde. Özelikle hukukun 
üstünlüğü kavramının zarar görmüş olması; yargı bağımsızlığı, adil yargılama hakkının siyasal 
yargılamaya dönüşmüş olması da… Özellikle yabancı sermayenin bırakın yeni yatırımlara girmesini, 
ülkeden kaçıyor yabancı sermaye.

Şimdi, sunumunuzun yine 11’inci sayfasında diyorsunuz ki: “2002 yılına kadar Türkiye’ye 
gelen doğrudan yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak gerçekleşmişken 2002-2018 arası dönemde 
bu rakam toplam 2.209,9 milyar dolara ulaşmış. Sergilenen bu güçlü performans, uluslararası 
yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin güçlü bir işaretidir.” Ama gerçekler öyle değil. 
2018 yılı ilk aylarında 12 milyar dolar tutarında bir dış kaynak girmişken ülkemize, 24 Haziran 2018 
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden hemen sonra, 2018 Ağustosunda, 15 milyar bir dış kaynak 
çıktığını da görüyoruz. Aslında burada ülkenin güvenirliğinin ne kadar zedelendiğini, aslında soru 
işaretlerinin nasıl oluştuğunu da gösteren bir işaret bu. Tabii, bu süreçte kişi başı gelir 2013 yılından bu 
yana 3.173 dolar erimiş durumda. Yine aynı yıl 950 milyar dolarlık millî gelirle 16’ncı büyük ekonomi 
olan ülkemiz, bugün G20’den düşme noktasına gelmiş durumda.

Süremi de dikkate alarak birkaç noktaya daha değineceğim. Tabii, program, bütçe varsayımları 
gerçekliklerden çok kopuk şekilde belirleniyor. Bütçe açığı tüm kurtarma tedbirlerine rağmen kontrol 
edilemiyor, istihdam artırılamıyor, işsizlik kontrol altına alınamıyor, gayri safi yurtiçi hasıla eriyor. 
Bunu yani listeyi o kadar çok uzatabiliriz ki keşke zamanım olsa ve uzun uzun konuşsak. Ama ben 
Diyanetle ilgili de çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. 

Sistemle ilgili son olarak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, aslında 2023’te yapılacak olan, 
yapılacağını düşündüğümüz seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanının görev süresi tamamlanıyor, 2023’ten 
sonra artık kimin Cumhurbaşkanı seçileceğini bilmiyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen tamamlayınız.

Buyurun.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Önümüzde böyle çok sorunlu bir sistem var. “Gelin, bu 
sistemi o zamana kadar tekrar bir gözden geçirelim.” diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda 
bir Anayasa çalışması var. En azından bu çalışma üzerinde tartışılır, konuşulur, tekrar bir görüşülür 
ve sistem tekrar gündeme alınır, en azından 2023’e kadar yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme 
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belki dönüş gereklilikleri yerine getirilir. Aslında Cumhurbaşkanının bile bu süreçten rahatsız olduğunu 
oy oranlarıyla ilgili değişiklik teklif etmesinden de anlamış bulunduk geçmiş günlerde, geçmiş 
aylarda. O yüzden bu sistemi gelin tekrar gözden geçirelim. 2023’te Cumhurbaşkanının görev süresi, 
Cumhurbaşkanlığı süresi tamamlanıyor, tekrar aday olamayacak. O yüzden hep birlikte bu süreci 
gözden geçirelim diyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen son sözlerinizi alalım.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – O zaman bir cümleyle bitireyim. 

Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi gerçekten geniş bir bütçe ve bu bütçenin hakkıyla kullanılması 
lazım ama Diyanet İşleri Başkanlığı maalesef hakkını vererek tarikatlarla mücadele etmiyor. Bir 
taraftan “FETÖ’nün cemaatlere, öğrencilerimize, çocuklarımıza nüfuz etmesiyle mücadele edelim.” 
derken diğer taraftan bugün hüküm süren tarikat ve cemaatlerle yeterli mücadele verilmiyor, onlarla 
ilgili hiçbir şey söylemiyor, vakıflarla ilgili, dinî motifli vakıflarla ilgili hiçbir şey söylemiyor. O yüzden 
bu konuda Diyanetin tekrar kendini gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Ben bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum Sayın Emecan.

Değerli arkadaşlar, soru-cevap bölümüne geçiyorum.

Soru sormak isteyen arkadaşlarımızdan Sayın Kaboğlu, buyurun.

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Benim sorum, muhalefetin söylemi ve yönetimin eyleminin örtüşüyor olmasına dair. Sayın 
Erdoğan “Yürütme benim.” demişti 1 Ekim 2018’de ve gerçekten yasama vesayeti ve yargı güdümü 
de açık. Fakat geçen süre içerisinde akçasal merkeziyetçilik ve aynı zamanda çevresel ve ülkesel 
merkeziyetçiliğin de ortaya çıkardığı sorunlar sonucu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında 
sarayda bir heyetin bu sistemin sorunlarını gidereceği yönünde duyumlar ortaya çıktı. 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sayın Cumhurbaşkanının söylediği “Yürütme benim.” 
sözüyle ve bu üçlü merkezileştirme süreciyle sizin dile getirdiğiniz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Kaboğlu, lütfen…

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (İstanbul) – Hayır, soruyu söyleyeceğim.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Ama yani iki dakikada söyleyin.

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (İstanbul) – …“Sorunu ben çözeceğim, saray çözecek.” 
biçimindeki yaklaşımınızın sonucu ne oldu, sormuyorum. Ama bizim demokratik muhalefet 
olarak “Bu, esasen monokratik yönetimdir.” biçimindeki eleştirilerimize sizin eylemleriniz, Sayın 
Cumhurbaşkanının saptaması ve -sizin Başkanlığınızdaki heyetin- “Meclisi de biz güçlendireceğiz.” 
biçimindeki söyleminiz esasen örtüşmüyor mu yani demokratik muhalefetin söylemiyle, eleştirisi ile 
monokratik yönetimin eylemi aslında örtüşmüyor mu?

Teşekkürler. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Özdemir…

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 24 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
detaylı olarak anlatılan bu kurumlar, kurullar, ofisler, daire başkanlıklarında görev alacak kişilerin 
atama kriterleri, liyakat sistemi nasıl olacak? Liderlerden bahsediliyor. Nasıl seçiliyor bu liderler? Bu 
liderlerin kişisel özelliklerine göre mi şekillenecek o kurumların yapıları? Devlet ve bürokrasideki 
sürdürülebilirlik, teamüller nasıl oluşacak? 

Ekonomik Sosyal Konseyi sormuştum, teşekkür ediyorum, cevabı gönderdiniz. Burada 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeniden bir yapılandırma, yeni bir yasal mevzuatla Ekonomik Sosyal 
Konseyin değişeceği söyleniyor. Nasıl, katılımcı bir Konsey oluşacak mı, nasıl bir yeni Ekonomik 
Sosyal Konsey? 

Son sorum: Bir yıllık Cumhurbaşkanlığı sistemi değerlendirmesi ne oldu? Kamuoyuyla sonuçları 
paylaşacak mısınız?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Çakırözer…

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, daha önce, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçesinde su ve 
deniz taşıtları bütçesi vardı, 2019’a devredilmişti. Cumhurbaşkanlığının bir deniz taşıtı alım projesi 
var mıdır? Daha önce Savarona Yatı vardı, Kültür Bakanlığı uhdesine gelmişti. O kullanılmakta mıdır? 
Onun yanı sıra yeni bir deniz taşıtı Cumhurbaşkanlığı için alınacak mıdır? 

Yine, benzer şekilde, bugün basına, sosyal medyaya çok yansıdı, daha önce gündeme geldiyse 
tekrar olacak ama ben sorayım: Bugün İstanbul’da 67 yaşındaki Dürdane Hanım’ın pazarda Sayın 
Erdoğan’ı ve iktidar partisini eleştirdiği gerekçesiyle bir başka kadının şikâyeti üzerine misafirliğe 
gittiği evden gözaltına alındığı iddiaları doğru mudur? Bu yaklaşımı nasıl buluyorsunuz?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Paylan…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Oktay, eğer bu bütçeyi kabul edersek Sayın Cumhurbaşkanı 
81.250 TL maaş ve maaşının yüzde 40’ı kadar da sanıyorum emekli maaşı alacak, 32.500 TL; 
toplamda 113.750 TL maaş alacak. Asgari ücretin 2.020 TL olduğu bir ülkede, vatandaş açlık sınırının 
altında bir maaşa talim edilmeye çalışırken bir Cumhurbaşkanının 113.750 TL maaş almasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Diğer sorum: Sayın Oktay, şu fotoğraftaki, İstiklal Caddesi’ndeki yürüyüşümüzde yüzlerce polisin 
bizi kalkanlarla ablukaya almasını bir güvenlik tedbiri olarak değerlendirdiniz. Ben bunun doğru 
olmadığını düşünüyorum. Bu fotoğrafın da ülkemize zarar verdiğini düşünüyorum. Siz hâlâ aynı 
fikirde misiniz? Polis şu fotoğrafta bizim güvenliğimiz için mi ablukaya alıyor? Ben tek bir bildiri 
dağıtamadım çünkü o gün elimde karanfille. 

Sonra, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde son sıralara düşmemizde yeni sistemin 
yani Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum, bunun sebebinin 
yeni sistem olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? 

Son olarak da Mardin Belediyesine atanan kayyumun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a ve İçişleri 
Bakanı Soylu’ya hediyeler aldığına dair belgeler ortada yani belgeler elimizde ve bütün tutanaklarda. 
Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Soylu bu hediyeleri almadıklarını söylediler. Eğer almadılarsa 
kayyumun yaptığı bu usulsüzlük veya yolsuzlukla ilgili bir soruşturma açtınız mı? 

BAŞKAN LÜFTİ ELVAN – Sayın Gergerlioğlu…
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ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Sorularım: CİMER başvurularında cevap oranının 
arttığını söylediniz ama CİMER çoğunlukla ihlali yapan kuruma soruyor, onların cevabını vatandaşlara 
iletiyor, çok kere buna rastladık. 

Yine, ayrıca “İlhami Balı” ve “Yakup Şahin” isimleriyle ilgili, MİT’le ilgili önemli iddialar var. 
“İlhami Balı” isimli IŞİD mensubunun Ankara’da beş yıldızlı bir otelde MİT mensuplarıyla görüştüğü 
“Yakup Şahin” isimli gübre alan bir kişinin de takibinin yapılmadığı yönünde önemli iddialar var. MİT 
teşkilatı bu iddialara ne der?

Yine, bankalarda bloke edilen paraların üç buçuk yıldır verilmediği ve okullarda ödenen paraların 
ödenmediğine dair önemli iddialar var. Bu konuda cevap bekliyoruz. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Çelebi…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum Başkanım. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici 
Listesi’ne alınan, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türk mimari tarihinin en güzel eserlerinden 
biri olan İshak Paşa Sarayı’nın 2020 yılı sembolü olması ve 2020 yılının “İshak Paşa Sarayı Yılı” ilan 
edilmesi hususlarında zatıalilerinizin desteklerini bekliyorum. Bu vesileyle yazmış olduğumuz yazı 
metnini uygun görürseniz, Sayın Başkanım da uygun görürse sizlere arz etmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Sındır…

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Ben öncelikle bugüne kadarki bütün -bu teşekkürümü ekstra olarak düşünürseniz memnun olurum- 
toplantılarımızda bizlerle birlikte olan ve benim de teşekkür etmeyi hep ihmal ettiğim -içimde kaldığı 
için söylemek istiyorum- Sayıştay Kurumumuzun çok değerli temsilcilerine ve burada bizlere hizmet 
eden bütün görevli arkadaşlara şükranlarımızı sunmak istiyorum, aynı zamanda, Meclisimizin görevlisi 
olan stenograflarımıza, çalışanlarımıza, emekçilerimize.

Benim sorum şu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza: “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” 
dediğimiz tek kişi olarak Cumhurbaşkanı ile bakanlıklar ve ilgili kurumlar arasında yetki karmaşası 
yaşanmakta mıdır? Yürütme içerisinde böyle bir sorun görüyor musunuz? Bunu düzeltme konusunda 
bir çabanız var mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın İpekyüz…

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, aslında burada bütçe 
görüşmelerinde iki bakanlığa da biz sorduk Türkiye’de şu anda Millî Suriye Ordusu, daha önce Özgür 
Suriye Ordusu diye tanımlanan yapıya verilen maaşlarla ilgili. Geçmiş dönemde birçok ajansta “TL 
üzerinden maaş aldığımız için TL değer kaybetti, yapamıyoruz, edemiyoruz.” gibi açıklamalarla 
bulunmuşlardı. Hiç kimse de bunu tekzip etmedi. 

Sayın Millî Savunma Bakanı bize dedi ki: “Bizim Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden 
ödenmiyor.” İçişleri Bakanlığına tekrar sorduğumuzda burada: “Bizden de ödenmiyor.” Bu, örtülü 
ödenekten mi ödeniyor, nereden ödeniyor, kaç kişiye ödeniyor?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan…
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Oktay, Diyarbakır Belediyesine atanan kayyum, görüntülere 
yansıdı, 2 milyon TL’ye yakın rakam harcayarak kendisine çok lüks bir oda ve çok lüks bir banyo 
yaptırmıştı. Bu, kamuoyu vicdanını yaraladı. Bununla ilgili herhangi bir soruşturma açtınız mı? 

Bir de, Sayın Oktay, Selahattin Demirtaş’ın tahliye kararından sonra Sayın Cumhurbaşkanı “Onları 
bırakamayız.” diye bir açıklama yaptı. Bu açıklama yargıya doğrudan müdahale ve hatta talimat değil 
midir?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Kaboğlu…

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesini açıkladınız. Bu Başkanlık 
bütçesi ile Adalet Bakanlığı bütçesini karşılaştırırken ilahî inanca göre adalet, öbürü Türkiye’nin adalet 
düzeni. Doğrusu 11 milyar, 19 milyar gerçekten çok büyük bir pay. “Sistemi değiştirdik.” diyorsunuz. 
Sistemi değiştirmek gerçekten kültürel, dinsel, toplumsal, iktisadi yapıyı değiştirmeyi aynı zamanda 
beraberinde getiriyor. Cumhurbaşkanının dünkü konuşması, dinsel söylemi ile bu devasa artış arasında, 
bir sistem değişikliği arasında doğrudan bir ilişki gözleniyor. Sizin görüşünüz nedir bu konuda?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Özdemir…

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Soru olarak sormuştum ben Cumhurbaşkanı Yardımcısına. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 
açıklanan 2018 yılı faaliyet raporunda vakıf, birlik, derneklere 818 milyon TL bir cari transfer 
yapılmıştı. Bunun detaylarını sormuştum hangi dernek, vakıf ve birliklere, hangi kriterlere göre ne 
kadar yardım yapıldığı konusunu. Cevap olarak “Bu yardım yapılabilir.” diye bir cevap geldi bana, 
elimdeki dokümanda. Bununla ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz? 

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Çakırözer…

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Teşekkür ederim.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TMSF denetiminde olan yıllarca Entil, Hapalki, Tarkon 
şirketleri sahiplerine devredildikten kısa süre sonra çok sayıda işçi işsiz kaldı. Bu işçilerin haklarını 
alabilmesi için bir girişimi oldu mu TMSF’nin ya da Cumhurbaşkanlığının? 

İkinci olarak da yatırımlardan bahsettiğiniz. Hepimiz önemsiyoruz yatırım gelmesini. Manisa’ya 
yapılması planlanan, bizim de desteklediğimiz, hepimizin istediği, Alman otomobil şirketi 
Volkswagenin bu yatırımı askıya alma kararı vardı. Bu kararın ortadan kalkması için ikna edici ne 
yapılabilir? Gerekçelerini biliyorsunuz. Ama biz bu yatırımın Türkiye’ye gelmesini de istiyoruz 
istihdam anlamında, iş anlamında. Bir girişiminiz var mı?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi biliyorsunuz 
hepimizin vergilerinden karşılanıyor, bütün inanç grupları vergi veriyor. Neden Diyanet İşleri Başkanlığı 
Hristiyanlara, Ezidilere, Musevilere, Alevilere de hizmet veren bir anlayışla hareket etmiyor? Ben bu 
anlamda hakkımı helal etmediğimi bu bütçede de söylemiş olayım.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Güneş…

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Teşekkür ederim Başkanım.
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Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bu Diyanet İşleri Başkanlığımız şehirlerimizde “anaokulu” adı 
altında okullar açmaya başladı ama bildiğim kadarıyla bu okulları genelde hayırsever vatandaşlarımızın 
katkılarıyla açmaktadırlar. Muhalefet partisindeki arkadaşlar sanki bunu Diyanetin bütçesinden 
harcanıyormuş gibi bir imada bulundular. Buna bir açıklık getirir misiniz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, soru bölümü tamamlandı.

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.50
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YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.26

BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Mersin)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, 25’inci Birleşimin Altıncı 
Oturumunu açıyorum.

Şimdi, sunumunu yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a söz veriyorum.

Buyurun efendim.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli üyeler ve çok değerli basın mensupları; gün boyunca yapmış olduğunuz 
değerlendirmeler için hepinize teşekkür ediyorum. 

Yoğun bir Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmesi sürecinin daha sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. 
Sabah oturumunda yaşanan tartışmalara müsaadenizle cevap vererek başlamak istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ülkemizde, İslam dünyasında ve gönül coğrafyamızda değil 
tüm dünyada mazlumların sesi olmuştur. “Dünya beşten büyüktür.” diyerek dünyaya tiranların değil 
insanlığın ortak sesinin yön vermesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan bir liderin, kendi ülkesinde 
herhangi bir şekilde vatandaşlarına farklı muamele yapılmasına razı olması asla ve asla mümkün 
değildir. Bunu tamamen reddediyoruz, bu konudaki isnat edilen her türlü görüşü tamamen reddediyoruz.

Hükûmetimiz iktidara geldiği günden beri bu perspektifle, hangi -herhangi bir- etnik yapı yani 
bu, Kürt’tür, Arap’tır, Çerkez’dir, Türk’tür, hiçbir şekilde, hiçbir ayrım yapmadan, böyle bir ayrıma 
asla gitmeden ya da mezhepsel bir ayrıma gitmeden tüm vatandaşlarımızın eşit anayasal haklara sahip 
olduğunu veya bir din ayrımına gitmeden tüm vatandaşlarımızın eşit anayasal haklara sahip olduğunu 
kabul ederek politika geliştirmekte ve uygulamalarını da bu yönde, bu doğrultuda yürütmektedir. 
Bu anlayışla, etnik köken, cinsiyet, inanç, gelir grubu ayrımı yapılmadan tüm vatandaşlarımız eşit 
muamele görmektedir, başta yaşam hakkı olmak üzere, tüm temel haklar ve özgürlükler Anayasa’mızın 
garantisi altındadır. Eşit muamele göremeyecek olanlar, temel hak ve özgürlüklerden yana şikâyeti 
olanlar, olacaklar teröristlerdir; onlara da böyle bir garantimiz söz konusu olamaz. Ama onlar da gerekli 
muameleyi yine yasalarımız çerçevesinde ve anayasal çerçevede bir hukuk devletinin vermesi gereken, 
hukuk devletinden alması gereken muameleyi alacaklardır, göreceklerdir.

Diğer taraftan, Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen, onu istediği gibi yönlendiremediği için 
antidemokratik tüm güçleri harekete geçirmeye çalışan ve bunu yaparken de terörü kullanmaktan 
çekinmeyen, bu güçlere alet olan terör örgütlerinin varlığı da çok açık bir gerçektir. Bugün, bu güçlere 
alet olan FETÖ’nün teşebbüs ettiği sivil ve askerî darbe girişimi ortadadır. Bu girişimler esnasında 
halkımızın üzerine tank sürmekten, kurşun sıkmaktan çekinmeyen, yüce Meclisimizi dahi bombalayacak 
kadar gözü dönmüş, gözü kararmış bu grubun, bu güruhun Anayasa dışı ve terör amaçlı faaliyetleri de 
aşikârdır. Benzer şekilde, ülkemizin son kırk yılında binlerce vatandaşımızı şehit etmiş PKK terör örgütü 
de ülkemizin bir bütün hâlinde güçlü bir biçimde kalkınma sürecinde bulunmasını, dünyanın müreffeh 
ve güçlü devletleri arasına girmesini ve milletimizin onurlu bir biçimde yaşamasını engellemek için her 
fırsatta devreye girmekte, vatandaşlarımızın ve güvenlik güçlerimizin yaşam hakkına kastetmektedir. 
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Herkes çok iyi bilmelidir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu ve benzeri ayrılıkçı, bölücü, 
yıkıcı hiçbir terör örgütüne fırsat vermemeye var gücümüzle devam edeceğiz. İnsanımızın onurunu ve 
yaşam hakkını korumayı sürdüreceğiz. Bir kez daha tekrarlıyorum, bizim mücadelemiz PKK/PYD-
YPG terör örgütüyledir. Kürtler bizim asli unsurumuzdur, devletimizin asli unsurlarıdır. Terör örgütleri 
Kürtleri asla ve asla temsil etmemişlerdir, bundan sonra da temsil edemezler. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; yıllardır yaptığımız gibi, 2020 yılı bütçesini de yine çiftçimizi, 
esnafımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, emeklilerimizi, kısaca ülkemizin her kesimini düşünerek 
hazırladık. Bütçeden 3,4 milyon kamu çalışanı için yaklaşık 334 milyar maaş, ücret ve sosyal 
güvenlik prim ödemesi yapılacaktır. Aileleriyle birlikte 16 milyon vatandaşımız bütçe imkânlarından 
doğrudan yararlanmaktadır. 290 bin işçimizin ücretleri ve sosyal güvenlik prim ödemeleri bütçeden 
karşılanmaktadır. Bütçeden işçilerimiz için yaklaşık 24 milyar lira ödeme yapılması öngörülmektedir. 
31 bin KOBİ ve girişimcimize 1,4 milyar lira KOSGEB destek ödemesi yapılması, ayrıca 2,7 milyon 
çiftçimize 22 milyar lira ödeme yapılması öngörülmektedir. 24,3 milyon ilk, orta ve yükseköğretim 
öğrencisinin faydalandığı eğitim hizmetleri için yine 176 milyar lira kaynak aktarılması planlanmaktadır. 
Sağlık hizmetleri için yaklaşık 189 milyar lira kaynak ayrılmış olup bu hizmetlerden 82 milyon 
vatandaşımız yararlanmaktadır. Engelli evde bakım ödemeleri, 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlarımızın 
maaşı, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primleri gibi sosyal harcamalar için ise yaklaşık 
70 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Tüm bu veriler 2020 yılı bütçesinin halka hizmet bütçesi olduğunu 
açıkça göstermektedir. 2002 yılında bütçenin yüzde 43,2’si faize giderken -bunları önceden de açıkladık 
aslında- 2020 yılında bütçenin yüzde 12,7’sinin faiz giderlerine ayrılması öngörülmektedir. 2020 
bütçesi, 2002 yılından bu yana aralıksız olarak milletimizin bize güvenini temsilen verdiği yetkiyle 
hazırlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; yine, sizlerin gün içerisinde yaptığı değerlendirmelerden, yönelttiği 
soru ve eleştirilerden aldığım notlara ilişkin bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Sayın Kalaycı’nın 
konuşmasında ifade ettiği üzere, program bütçenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar vardı, 
bunları sürdürmekteyiz. Bu bütçeleme sistemiyle kamu kaynaklarını dağıtırken topluma sunulan 
hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği programlar aracılığıyla burada gösterilecektir. Bu kapsamda, 
2020 yılı idare performans programları, program bütçeye uygun şekilde Meclisimize sunulmuştur. 2021 
yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni ise tüm unsurlarıyla birlikte program bütçeye uygun 
şekilde hazırlamayı öngörüyoruz. Bütçe Kanunu’nun Hazine ve Maliye Bakanlığı dışında başka bir 
kurum tarafından Parlamentoya sunulduğu başka bir ülke olup olmadığına ilişkin bir soru vardı. Burada 
da yine OECD Uluslararası Bütçe Uygulamaları ve Prosedürleri Veri Tabanı’na göre Amerika Birleşik 
Devletleri, Arjantin, Brezilya ve Belçika sadece birkaç örnek, buralarda bütçe Hazine ve Maliye 
Bakanlığı dışındaki idareler tarafından Parlamentoya sunulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Başkana bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi, Arjantin’de Ekonomi ve Üretim Başkanlığına bağlı Ulusal Bütçe 
Ofisi, Brezilya’da Planlama, Bütçe ve Yönetim Başkanlığına bağlı Federal Bütçe Ofisi ve Belçika’da 
Federal Bütçe ve Yönetim Kontrol Birimi tarafından bütçe süreçleri yürütülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde Meclisin Hükûmeti 
denetleme yetkisi ve bu bağlamda erkler birliği iddiası konusu vardı. Yine yasama, yürütme ve yargı 
erklerinin ayrılığı bulunmadığı iddiası aslında gerçeği yansıtmamakta. Yasama ve yürütme erklerinin 
uyum içinde çalışması büyük önem taşımaktadır. Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmaları, 
bunun çalışabilmesine yönelik de kuvvetler ayrılığının kuvvetler kopukluğuna dönüşmemesi 
gerekmekte. Yasama yetkisinin devredilmezliği Anayasa’yla güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Anayasa’dan aldığı güçle yalnızca yürütmeye ilişkin hususlarda 
çıkarılmaktadır. Mutlak suretle kanunla düzenlenmesi gereken hususlara ilişkin ise Millet Meclisi 
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çalışmaları devam etmektedir. 2018-2019 yasama yılı –sizler çok daha iyi biliyorsunuz bizlerden- 26, 
2019-2020 yasama yılının sadece ilk iki ayında 5 taslak yasalaşmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sisteminin yürürlüğe girmesinden bu yana 53 adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanırken yine 
aynı dönemde 26 kanun yayımlanmıştır. 

Mevcut sistemde bakanların olmadığı yönünde bir eleştiri vardı. Yine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nde bakanın, bakanlık kuruluşunun en üst amiri olduğu, bakanlık icraatında ve emri 
altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olduğu; bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve 
yetkili olduğu tanımlanmıştır. Bu kapsamda, kamu hizmetleri Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde 
de yine ilgili bakanın yetki ve sorumluluğunda yürütülmeye devam etmektedir. Mevcut sistemde 
de önceki sistemde olduğu gibi bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Anayasa’da yer almıştır. 
Dolayısıyla, iddia edilenin aksine, bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarının yetki ve görev 
bakımından sorumlulukları anayasal olarak düzenlenmiştir. Bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanının millete 
sunarak yine milletten onayını aldığı siyasi program ve politikalarına bağlıdırlar, iradelerini de o yönde 
kullanırlar.

Tüm yetkilerin Sayın Cumhurbaşkanımızda olduğu iddiası yine dile getirildi. Bu iddia da aslında 
gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sistemin getirdiği en önemli yeniliklerden biri yürütmenin asli düzenleme 
aracı olarak ortaya çıkmış olan Cumhurbaşkanlığı kararnameleridir. Anayasa’nın 104’üncü maddesine 
göre Cumhurbaşkanının yalnızca yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarılabilmektedir. 
Anayasa’nın ilgili maddesi uyarınca temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi haklara ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmamıştır, çıkarılamaz ve çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri de aslında yine yetkisi dâhilinde, yetkisi olan alanlarda, yine kanunlarda boşluk olan 
veya kanunların müsaade ettiği çerçevede çıkarılır. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi 
iradesini, kendi yetkisini kullanıp o alanda, kararname çıkarılan alanda herhangi bir yasa, herhangi bir 
kanun çıkardığı andan itibaren de kararnamenin hükmü biter. Yani kararname kanunun üzerinde değildir; 
kanun olmadığı sürece, yapılmadığı sürece, Meclis tarafından, sizler tarafından yapılmadığı sürece o 
alanla ilgili, özellikle de idari alanlarla ilgili uygulama alanını doldurur. Cumhurbaşkanlığı ofislerinin 
ve politika kurullarının bakanlıkların görev alanına girdiğine yönelik eleştiriler yine oldu. Ofisler ve 
politika kurulları bakanlıklara paralel, bakanlıkların görevlerini ifa eden yapılar olarak kurulmamıştır, 
kurgulanmamıştır; bunlar Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev alanına giren faaliyet ve konuların 
kolaylaştırılması, kamuda bürokratik işlemlerin azaltılması, kamu ve özel sektöre yol göstermek, 
dünyadaki gelişmelerin daha yakın bir şekilde takip edilerek ülkemize aktarılması için politikaların 
oluşturulması çerçevesinde kurulmuşlardır. Ofis ve politika kurulları ile bakanlıklarımız arasında 
herhangi bir yetki çatışması değil, aksine iş birliği ve bir diğerinin görevini tamamlayıcı şekilde koordineli 
bir çalışma vardır. Aslında bu önceden de hep konuştuğumuz, şikâyet edilen konulardan birisiydi, yani 
önceden de yine ben aynı Komisyonda bunu tartıştığımızı, konuştuğumuzu hatırlıyorum yani her gelen 
bakan veya her giden bakanla birlikte tüm politikaların değiştiği, devlette sürekliliğin sağlanamadığıyla 
alakalı geriye dönün bakın, yirmi yıl öncesinde de, kırk yıl öncesinde de, elli yıl öncesinde de bu 
tartışmaları çok net görürsünüz, biz de bunların içerisindeydik, siz de bunların içerisindeydiniz aslında. 
Dolayısıyla devlette devamlılığın sağlanmasıyla ilgili politikaların oluşturulacağı, orta ve uzun vade 
sorunlara bakıp daha vizyoner bakış açısıyla bakanlıkların günlük işlerinin yoğunluğunun dışında 
daha rahat bunları inceleyebileceği, politikalar oluşturabileceği ve bunu da yine bakanlıklarla ve 
Cumhurbaşkanlığıyla birlikte uygulamaya dönüştüreceği, çünkü kurullar Cumhurbaşkanına politika 
önerileri sunarlar. Politikalar Cumhurbaşkanına aittir yani o sunulan önerilerden nihai benimseyip 
politikaya dönüştürülen, o andan itibaren kurulların değil, Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanlığının 
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politikalarıdır. Onun içerisinde de zaten bakanlar, bakanlıklar vardır, bakanlıklarla da yakinen ilişki 
içerisinde ve sivil toplum örgütleri de buna dâhildir, geliştirilen çalışmalardır, geliştirilen politikalardır. 
Dolayısıyla bu biraz önce de ifade ettiğim gibi orta ve uzun vadede devlette sürekliliğin, politikalarda 
sürekliliğin sağlanabileceği bir yapının tesis edilmesine dönük oluşturulmuş yapılardır kurullar. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Savunma Sanayii Başkanlığıyla ilgili soru ve eleştirilere ilişkin de 
öncelikle belirtmek isterim ki S-400 Projesi kapsamında hazır alım olarak tedarik edilen ilk sisteme 
ilişkin unsurlar teslim alınmış olup kurulum, yurt içi ve yurt dışındaki eğitimlerin tamamlanması 
süreçleri devam etmektedir. Hedefimiz 2020 Nisan ayında sistemin kullanıma hazır hâle getirilmesidir. 
İkinci sistemin ise ortak üretim ve teknoloji transferini içeren bir modelle tedarik edilmesi hedeflenmekte 
ve çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmektedir. Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyacına yönelik 
yine diğer teklifler de -buna Patriot teklifi de dâhil- değerlendirilmektedir. Bununla birlikte hava 
savunma sistemi alanındaki ihtiyaçlarımız kapsamında kendi millî sistemlerimizi de geliştirmeye 
devam ediyoruz. 

Savunma sanayisi ihracatıyla alakalı da yine bir soru vardı buradaki 2,1 milyar dolar ve –ithalat- 
2,4 milyar dolar rakamları arasındaki farka ilişkin. Sanıyorum, Sayın Yılmaz, sizin sorunuzdu bu. 
İthalat rakamları yıllar önce ithalat rakamları ile ihracat rakamları arasındaki… “Hani bunlar daha fazla 
miktarda; 2,4 milyarlık ihracat yapıp, oradan aldıklarımızı da ürüne dönüştürüp bunu da 2,1 milyara mı 
satıyoruz?” gibiydi zannediyorum. Böyle bir şey değil, böyle bir şey de olamaz zaten.

İkinci seçeneği de sunmuştunuz siz orada “Bu mu?” diye. İthalat rakamları yıllar önce envantere 
girmiş F-16, yine M-60 tankı, muhtelif deniz sistemlerinin ve benzeri bakım idame işlemlerine yönelik 
yapılan tedarik alımlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca ihtiyaca binaen yurt dışından hazır alım olarak 
yapılan büyük tedarikler de yine -F-35 ve S-400 gibi- ithalat rakamlarını etkilemektedir. Tabii ki bunun 
içerisinde söylediğiniz anlamda yine mevcut, Türkiye’de yapılan ürünlerle alakalı ithal edilmiş ürünler 
de olabilir ama çok cüzidir diğerleriyle kıyaslanınca.

Savunma sanayisiyle ilgili olarak “Türk makine ve imalat sanayisinin ham madde bulmada sıkıntı 
çekebileceği alanlara dair tedbirleriniz, önlemleriniz var mı?” sorusu vardı. Aslında, bu, biraz önceki 
soruyla da yine doğrudan alakalı. “İhracat ve ithalat arasındaki fark” dediğimiz olay… Aslında bunların 
hepsine baktığımızda, bizim “savunma sanayisini yerlileştirme ve millîleştirme” diye yıllardır ısrarla 
üzerine gittiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu konunun uygulama alanıdır 
aslında. Yani “Yüzde 15-20’lerden yüzde 70’lere kadar taşıdık.” dediğimiz yerlileşme ve millîleşme 
oranı… Yani geriye kalan yüzde 30’u konuşuyoruz burada. Bizim amacımız zaten o kalan yüzde 30’u 
da tamamen sıfırlayabilmek mümkünse, olabildiğince bağımsız hâle getirmek savunma sanayisini. 
Dolayısıyla şu an için sıkıntı çekilmemekte -soruya yönelik- ama ileriye dönük muhtemel sıkıntılara 
ilişkin de veya bu yüzde 100’e çıkarılması hedefiyle alakalı da Savunma Sanayisi Başkanlığımızın 
yine bu alanda birçok proje ve yatırımı bulunmakta. Buna göre -bu, malzeme ve diğer alt teknolojilere 
de giriyor artık- zırh çeliği konusunda yatırım yapılmış. Yüksek kalite alaşımlı çelik, yine nikel 
alaşımlı çelik, alüminyum alaşımları ve diğer metal alaşım konuları AR-GE ve üretim boyutlarında 
sürdürülmekte. Yüksek mukavemetli cam elyafı, karbon elyafı üretimi, bor karbür üretimleri ve 
yatırımları da başlatılmıştır. Yani burada daha ileriye doğru gittiğimizde artık malzemeye kadar iniyor 
olacağımızı göreceğiz ve şu anda da zaten bu çalışmalar fiilen sürdürülmekte.

Sayın Başkan, değerli üyeler; terörle mücadelede sahada gösterdiğimiz başarıyla birlikte terörizmin 
finansmanına yönelik mücadelemizi de yine etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 
TMSF tarafından atanan kayyumlara ilişkin yine çok kısa bilgiler vermek isterim. Ekim ayı itibarıyla 
Türkiye’nin 37 farklı ilindeki mahkeme kararlarıyla toplam 848 şirkette TMSF tarafından kayyum 
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görevlendirilmiştir. Bu şirketlerin listesi TMSF internet sitesinde güncel olarak yayınlanmaktadır. 
Yine bu şirketlerin yönetimlerine 136’sı TMSF personeli olmak üzere toplam 262 kişi atanmıştır. 
Atanan kişiler, konusunda uzman, kamu ve/veya özel sektör tecrübesi bulunan, aynı zamanda mali ve 
hukuki konularda deneyimli, yetkin ve güvenilir kişiler arasından seçilmektedir. TMSF’ye devredilen 
şirketlerin, TMSF bünyesinde olduğu dönemde toplam aktif büyüklükleri artmıştır. 

Yine TMSF’nin Ataşehir projesiyle ilgili yöneltilen sorular vardı. Ona ilişkin şu hususları belirtmek 
isterim: TMSF 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. 
Söz konusu işlem 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 132’nci maddesiyle TMSF’ye verilen yetkiler 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Ataşehir Modern projesinde TMSF’yle yüklenici olarak sözleşme 
yapan firma ortaklarının Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi ve hatta birinci derece akrabalarıyla hiçbir 
şekilde ilişiği bulunmamaktadır. Proje arazisinin mülkiyeti hâlen TMSF mülkiyetinde bulunmaktadır, 
proje TMSF adına tescil edilmiş ve ruhsat TMSF adına çıkarılmıştır. Projenin tamamlanmasına yönelik 
çalışmalar yine TMSF bünyesinde devam etmektedir. 

Yine, Sayın Kuşoğlu tarafından TMSF’yle ilgili olarak gündeme getirilen hasılat paylaşımına 
dayalı bir projeyle ilgili olarak Sayıştay raporunda yapılan belirleme ve değerlendirmeler ilgili mevzuat 
kapsamında sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilerek gereği yerine getirilecektir. 

Yine, hutbelerde siyasetin politikalarını destekleme iddiası sıkça dile getirildi. Anayasa’nın 
136’ncı maddesinde, Başkanlığın stratejik amaçları arasında 1’inci sırada yer alan, toplumun birlik 
ve beraberliğine, barış ve huzuruna katkıda bulunmak amacının gereği olarak hutbelerinde zaman 
zaman millî konulara değinilmektedir. Bizim gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla… Ben de 
hani buradaki tartışmalardan sonra bugün böyle çok daha dikkatli dinledim hutbeyi, acaba, noktalarına, 
şeyine kadar, hani sınır ötesindeki belki askere herhangi bir konu olduğu zaman güvenlik birimlerini 
motive edici içerikler olabilir ama siyasete mesaj vermek şeklindeki bir şeyi biz de kabul etmeyiz. 
Böyle bir şey olamaz. Böyle bir uygulamayı biz de kabul etmeyiz.

Sayın Başkan, değerli üyeler; konuşmamın son kısmında yine İletişim Başkanlığı ve bu bağlamda 
TRT için yöneltilen bazı eleştiriler vardı, onlarla ilgili de çok kısa bazı bilgiler vermek isterim. 
Bütün organizasyonlarda olduğu gibi TRT’de de yine ilgili iş alanının gerekliliği, değişen teknolojik 
gelişmeler, küreselleşen iletişim çağının hızlı ve esnek hareket etmeyi gerektirmesi gibi nedenlerle 
değişim yaşanmaktadır. Bu çerçevede 703 sayılı KHK uyarınca kurumun yapılandırma süreci devam 
etmektedir. Bu süreç içinde 26’sı kendi isteğiyle olmak üzere 169 personel bağımsız ve TÜBİTAK 
gibi bilimsel kurumlardan destek alınarak yapılan analiz çalışmaları kapsamında kamu menfaati de 
dikkate alınarak TRT Yönetim Kurulunca istihdam fazlası personel olarak belirlenmiştir. Bu personel 
için herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. TRT’de işe alım süreçlerinde ise her pozisyon için 
doğru yetkinlik ve güçlü potansiyele sahip adaylar seçilmekte olup bu süreçte belli bir kurum ya da 
şirkette çalışmış olması bir tercih nedeni olmamaktadır. TRT kamu kaynağını kullanan bir kurum olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonları, Sayıştay ve kendi iç denetim organları tarafından 
sürekli olarak denetlenmektedir. 

Basın kuruluşlarına yer vermişken, aslında burada, yine, İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın 
kartları konusu vardı, ona da değinmek isterim. Genel kart değişimi yapılmasının en önemli nedeni, 
usulsüz ve sahte kart kullanımının önüne geçmek, basın kartının prestijini artırarak basın mensuplarının 
çalışmalarını kolaylaştırmaktır. Ayrıca, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kapatılarak 
İletişim Başkanlığının kurulması üzerine tüm basın kartlarının güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu 
bağlamda kart değişiklikleri yapılarak bir nevi denetim mekanizması oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
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Ayrıca, Basın Kartı Komisyonu oluşturulurken İletişim Başkanlığı Basın Kartı Yönetmeliği’ne 
göre medya iş kolunda en çok üyeye sahip olma kriteri baz alınarak bir sendika belirlenmektedir. 
Ülkemizdeki yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilen basın kartı sayısı 2019 yılı itibarıyla 
343’tür. Başkanlık tarafından yerel basına yönelik yerel medya özendirme yarışmaları, eğitimler ve 
bilgilendirme toplantıları yapılmakta, ayrıca basın kartı, hizmet damgalı pasaport ve benzeri konularda 
kolaylık sağlanmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası süreçte millî güvenliğe tehdit oluşturan 
yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu değerlendirilen medya kuruluşlarında çalışan veya irtibat 
ya da iltisak düzeyinde ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 685 basın mensubunun basın kartı ilgili 
yönetmelik uyarınca iptal edilmiştir. 

Buradan da yine bazı sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bunların çoğuna cevap vermiş 
durumdayız, buradaki sorular yoğun olarak Cumhurbaşkanlığı sistemiyle alakalı. Bunu da verdik, yine, 
Sayın Kuşoğlu’nun sorusu…

Kıyılara ilişkin mevzuatta Cumhurbaşkanına verilen yetkilerle alakalı bir soru vardı. Bunların, 
kıyıların hemen hemen tamamında Cumhurbaşkanının tek bir sözüyle her şeyi yapılabileceğiyle 
alakalı; başka hiç kimsenin neredeyse söz sahibi olmadığıyla ilgili bir eleştiri vardı. Bu, gerçeği 
yansıtmamakta, doğru değil, tüm yetkiler Sayın Cumhurbaşkanımızda değildir. 3621 sayılı Kıyı Kanunu 
ile 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, kıyılara ilişkin, Cumhurbaşkanlığı makamınca 
yapılması öngörülen bir husus bulunmamaktadır. Kanunun 7’nci maddesine göre, kıyı alanlarındaki 
imar planları -koruma alanları da dâhil olmak üzere- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlarsa Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
onaylanmaktadır. 

Yine “Yürütmenin başında olan Cumhurbaşkanının, tüm kurumların personelini atama ve idari 
düzenleme yapma yetkilerinin bulunması yasama yetkisini engellemiş midir?” gibi bir soru vardı. 
Zannediyorum sizindi bu Sayın Şener. Anayasa’nın 104’üncü maddesi uyarınca, devletin ve yürütmenin 
başı olan Cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve birliğini temsil eder. Bu 
sıfatıyla, aynı maddede, Cumhurbaşkanına, üst kademe kamu yöneticilerini atama, görevlerine son 
verme ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme 
yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle üst 
düzey kamu yöneticilerinin atanma usul ve esasları düzenlenmiştir. Buna göre, kararnamede belirtilen 
1 ve 2 sayılı cetvelde yer alanların atamaları Cumhurbaşkanınca, diğer kadro, pozisyon ve görevlere 
bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılmaktadır. Söz konusu düzenlemelerin yasal 
dayanağı ise 375 sayılı KHK’nin ek 35’inci maddesidir. Bu itibarla, Cumhurbaşkanının tüm kurumların 
tüm personelini atadığına dair iddia ile Cumhurbaşkanınca yapılan atamaların yasama yetkisini ortadan 
kaldırdığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır. 

Zannediyorum çalışanlarla ilgili bir başka soru vardı. Yine yani ne kadarını, bakanların kaçının, 
hepsinin bir nefeste ismini sayabilir miyiz veya niye bürokratları tanımıyoruz, isimlerini bilmiyoruz… 
Aslında bu, bence, demokrasi açısından güzel bir şeydir, kötü bir şey değildir. Yani hatırlayın, 30 
Ağustos olayını hatırlayın, biz, zamanında, aylar öncesinden, ülke olarak tartışmaya başlardık kim, 
hangi görevi alacak diye. Sivilde de aynı şeydi, herhangi bir kurumumuzda herhangi birisi bir yere 
atandı, gitti, gitmedi, tamamen onlarla uğraşırdık. Yani şahıslar değil, bence kurumlar esas olmalı 
burada. Bu da aslında demokrasinin sağlıklı işlediğine dair bir olgu diye düşünüyorum ben. Burada 
belki farklı algı oluşturmamakta fayda var diye düşünüyorum. 
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Basın kartlarıyla ilgili yine… Burada biraz daha detay var, onu da ben yine Komisyona ifade 
etmek isterim. “Bu komisyon, Basın Kartı Komisyonu hangi kriterlere göre ve kimler tarafından 
belirlenmiştir?”e biraz önceki verdiğimiz cevaba biraz daha ilave olarak bunu kabul ederseniz memnun 
olurum. Basın Kartı Komisyonunda, basın kuruluşlarının temsilcileri ve STK temsilcileri yer alır. 
Süreli yayın organları sahip ve çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarının üyelerini temsilen 1 
dernek temsilcisi bulunur; yine bölgesel veya yerel nitelikte faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarını 
temsilen 1 dernek temsilcisi; yine ulusal düzeyde yayın yapan radyo ve televizyonları temsil eden 
meslek kuruluşları üyelerini temsilen 1 dernek temsilcisi; basın mensuplarının birleşerek oluşturdukları 
sendikaların üyelerini temsilen 1 sendika temsilcisi; sürekli basın kartı sahiplerini temsilen 1 kişi; basın 
kartı sahiplerini temsilen de 2 kişi bulunmaktadır bu komisyonda. 

Yine bir başka iddia vardı “Son üç buçuk yılda insanlar kaçırıldı.” diye ve bununla ilgili de bir 
kurumumuza atfen bazı şeyler vardı belki üstü kapalı. Ben şunu bir kez daha ifade etmek isterim: 
Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir hukuk devletidir. Kurum ve kuruluşların 
görevleri kendi kuruluş kanunlarında açıkça belirtilmiştir. İddia edildiği gibi böyle bir durum, hiçbir 
kurumumuz nezdinde asla ve asla söz konusu değildir ve olamaz. Suç veya suçluya yönelik tüm 
işlemler, bu gözaltıdır, tutuklamadır, soruşturmadır, yargılamadır veya başka bir şeydir, her neyse 
tüm bunların tamamı hukuk devleti kuralları çerçevesinde yürütülür. Türkiye Cumhuriyeti devleti 
vatandaşını kaçıracak kadar düşmez, düşmemiştir. İki bin yıllık geleneği olan bir devlete, bir millete 
böyle bir şeyin, böyle bir iddianın atfedilmesi bile bence utanç kaynağıdır. 

Savunma sanayisiyle ilgili sorular vardı. Bunlara cevap verdik diye düşünüyorum. 

Yine “Ademimerkeziyetçilikten daha merkeziyetçi bir yönetim anlayışına mı geçilmiştir, yetkiler 
belediyelerden sürekli merkeze mi alınmakta?” sorusuyla alakalı. Yine iktidarlarımız döneminde 
Türkiye’de kamu yönetimi alanında kapsamlı bir reform çalışması başlatılmıştır AK PARTİ iktidarları 
döneminde. Bu reform çalışmalarının en önemli ayaklarından birisini de mahalli idarelerle ilgili yasal 
düzenlemeler oluşturmaktadır. Bu dönem içerisinde başta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6360 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelerle yerel yönetimlerin yetki 
alanları genişletilmiş, gelirleri artırılmış, vesayet denetiminin kapsamı asgariye indirilmiştir. 

Yeni yasal düzenlemelerde demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerine önem 
verme, katılımcılık ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin ön plana çıkarılması; saydamlık, açıklık, 
hesap verme sorumluluğu; yine yerinden yönetim, yetki devri ve yerindelik prensipleri esas alınmıştır. 

“Beş sene öncesine göre Türkiye’de STK sayısında neden azalma olmuştur; susturulmuşlar 
mıdır?” diye…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Başkanım, devam edeceğiz ama süre de bitti.

Buyurun, ilave süre veriyorum. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

“Türkiye’de beş sene önceye göre STK sayısında neden azalma olmuştur; susturulmuşlar 
mıdır?” diye bir soru vardı. Sayın Paylan’ın da sanıyorum bu soru. 29/11/2014 tarihinde 102.529 
faal dernek bulunmaktayken bugün itibarıyla 118.384 faal dernek bulunmaktadır. İddia edildiği üzere 
dernek sayısında azalmanın aksine 2014 yılından bu yana dernek sayısında yaklaşık yüzde 15 artış 
gözlemlenmiştir. Ayrıca insanların kendilerini farklı ifade edebileceği sosyal medya, internet gibi 
kanallar da artmıştır. 
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Asgari ücretten verginin kaldırılması konusunda yine söyleyeceklerimizin olup olmadığıyla 
alakalı bir soru vardı. Burada da ücretliler üzerindeki vergi yükünü hafifleten asgari geçim indirimi 
uygulamasıyla 2019 yılının ilk sekiz ayına ilişkin aylık gelir vergisi yüküyle ilgili, bekâr bir asgari 
ücretlide yüzde 5,3; evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu asgari ücretlide yüzde 2,6; evli, eşi çalışmayan 
ve 2 çocuklu asgari ücretlide yüzde 1,5; evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu asgari ücretlide yüzde sıfır 
olmuştur gelir vergisi yükü, aylık. 

Ayrıca, yılın son aylarında sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlinin 
asgari ücretinin vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kaybı, ilave asgari geçim 
indirimi yoluyla giderilmektedir. Böylece, yıl boyunca asgari ücretliye ödenen asgari ücretin, hiçbir 
şekilde, bekâr bir asgari ücretliye ocak ayında ödenen tutarın altına düşmemesi sağlanmıştır. 

Yine “On Birinci Kalkınma Planı bir sene kadar geç gündeme gelmiş ve Genel Kuruldan geçmiştir. 
2019 yılının bütçesi neden kalkınma planına paralel yapılmamıştır?”la alakalı bir soru.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Toparlayabilirsek Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız…

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Toparlayacağım Sayın Başkan.

Burada da, yine, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve 2019 bütçesi, 2018 yılında 
halen cari olan Onuncu Kalkınma Planı perspektifiyle hazırlanırken 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı ve 2020 bütçesi ise On Birinci Kalkınma Planı öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda 
hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ndeki yayınların teminiyle alakalı bir soru vardı. Orada da yine 
2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi “derleme kütüphanesi” statüsüne kavuşmuştur. Adnan 
Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nden yaklaşık 870 bin adet yayının Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne 
devri sağlanmıştır. Birçok uluslararası kütüphanenin bağış politikaları incelenerek yeni kütüphanenin 
bağış politikası oluşturulmuştur. Bu bağlamda, Mehmet Şevket Eygi, Şerif Onaran, İlber Ortaylı, 
Saman-Hatice Helvacıoğlu, Mustafa Sabbah, Burak Erdoğan gibi önemli kişiler koleksiyonlarını 
kütüphaneye bağışlamışlardır.

Kütüphane koleksiyonundaki toplam 2,5 milyon yayın, bunun 1,5 milyonu basılı kitap, 12.083 
dergi ve 1 milyon süreli yayın bulunmakta. Yayınların büyük kısmı devir ve bağışla sağlanmıştır. 
“Bunlar şu an nerede?” sorusunun cevabı da şu an itibarıyla kütüphanenin kendi raflarında. Kısmet 
olursa yakında da açılışı yapılıyor olacak inşallah.

Yabancı danışmanlara ödenen ücrette -Bu yatırım ofisiyle alakalı idi- kriter nedir, niye yüksektir? 
Yurt dışı danışmanlara ödenen ücret görev yaptıkları yabancı ülkelerin ekonomik şartlarına göre 
belirlenmiş olup maaş, performans ücreti, toplantı, organizasyon, seyahat ve görevin gereği yapılan 
ödemeleri kapsamakta. Danışmanlar, yurt dışında ülkemiz adına ofisin belirlemiş olduğu ekonomik 
faaliyetleri organizasyon, toplantı, yatırım, tanıtım faaliyetleri ve görevin gereği raporlamaları 
yapmaktadırlar.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili bir soru vardı yüzde 63 oyla seçilmesine rağmen 
neden görevden alındığıyla alakalı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, 1 
Nisan 2019 tarihinde değil, hakkında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye 
olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlarından hakkında 1 kovuşturma, 8 
ayrı soruşturma dosyası göz önünde bulundurularak 19/8/2019 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. 

Söz konusu görevden alma başta Anayasa olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuatta yer alan yetki çerçevesinde yapılmıştır. 
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Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/10/2019 tarihli 2019/446 sorgu sayılı kararıyla 
tutuklanmasına karar verilmiş ve Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/11/2019 tarihli 2017/129 
esas sayılı duruşma zaptıyla tutukluluk hâlinin devamına karar verilmiştir. Yani suç işlenmişse, belediye 
başkanı seçilmesi öncesinde de işlenmişse, sonrasında suçu veya suçluyu masum kılmamaktadır.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Fuat Bey, işlem 1 Nisanda başlamış.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili yine 
bir soru vardı. “2020 bütçesinde ödenek bulunmakta mı?” 2020 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde 
20 bin öğretmen ataması için ödenek öngörülmüştür. 

Aydın Havalimanı’yla ilgili. Aydın Havalimanı şu an aslında eğitim amaçlı kullanılıyor. Çok etkin 
olarak da kullanılıyor. Ben de biraz önce özellikle kendim de görüştüm. Küçük ticari uçakların da 
gerektiğinde iniş kalkış yapabileceği şekilde. Türk Hava Yolları da Aydın’da pilot yetiştirmek üzere 
uçuş okulu kurmuş durumda ve havalimanı çok etkin kullanılmakta o çerçevede. 

Mevcut piste ilave bir pist ihtiyacı da ortaya çıkmış durumda aslında. 

Burada yılda 160 civarında pilot yetiştirilmekte. Anladığım kadarıyla talebiniz aslında bunun ticari 
uçuşlarla alakalı, oraya da açılması çerçevesinde. Yani şu anda etkin kullanıldığı alan eğitim alanı.

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Orası bir vatandaş tarafından bağış yapılmış. Bağış da şu şekilde: 
Sivil havacılık için bağış yapılmış. Siz bunu alıp Türk Hava Yollarına kiralayınca oradaki ailenin 
çocukları –tabii adam öldü- mahkemeye gitti, ben tekrar iade istiyorum babında. Sıkıntı orada başlıyor, 
öyle bir yer de bulamayız tekrar. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Yani o çerçevede de biz, tekrar, yine bakarız 
ama orası yine Aydın’ın lehine. Ben olaya Aydın tarafından bakıyorum, Türk Hava Yolları tarafından da 
orada pilot yetiştirmek üzere etkin kullanılıyor olması çevrenin de Aydın’ın da lehine yani aslında bir 
kamu faydası gibi. Ben detay olarak da yine bakıyor olacağım.

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Şartlı bağış var, şartlı olmasa sorun yok. 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Son şey yine: “Bu bütçede yatırımlar 
yok, yatırım bütçesi değil, çoğu zaman da olmadı.” gibi bir şey vardı. Sadece öncelerine ilişkin neler 
yapıldığıyla alakalı not var ama ben sadece bir iki şey söylemek istiyorum Sayın Başkanım. 2022 
yılında bütçemizde 88,5 milyar TL yatırım yapılacaktır. 2020 yılı yatırım programıyla Ankara-Sivas, 
2,8 milyar TL 2020 yılında ödenek ayrılmış durumda, Ankara-İzmir yine 460 milyon TL. Hızlı tren 
hatlarının yapımına devam edilmekte. Akdeniz Sahil Yolu yapımına devam edilmekte. Kuzey ile 
güneyi birbirine bağlayan ana akslardaki dar boğazları gidermek üzere yine yol ve tünel yapımları 
devam etmekte. Çukurova Havalimanı’nın yapımı devam etmekte. Orada da altyapı ve üstyapı da 
tamamlanmak üzere. Ayırdığımız yine 6,5 milyar TL ödenekle toplam 42.400 adet hastane yatağı 
kapasiteli 300 adet hastane yapımına da devam edilmekte. İlave olarak da yine, sadece bir başka örnek, 
58.590 adet derslik yapımına da devam ediyoruz, bunun için de yaklaşık 4 milyar TL ödenek ayırmış 
durumdayız. 

Bir başka soru, çok kısa olduğu için buna da müsaadenizle cevap vereyim: 2 isim zikredilerek 
“İlhami Balı ve Yakup Şahin’in MİT’le bir ilişkisi olmuş mudur?” sorusu… Söz konusu şahısların 
MİT’le herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Süremizi oldukça aştık zannediyorum. 
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Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun çok değerli üyeleri; sözlerime burada son verirken 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin 2’nci bütçesi olan bu bütçe sürecinde, büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşası için azim ve gayretle emek sarf eden herkesle birlikte çalışmaktan duyduğum ve 
duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim. 

Bütçenin hazırlanmasında ve müzakerelerinde emeği geçen başta Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı olmak üzere üyelerine, sizlere ve tüm milletvekillerimize, ilgili tüm kurumlarımız, yöneticileri 
ve çalışanlarına teşekkür ediyor, 2020 yılı bütçesinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 
tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi Cumhurbaşkanlığı bütçesini okutuyorum: 

(Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi ile 2018 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının bütçesini okutuyorum:

(Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının 2020 yılı bütçesi ile 2018 yılı kesin hesabı okundu, 
oylandı, kabul edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin bütçesini okutuyorum: 

(Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2020 yılı bütçesi ile 2018 yılı kesin hesabı okundu, 
oylandı, kabul edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesini okutuyorum:

(Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 yılı bütçesi ile 2018 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul 
edildi) 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Savunma Sanayii Başkanlığının bütçesini okutuyorum:

(Savunma Sanayii Başkanlığının 2020 yılı bütçesi ile 2018 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, 
kabul edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçesini okutuyorum:

(Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2020 yılı bütçesi ve 2018 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul 
edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – İletişim Başkanlığının bütçesini okutuyorum:

(İletişim Başkanlığının 2020 yılı bütçesi ve 2018 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Millî Saraylar İdaresi Başkanlığının bütçesini okutuyorum:

(Millî Saraylar İdaresi Başkanlığının 2020 yılı bütçesi ve 2018 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, 
kabul edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Devlet Arşivleri Başkanlığının bütçesini okutuyorum:

(Devlet Arşivleri Başkanlığının 2020 yılı bütçesi okundu, oylandı, kabul edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Başbakanlığın kesin hesabını okutuyorum:

(Başbakanlığın 2018 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Kalkınma Bakanlığının kesin hesabını okutuyorum:

(Kalkınma Bakanlığının 2018 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kesin hesabını 
okutuyorum:



98 

29 . 11 . 2019 T: 25 O: 7

(Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2018 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul 
edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Böylece gündemimizdeki kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları 
kabul edilmiştir.

2020 yılı gelir bütçesini okutuyorum:

(2020 yılı gelir bütçesi okundu, oylandı, kabul edildi)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Değerli arkadaşlar, ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum.

Biraz sonra bütçeyle ilgili maddelere geçeceğiz.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.19
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SEKİZİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 18.29

BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Mersin)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, 25’inci Birleşimin Sekizinci 
Oturumunu açıyorum.

Şimdi, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddelerinin görüşülmesine 
geçiyoruz.

1’inci ve 2’nci maddeler Komisyonumuzun 6 Kasım 2019 tarihli 8’inci Birleşimimde okunmuştu. 
Dolayısıyla şu anda 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul 
edilmiştir.

2’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

3’üncü maddeyi okutuyorum:

Denge

MADDE 3- (1) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ödenekler toplamı ile 
2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net 
borçlanma ile karşılanır.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul 
edilmiştir.

4’üncü maddeyi okutuyorum:

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler

Bağlı cetveller

MADDE 4- (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir:

a) 1 inci madde ile verilen ödeneklerin dağılımı (A)

b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili mevzuata göre tahsiline devam 
olunacak gelirler (B)

c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel 
hükümler (C)

ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E)

d) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumların nakit 
imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F)

e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve 
tazminat tutarları (H)

f) Çeşitli kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken 
parasal sınırlar (İ)
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g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K)

ğ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 üncü 
maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen okul pansiyonlarının öğrencilerinden 
alınacak pansiyon ücretleri (M)

h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyarınca millî müdafaa 
mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri (O)

ı) 3634 sayılı Kanun uyarınca millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak motorlu taşıtların 
ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P)

i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde 
edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri 
(T)

j) Kanunlar ve kararlarla bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bu maddeye ilişkin önergeler var, sırasıyla okutacağım efendim.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın “Bağlı Cetveller” 
başlıklı 4’üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin 
ilavesini ve bent numaralarının ona göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

“Şehir Hastaneleri ve Diğer Kamu Özel İşbirliği Projeleri ve Diğer Nedenlerle Verilen Hazine 
Garantilerinin Bütçe Yılını İzleyen 5 Yıl Boyunca Getireceği Yük Tahminini Gösterir Cetvel (D)”

 Emine Gülizar Emecan Kamil Okyay Sındır Süleyman Girgin

 İstanbul İzmir Muğla

 Cavit Arı Bülent Kuşoğlu Abdüllatif Şener

 Antalya Ankara Konya

ŞEHİR HASTANELERİ VE DİĞER KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİ VE DİĞER 
NEDENLERLE VERİLEN HAZİNE GARANDİLERİNİN BÜTÇE YILINI İZLEYEN 5 YIL 

BOYUNCA GETİRECEĞİ YÜK TAHMİNİNİ GÖSTERİR CETVEL (D) (Milyon TL)

KURUM  HARCAMANIN BÜTÇE 
SINIFLAMASINDAKİ ADI

NİTELİĞİ 2021 2022 2023 2024 2025

SAĞLIK BAK. Sermaye Giderleri, 
Gayrimenkul Sermaye Üretim 
Giderleri, Yap-Kirala-Devret 
modeliyle yaptırılan Hastane 
kira bedelleri

Şehir 
Hastaneleri 
kira 
bedelleri

9.004 11.876 15.320 19.920 25.890

SAĞLIK BAK. Mal ve Hizmet alım bedelleri-
Şehir Hastaneleri Hizmet Alım 
Bedelleri

Şehir 
Hastaneleri 
hizmet alım 
bedelleri

7.804 10.033 12.840 16.438 21.040
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TC. 

KARAYOLLARI 
İŞLETMELER 

DAİRE BŞK.

Cari transferler - Hane halkına 
transferler

Köprü geçiş

garanti 

ücretleri

10.714 12.684 14.970 17.660 20.840

TOPLAM 27.522 34.593 43.130 54.018 67.770

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Gerekçe…
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Emecan ve arkadaşlarının önergesinin gerekçesini okutuyorum:
Gerekçe: 
Şehir hastaneleri ve diğer kamu-özel iş birliği projeleri ve diğer nedenlerle verilen hazine 

garantilerinin Türk kamu finansman yükü sorunu 2019 yılı Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 
Komisyonda görüşülmesi sırasında en çok tartışılan konulardan biri olmuştur.

Uzun süreli kamu-özel iş birliği projelerine ilişkin sözleşmeler sözleşmeyi imzalayan hükûmetlerden 
sonra gelen birçok hükûmetin hem ulaştırma hem sağlık hem de kamu maliyesi alanındaki politika 
tercihlerini ipotek altına almakta, hatta tercih olanaklarını neredeyse tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Kamu yatırımlarının dünyanın hemen bütün ülkelerinde bütçe olanaklarıyla yapılması esastır. 
Kamu yatırımlarının bütçe dışı yöntemlerle yapılması mali disipline ve bütçe prensiplerine aykırı kabul 
edilmektedir. Ülkemizde ilk olarak enerji ve ulaştırma alanlarında uygulamaya konulan kamu-özel iş 
birliği modellerinin AKP döneminde eğitim ve sağlığı da kapsayarak giderek yaygınlaştığı ve mali 
portesinin yükseldiği gözlenmektedir.

Öte yandan, AKP döneminde yap-işlet, yap-işlet-devret ve yap-kirala yöntemlerinin uygulandığı 
kamu-özel iş birliği modelinin kullanımının, ilgili kanunda da yer alan, ileri teknoloji gerektiren veya 
hizmetin istisnai özelliklerinden kaynaklanan tercihlerin çok ötesine taşındığı ve âdeta belli sermaye 
gruplarına kaynak aktarım mekanizmaları olarak kullanıldığı görülmektedir

Türkiye ekonomisinin bütçe açıkları verdiği hepimizin malumudur. Bu çerçevede, söz konusu 
altyapı yatırımlarının KÖİ modeli yerine bizzat kamu tarafından yapılması doğal olarak bütçe 
açığını artıracak ve bu kapsamda hazine daha fazla borçlanacaktır. Bununla birlikte, özellikle dış 
borçlar açısından hazinenin bizzat borçlanmasıyla KÖİ modeli çerçevesinde özel sektör tarafından 
borçlanılmasının getireceği yükün ülke ekonomisi açısından karşılaştırılması uygun olacaktır. Hazinenin 
daha düşük faizlerle ve daha uzun vadelerle borçlanma imkânlarına sahip olduğu düşünüldüğünde bu 
konu büyük önem kazanmaktadır.

Diğer taraftan, kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan yatırımlar geleceğe yönelik bir koşullu 
yükümlülük yaratmaktadır. Bu koşullu yükümlülük, KÖİ modeliyle yapılan yatırımlar için sözleşmelere 
konulan Hazine garantisi imkânıyla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, KÖİ modeliyle 
yapılan yatırımlarda, işletme veya kira süresi içinde bazı koşullar oluştuğu zaman, özel sektör dış borcu 
Hazine tarafından yüklenilecektir. Bu durumun Türk mali sistemi üzerinde ciddi bir mali risk yaratacağı 
açıktır. Böyle bir durumda hazinenin borcu üstlenmesi ve kamu borcunun artabilecek olması nedeniyle 
hazinenin riski yükselecektir.

Şehir hastaneleri ve diğer kamu-özel iş birliği projeleri ve diğer nedenlerle verilen hazine 
garantilerinin bütçe yılını izleyen beş yıl boyunca getireceği yükün toplumca da bilinmesini sağlamak 
amacıyla bu tahmin cetvelinin ilgili yıllar merkezi bütçe kanunlarına eklenmesi için bu önerge 
verilmektedir.
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BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Emecan ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir. 

Müteakip önergeyi okutuyorum: 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın ekli “E Cetveli”nin 
46’ncı maddesinde yer alan “açılan özel hesaba” ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

 Süleyman Girgin Cavit Arı Kamil Okyay Sındır

 Muğla Antalya İzmir

 Emine Gülizar Emecan Bülent Kuşoğlu Abdüllatif Şener

 İstanbul Ankara Konya

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Girgin, gerekçeyi mi okutalım? 

SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Gerekçe. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun. 

Gerekçe:

Anayasanın 161’nci maddesi hükmüne aykırı olarak 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı’nın E- Cetveline konulan söz konusu hükümle, 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanun ile 
29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na 
aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.32.00-01.6.0.08-1-05.8 tertibinde tefrik 
edilen ödeneğin; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak 
ders kitapları için 823 milyon Türk lirası, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim kapsamındaki öğrencilerin 
öğle yemeği için 1 milyar 15 milyon Türk lirası ve Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Okullara 
ve Kurumlara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması Projesi kapsamında 785 milyon Türk 
lirası olmak üzere toplam 2 milyar 623 milyon Türk lirasına kadar olan kısmının, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmakta, bu ödenekleri söz 
konusu giderlerin karşılanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı adına açılan özel hesaplara aktarmaya 
ve ücretsiz kitap uygulaması için açılan özel hesaba aktarılan tutardan yüklenme tutarının yüzde 30’una 
kadar olan kısmını sözleşme tarihinde, geri kalanını ise işin bitim tarihinde kullandırmaya ise Millî 
Eğitim Bakanı yetkili kılınmaktadır.

Özel hesaplara yapılan aktarma dolayısıyla bütçe sistemi dışına çıkılmaktadır.

Devletin temel amaç ve görevleri Anayasa’nın 5’inci maddesinde; “Türk milletinin bağımsızlığını 
ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun 
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve 
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, 
insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şaftları hazırlamaya çalışmak” olarak ifade 
olunmaktadır.

Anayasa’nın 2’nci maddesinde de tanımını bulan sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları, taşımalı ilköğretim ve 
ortaöğretim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği ve Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin 
Okullara ve Kurumlara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması Projesi kapsamında yapılacak 
giderler karşılığı olarak merkezi yönetim bütçesinde kaynak ayırması ve harcama yapması Anayasa’nın 
42 ve 61’nci maddesi hükmü gereğince anayasal bir zorunluluktur.
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Ancak devlet kurumlarının (Millî Eğitim Bakanlığının) bu faaliyeti yerine getirirken mevcut 
anayasal sınırlamalar kapsamında ve yürürlükteki kamu mali yönetim ve denetim düzeni içinde hareket 
etmeleri gerekir.

Bütçe kanunlarını, diğer kanunlardan ayrı tutan bu anayasal kurallar karşısında, yasayla 
düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe yasasıyla düzenlenmesi veya yürürlükte bulunan herhangi 
bir yasada yer alan hükmün bütçe yasalarıyla değiştirilmesi, kaldırılması, uygulanmaması veya aykırı 
düzenlemeler yapılması olanaksızdır.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na Ekli “E Cetveli”nin 46’ncı maddesinde yer alan 
“adına açılmış olan özel hesaplara” ibareleri Anayasa’nın 7/, 87/, 88/, 89/ ve 161’inci maddelerine 
aykırı olduğundan bu önerge verilmektedir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul 
etmeyenler… Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 4’üncü maddesine 
bağlı (E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

 Süleyman Girgin Cavit Arı Kamil Okyay Sındır
 Muğla Antalya İzmir
 Emine Gülizar Emecan Bülent Kuşoğlu Abdüllatif Şener
 İstanbul Ankara Konya
“”Kamuda asgari ücret kapsamında çalışmakta olanlara ilişkin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

hükümleri çerçevesinde ortaya çıkan giderler Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-
01.1.2,00-1- 09.6 tertibinde yer alan ödenekten karşılanır.”.”

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Gerekçeyi okutuyorum…
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Ben bir söz alabiliri miyim? 
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Tabii, buyurun. 
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, aslında bu konu bütçe görüşmeleri süresince çok uzun 

süre yani hemen hemen her oturumda tartışıldı. Ülkenin ekonomik olarak içinde olduğu zor durum 
nedeniyle artık asgari ücretle çalışanlarımız gerçekten inanılmaz şekilde geçim sıkıntısı yaşıyorlar. 
Her evde birkaç çalışan yok, işsizlik had boyuta ulaşmış durumda, insanlar iş bulamıyorlar. Şu anda 
devletin vazgeçmiş olduğu vergi gelirleri var. Bunun yanında, asgari ücretle çalışanlarımızın da 
bu yükten kurtarılması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası biz. Yani Hükûmet olarak birçok şirkete 
muafiyetler sağlanıyor, şirketler kurtarılıyor ama asgari ücretliye gelince nedense hiçbir şey yapılmıyor. 
Bu nedenle, bu asgari ücretlinin özellikle bu ekonomik darboğazdan geçtiğimiz süreçte, üzerindeki bu 
yükün alınması gerekir. O nedenle bu önergeyi kabul etmenizi istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
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Görüşülmekte olan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı 
(E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

 Süleyman Girgin Cavit Arı Kamil Okyay Sındır

 Muğla Antalya İzmir

 Emine Gülizar Emecan Abdüllatif Şener Bülent Kuşoğlu

 İstanbul Konya Ankara

“…657 Sayılı Kanunun eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “III Sağlık Hizmetleri Sınıfı “ 
bölümünün b ve c (yüksek öğrenim görenler için) bentlerinde; “IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 
Sınıfı” bölümünün b bendinde; “VI- Din Hizmetleri Sınıfı” bölümünün a bendinde; “VII. Emniyet 
Hizmetleri Sınıfı” bölümünün d bendi ile (e) bendinin (aa) alt bendinde; yer alan ek gösterge rakamları 
yüzde 20 oranında arttırılır ve bu durumun yaratacağı mali yük Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 
12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten karşılanır.’

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Cefakâr ve fedakârca yurdun her köşesinde görev yapan sağlık personeli, din personeli ile eğitim 
ve öğretim sınıfı personeli öğretmenlerimizin ve terörizme karşı mücadele eden, şehit olan, gazi olan 
Emniyet mensuplarının ek gösterge rakamlarının artırılması için bu önerge verilmektedir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı 
(E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Süleyman Girgin Cavit Arı Kamil Okyay Sındır

 Muğla Antalya İzmir

 Emine Gülizar Emecan Abdüllatif Şener Bülent Kuşoğlu

 İstanbul Konya Ankara

“657 sayılı Kanunun eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “(IV) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri” 
bölümünde yer alan ek gösterge rakamları yüzde 20 oranında artırılır ve Hazine ve Maliye Bakanlığı 
bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten karşılanır.”

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Eğitim emekçilerinin ek gösterge rakamlarını artırmak için bu önerge verilmektedir. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı 
(E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
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Süleyman Girgin Cavit Arı Kamil Okyay Sındır

 Muğla Antalya İzmir

 Emine Gülizar Emecan Abdüllatif Şener Bülent Kuşoğlu

 İstanbul Konya Ankara

“6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Diğer İstisnalar” başlıklı 
7’nci maddesinin uygulanması kapsamında çiftçilerin tarımsal üretimde kullandıkları ve 4760 sayılı 
Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde ortaya çıkan özel tüketim vergisi ve katma 
değer vergisine ilişkin giderler Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 
tertibinde yer alan ödenekten karşılanır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine Maliye Bakanlığı 
ile Tarım ve Orman Bakanlığınca müştereken belirlenir.”

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Sındır, buyurun lütfen. 

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Yani çok açık ve net aslında, gerekçe okunarak da anlaşılabilir. 
Tarımsal üretimde hepimizin malumu, üretimin en önemli sıkıntılarından, sorunlarından birisi girdi 
maliyetlerinin çok yüksek olması. Özellikle de burada özel tüketim vergisi ve KDV’nin bu maliyetleri 
bir o kadar artırıyor olması. Burada önerimiz, bu istisnalar altında yer alması ve çiftçimizin en azından 
bu vergilerden muaf tutulması suretiyle, girdilerinde bir maliyet düşmesine imkân sağlamak, üretimin, 
verimliliğin artırılmasına yönelik bir destek olmak. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sındır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı 
(E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

 Süleyman Girgin Cavit Arı Kamil Okyay Sındır

 Muğla Antalya İzmir

 Emine Gülizar Emecan Abdüllatif Şener Bülent Kuşoğlu

 İstanbul Konya Ankara

“…Elektrik faturalarında, dağıtım bedeli, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli, 
perakende satış hizmet bedeli, kayıp kaçak bedeli, iletim sistemleri bedeli ve benzeri adlar altında 
herhangi bir ücret talep edilemez. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca müştereken belirlenir”

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bununla ilgili söz talebi var mı? Yok. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Son enflasyon ortamında yüzde 30 zamlanan elektrik faturalarının vatandaşa yükünün azaltılması 
amacıyla verilmektedir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı 
(E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

 Süleyman Girgin Cavit Arı Kamil Okyay Sındır

 Muğla Antalya İzmir

 Emine Gülizar Emecan Abdüllatif Şener Bülent Kuşoğlu

 İstanbul Konya Ankara

“… 1/7/2015 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında yer alanlara ilişkin 
olarak tahakkuk ettirilen elektrik ve doğalgaz kullanım bedelleri, gelir düzeyi ve engellilik durumu 
dikkate alınarak Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlar dahilinde Maliye Bakanlığı bütçesinin 
12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten karşılanarak ilgili kurumlara aktarılır. 
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca müştereken belirlenir”

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bununla ilgili söz talebi? Yok. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Engellilere elektrik ve doğal gazın indirimli tarifeden verilmesi için bu önerge verilmektedir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı 
(E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

 Süleyman Girgin Cavit Arı Kamil Okyay Sındır

 Muğla Antalya İzmir

 Emine Gülizar Emecan Abdüllatif Şener Bülent Kuşoğlu

 İstanbul Konya Ankara

“prim ödeme gün sayısını doldurup yaş haddi nedeniyle emekli aylığı bağlanmasına hak 
kazanamamış olanlara Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları başvuruya istinaden Kurumca emekli 
aylığı bağlanır”

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bununla ilgili söz talebi? Yok. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe:

Prim ödeme gün sayısını doldurup yaş haddi nedeniyle emekli aylığı bağlanmasına hak 
kazanamamış olanların emekliliklerinin bir an önce sağlanması için bu önerge verilmektedir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
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Görüşülmekte olan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı 
(E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

 Süleyman Girgin Cavit Arı Kamil Okyay Sındır

 Muğla Antalya İzmir

 Emine Gülizar Emecan Abdüllatif Şener Bülent Kuşoğlu

 İstanbul Konya Ankara

“Cem evlerinin ve diğer ibadethanelerin tamir ve tadilat giderleri ile bina giderlerinin, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Bütçesinde ver alan 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinden Diyanet İşleri 
Başkanlığına aktarılacak ödeneklerden gider kaydedilerek ödenir.”

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyle ilgili söz talebi? Yok. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe:

Cem evlerinin giderlerinin devlet hazinesinden karşılanması için bu önerge verilmektedir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne 4’üncü maddeyle bağlı 
(E) işaretli cetvele aşağıdaki sıraların eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 Nilgün Ök  Yaşar Kırkpınar

 Denizli   İzmir

“76. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden, 5018 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine tabi 
olmaksızın, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’ne (İSAM) 2020 yılı Ocak ayı içinde 
40.000.000 TL tutarında yardım yapılır. Bu kapsamdaki ödenek ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
bütçesinin 01.80.32.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten aktarılmak suretiyle karşılanır.”

“77. a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin yıl içerisinde açılacak bütçe tertibinde yer 
alacak ödenek; On Birinci Kalkınma Planında belirlenen öncelikli sektör ve alanlarda faaliyet gösteren 
ve büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere girişim sermayesi fonları, özel sermaye fonları, Kalkınma 
Ajansları, katılım bankaları, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ. veya uluslararası fonlar 
aracılığıyla sermaye desteği sağlanması amacıyla kullanılır. Bu ödenekten yapılacak desteklerin 
kapsamı, şartları, değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
belirlenir. 

b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin yıl içerisinde açılacak bütçe tertibinde yer alacak ödenek; 
On Birinci Kalkınma Planında imalat sanayi için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla Sanayileşme 
İcra Kurulunun belirleyeceği yerli ürünlerin üretiminin ve kamu alımlarındaki payının artırılması ile bu 
ürünlere ilişkin teknolojik dönüşümün sağlanmasına yönelik projelerin desteklenmesinde kullanılır. Bu 
ödenekten yapılacak desteklere ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe 
Başkanlığının görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.
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c) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin yıl içerisinde açılacak bütçe tertibinde yer alacak 
ödenek; dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla On Birinci Kalkınma Planında belirlenen öncelikli 
sektörlerde verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması için uygulanacak dijital dönüşüm projeleri ile 
dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi ve bu ürün 
ve sistemlerde rekabetçiliğin sağlanmasına ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla kullanılır. Bu 
ödenekten yapılacak desteklerin kapsamı, şartları, değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetimine ilişkin 
usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.

ç) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin yıl içerisinde açılacak bütçe tertibinde yer alacak 
ödenek; sanayi ve teknoloji bölgelerinde (Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri) rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan test, kalibrasyon, 
prototipleme gibi ortak hizmetlerin sunulması ve kalitesinin artırılmasına yönelik projeleri desteklemek 
amacıyla kullanılır. Bu ödenekten yapılacak desteklerin kapsamı, şartları, izlenmesi, değerlendirilmesi 
ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının 
görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.”

“78. İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezine faaliyete geçmesi sonrasında görevlerini yerine 
getirebilmesi için Ticaret Bakanlığı bütçesinden 3.000.000 TL’ye kadar ödeme yapılır. Bu kapsamdaki 
ödenek ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.32.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer 
alan ödenekten aktarılmak suretiyle karşılanır.”

“79. Sağlık Bakanlığı bütçesinden Türkiye Yeşilay Cemiyetine 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı 
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 8 inci maddesinin on 
dördüncü fıkrası çerçevesinde 2020 yılı Ocak ayı içinde 120.000.000 TL yardım yapılır. Bu kapsamdaki 
ödenek ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.32.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer 
alan ödenekten aktarılmak suretiyle karşılanır.”

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Kuşoğlu, buyurun. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım; burada 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezine 40 milyon, Sanayi Bakanlığıyla ilgili ne kadardır 
rakamlar, onu bilemiyoruz ama 3 milyon İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezine, 120 milyon da 
Yeşilay Cemiyetine aktarılıyor. Bunlarla ilgili aktarmaların (E) cetvelinde yapılıyor olması 5018’in 
dışında, bütçe mevzuatı dışında usullerle yapılmasını gerektiriyor. Yani bütçe mevzuatının dışına 
çıkarmış oluyoruz bunları. Zaten bütçe ödenekleri dâhilinde bunlar değil mi? 

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI NACİ AĞBAL – Bu konuda bir 
açıklama yapabilirim.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Dolayısıyla bunların (E) cetvelinden değil de kendi ödenekleri 
dâhilinde bütçe mevzuatına göre yapılması daha doğrudur diye düşünüyorum. Sanayi Bakanlığıyla 
ilgili ödenekleri var. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Ağbal, buyurun. 

CUMHURBAŞKANLIĞI STARTEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI NACİ AĞBAL – Sayın Vekilim, 
şöyle: Öncelikle Sanayi Bakanlığıyla ilgili bütçe kanunu çerçevesinde yeni bütçe tertipleri açacağız. 
Mevcut durumda Sanayi Bakanlığının kendi veya ilgili mevzuatında bu destek programlarına ilişkin 
özel bir belirleme ve mevzuat yok. On Birinci Kalkınma Planı’nda ise burada belirtilen konularla ilgili 
olarak program hedefleri belirlendi, plan hedefleri belirlendi. Biz burada şunu yapmak istiyoruz: Sanayi 
Bakanlığı yıl içerisinde (E) cetveline yazılan bu madde çerçevesinde ilgili bütçe tertiplerini Strateji 
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ve Bütçe Başkanlığından talep ederek özel tertip açacak, sonra orada ya kendi bütçe ödeneklerinden 
ya da yedek ödenekten kaynak talep ederek buraya bütçe aktaracak. Ona ilişkin ödemeleri de yine 
bütçe içerisinden yani 5018 sayılı Kanun çerçevesinde hem yönetimi hem harcaması hem denetimi 
tamamen 5018 sayılı Kanun’un içerisinde yapılacak. Buradaki ihtiyaç mevcut bu destek programlarını 
düzenleyen bir mevzuat olmadığı için biz bunu bizim (E) cetvelinde başka kurumlar için de benzeri 
düzenlemeler vardır, burada düzenliyoruz. 

Yeşilay Cemiyetine ilişkin olarak da esasen bu (E) cetveline eklediğimiz önergede ifade edildiği 
üzere Sağlık Bakanlığının kendi kanununda hâlihazırda bu düzenleme var aslında. Bu düzenlemeye 
göre de yılın başında bununla ilgili bir ödeneğin öngörülmesi kanunda emrediliyor fakat 2020 yılı 
bütçesi hazırlanırken buraya bir ödenek öngörülmedi, dolayısıyla ana kanunda yani esas kanunda 
öngörülmesi, ayrılması gereken ödeneği bu defa, eksiklik olmaması açısından (E) cetveliyle birlikte 
düzenliyoruz yani burada bir mevzuat oluşturmuyoruz. Peki, burada bütçe açığının artmaması için ne 
yapıyoruz? Diyoruz ki: “Sağlık Bakanlığı bütçesine başta konulmayan bu ödeneği Strateji ve Bütçe 
Başkanlığındaki yedek ödenekten aktarmak suretiyle karşılarız.” Dolayısıyla onun kendi mevzuatı 
esasen var. 

İslam Araştırmaları Merkezi de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir kuruluş. Şu ana kadar en 
başta kamuoyunun, hepinizin bildiği İslam Ansiklopedisi’nin hazırlanması başta olmak üzere kendi 
alanında -burada Diyanet İşleri Başkanlığı daha detaylı açıklamada yapabilir- programları uyguluyor. 
Bizim buradaki amacımız da İslam Araştırmaları Merkezinin İstanbul’da kütüphanesi var, hem oradaki 
harcamalar hem İslam Ansiklopedisi ve diğer alanlardaki harcamalarını karşılamak üzere 40 milyon 
liralık bir kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine ilave olarak koyuyoruz ama bunu nereden 
alıyoruz? Yine yedek ödenek tertibinden alarak buraya taşıyoruz. Dolayısıyla bu düzenlemelerin (E) 
cetvelinde yapılması ihtiyacı bu sebeplerden kaynaklanıyor. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Bakanım, bu, hane halkına ödemelerden yapılamıyor mu 
ya da…

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI NACİ AĞBAL – Şimdi, burada 
dikkatinizi çekerse Sağlık Bakanlığıyla ilgili düzenlemede doğrudan ilgili ana kanuna referans 
yapılıyor. Zaten ana kanunda da “Her yıl Yeşilay Cemiyetine 5018 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesine 
bağlı olmaksızın ödeme yapılır.” diyor ama rakam söylemiyor orada. Bu sene bütçe hazırlanırken orada 
da bir rakam öngörülmediği için bu, dikkatimize getirildiğinde biz bu eksikliği ikmal etmek üzere 
getirdik. Ama İSAM konusunda normalde haklısınız, 5018 sayılı Kanun’a göre bakanlıklar kurum 
ve kuruluşlara, sendikalara, derneklere, vakıflara 5018 saylı Kanun’un 29’uncu maddesi kapsamında 
yardım yapabiliyorlar, bunun için özel bir düzenleme yapmamıza gerek yok fakat buradaki farklılık, 
normalde 5018 saylı Kanun’un 29’uncu maddesi kapsamında bir proje desteğinin yapılabilmesi 
için ortada spesifik bir proje olması gerekiyor. Hâlbuki, İslam Araştırmaları Merkezi, aslında kendi 
geliri olmayan bir kurum ve gerçekten de kendi alanında önemli işler yapıyor. Buradaki amacımız, 
proje yapmaya yine devam edecekler ama proje dışında ihtiyaç duydukları personel harcamaları ve 
cari harcamaları, orada kütüphane binasının geliştirilmesi, burs ödemeleri yapıyorlar, oradaki burs 
imkânlarının artırılması kapsamında bir çalışma yaptık Diyanet İşleri Başkanlığıyla. Yani İSAM’ın 
ayakta kalabilmesi, kendisinden beklenen çalışmaları yapabilmesi için 2020 yılı ve sonraki yıllar için 
böyle bir bütçe bazı oluşturmuş oluyoruz. Gelecek yıllarda da bunu her yıl “deflatör” oranında artırarak 
devam ettirmeyi planlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden bu harcama yapılacağı için bu 
harcamanın kendisi de 5018 sayılı Kanun çerçevesinde harcanacak.

Arz ediyorum. 
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BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Şimdi, tabii, bu 5018 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinde bütçede 
öngörülmesi zaruri yani böyle bir şey var. Dolayısıyla bunu mecburen…

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Bir de Naci Bey’in söylediği gibi, ortada dört başı mamur bir 
proje olduğu zaman ne ödeneceği belli ama proje yoksa ne ödeneceği de belli değil, nereye gittiği de 
belli olmuyor. Onun için, aslında projelendirilmesinin ve 5018 dâhilinde yapılmasının daha mantığı 
var, doğrusu o. 

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI NACİ AĞBAL – Sayın Başkanım, 
ödeme kesinlikle 5018 sayılı Kanun kapsamında yapılacak. Eğer uygun görülürse biz burada Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İSAM’la beraber bu 
harcamaların yapılacağı yerlerle ilgili de bir bütçe çalışmasını detaylı bir şekilde ayrıca yapacağız. 
Uygun görürseniz zaten gelecek sene geldiğimizde de bu konuyla ilgili harcamaların nerelere yapıldığı 
konusunda da Komisyonumuzu bilgilendireceğiz. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Toplam tutarı artırmıyor değil mi?

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI NACİ AĞBAL – Yok, 40 milyon 
lira. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Hiçbiri artırmıyor değil mi, Sanayi Bakanlığı ya da Yeşilaya 
yapılacak olanlar da artırmıyor?

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI NACİ AĞBAL – Yok, buradaki 
rakamlar artamaz. Bu rakamlarla sınırlı olacak. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Aşağıdaki cetvelde yer alan taşıtların 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kanun Teklifine ekli (T) işaretli 
Cetvelin (Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerin 2020 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir 
Cetvel) Ticaret Bakanlığı bölümüne eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 Nilgün Ök Yaşar Kırkpınar

 Denizli İzmir
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KURULUŞUN ADI

T 

CETVELİ 

SIRA NO

TAŞITIN 

CİNSİ

ADET

NEREDE

KULLANILACAĞI

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

Ticaret

Bakanlığı

T-2 Binek

Otomobil

5

Bakanlık Taşra Teşkilatı 

hizmetlerinde kullanılmak 

üzere

4458 sayılı Gümrük

Kanunu ve 5607 

sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu 

kapsamında tasfiye 

edilecek taşıtlardan 

karşılanmak üzere

Ticaret

Bakanlığı T-5

Minibüs

(Sürücü dâhil 

en fazla 17 

kişilik)

5

Bakanlık Taşra Teşkilatı 

hizmetlerinde kullanılmak 

üzere

4458 sayılı Gümrük

Kanunu ve 5607 

sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu 

kapsamında tasfiye 

edilecek taşıtlardan 

karşılanmak üzere

Ticaret

Bakanlığı

T-9 Panel 100 Bakanlık Taşra Teşkilatı 

hizmetlerinde kullanılmak 

üzere

4458 sayılı Gümrük

Kanunu ve 5607 

sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu 

kapsamında asfiye 

edilecek taşıtlardan 

karşılanmak üzere

Ticaret

Bakanlığı

T-11a Otobüs

(Sürücü dâhil 

en az 27 en 

fazla

40 kişilik)

1 Bakanlık Taşra Teşkilatı 

hizmetlerinde kullanılmak 

üzere

4458 sayılı Gümrük

Kanunu ve 5607 

sayılı

Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu 

kapsamında tasfiye 

edilecek taşıtlardan 

karşılanmak üzere

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bununla ilgili söz talebi yok. 
Gerekçeyi okutuyorum.
Gerekçe: 
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Ticaret Bakanlığının bölge müdürlükleri ve bağlantılı idarelerinin yerleşim yerlerine uzak olması, 
özellikle deniz, hava ve kara hudut kapılarında bulunan gümrük idarelerinin denetimi altında bulunan 
gümrük sahalarının çok geniş bir alana yayılmış olması, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmakta olan 
Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlıklarının tarifeli ulaşım araçlarından faydalanamaması, bu durumun 
denetimlerin verimli bir şekilde yapılmasını engellemesi, ayrıca Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüklerinde görevli personelin kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon, istihbarat 
ve adli makamlara gidip-gelmeleri gibi görevlerinin bulunması, her türlü kaçakçılık faaliyetlerinde 
kullanılmak amacıyla yetiştirilen patlayıcı, tütün, asayiş ve devriye köpeklerinin sayılarının sürekli 
artması ve söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesinde mevcut araçların yetersiz kalması nedeniyle 
yukarıda belirtilen cins ve sayıda taşıtın edinilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Önergeyle söz konusu ihtiyacın 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu kapsamında tasfiyelik hâle gelen ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner 
Sermaye Genel Müdürlüğünce tasfiye edilecek taşıtlardan karşılanması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5’inci maddeyi okutuyorum: 

Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler 

MADDE 5- (1) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği:

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin 
yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili mevzuatının gerektirdiği giderler için “Personel Giderleri” ve 
“Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ile ilgili mevcut veya yeni açılacak tertiplere, 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.32.00-01.1.2.00-1-09.1 tertibinde yer alan ödenekten 
aktarma yapmaya,

(2) Yedek Ödenek:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.32.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten, 
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni 
açılacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlarını içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu hâllerde 
(06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplere aktarma yapmaya,

(3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.32.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde yer alan ödenekten, 
2020 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyularak 
2020 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan 
yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer 
alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında 
kullanılmak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine ilişkin 
mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya,

(4) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği:
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.32.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde yer alan ödeneği, 
yatırım nitelikli giderler açısından yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak 
amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarmaya,

Cumhurbaşkanı yetkilidir.

BAŞKAN – Maddeyle ilgili söz talebi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum:

Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri 

MADDE 6- (1) Bu Kanunla verilen ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla, 
kamu idarelerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödeneklerinin diğer kamu idarelerinin 
ödenek ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasını temin etmek veya ödeneklerin öncelikli hizmetlerde 
kullanılmasını sağlamak üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla; genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan (01), (02), (03), (05), (06), 
(07), (08) ve (09) ekonomik kodlarındaki ödenekleri kamu idareleri bütçeleri arasında veya Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı bütçesinin “Yedek Ödenek” tertibine aktarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresi, yıl içinde 
hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek 
aktarmaya yetkilidir.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 10/7/2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarmaya yetkilidir.

(4) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı bütçelerinde yer alan ve tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik 
hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin diğer bir fonksiyon tarafından yürütülmesi hâlinde ilgili 
ödeneği, fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya ilgili kurumlar yetkilidir.

(5) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli cetvellerinde belirtilen 
tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman 
tutarlarını aşan finansman gerçekleşme karşılıklarını, idare ve kurumların bütçelerinin mevcut veya 
yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir. Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2019 yılında “06- 
Sermaye Giderleri” ve “07- Sermaye Transferleri” giderlerine finansman sağlamak üzere genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden tahakkuka bağlanan Hazine yardımlarının bu idarelerce 
kullanılmayan kısımları, 2020 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
Karara uygun olarak mevcut veya yeni projelerin ödenek ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.

(6) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak transferleri ödenek aktarma 
suretiyle yapılır. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler ve kurumlar arasındaki diğer kaynak 
transferleri tahakkuk işlemleriyle gerçekleştirilir. Bu işlemler karşılığı tahsil edilen tutarlar, ilgili kamu 
idaresince bir yandan (B) işaretli cetvellere gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvellere ödenek kaydedilir.

(7) a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin (özel ödenekler ve “03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik 
kodu ile “03.1.1.01 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Yatırımları” fonksiyonunu 
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içeren tertipler hariç) mal ve hizmet alım giderleri ve sermaye giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan 
ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları, hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla bu tertiplere 
bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin toplamının yüzde 30’unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren 
ödenek kaydetmeye,

b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası 
gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kodu altında 
bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden harcanmayan 
kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,

c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 
tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek 
kaydetmeye,

ç) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.31.00-04.8.1.04-1-05.4, 26.01.31.00-04.8.l.06-
1-05.4, 26.01.31.00-04.8.1.07-1-05.4, 26.01.31.00-04.8.1.08-1-05.4 ve 26.01.31.00-04.8.1.09-1-05.4 
tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren 
ödenek kaydetmeye, 

d) Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.41.00-04.1.1.00-1-07.2, 12.01.41.00-04.1.1.00-1-
05.6 ve 12.01.41.00-01.2.1.00-1-08.2 tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi 
yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,

e) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin “03.1.1.01 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik 
Hizmetleri Yatırımları” fonksiyonu altında yer alan yatırım ödeneklerinden harcanmayan kısımları 
ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye,

f) İlgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarları, idare bütçelerinde 
söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçenin 
(B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgili 
tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2019 yılından devredenler de dâhil) 
ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere 
ilişkin usul ve esaslar belirlemeye,

Cumhurbaşkanı yetkilidir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Madde üzerinde bir söz talebi var. 

Sayın Kuşoğlu, önergeyi okutup da mı söz vereyim? Okutup da konuşsak daha iyi olur herhâlde 
değil mi?

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Olur. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, Önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi’nin 6’ncı maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının madde metninden çıkarılmasını ve bent sıralamasının ona göre teselsül ettirilmesini arz ve 
teklif ederiz.

 Süleyman Girgin  Cavit Arı  Kamil Okyay Sındır 

 Muğla  Antalya  İzmir

 Emine Gülizar Emecan Abdüllatif Şener  Bülent Kuşoğlu

 İstanbul  Konya  Ankara
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BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Kuşoğlu, buyurun lütfen.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Değerli arkadaşlarım, bu 6’ncı maddedeki özellikle (1)’inci 
fıkrayı kabul ettiğimizde bütçemizi reddetmiş oluyoruz. Bu bütçe için -zaten bütçeyi yapan yürütme 
ama- bizim kabul ettiğimiz bütçeyi de istediği gibi değiştirmeye tümüyle yine Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı yetkili olmuş oluyor. Bizim hiçbir fonksiyonumuz -Meclis olarak, 
bizim derken- olmamış oluyor. Hiçbir şekilde bize ait bir bütçe olmamış oluyor. 

2018’in yedek ödenek artışı -uygunluk bildiriminde var- 56 milyar lira. Yani normalde 5018 sayılı 
Kanun’a göre yüzde 2’sini aşmaması lazım bütçe ödeneklerinin. 7,21’ine tekabül ediyor. Burada yüzde 
10’undan bahsediyor yani “Yüzde 10’una kadar yapılabilir.” diyor. Yüzde 10’una kadar bu yedek 
ödenekte artırım yaptığı zaman tümüyle burada yapılan bütçenin hiçbir anlamı kalmamış oluyor, hiçbir 
anlamı. Bunun verilmemesi lazım. Gerektiği zaman tekrar yürütmenin buraya gelmesi lazım. Bu sene 
için söylemiyorum. Bunu bir gelenek oluşturacağız, yeni bir dönem başlattık. Bunun böyle olması 
lazım, anlamlı olması lazım. Bunun böyle olabilmesi için de bunu reddetmemiz lazım. Yüzde 10 değil 
de yüzde 2’yle 5018’deki sınırlar içerisinde, kanuni sınırlar içerisinde kalması lazım. 

Bakın, 56 milyar 600 küsur milyon lira 2018’de. Bu muhtemelen aynı oranda artarsa 80-90 milyar 
lira artmış olacak. Hiçbir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yasama organın hiçbir etkisi yok. 
“Kuvvetler ayrılığı” diyoruz ya, hiçbir önemi kalmamış olacak. Kendimizi, kendi varlığımızı inkâr 
etmiş olacağız. Tabii ki son söz sizindir ama böyle olduğunu da bilmemiz lazım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kuşoğlu.

Sayın Emecan, buyurun lütfen.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Ben genel bütçe üzerine konuşmamda da değinmiştim aslında bu konuya. Şimdi sayın başkanımızın 
söylediklerinin üzerine ben de bu teklifin aslında kanun ve Anayasa’ya aykırılıklar içerdiğini söylemek 
istiyorum. Kanunlar dediğimizde, tabii, 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol 
Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrası şöyle diyor: “Merkezî yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır.” Anayasa’nın 7’nci maddesinde 
de “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredelimez.” 
diyor. Anayasa’nın 87’nci maddesinde de bütçe hakkının Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu 
hüküm altına alınmış durumda. 

Şimdi, hep savunulan şey “güçlü Meclis” idi ancak eğer biz burada bir bütçe kanunu yapıyorsak ve 
bu bütçe kanunundaki yedek ödenek aktarımlarını ve kamu idarelerinin bütçeler arası aktarımlarının da 
yetkisini tamamen Cumhurbaşkanına bırakıyorsak o zaman -yine tekrar ediyorum- Cumhurbaşkanlığı 
makamının Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerindeki vesayetidir bu. Bunun altını çizmek lazım ve 
bu yanlıştan da ben dönmeyi teklif ediyorum. Yani bunun kesinlikle doğru olmadığını söylemek 
istiyorum. Yani bu yüzde 10’un bir limitmiş gibi görünse de bir çerçeve çizmediği de görülüyor. Böyle 
bir düzenleme görülmüyor burada. Yani bu madde çıkarılmalı. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
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7’nci maddeyi okutuyorum:

Diğer bütçe işlemleri

MADDE 7- (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin 38.01.02.00-09.4.2.20-2-05.2 
(Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) tertibinde yer alan ödenek, bu Program kapsamında lisansüstü 
eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları 
dikkate alınarak mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. 
Ödenen bu tutar karşılığını bir yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline öz gelir, 
diğer yandan (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yükseköğretim kurumu yetkilidir.

(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendi, 44 üncü, 46 ncı, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli 
ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar ve diğer gelirler, yükseköğretim 
kurumları bütçelerine özel gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, 
ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak 
ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır.

(3) Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (A) işaretli cetvelinde 
fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler arasında (09.6.0-Eğitime 
Yardımcı Hizmetler fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler arasında yapılacak 
aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz.

(4) Cumhurbaşkanı; 

a) Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören 
yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan giderler karşılığında ilgili devletler veya uluslararası 
kuruluşlar tarafından ödenen tutarları,

b) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları 
için ödenecek tutarları,

c) Gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilen 
bandrol ücretlerinin yüzde 2’si oranında Ticaret Bakanlığı hizmetleri için söz konusu Kurumca 
ödenecek tutarları,

aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan ilgili idare bütçelerinde 
açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde 
harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Madde üzerinde söz talebi? Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Müteakip maddeyi okutuyorum:

Mali kontrole ilişkin hükümler 

MADDE 8- –(1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri;

a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hizmet 
satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeleri,

b) İlgili mevzuatı uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri,

c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak 
ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılacak ödemeleri,
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ç) İlgili mevzuatı uyarınca ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve üzerinde resmi görevi 
bulunmayanlara yapılacak ödemeleri,

bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar ve 
söz konusu ekonomik kodu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden 
(bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası 
kapsamında yapılan aktarmalar hariç) ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz. Ancak, 
bu ekonomik kodu içeren tertiplerden yapılması gereken akademik jüri ücreti ödemeleri ile (ç) bendi 
kapsamındaki ödemeler için gerekli olan tutarları ilgili tertiplere aktarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hâllere 
münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile edinilebilir.

(3) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, sürekli 
işçileri ve geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer 
alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya süreyle istihdam edebilirler. Bu işçilerle ilgili toplu iş 
sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta 
prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek ihtiyaçlarını ödenek aktarmak suretiyle karşılamaya 
Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dışında (söz konusu 
ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir şekilde 
ödenek aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla süreli çalışma 
ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez. Bu fıkradaki ödenek aktarmasına ilişkin kısıtlamalar, kendi 
bütçe tertiplerinden aktarma yapılması koşuluyla TÜBİTAK için uygulanmaz.

(4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin harcama yetkilileri, 
sürekli işçiler ile geçici işçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen ödeneğe göre iş programlarını 
yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi 
yıla fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, 
yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak 
Cumhurbaşkanı kararları uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine 
ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma 
ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamaz.

(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından uluslararası 
anlaşma, kanun ve kararnameler gereği üye olunanlar dışındaki uluslararası kuruluşlara, gerekli 
ödeneğin temini hususunda Cumhurbaşkanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamaz ve katılma 
payı ile üyelik aidatı adı altında herhangi bir ödeme yapılamaz.

(6) Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının uluslararası anlaşma, kanun ve 
kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine 
(katılma payı ödemeleri dâhil) beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(7) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, 
misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu 
tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile 
döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2020 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel 
görevlendirilmez.

(8) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, gerekli tedbirleri alarak 
bütçelerinin “03.3- Yolluk Giderleri”, “03.6- Temsil ve Tanıtma Giderleri”, “03.7- Menkul Mal, 
Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri” ile “03.8- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 
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Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerine tahsis edilen ödeneği aşmayacak şekilde harcama 
yaparlar. Söz konusu idarelerce anılan tertiplere bütçelerinin diğer tertiplerinden aktarılacak ödenek 
tutarları ile bu Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında eklenecek ödenek tutarları 
toplamı bu tertiplerin başlangıç ödeneklerinin yüzde 10’unu aşamaz. Ancak, ihtiyaç hâlinde söz konusu 
ekonomik kodları içeren tertiplerin başlangıç ödeneklerinin yüzde 10’unu aşan aktarma ve bu Kanunun 
6 ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında ödenek ekleme işlemlerini yapmaya Cumhurbaşkanı 
yetkilidir. Yükseköğretim kurumlarınca 6 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Öğretim Üyesi 
Yetiştirme Programı kapsamında 03.3- Yolluk Giderleri ile 03.7- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, 
Bakım ve Onarım Giderleri ekonomik kodlarını içeren tertiplere yapılacak ekleme işlemlerinde bu 
fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. 

(Oturum Başkanlığına Kâtip Şirin Ünal geçti) 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Söz talebi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

Bir sonraki maddeyi okutuyorum:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Harcamaları, Mahalli İdareler ve Fonlara İlişkin Hükümler

Yatırım harcamaları

MADDE 9- (1) 2020 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında 
herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak 
verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek 
şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro yapım projeleri ve diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri 
ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve/veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilecek kurulu gücü 300 MW ve üzeri pompaj depolamalı HES projeleri hariç) 
2020 yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2020 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 
10’undan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler, 2020 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyulmak ve öncelikle 
kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir.

(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım programında ödenekleri toplu olarak 
verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar 
yazılımı ve donanımı projelerinin detay programları ile alt projeleri itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen 
toplulaştırılmış projeler ile ilgili işlemlerde 2020 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karar esasları uygulanır.

(3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine yatırım projeleri ile ilgili 
olarak yapılacak ödenek ekleme, devir ve aktarma işlemleri 2020 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile 
ilişkilendirilir.

(4) 2020 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler 
için 2020 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere 
uyulur.
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(5) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve 
Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28/A maddesi ve geçici 10 uncu maddesi 
gereği 2020 yılı bütçesine devren kaydedilecek ödenekler, Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilgi vermek 
kaydıyla proje sahibi ilgili kurum tarafından Yatırım Programında yer alan projelerle ilişkilendirilir.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – 9’uncu madde üzerinde söz talebi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

10’uncu maddeyi okutuyorum. 

Mahalli idarelere ilişkin işlemler

MADDE 10- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin;

a) 12.01.32.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanun 
uyarınca il özel idarelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin 
ödemelerini karşılamak üzere il özel idarelerine,

b) 12.01.32.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi 
Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet 
götürme birliklerine,

c) 12.01.32.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi 
(SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini gerçekleştirmek üzere İller 
Bankası Anonim Şirketine,

tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP kapsamında ihtiyaç olması hâlinde genel bütçe 
kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabilir. Bu 
fıkra kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı 
ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir.

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2020 Yılı Yatırım Programında 
belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında 
dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından 
karara bağlanır. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – 10’uncu madde üzerinde söz talebi? Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

11’inci maddeyi okutuyorum:

Fonlara ilişkin işlemler

MADDE 11- (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler 
ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar; 
7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu 
amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle 
Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanır.

(2) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bütçe 
ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden birinci fıkra hükümleri gereğince tespit edilecek tutarları; Emniyet 
Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden zırhlı araç, uçak ve helikopter, insansız 
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hava araçları (İHA), uçuş simülatörü, Elektronik Harp (HEWS) ve Haberleşme ve Kent Güvenlik 
Yönetim Sistemleri (KGYS) projeleri ile istihbarat ve güvenliğe yönelik alımlara ilişkin tutarları; 
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu 
Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot alımına yönelik tutarları; Orman Genel 
Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen 
ödeneklerden Helikopter Alım Projesine ilişkin tutarları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi 
ödeneklerinden petrol ve doğalgaz boru hatları entegre güvenlik sistemi tedarikine ilişkin tutarları; 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden Afet Sonrası 
Görüntü İşleme İstasyonu Kurulması Projesine ilişkin tutarları; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumuna bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Kurum bütçesine kaydedilen 
ödeneklerden yüksek hızlı rüzgar tüneli yapımına yönelik tutarları; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 
bütçe ile tahsis edilen ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden Özgün 
Helikopter Projesi Sertifikasyonu, Bölgesel Sivil Uçak Projesi Sertifikasyonu ve diğer sertifikasyon 
faaliyetlerine dair projelere ilişkin tutarları; ilgili hizmetleri gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayii 
Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine göre; Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, 
Tarım ve Orman Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı veya Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı yetkilidir.

(3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak tutarları bir yandan genel 
bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye 
ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(4) İlgili yıllar bütçe kanunları uyarınca, yürütülmesi öngörülen projeler için Savunma Sanayii 
Destekleme Fonuna aktarılan tutarlardan kullanılmayan kısımlar, Savunma Sanayii Destekleme 
Fonundan ilgili genel bütçeli idarenin merkez muhasebe birimi hesabına; özel bütçeli idarelerde 
ise muhasebe birimi hesabına yatırılır ve ilgili idarenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir 
kaydedilen tutarlar karşılığını ilgili idare bütçesine ödenek kaydetmeye genel bütçeli idarelerde 
Cumhurbaşkanı, özel bütçeli idarelerde ise ilgili özel bütçeli idare yetkilidir. Millî Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki idarelerde ödenek kaydı yılı 
yatırım programı ile ilişkilendirilerek yapılır.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – 11’inci madde üzerinde söz talebi? Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

12’nci maddeyi okutuyorum:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hazine garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti ile borç üstlenim taahhüt limiti ve borçlanmaya 
ilişkin işlemler

MADDE 12- (1) 2020 yılında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak; garantili imkân ve dış borcun ikraz 
limiti 4,5 milyar ABD Dolarını aşamaz.

(2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde üçüne 
kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Hazine ve Maliye Bakanı ikrazen 
ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin kamu sermayeli bankalar ile kamu kurum ve 
kuruluşları arasındaki dağılımını, senetlerin vade, faiz ve diğer şartlarını belirlemeye yetkilidir.
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(3) 2020 yılında 4749 sayılı Kanunun 8/A maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
sağlanacak borç üstlenim taahhüdü 4,5 milyar ABD Dolarını aşamaz. 

(Oturum Başkanlığına Başkan Lütfi Elvan geçti)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Madde üzerinde söz talebi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Müteakip maddeyi okutuyorum:

Gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler

MADDE 13- (1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda 
maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Cumhurbaşkanınca kabul edilen projeleri için 
yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 
sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında hesaplanan faiz dâhil borç 
limitinin hesaplanmasına dâhil edilir. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları 
ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım 
öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok 
taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası 
Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar ile SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller 
Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma şartı 
aranmaz.

(2) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında yapacağı tahsilatın 
ve Bankanın faaliyet kârlarından Hazineye tekabül eden temettü tutarlarının ve olağanüstü yedek 
akçelerinin tamamı veya bir kısmını, Bankanın politik risk alacağına mahsup etmeye ve mahsup 
işlemlerini mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydetmeye Hazine ve Maliye Bakanı, bu 
işlemlere karşılık gelen tutarları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan da ilgili tertiplere ödenek 
kaydetmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(3) 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayılı Kanunla genel bütçe kapsamına 
alınanların ilgili mevzuatında belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Madde üzerinde söz talebi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Müteakip maddeyi okutuyorum:

Yetki 

MADDE 14- (1) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına 
bütçenin uygulanmasına yönelik verilen yetkilerin kullanımı ve devrine ilişkin hususlar Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmiştir.

Diğer maddeyi okutuyorum:

Yürürlük 

MADDE 15- (1) Bu Kanun 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
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BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmiştir.

Müteakip maddeyi okutuyorum:

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Başkanı, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 
ilişkin hükümlerini kendi kurulları ve/veya kurum başkanları yürütür.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Maddeyle ilgili, Sayın Şener, buyurun. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Evet, değerli arkadaşlar, 24 Ekimde Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız 2020 bütçesinin ve 2018 kesin hesap kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuş 
konuşmalarını yapmıştı. 6 Kasımdan itibaren de Mecliste müzakerelere devam ediyoruz. Demek ki 
bir ayı aşkın süredir ülkemizin önümüzdeki dönem bütçesine şekil vermek için mücadele ediyoruz. 
Aslında şekillenmiş bir bütçeyi geldiği gibi, bütçe kanununu bazı madde ilaveleri dışında değiştirmeden 
yürürlüğe sokmuş olacağız. 

Bu bir ayı aşkın süre içerisinde Meclisimizde çok sert tartışmalar olmuştur; zaman zaman 
kırgınlıklar, incinmeler olmuştur ve bu ortam netice itibarıyla da hiçbirimizin hoşuna gitmemiştir. Ama 
şunu da biliyoruz ki burada görevimizi yapmaya çalışıyoruz. 

Bu bütçe vesilesiyle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür borcu içerisinde olduğumuzu 
düşünüyorum çünkü bize önemli bir şey yaptığımız izlenimini verecek bir bütçe göndermiştir. Kendimizi 
fonksiyonel, etkili, bizden geçen rakamlardan örülü bir bütçe tartışması içerisinde bu nedenle bulduk; 
zaman zaman heyecanlarımız bu nedenle arttı. 

Bu Anayasa varken, bu mevzuat ortadayken aslında Sayın Cumhurbaşkanımız her bakanlığa bin 
lira ödenek koyup, geri kalan 1 trilyon küsur ödeneği de yedek ödeneğe koyup gönderebilirdi, yıl içinde 
istediği gibi şekillendirebilirdi ama bütün bakanlıklar ve daireler itibarıyla, fonksiyonel ve kurumsal yapı 
itibarıyla tartıştığımız, birbirimizi sert eleştirdiğimiz bir bütçe göndermiştir ve bu tartışma ortamında da 
sayın üyelerimiz kendilerinin bütçe yetkisi konusunda etkili olduğu duygusuna kapılmıştır, bu duyguyu 
burada yeşertmiştir, gerçekten teşekkür etmemiz lazım. Denebilir ki: “Hayır, öyle bütçe gönderemezdi. 
Şu kanunun şu maddesine takılırdı.” vesaire diyen arkadaşlar olabilir veya uzmanlar olabilir. Onu da bir 
maddeyle çözerdik, burada bütçe kanununa bir madde koyardık, bir kısmını öyle çözerdik, geri kalanını 
da Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle o işi halledebilirdi ama bunları hiç 
denememiştir. Eski usul, ciddi bütçe tartışmalarının yapıldığı formata uygun bir bütçe göndermiştir. 
Teşekkürlerimi kendilerine iletirseniz mutlu olurum Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, gerçekten bu sistemde bir problem var, bu problemi de aşmamız lazım. 
Her ne kadar Meclisin eli kolu budanmışsa da yine de sistemi düzeltme yolunda bir çıkış yapılacaksa 
bu, Mecliste yapılacaktır, Türkiye’de başka hiçbir organ kalmamıştır. Yani yapılması gereken şey 
gayet basit. İki konuda değişiklik yapalım, birçok şeyin rayına oturduğunu göreceğiz. Nedir o iki 
konudan biri? Birincisi, Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmamalı. “Partili Cumhurbaşkanı 
olmasın.” demiyorum. Amerika Birleşik Devletleri’nde de başkan partilidir ama Amerika Birleşik 
Devletleri Anayasası’nda madde var: “Başkan partinin karar ve denetim organlarında görev alamaz.” 
değil genel başkanı olmak, partinin karar organında da görev alamaz, denetim organında da görev 
alamaz ama partili cumhurbaşkanı olabilir, partili başkan olabilir. Türkiye’de de partili olsun, tamam 
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itirazım yok ama karar organlarında, denetim organlarında olmadığı takdirde bu Meclisin daha özgürce, 
milletvekillerinin yasama organı üyeliğini daha bünyelerinde toplayan iradeyle bu işi sürdüreceklerine 
inanıyorum. 

Bu Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gerçekten Meclisin yasama gücüne büyük bir sınırlamadır. 
Bunun da devam ettirilmemesi gerekir. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de kaldıralım. Yani 
Anayasa’da iki değişiklik yapalım. Daha denetlenebilir, kontrol edilebilir, kurumlar arasında denge ve 
kontrol mekanizmalarının geliştiği bir Türkiye inşa edebiliriz. 

Bu vesileyle, son yürürlük maddesi nedeniyle bunları ifade ettim ama bütçe görüşmeleri boyunca 
kırdığımız arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar. Yani zaman zaman atışmalar oluyor, bazen haksız 
yere bazen haklı yere olabiliyor. Cemal Bey’in sözümü kesmesi haksızdı ama orada Başkanı kabahatli 
gördüm, ben Cemal Bey’i görmemiştim çünkü konuştuğumu zannederek ikinci konuşma yaptığımı 
zannetmiş. Siz “İlk konuşma hakkını kullanıyor.” diyebilirdiniz Sayın Başkan. 

CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – Ben sizden helallik istedim.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Başkandan da her zaman tarafsız, objektif bir yönetim 

bekleriz. Ufak tefek torpillere de gerek yok bence Sayın Başkan, objektif koyduğunuz zaman ölçünüzü 
burada müzakereler düzgün bir şekilde yürüyebilir. Sayın Hükûmet üyeleri, Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız ekibiyle birlikte hepsi gelmiştir, uzun mesailer harcamışlardır, burada sert eleştirileri de 
yönlendirici eleştirileri de sabırla dinlemişlerdir, cevaplandırmışlardır, onlara da teşekkür ediyorum. 

Bu bütçenin ülkemize hayırlı olması temennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.
Sağ olun. 
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum.
Söz almak isteyen varsa ben söz vereyim.
Buyurun Sayın İpekyüz.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Teşekkür mahiyetinde mi?
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Devamımız var ama yani…
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Maddeleri bitirelim.
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Maddeyi bitirelim, ondan sonra…
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlar, böylece 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri 

oylanıp kabul edilmiştir. 
Şimdi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin tümünü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
Böylece, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin tümü kabul edilmiştir. 
Hayırlı uğurlu olsun. 
Şimdi, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin maddelerinin oylamalarına 

başlıyoruz. 
1’inci ve 2’nci maddeler Komisyonumuzun 6 Kasım 2019 tarihli 8’inci Birleşiminde okunmuştu. 
1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
2’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
3’üncü maddeyi okutuyorum: 
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Denge

MADDE 3- (1) 2018 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna 
ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 72.573.025.062,23 Türk 
Lirası gider fazlası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 1.850.157.397,02 Türk Lirası gider fazlası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 579.327.251,76 Türk Lirası 
gelir fazlası,

gerçekleşmiştir.

(2) 2018 yılı merkezi yönetim net bütçe gider fazlası 72.812.966.125,65 Türk Lirasıdır. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul 
etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenek

MADDE 4- (1) 2018 yılı merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 
sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcanmayan toplam 
729.669.329,00 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin harcanmayan toplam 241.912.892,20 Türk 
Lirası,

ödeneği ertesi yıla devredilmiştir. 

(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2018 yılı içinde kullanılan 
ve ertesi yıla devredilen şartlı bağış ve özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna 
ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 42.449.966.130,54 Türk 
Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 6.773.789.803,79 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 483.711.166,56 Türk Lirası,

ödeneği iptal edilmiştir.

(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2018 yılı 
ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 63.245.103.174,95 
Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için 50.450.662,19 Türk Lirası, 

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar için 163.648,89 Türk Lirası, 

tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 
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Devlet borçları

MADDE 5- (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2018 yılı sonu itibarıyla;

a) 586.141.921.597,48 Türk Lirası kısa, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu, 

b) 479.100.115.636,76 Türk Lirası Devlet dış borcu,

c) 97.248.990.118,68 Türk Lirası Hazine garantili borç, 

mevcuttur.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, böylece 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin maddeleri 
de kabul edilmiş oldu. 

Şimdi, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümünü oylarınıza sunuyorum:

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

Böylece 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümü kabul edilmiştir. 

Hayırlı uğurlu olsun. 

Değerli üyelerimiz, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Teklifi’nde bulunabilecek maddi hatalarla ilgili gerekli düzeltmelerin yapılması ve kanunların 
hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlık Divanına redaksiyon yetkisi verilmesini, 
muhalefet şerhlerinin en geç 5 Aralık Perşembe günü saat 18.00’e kadar Başkanlığımıza verilmesini, İç Tüzük’ün 
45’inci maddesi uyarınca bütçe ve kesin hesap raporları için Genel Kurulda Komisyonumuzu temsil etmek üzere 
Sayın İsmail Faruk Aksu, Sayın Mustafa Baki Ersoy, Sayın Mustafa Kalaycı, Sayın Ayşe Keşir, Sayın Ekrem Çelebi, 
Sayın Sami Çakır, Sayın Cemal Öztürk, Sayın İsmail Güneş, Sayın Bekir Kuvvet Erim, Sayın İbrahim Aydın, Sayın 
Yaşar Kırkpınar, Sayın İbrahim Aydemir, Sayın Salih Cora, Sayın Nilgün Ök, Sayın Uğur Aydemir, Sayın Şirin 
Ünal ve Sayın Abdullah Nejat Koçer’in özel sözcüler olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… 
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

Şimdi, kapanış için -Sayın Şener konuştu ama- söz vermek istiyorum. 

Sayın Kuşoğlu, buyurun. 

III.- AÇIKLAMALAR (Devam)

2.-Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, önümüzdeki dönemlerde bütçe üzerinde daha etkili tartışmalar 
içerisinde olunabileceğini düşündüğüne ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
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BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli bürokratlar, 
değerli basın mensupları; biraz önce Sayın Bakanımın da söylediği gibi, aslında 24 Ekimde başlamış 
görünüyoruz ama araya da 2 kanun görüşmesi girdiği için, Merkez Bankası ve Türkiye Varlık Fonu 
denetimi görüşmeleri de girdiği için biz yaklaşık iki aydan beri buradayız, Komisyonda çalışıyoruz. 
Bu sefer geçmiş yıllara göre daha uzun bir maraton oldu. Hepimize geçmiş olsun. Bu süre içerisinde 
ailelerimizden daha fazla birbirimizi gördük. Biraz önce söylendiği gibi de güzel, çoğu zaman da tatlı 
anılarla buradan ayrılacağız. 

Bütçe ve kesin hesabın Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin amacı yürütme erkini 
düşürmek ya da yürütme erkine ya da kabineye bir zarar vermek değil, tam tersine, bir ayna tutmaktır 
yürütmenin işlemleriyle ilgili, yaptıklarıyla ilgili. Toplu olarak bürokrasiyle birlikte icraatlarını gözden 
geçirmesini sağlar. Biraz önce dediğim gibi, bir ayna tutmuş oluruz, bir fotoğraf vermiş oluruz, 
mümkün olduğunca kendisini değerlendirmesini sağlarız. Zaten eski sistemde de bütçenin düşmesi çok 
zordu ama şimdiki sistemde hiç mümkün değil böyle bir durum. Yani mümkün olduğunca şeffaflık ve 
hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde bu işlevi görmemizdir. Ben bu dönem bunu tam olarak yerine 
getirdiğimizi düşünmüyorum. Bu çaba içerisinde olduk ama önümüzdeki yıllarda -bu yeni bir dönemdi- 
daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Hem Sayıştayın raporlarıyla hem de yeni bir mantaliteyle daha 
farklı bakacağız iktidardaki milletvekili arkadaşlarımızla. İktidar yok da, daha doğrusu bizler de 
aynı bakış açısıyla mümkün olduğunca bütçe üzerinde daha etkili tartışmalar içerisinde olabileceğiz, 
eleştirmekten ziyade bazı şeyleri düzeltmek amacıyla bunları yapabileceğiz, iktidar-muhalefet ayrımı 
olmadan bazı yerlere ödeneklerin artmasını, bazı bölgelerle ya da konularla ilgili olarak ödeneklerin 
azalmasını sağlayabileceğiz. İnşallah o da söz konusu olacaktır. Biz bu sıkıntıları çekiyoruz ama 
önümüzdeki dönemlerde bunlar yaşanmaz diye düşünüyorum. 

Bu süre içerisinde bizimle birlikte, Komisyon üyeleriyle birlikte sıkıntılarımızı çeken çok 
kişi oldu. En başta Plan ve Bütçe Komisyonun değerli çalışanları, yasama uzmanları özellikle çok 
uğraştılar, çalıştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine, stenograflarımız, onlar da bizim… 
Burası Genel Kuruldan daha zordur onlar için, burada epey meşakkatli zamanlar geçirdiler, sıkıntıları 
oldu. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yine, tüm çalışanlarımıza, çay ocağından tutun da destek 
hizmetlerine kadar tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bakanlıkların, Cumhurbaşkanlığının 
çok değerli bürokratlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bizimle beraber sürekli burada bulunan basın 
mensuplarına da aynı şekilde çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah unuttuklarım yoktur ve tüm değerli 
milletvekili arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum sabırları için, gayretleri için. 

CAVİT ARI (Antalya) – Sayıştay… 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Bu arada Sayıştay mensuplarına da çok çok teşekkür ediyoruz, 
iyi oldu hatırlattığınız, onları unutmak mümkün değil ama konuşurken insan aklına getiremeyebiliyor. 
Sayıştayın değerli çalışanlarına da çok çok teşekkür ediyorum. 

Sağ olun Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın İpekyüz… 

3.-Batman Milletvekili Necdet İpekyüz’ün, gelecek dönemde muhalefetin hesap sorması için ortam 
yaratılması ile şeffaflığın korunması gerektiğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine 
ilişkin açıklaması
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NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri, Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, Bakan Yardımcıları; öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. 

Arkadaşlarım erken ayrılmak zorunda kaldı, uçak kalkıyordu, programları vardı, ondan dolayı. 

Aslında ben konuşmamda da belirttim, yeni bir sistem, yeni bir dönem ve Meclis de buna göre 
çalışıyor ve bizim amacımız gerçekten daha iyiye ulaştırabilmek. Hepimiz geldiğimiz insanlara karşı 
sorumlu olduğumuz gibi bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir sorumluluğumuz var, her söylediğimiz daha 
zenginleşmesi için ve muhalefetin varlığı zaten daha da güçlendirir. Muhalefet olmadığında, tek sese 
dönüştüğünde, tek anlayışa dönüştüğünde her zaman sıkıntı çıkar. Muhalefetin söylemleri belki kimi 
zaman birilerini huzursuz edebilir veya rahatsız edici de olabilir ama asıl zenginlik oradan çıkmakta ve 
her şeyin bu Parlamento çatısı altında konuşulması bizim en büyük kazancımızdır ve bunu korumamız 
lazım. Bu Meclis çatısı altında, ülkenin geleceği için sorunları dile getirmek, konuşmak önemli. 

Bütçe çok çok önemli. Bütün bakanlıklar geldi, dile getirdi fakat her zamanki gibi aslında hiçbir 
değişiklik bizim söylemlerimiz doğrultusunda olmadı. Birçoğu geldiği gibi geçti. Umarım burada 
söylediğimiz şeyler gerek harcamalarda gerek uygulamalarda dikkate alınır ama en büyük temennimiz, 
gerçekten yasama, yürütme ve yargı meselesi gibi, denetim ve dengenin korunması ve şeffaflık meselesi. 
Yani Türkiye’de gelecek dönemde, bu yeni dönemde bizim korumamız gereken en büyük şey belki de 
muhalefetin daha çok hesap sorması için ortam yaratmak ve şeffaflık. Şeffaflık olduğu sürece toplumda 
ve birçok kişide huzur olacağını düşünüyorum. 

Burada arkadaşlarımız da dile getirdi, ilk günden beri dönem dönem tartışmalar, gerginlikler olsa 
bile amaç daha iyiye gitmek içindir. Plan ve Bütçe Komisyonunun üyelerine, yasama uzmanlarına, 
stenograflara, basına –her ne kadar bu saatte kalmadıysa da sabahleyin erkenden onlar da bizimle 
didişiyorlar ve bekliyorlar- teşekkür etmek lazım ve ilk günden beri bizimle beraber geç saatlere 
kadar çalışan, sabah erken gelen, her kademede çalışan Meclis çalışanlarına ve tabii, Sayıştay ve diğer 
bürokratların hepsine teşekkür ediyoruz.

Hepimize geçmiş olsun, hayırlı uğurlu olsun. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyoruz Sayın İpekyüz. 

Sayın Kalaycı, buyurun. 

4.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin hayırlı olmasını 
dilediğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Teşekkürler Sayın Başkanım. 

Evet, bir bütçe maratonunun daha sonuna geldik. Aslında Plan ve Bütçe Komisyonunun kendine 
has oluşmuş bir disiplini var, bir hukuku var. Bülent Bey de bahsetti, eş ve çocuklarımızdan daha fazla 
bir arada oluyoruz. Hele ki bütçe döneminde hepten çocukları bile görmediğimiz günleri yaşıyoruz. 
Zaman zaman gerilimler olsa da genel itibarıyla ben bu hukukumuzu koruduğumuzu, bu disiplinimizi 
koruduğumuzu düşünüyorum. Plan ve Bütçe Komisyonunda her zaman için kaliteli yasama, kaliteli 
denetim hep ön planda olmuştur. Bu süreçte de bunu yaşadığımıza inanıyorum. 

2020 yılı merkezî yönetim bütçemizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcım, şahsınızda başta Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere, 
bütçenin hazırlanmasında emeği geçen, katkı veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine, 
kaliteli ve yol gösterici denetim raporlarıyla bu süreçte bizlerle birlikte çalışan Sayıştay mensubu, 
Sayıştay denetim elemanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine, bizlerle birlikte mesai 
yapan stenograf arkadaşlarımıza, Komisyon uzmanlarımıza, Komisyon görevlilerimize ve basın 
mensuplarımıza da ben de teşekkür ediyorum. 
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Sağ olun. 
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kalaycı.
Sayın Koçer, buyurun. 
5.-Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer’in, 2020 bütçesinin hayırlı olmasını dilediğine ve 

katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Değerli Başkanım, 

değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım; ben de öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu bütçe döneminde en az konuşan insanlardan bir tanesi benim, daha çok toplantı yönettik. Plan 

ve Bütçe Komisyonunun gidişatı noktasında elimizden gelen çaba ve gayreti gösterdik, en düzgün 
şekilde yönetmeye çalıştık. Eğer bu konuda arkadaşlarımızla herhangi bir ihtilafımız olduysa hepsinden 
şimdiden özür dileriz, kusura bakmayın. 

Tabii, bugün, benim 9’uncu bütçem bu. Sekiz yıldır buradayım, 9 bütçe, bir de ek bütçe var, 
onunla birlikte 10’uncu. Sayın Kuşoğlu ve Sayın Kalaycı herhâlde benim en eski çalışma arkadaşlarım 
Komisyonda. Uzun yıllardan beri buradayız. Güzel bir bütçe dönemi yaşadık. Tabii, burada dile 
getirilen şeyler Türkiye’nin geleceği için önemli şeyler. 

Çok itinayla hazırlanmış bir bütçe vardı. Ben bu hazırlık için Sayın Cumhurbaşkanlığımıza ve 
Bütçe Başkanlığımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Tabii, müzakereler içerisinde savunulan fikirler vardı, karşı fikirler vardı, bunlar zaten bütçe 
münazarasının, siyasetin en önemli, en değerli yanı. Biz iftira olmadıkça, hakaret olmadıkça her türlü 
eleştiriyi kabul eden ve o eleştiriden kendimize bir yeni görüş ortaya çıkartmayı bilen insanlarız. 
Dolayısıyla bu temel doğrultusunda yaptık hep çalışmalarımızı, bugün de nihayete erdi. Ben bu bütçenin 
ülkemizin geleceğine, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğine, istihdamın, ihracatın artmasına, 
refahın yükselmesine inşallah katkıda bulunmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Emeği geçen 
herkese, tüm Komisyon üyelerimize çok teşekkür ediyorum, başından bu yana Komisyonu izleyen 
basın mensuplarına, bizlere çay servisi yapan, karnımızı doyuran Meclis çalışanlarımıza, Plan ve Bütçe 
Komisyonumuzun çok değerli Bütçe Başkanı ve uzman arkadaşlarımıza, onlar da bizlerle beraber 
gece yarılarına kadar buradaydı, hepsine çok teşekkür ediyorum. Stenograf arkadaşlarımıza özellikle 
teşekkür ediyorum. Başka unuttuğum kimse var mı bilmiyorum ama bu bütçenin hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah 2020 bütçesi hem ekonominin daha iyi 
olduğu hem de refahın arttığı ve bu bütçeyle birlikte Türkiye’nin yeni bir büyüme hikâyesi yazacağına 
da yürekten inanarak bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Çok teşekkür ediyorum.
IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

4.-Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısına ve ekibine, Komisyon üyesi 
olan ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine, katkı veren, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür 
ettiğine, tartışmalara rağmen nitelikli görüşmelerin olduğuna, Sayıştayla iş birliği içerisinde tüm 
kurumlara eğitim verilmesi gerektiğine ve bütçenin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Ben tabii, öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve ekibine 
çok teşekkür ediyorum. Strateji ve Bütçe Başkanımıza yine, teşekkür ediyorum –ki uzun ve uzun 
soluklu bir çalışmadan sonra 2020 bütçesini bizlere getirdiler- ve Strateji ve Bütçe Başkanlığındaki 
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tüm arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, uzman arkadaşların her birine yine çok teşekkür ediyorum. Yine 
aramızda Hazine ve Maliye Bakanlığından arkadaşlarımız var, Gelir İdaresinden arkadaşlarımız var, 
Bakan Yardımcımız var, onlara da çok teşekkür ediyorum. 

Aşağı yukarı bir ay -Sayın Şener’in de ifade ettiği gibi- süren uzun soluklu bir çalışma oldu. Belki 
inanamayacaksınız ama bu rakama, toplam 199 milletvekilimiz söz almış. 

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Toplam mı, ayrı ayrı mı? 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Ayrı ayrı alanlar yani 2-3 kez alana 1 yazıyoruz, yani burada şey 
değil. 199 milletvekilimiz burada, tabii, 1’den fazla söz alanlar da var ama çoğunluğun 3’te 1’i, 199 
milletvekilimiz söz almış ve yaklaşık…

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Komisyon dışındaki vekillerimiz değil mi?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Komisyon üyelerimiz de dâhil. Komisyon üyelerimizin aşağı yukarı 
hepsi söz aldı, onun dışında aşağı yukarı 169 milletvekilimiz söz almış. Ben tabii, tüm milletvekillerimize 
çok teşekkür ediyorum. 

Yine, yemek araları, vermiş olduğumuz aralar hariç tam iki yüz saat çalışmışız burada. Ben tüm 
Komisyon üyesi arkadaşlarımıza, milletvekillerimize huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. 

Tabii, zaman zaman gergin anlarımız oldu, o gergin anlar dışında istem dışı bazı ifadeler belki söz 
konusu oldu ama ben buradan şunu ifade etmek istiyorum: Gerçekten Plan ve Bütçe Komisyonunun 
güçlü kurumsal altyapısıyla burada tüm milletvekillerimizin katılımıyla çok güzel, çok samimi 
tartışmalar oldu, bunu özellikle ifade etmek istiyorum ki bunu kanun tekliflerinde de görüyorum, en 
ince ayrıntıya kadar burada kanunların, kanun tekliflerinin didik edildiği, aksaklıkların tartışıldığı 
bir Komisyon. Bu açıdan geceli gündüzlü çalışan özellikle siz Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi 
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İşte, gece geç saatlere kadar Komisyon çalışmalarımız sürdü, 
belki bir kısım arkadaşımız gece hazırlandı, bir kısım arkadaşımız sabah buraya geldikten sonra 
hazırlanmaya çalıştı ama oldukça nitelikli tartışmaların olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Farklı 
görüş, farklı düşünce, farklı yaklaşımlarda da olsak herkes samimi olarak -o gergin anlarımız dışında- 
düşüncelerini, duygularını bizlerle paylaştı. Her bir Komisyon üyemize buradan çok teşekkür etmek 
istiyorum. 

Elbette zaman zaman bizlerin de hatası Komisyon Divanı olarak oldu, benim de hatalarım 
olmuş olabilir; eğer böyle bir hatam varsa da özür diliyorum, onu da açıklıkla ifade edeyim ama ben 
mümkün olduğu ölçüde adaletli yönetmeye çalıştım. Zaman zaman, evet, sıkıntılar yaşadık, gergin 
anlarımız oldu, bazen öyle anlar oldu ki işte burada bir taraftan stenograf arkadaş “Mikrofonu aç.” 
diyor, ben mikrofonu açtığım zaman milletvekili arkadaşımız bana kızıyor yani bu tür anlar da yaşadık. 
Dolayısıyla tabii, belki sizin de farkında olmadığınız bazı hususlarla, sıkıntılarla Divan olarak karşı 
karşıya kaldığımızı da ifade etmek istiyorum. Ama buradan tüm partilere yönelik şunu söyleyeceğim: 
İnanın son derece samimi bir ortamda herkes düşüncesini paylaştı, bir araya geldiğimizde bir arkadaşın 
ötesinde inanın bir aile ortamı içerisinde kendi aramızda konuştuğumuz, tartıştığımız anlar oldu. 
Samimi olarak duygularımızı, düşüncelerimizi, belki Komisyonda bile dile getiremediğimiz hususları 
kendi aramızda konuştuk, tartıştık, paylaştık. Bu açıdan ben tekrar Komisyon üyesi arkadaşlarımıza 
çok teşekkür ediyorum. 

Bu arada, tabii, bizimle birlikte geceli gündüzlü çalışan stenograf kardeşlerimize de arkadaşlarımıza 
da çok teşekkür ediyorum. Sayıştay Başkanlığına teşekkür ediyorum, Sayıştaydan gelen arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum ki bu sene birçok Komisyon üyesi arkadaşımız özellikle Sayıştay raporlarından 
övgüyle söz ettiler. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Ama burada Cumhurbaşkanı Yardımcımıza 
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bir hususu da aktarmak istiyorum. Genellikle bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaşılan 
birçok küçük ölçekli teknik veya işi tam olarak bilememe, mevzuatı tam olarak anlayamamadan 
kaynaklanan 8 binin üzerinde bu tür hata tespiti Sayıştay tarafından yapılmış durumda. Biz de mümkün 
olduğu ölçüde Divan olarak bakanlarımıza, bakanlıklarımıza özellikle Sayıştayla iş birliği hâlinde 
bir eğitim programı, özellikle taşradaki kamu personeline, yöneticilerine yönelik eğitim verilmesi 
hususunu dile getirdik. Özellikle Cumhurbaşkanlığı olarak eğer bu konuyu hassasiyetle takip eder ve 
tüm bakanlıklarımızın Sayıştayla iş birliği içinde bu tür eğitim programlarını yürütmesini sağlarsak 
ben, bir sonraki yıl çok daha az sayıda bulgu ve hatalarla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. 

Diğer taraftan, yine, bizimle birlikte geceli gündüzlü çalışan Bütçe Başkanımıza, Bütçe 
Başkanlığındaki tüm uzman arkadaşlarımıza, uzman yardımcısı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 
Onlar da her türlü fedakârlığı gösterdiler. 

Yine, bizlere hizmet eden, burada çay servisi yapan, yemek servisi yapan kardeşlerimize de -ki 
bizimle birlikte gece saate kadar buralarda kaldılar- huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. 

Eğer bir kardeşimizi, bir arkadaşımızı, bir Komisyon üyemizi veya milletvekilimizi kırmışsam 
affola diyorum. Her ne kadar dikkat etmeye çalıştıysak da kırmış da olabilirim. 

Ben tekrar tüm Komisyon üyelerimize, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve tüm katılımcılara 
çok teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız.

III.- AÇIKLAMALAR (Devam)

6.-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, şeffaflık, hesap verilebilirlik boyutunda 2020 yılı 
bütçesini ve 2018 yılı kesin hesabını sunduklarına ve Komisyon Başkanı ile şahsında Komisyonun tüm 
üyelerine, katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Ben teşekkür ediyorum nezaketinizden 
dolayı ama şunu bütün samimiyetimle de ifade etmek istiyorum: Gerçekten, aslında biraz önce 
yaşadığımız kapanış boyutu arzu ettiğimiz, görmek istediğimiz, gördüğümüz, yaşamak istediğimiz 
ve yaşadığımız bir Türkiye manzarası yani biz her şeyi tartışabiliriz, her şeyi konuşabiliriz. Bazen, 
dediğimiz gibi, sizlerin de ifade ettiği gibi, ses tonumuz yükselebilir, farklı şekilde de belki davranış 
tarzında da değişiklikler olabilir ama hepimiz de biliyoruz ki bu aslında Türkiye’nin iyiliği için, 
çocuklarımızın geleceği için, asla ve asla şahsi bir konu için değil. Hele hele gerek siz Sayın Başkan ve 
değerli üyeler gerekse buradaki kamuda çalışan arkadaşlarımız ve bakanlıklarımızdakiler dâhil, burada 
bulunan hiç kimsenin şahsına münhasır herhangi bir şeyi içermemektedir, içermedi de. Ben tekrar 
yürekten teşekkür ediyorum.

Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımızla birlikte, Türkiye’yi daha iyi bir 
geleceğe taşıyabilme ümit ve arzusuyla gerçekten bütün samimiyetimizle gece gündüz çalıştık ve 
çalışırken de gerek 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi gerekse 2018’le ilgili Merkezi 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi çerçevesinde de biz olabildiğince şeffaf olmaya gayret ettik. Biz 
yaptığımız tüm faaliyetlerde de buna dikkat ediyoruz. Yani eski sistem, yeni sistem çerçevesinde bunu 
düşünürken de “Sistemin bize verdiği veya vermediği nedir?” diye, böyle bir düşüncemiz de olmadı. 
Bütün samimiyetimizle şeffaflık, hesap verebilirlik boyutunda hem bir sonraki yılın bütçesi hem de 
geçmiş yıldaki yaptığımız faaliyetler çerçevesinde biz Meclisimize bunu sunmaya… Ve buradan da 
görüyoruz ki 199 milletvekilimizin söz alması ve Komisyonumuzun iki yüz saat çalışmasıyla çok ciddi 
bir geri bildirim… Bunu bizim dikkate almama şansımız yoktu zaten yeni dönemde ama bazen hani 
“Ses tonumuz bile yükseldi.” dediğimiz yerlerde de baktığımızda, aslında hep birlik, beraberlik ve 
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dayanışmamızla ilgili konularda belki biraz ses yükseliyor. Bir ve beraber olmak istiyoruz. Belki bunu 
da gene “Niye daha çok bir ve beraber olmuyoruz?” anlamında iyiye yorumlamak lazım. Bu anlamda 
belki de ses yükselmesini de buna bağlamak lazım. 

Yine, bizim de kamu olarak ve şahsım olarak bu konuda bir hatamız olduysa aynı şekilde affola 
lütfen. 

Ben yürekten teşekkür ediyorum hepinize de. Bütün burada dile getirilen görüşler, teklifler, 
değerlendirmeler mutlak ve mutlak şekilde uygulamada değerlendirmeye alınacaktır. 

Sayın Başkan, öncelikle size ve şahsınızda Plan ve Bütçe Komisyonun tüm değerli üyelerine, 
burada söz alan 199 milletvekilimize ve almayanlar da dâhil tamamına yürekten teşekkür ediyorum. 
Aynı şekilde Sayıştaya değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de önerilerinizi 
dikkate alacağız, Sayıştayla iş birliği içerisinde tüm kurumlarımıza bir eğitim verilmesi önerinizi 
dikkate alıp bunun uygulanmasıyla ilgili ben yakından takibini yapacağım. Sayıştaya da bu çerçeve 
de teşekkür ediyorum. Raportörlerimize, stenograflarımıza, tüm uzmanlarımıza yürekten teşekkür 
ediyorum. Tüm, çay getirenden, burada her türlü hizmeti veren arkadaşlarımıza yine yürekten teşekkür 
ediyorum. Basın mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yine tüm bakanlıklardan burada çalışan 
arkadaşlarımıza, gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımıza, hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Yine 
bize sabırlarınızdan dolayı da hepinize de tekrar teşekkür ediyorum. 

Hayırlı olsun. 
BAŞKAN – Sağ olun. Çok teşekkür ediyor ve birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati:20.12
 


